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ÊSTE NI'MERO EOI YISADO

PELA COMISS.ÃO DE CENSUKA

O interêsse

peligioso

,i ígre/'a, qttaisqner qtte sejam as críticas

qae se Ifíe facam, e um facto naciona/.

Qs qtte tenfíam íe, sigam-na, porque Ela é

a vida; os que a não tenfíam, respeitem-na

ao mencs como alguma coisa de grande qtte

se amassou com a Pátria!

Ajudemo-nos num exccpcional esfôrco de

pax e de fiarmonia.

Que os partidos, em vex de se agarrarem

â Igreja como tim instrttmento a vibrar para

cxploracao política, a considerem o que é,

como um facto de carácter proAfndamente na-

cionat, fâo nacional como a Independência da

Pátria, cotno a nossa formosíssima língua,

como a conservacao do patrimônio nacional,

e tantíssimas ouíras gloriosas tradi'côes da

nossa fíis/ôria. . I sua nn'ssJo e igualmente de

intercsse pata todos: e a disciplina interior

das alrnas, na segura esperanca de destinos

sobrcnaturais !

(Dc ~A UniJo.,, de -î't de Dexembro ,

de 19-2-2). /'
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Ecntro Eaĩúlito Portiigiî

Hojp, os komons jml.liros
SflO OS HiPStlVS

Ao ítier as lumínosas consicleiacôcr. qtte
o fik'.soío cspanho! kalmes íaz sôbre a aceão

dos cíentistas e filôsoíos franceses tlo seu

tempo, não sei porquê, chocou-me estranha-

mente a atirmacão--confirmada, alias, pela
histcíria -dc que o o'cino e a ciêncía muito sc

alhcavam da política, porque encerram a sua

laboriosa acgão, o seu penoso estudo. as suas

pCQÍLindas meditacôes, numa solidao oierecitia
em uo'locausto aos seus desígnios. Xa verda le

<> rftrc mt pnisa TK7 IIOSST) fempc *crn (*•■ <•->><->-

logar-se numa íôrmula atirmativa muito dí-

versa. Ja não são estes os tcmpos tlos Horá-

cĩos, Vinjílios, Cervantes, Shakespcares e Ca

mcics cm que a ímortalídade se ncio confundia

com a fortuna nem com as posícôes emínen-

tes. Iloje, t]ticm se jul__<a possuidor cia centellia

clo <sén\o e tla subedoría abre losjo os bracos
e é fîlho dilecto da íortuna e dos altos pos-

tos. Assistimos a uma verdadeíra reparacao

sociak • .

Malíadados os homens atrás citatl<)s que

iicio putleram fruir cstcs tempos cle melhor

justi'ca. I: um rcal e verdatleiro proo'resso so-

cíal ; um dos raros bcnefícíos t]ue resullam

dos ejovernos democraticos.

0 povo é qucm o'ovcrna, visto que todos

se podem ocupar dos neo'ôcios piiblicos.
Por isso os estiitlít)sos, t>s ht)inens tle ga-

binete já se nâo encerram nas suas tôrres dc

marfmi, alheios aos problcmas que todo o

piiblíco discute e examína, antes tomam parte
nessa actívitladc incessante. nessa !ula de ideas

que vai semp: e lar cis < líspLi* .

'

5 políticas e so-

ciaís que tutk) abran__;em.
Em conseciiiência— e eom tôcla a k.gica

os altos postos ijovernativos e tle direccão

Scĩo cm muilos estados ocupados por ac]Lieles

c]Lie alé acjuí vívíam num labor isolack) e sô

conheeitlo. ortlinâríamente, tlepoís tle terem

morrítlo. A polítíea scrvída pelos proícssores
náo é st') em Portu<;al c]uc tcm produzklo a

renovacão prccursora tle novas eras. Este fe-

nômeno aíntla h.í bem pouco que um escritoi'

francês o ])iinha em tlesttique citatĸlo a Aus-

tría, Potiuo'al c a prtSpria kranca. Cerlamenle

por c]tie o maís tlío'no objecto dc todos t>s

estLidíosos é o homem nas suas actividades

sociais.

A cspecíalizacão dos íntelectuais tende

assím a desaparecer, visto que as activídades

soeiaís Scĩo semprc de natureza complexa e

para as estudar é preciso ser-se enciclopc-

clíco; mas o que perclem em profundeza ga-

nham-o em ínflucncía, sendo natural quc to-

mem a direccão e o poder. Assím cles en-

camínhem essa ínfluêncía no sentido mais

necessárío e maís uro'ente dos tempos presen-

tcs, tjue e o de apaziouar as paixôes, o de fa-

zer abater as barreiras que separam em clas-

ses os filhos da mesma pátría, dirí_gír a edu-

cac-So dos que sobem de modo a criar-lhes

convíccôes profundas e amor pela verdade.

Essas convíccôes e êsse amor sao as duas

alavancas que enormemente facílitam os es-

íorcos para a resolucão dos sjrandes proble-
mas sociais p<)sk>s ã acfívidacle dos tĩoméhs

públícos. Expor a luz da verdade e com fir-

meza dc conviecôes êsses problcmas é entrar

no caminho tla sua resolucão.
Contrâriamente, tentar íoiĸ->rcí-k)s com adia-

mentos, t>u escondê-los em atirmacôes que os

factos repudíam é complicá-los. Xeste sentido

a Igreja potle scr <>rande auxiliar, não em

compartír do pt>dcr e fôrca admínistratívas,

mas em ctkicar os povos, incutinclo-llies aque-

las duas indispensávcis vírtudes socíais—con-

viccôcs proíundas c vei'dade. A accão dessa

inlluência tla Igreja íoi repelida no último pe-

ríodo tla nossa histôría, com atjravo e injus-

tíca.

l-?eparar csse ay'ravo e ínjustíca é exercer

ésse potler de verdade que é apancígio das

convíceôes pi-ofunclas. Ignorá-la, ou desde-

nhosamcntc afastá-la para não dar a ímpres-
scio cie se ter deíxado atin^ir pela sua íntluên-

cia, c subterftiaío que nacla remedeia. kelíz-

mente tjue por muífas vias se descobre o tra-

b "o tic emenda dêste êrro. Sejam ainda—

tiebatw dêstc ponto de vísta- os nossos ho-

mcns ptiblícos os verdadeĩros Nlestres.

—

-f. m -f-

Sprrpt;ii'i;i<lo (.pi'iil

O CASO DA lGUr.lA PAROQUIAL

DE Al.TEI^ DO Cll.ÂO

Publict>u a »União» no seu niimero de Sc-

tembro prôximo passado um tloctimentado

esclarecimento sôbre o ca.s'o da igre/a paro-
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qinal da freguesia da vila de Alter do Cfído,
em que consta uma citacão clo inventário dos

bens culturaís cla reíeritla freoLiesia para mos-

Irar que do mesnTO consta especílieadamente
a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da

Assuncão ou Igreja Nova com cinco si-

nos, uma pia de baptismo, capela-môr
e capelas laterais, que está situada na

Praca Barreto Caldeira, e confronta pelo
nascente com a Praga Barreto Caldeira,
pelo poente, norte e su! com o quintal
do Hospital da Misericôrdia. i/:s/c arto-

latnenlo tetn a data de 15 dc I'evcreiro pas-

sado, assinado pelo prcprio Administrador do

concetfío, como itm dos inembros da ComissJo

de InvenlJrio, e em cittnprirnen/o do ofíct'o re-

ccbido da Comissac Jttrisdicional dos /ien.s Ctit-

Itirat's, datado de 6 do mesmo mês e ano (Pro-
cesso n.° 14 175, Livro 14, Fls. 557-

- i.a ScccJo
do Minislério da Jasti'ca)).

Por Portaria publícatla no Diário do Go-

vêcno, n." S'2, 2.a série, dc 9 dc Abril passndo,
íoram cetlítlos ã Corporacão do Culto Catô-

lico tle /'Mter dt> Chão e Alter Pedroso os se-

-juintes bens : igre/'a parcqiu'al e as igrc/'as e

capetas públicas com tôdas as stias dcpcndcn-
cias e ob/'ectos do cttllo, qtiintais e casa do er-

tni/Jo da cape/a de S. Marcos.

Acontece, porem, que até o presente iĸio

foi daclo cumprimento ao rcíerído despacht)
tle Sua l.x.'1 o Sr. Ministro da lusti'ca, tendo já
dccorridt) o prazo lc<„'al, e. apresentatla recla-

macao ao Sr. Governador Civil tle Portaleore,
Sua Ex.'1 tlio'nou-se informar a Corporacão
intercssada, ()or oíícío tie IS de Xovembro

passatlo, ncstes |)rccisos lcrmos:

«km atlítamentt) ao oíício tlêste Governo

Cívil n.° 1.774, tie 7 tlo correi.te, venho por

Iransciicâo eomunícar a V. ]lx.~ o t]tie a Co~

missão lurisdíeional dos Ikms Cultuais ín-

for.ma o secTuíntc :

«Que ,-, (([oix'ja Nova» c|tie csiava em cons-

trucão para ser a íutura íyreía parociuial d.i

írec;Liesía secle do concelho, se não acliava

comprecndítla entre os bens (]iie por portaria

publicada por extracto, nt) «l)íário do Go-

vcrno», '-?.■' séríc, n." S.2, dc 9 tle Abril último,

deviam ser entreo'ucs a respectiva corporacão

cultual, port]iiantc) êsse etiífícío nâo sô não

foi nunca arrolado como |)ropriedade do ks-

kido e, ()or ísso. fora clo .'nnbíto tio artíoo 10.",

ck) decreto n." 1 1.8S7, dc 6 de lulho cle 19i2ô— .

mas tambcm porque nunca cheoou a ser uti-

lizado para o excrcícío clo culto catc.lico e

tem cstado sempre na posse da Junta de Fre-

yuesia.

Parece, pois, a esta Comissão Jurisdicional
ciue nada há a acrescentar â sua resolucao de

13 cle lulho, acima citada. A Bem da Xacão,
Pcla Comissão, (a) sec;ue-se uma assinatura

íneletjívcl".

Xa verdade, salvo o devído respeito, não

se compreende como a Comissão Jurisdicío-
nal clos k>ens Culturais não tenha dado íé do

arrolamento, visto que consta do processo

rcspectivo, c acĩma citado.

k assím voltamos ao assunto, para pedír
a quem de direito, especíalmente a Sua Exv1

o Sr. Mínístro da lustica, um exame que cons-

tate o equivoco de que resultou, até o pre-

sente, a inobservâncía da portaría citada.

* • ¥

SEÍ^VICOS DO RECilSTO CIVIL

em soumi

Tentlo che^ado ao nosso conhecimento

Vcírias t]iieixas contra certas cxisjêncías, e dís-

pendiosas, que parecem freqtientes na Con-

servatôria do Reoisto Cívíl do concelho de

St)tire, pedem os interessados ciue as torne-

mos públícas ()ara c]uc constem perante quem
de tlíreito.

Asseveram-nos factos que iicĩo queremc^s

neoar, dado o caráctcr de quem nos informa;

(>or isso entendemos que, tendo havido irre-

oiilarídades nos servi'cos da referida Conser-

vatc.ria, o que tambcm se presume por ter

sido aíastado dos mesmos scrvicos o funcícn>-

nárío respectivo, parece razoável que a fisca-

lizacãt) oficial cxaminc os servicos c propo-

nha provídêncías que facílitem cjuanto possí-
vcl os servicos quc foram prejudicados.

O modo como a rcpartigão vem solucîo-

nanclo cssas írrcgularidades é bastante one-

roso ; e não e admíssível que os interessados

paeruem a correcccio, tendo sído estranhos âs

irreoularidacics cometídas.

•

NOVOS SOCIOS DO C. C. P.

_A Secretaria tk) Centro CakSlíco, tcndo
tomado conhecimento de aloumas novas íns-

crícôes para scieios do Ccntro, a todos partí-
ci()a quc já envíou as respectivas comuníca-

Cc">es aos interessados.
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(>s nossos îimi-u'os

Intercssaram-se dcdicamcnte pela expan-

sao do último niimero cle ~.\ União», os Srs. :

I). Dínorah tle Castro iío.h'íouos, Alc'no de

Amadeu Alves e P.c Ansjelo Minhava.

Também deciicou tiuas aprcciciveís refe-

rências ao número cle Xovembro passado, o

pôsto emíssor C T 1 O K, cla ciclade cle Covi-

Ihã, e a'proveítamos éslc cnsej'o para rcclificar

a nossa informacão publícada no último nú-

mero, c relatíva â mesma emissora ; poís o

seu proprietário é o Sr. Francisco Alves kíuza,
e o Sr. Luíz Guilherme é um dos membros da

Comíssão Organizadora do Club Rádio, anexa

â Emissora da Covílhã.

Os nossos reconhecidos agradecimentos.
:

If m a.
—'

"A lnifio" h;i hnpi'pnsii

Dístin^uiram o LÍllímoniimerode«A llnião»,
com aprccíáveis í'efcrências. t]ue muíto ayra-

deccmos, os scguíntcs ôroãos da imprensa,
dicirios «Xt)vídades», «l)i<írio tla Manhã», e

semanáríos »Xotícias tia Covilhã*, Xotíeias

de _3eja\ «Rcvístu Cctk'ilica
,

■ kôlha tlo Do-

míno'o?, «(_) Devet"'>, êste tlos Acores, e ° jor-
nal «Cídade de Tomar -.

Também o jornal «I.)iúrio Porttio'ucs», t.r-

oão da eokínía Portuc;uesa tlo lirasíl, publí-
cou uma desenvolvída reíercncia ao número

de «AUnião» publicado cm Outubro passado,
informando o local tlc ventla de «A tlníão»

na cidade do Rio de laneiro -Aoência Moura

kontes, rua do Ouvidor, 145. 1."

Os nossos ao'radecímentos.

* • *

A PXpMllsflO ilo «A I'llÍflO"

OLitras demt);islract)es ja reeebemos de-

poís das já publícadas no líltímo número, que
bem traduzem frísantes e expressívas símpa-
tías pela accão oiientadora de «A Uníão».

tlm novo assínante dírío'iu-n()s estas ejra-

tas palavras :

. . .Sr

Coin os iiieus ctiiiipríniciilos, |iaitícipo a V. que re-

cebi "A tlnião... t|ue em lcnipos me foi cnviatia e <|iic cti

Jevolvi por n<io ter posses |iara a assmar

tiostei imcnso tlo t|tic o jornal dí_r a pags. 547, sôbre

a aposcnlacâo do clcro paroquial. l:u sou lambém tim dos

c.xcluiJos, já vejo.

Não pago coiitribuícôes ao listado: soti um dos sa-

eerdoles mais tlocntcs da dioccsc, como se podcm in-

iormar.

I'ois, cntão a-|iesar de pobre mande "A llni.io...

Pe V. etc.

.
. . 5 de Dcĩenibro de 1955.

(Seguc a assinalura).

m

Taoibém o «Centro Literárĩo Excelsíor», de
cão P.-m'o (hrasil). no? d""igiu uma atencíosa

carta em que nos pede «AUnião» para oseu

"abineie de leítura.

m

Di-jnaram-se aceitar a assínatura de »A

llnício" algumas indívídualídades de dístíngao
do país vizínho; como também nos cií^|)ensa-
ram palavras clc apreco e o especial obséquio
de ai<>uns trabalhos publícados, o que muito

cstímamos.

Por tôdas as demonstracôes de aprêco,
acolhímenlo e obséquios, os nossos reco-

nhecidos aaradecímentos.

* • *

"A VĩlMr

SERVIQŨS DA ADMINISTRAQÃO

A bem dos servícos da Admínístracão pe-

climos ac)s Srs. assínantes t]ue ainda n<it) pa-

oaram a assinatura do ano corrente a fíneza

tle nos enviarem quanto cntes a respcctiva

importância, c sem omísscio do nome e ende-

rêco do assinante ínteiessado no respectivo
])ao'amento.

Quando se torne oportunt) enviar corres-

pondência para csta AdminístraQão é sempre

indispensável a ídeniificaccio do remetente.

Y • *
■

Lct'a todos os mcscs «A Untao»
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Documemos Pastorais
Publica .1 UniJo, na ínteora, a recenle e

notcível pastoral de Sua Eminêncía o Sr. Car-

díal Patríarca de Lisboa.

O seu tema é verdadeiramentc de hoje, e

define, num estremecimcnto de fervor apostt');
lico, a nítida vísão do problema pôsto. É
ainda como uma ()rofecia abastecitia de por-

inenores, cm que brilha a transccndência do

propôsito tle bem servir a Causa da lyreja e

da Ptítría.

DOM MANUIiI. II CAk'DIAI. PIÍISISÍ IJilJO l>.\ SANTA

IC.RIijA UOMANA IX) i íi ULO DOS SAN ['OS MMi-

Clil.lNO li PEDRO, VOU MIiRCÍi 1)1: DhLlS E DA

SANTA SÍî APOSTÔI.ICA, PATRIARCA DE LIS-

l'.OA.

Ao Xosso ISxceten/issiino Cabido, Muitos Peverendos Vi-

ilários ûerais e Ja Uara. PecerenJos Parocos e tnais ctero.

SatíJe, /'<;.? e /ícncJo no Corat,Jo dc Xaso Senfîor

Jcsus Cris/o

I —Questão de vicla oti morte

Ouestão tle vída ou niorte é a clo recrtitamenlo cto

Clcio ; e para cia vímos ch.imar tôJa a vossa alencão

(iueridos filhos em Cristo, a lim tie salvar aíntla a Rtii-

gião Cristâ no I'alriarcado.

Dízcnios salvar, porque esl.i .íiucacuda de morte. Pou-

cos tte vtis íarão uma idcía exac'a Ja tristissima. qtĸlsi

dcscspcrada situacão da Igreja do P.ilríarcaJo. Ncm nôs

niesnio a apreciávamos devidanientc. anles cle faser par-

lícular cstudo dela '.

A vertiade, a aílíctiv.i verdudc, é que, por falta de

saeertlolcs, o livangelho não c já prcgacio a maior parte

da populacão do Patríarcatto. que outrora o prêgoti ao

mundo.

A Afríea negra clos pagãos csl.í <is portas mesmo dc

I.isboa, a igreja-niãi de lantas cristantlades na Amcríca,

Atríca. Asia c Occania !

A contiuuarem as coisas assim. nâo virá longc o

lcmpo cni qtie a nossa tcrra crístã estar<i tlc todo coiiver-

licia num cemilério cie glonosas trudiccSes catolicas c apos-

ItSlieas, eomo aquelas brílhanles ĩgrc'ias morlas do norte

Jc . .t'rica. quc toram aluniíadas pelo gcnio de S. Agos-

linlio. . .

I.sta Nossa Carta Pastoral. que hoje vos dirígimos

contiado no vosso espírito de ic, é uiu grilo de ailieão

soltado peki Pastor ao rebanho em perigo. Ouiscramos

t'serevc'-la i'om o sanguc tlo Nosso Cora<;ãc>, para quc

seimsseis no vosso tôda a preocupacão que Nos vai na

Jma.

lĩst.imos certos de que não fîcareis inditerenles pe-

rante o espectáeiilo de morte quc vamos apresentar-vos,

l>ois vos toca 110 que tem de maís caro tôda a alma ver-

dadeiramenle cristã : a sua I:é, ou mais cxplicitamenle, a

piopria vida da Igreja. I: a vida da lgreja é o mesmo que

Cristo vivendo em nôs a Sua vida de luĩ e de amor. . .

Se tcchásseis o vosso coragão a vida de Cristo nos

coracôes dos vossos írmãos, deixando que a Iu2 divina

do Hvangelho se vá apagando, por talta de padres, no

Patriarcado :
—

eu teria de vos acusar. no día de iuízo,

neran'c o benli or que vos cleu o dívĩno tesouro da Iuh e

:_i vii. c m laeor dos que o vosso egoismo prívou de

nonipartílliaren dcle

II —-A i'isi'kciê'icia do Clero

O Clcro do Patriarcado, qucridos filhos em Cristo, é

insuficientíssimo para as necessídades espirituais.

N'ão pode absolutamente levar a luĩ do Kvangelho e

o socôrro divíno da Grac;a ao maíor ntimero das almas

c|tie Nos estão eontîadas.

ISasta considerar os seguintes iitimeros. colhidos nas

estatísticas oficiais c nos dados Ja Nossa Secrctaria.

Segundo o Censo de 1030, a populacão total do Pa-

Iriacado c de 1 .412.736 almas (maís de 1 5 da popula<;ão

do País).

Ora, pata esla enormc poimlacão, o Patriarcado tcm

aclu.ilmenlc apenas 520 padres.

li para obler éste exíguo ntimcro. é preciso contar os

padres de dioceses estranhas quc fazem servit,o no Pa-

iriarcado, (ou melhor, que descansam no Patriarcado,

quanto a grande ntimcro dêlcs, de suas anligas fadigas

a|>osl(Slicas).

Dcve notar-se que, neste total de 520 padres, anda

por 5 1 o ntimero dos que ja transmontaram os cincoenta

anos.

Isto signítica quc, dentro de vintc anos, o Clcro actual

do Patriarcado terci qtiási tocto desaparecido. li, para es-

pcrar vinte anos. é preciso faĩer votos porque cheguem

qu.isi todos aos setenta anos, prívilegio que não é dado

a m.iionu do? Jomeiiĩ.

Tcmos poís uin Clero que é, na grande maioria, idoso

e cansado— e quc csta sobrccarreg.icio com obrigacôes

eom quc j.i não pode, espeeialmente o Clero paroquial.

Ilá uo Patriarcado sacertlotes com 3, 4, 5 e 7 fregue-

sias. A regra é que cada pároeo tcnha muis duma parô-

t]tiia. quundo normalmcnte cada partS<]uia c\o Patriarcado

devería ter, c clantes tinha, mais ciuni sacerclole. Há uma,

por excmplo, t|tie não é das maíorcs, e tem S sacrarios

nos scus diferentcs lugares ; mas raras são as que não te-

nhani algumu eapela ímportante le nccessária) além da

igreja parot|tiial. Ao todo. as parcSquias do Patriarcado
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são 31S: earecem dc paroc priv.tivo 1 _> qLi.ísi a mc

l.ide.

Deíxaí-N'os. qucridos Diocesanos ibrir aqui um parén-

lese, para desoprimir convosco o coracão, .iiante do es-

pectáculo que nos oterece o Nosso Clero. Lomo não a.i-

mirar o Irabalho, o zélo c o sucn'icío dc.tes saccrtlotes,

carregados de anos, j,i minados >le aehaques, que, tendo

chegado a hora de ccdcr o lug.u' a oulrem. como não

chega o substituto, continuam resignada c corajosamenle

no seu pôsfo, como sc fôsse a coisa maís natural, até que

a morte os proslre, corrcnJo léguas lotlos os domingos,

dízendo três Missas, prcgando e baplisando. e almocando

ao cair da tarde !

Não obstante, êste hert'iico esfc'irco fica cm grandc

partc perdido. Não é possível scquer manter o culto do-

mínical cm tôdas as igrejas paroquiais. j Quanlo mais em-

preender a recrístianiĩacão das paráquias e lugares per-

didos, que cxíge permanência do sacei Jotc, eonslâneía da

i>r.',<>.irĩ<i1 f,'""'ícncia '-ío; sacramentos !

iasta considerar a propoi\ão dc sacerdolcs em rela-

eão con a populacao total do Patriarcado. Dividindo o

número cle almas peio ntimero tlc sacetdotes, obtcmos

êste quocíente urrípiaule : 1.4 15. Ou scia :

1 padre para 4.115 almas !

Se conlarmos tambcm os sacerdotes religiosos, quc

or<,-am por uns 50 e se conccutr.im quasi so em l.isboa e

se dcdicam a míníslcrios especialÍHudos temos ainda esta

relacĸio :

I patlrc para 3.S1S almas !

li qualquer destas relaeôes, qucridos Cooperadores e

IMéis, é uma relacão dc morle ! A face dela, é torcoso con-

eluir dolorosamente que as íontes da vida cristã quc são

os saccrdotes— estão secando gravementc. O Pati'iarcatlo

já nũo c uma terra vcrdadeiramcntc catcSlíca ; o m.iior nti-

mero dos scus habítantcs vívc c morre a margcm tia Igreja,

não rcccbendo a Iuh divina do seu ensino c não parlicí-

pando dcí comunhão sobrenalural do )ião ccleste tla

Graca.

Quando o sacertlote desaparecc, é Cristo que se

afasta. Dímintic a luz da verdade e a vida da gra<_-a. Co-

meea-se a regressar ao puganismo.

III—Coinparacôes angusticsas

Para mclhor se avaliar a ínsuliciênciu do Clero do

Patriarcacio, comparem-sc estes números eom os doutros

paises catôlícos.

Tomemos, por exemplo, a IVanca—-que c dos p.iíses

catolicos oeidentais ()tie lulam eoni mais ialta de Clcro.

lim neiihum outro se trabalha lanto pelt> .nimento Jas vo-

eacôes. li é tanibcm o quc mais se aproxima do nosso

sob o ponlo de visla tla situae.io legal tla Igrcja.

Temos presentc o niimero de janeiro Jevereiro. tlt'sle

ano de 1035, da revisla l.e Pectu/ctncn/ SaccrJo/a!. lisle

númcro publica várias eslatísticas do Clero de Tranca no

.1 «> de 1934. liís aqui alguns números elucídativos .

Popt'icão total das S7 dioceses de Franca : 41.242.167

iiabitantcs :

Ntimcio total dos sacerdoles de b'ranca : 17.015 pa-

dres.

Proporeão média dos padres cm Franea : 1 padrc

para S77 liabitantes.

_,
E como não havemos N'cSs de gritar atlitivamente

aos nossos Dioeesanos, para que acudam urgcntemcnte ã

Igreja de Lisboa. ao comparar estes números'?

Em irauca, que já toea a rebate chamando a atcn-

eão dos ficis para a insufieíéneía do scu Clcro, há ainda

uma média dum padrc para S77 almas I

\'o Pairiarcado, onde a maíoria dos cristãos vivecom

a conscícncia adormccída perante o espectáculo de morte

lenta da Igreja, a proporcão, como vímos, é de 1 padre

para 3.S1S almas. I: para obter esta pro)>orgão foi preciso

contar com os saecidotes relígíosos e de Dioceses es-

ti anh.is.

Alíás, não contantlo os saccrdotes religiosos, c de 1

padre para 4.415 atmas.

Note-se que não há, entrc as S7 dioeeses da Eranca

ncm uma sci que tenha uma proporcão igual ou sequer

prcSxima do Patriarcado, A Jioccsc que tem a proporgão

mais baixa c a de París, que é eonstítuida quási scS por

populae.io urbana 10 que. íacilitando a aecão do Clero,

pr.itieamente. o iimltiplical e tem aliás um pudre para 2.500

almas.

Exccpto l'aris. neiihuina díoccse atinge a proporgão

tle I padre para 2.000 almas. Com propor<;c>es que vão

de 1.000 almas atc 1.700, h<i apcnas 20 em S7 dioceses.

i'ôtlas as mais dioeeses d<\ Franea — da Eranca que não

lem o Clero sutieieute— tem 1 patlre para menos dc 1.000

alinas. I: a média geral, como díssémos, c de 1 para 877.

IV —

Qtianto Clero devia ter o Patriarcado

N'ão se consídera em Franca esta média como sufi-

ciente.

Com raHão. Porque. por um latlo. é preciso descon-

tar. paia os mínístérios espirituais. os saeerttotes velhos,

os cloenles e os distraídos noutras ocupaeôes nccessárías,

mas incompatívcis com a assistência âs almas, conio cn-

sino, adminislracão. govc'rno, etc. Por outro lado, o apos-

tolado calôlíco cxige hoje obras e iormas novas dc acti-

vidad'e, t|ue necessilam Je muilo mais Clero c até, algti-

mas de C'lero espccialÍHaclo.

Mas dêmos mesmo quc a média liancesa pudesseser-

vir dc tc'imo de comparacâo. O Patriarcado devcriacon-

lar actiialmente. tomandc' como basc I padrc para S77

almas ; 1.61 1 padres.

Ora,— t'tim que dor o uot.inios! —

o Pati iarcado conta

aelualiiiente. cm relacão i êste ntimero icleal, apenas cêrca

de 1 5 ! Um quinto
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<. H.í aí quem possa sentír trunqiiíla a conscíéneiu sc

dencĸs dc ler ou o.icir isto. continuar a desintcressar-se

da obra dus vo . ■acôcs >• semmários" Não scrá réu pt

rantc Deus de deíxar morrer o reiuo de Crísto cm Porlu-

gal
"

Ainda Iní poueo. cĩlado.. ■ stes mcsmoî iiú>iieros u um

cstranjeiro ilustre, cle N'os diii.i interrompendo-N'os . mas

í.to é umu proporcão de pîís de missũo

Um cxemplo. que lornar.i maís fl.igranlc o tristc es-

lado tla igreja lisboncnse :
— A ircguesia de S. Sebastião

da Pedreíra, da cidaJc de l.isboa. tcm 59.534 habitantes .

t'. para loda esla populacũo, apenas 2 padres : o pároco
c uin coadjulor !

I.m Paris, a iregueHÍa dc S. Sulpicio tcm 39.r;s4 habi-

tanles: c, para ela, o pároco c 14 coadjutores.
Tôdas as iregueĩías de París, execpto a dc Santa lle-

1 -na que tein um sô, aliin do pároco, ICm vúrios coadju-
tores- e, muitas vescs, ainda capelas religiosas servidas

pelas respecticas comunidades e obras diversas com ca-

pelão privalívo e nas prtSprias 101 ireguezias de tíanlieue,

apcnas cm novc o pároeo uũo tlispôe de uni ou mais coa-

djulorcs.

Continucmos com o cxonplo <ie S. Sulpicio. No OrJc

da díocesc de Paris paia 1955 vêm eitadas as scguintcs

obras catôlicas :

liscolas paioquiais

liscola comercial

Palronalos :

Art|iiiconfi-aria tlc N Senliora C mpaíxão pira a

eouversão >l<\ Inglaterra

Padres sulpícianos

Irmãs tlc S. Vicente tle l'auio ;

Rcligiosas irancíscanas do Sagrado C tir.icĸio ;

Casa da Provídc'ncia. <l<is irmãs cio— l'.om Socorro ;

k'eligiosas franeiscaiias de N. Seniiora <i.i I speranea :

t'.scoKi r>ossuel ;

l.ieeu de S. I.uís ;

luslitulo normal de S. Geuoveva

Obra da adopcão ;

União cattSliea Jos licctis

Circulo catc'ilieo dos estudantes ;

Casa das estudantds do Inslílulo Catolieo

Igreja dos Cai mciitas ;

Igrcja dioc'esana tlos estr.injeiros.

Certamente a IregueHÍa de S. Sulpicio c Jas demais

intcnsa vitla religíosa de Paris. Mas tome-sc uma Jas mais

pcquenas. a da Sc tlc Puris. Notre Dame. A sua ptipula-

t-.io orca pela dã iregue.-ia cla Sé de I.isboa > a dc Paris,

6.S00 liabitantes; a de I.ísboa 6.257. Pois bem. no momcnto

cm t]uc cscrcvemos, a frcgtieHÍa d<-\ Sé de l.isboa uem p.i-

rtico privalívo possue set|uer ; a de Paris posstie i coad-

jutorcs. — além tlo púroco adniinistrador c as seguintes

obras ou capclas :

liseol.i |iaro<]uíul ;

Patronato paro<]tiial :

2 capelãis para o servico do hospital (Hôtel _)ieu

ca oelão para o scrvico da Conciergerie ;

1 capelão c religiosas de Maric-Joscph para o servico

Cc< casa tie deteneão da Períeítura de polícia.

I: depois disto. díĩei-N'os, queridos Filhos cm Cristo,

sc, em grande partc. o Patríarcado não é, cspiritualmcnte,

um imenso cemitério. e NtSs o pobrc ISispo duma imensi-

dadc de cadaveres !

A tôda a íôrca tlos pulmôes g; îtamos a todos os quc

crêem em Crislo e na sua Igreja que, a-pesar do rejuve-

nescímcnto cristão que aí se nota sem alcgria, a Igreja dc

Cristo morre no l'atríarcado

liá no coracio e âs portas <te l.isboa pessoas de mc-

nos de vintc e cinco utios que nunca ouviram falar ctc

Deus. Na última visila que fĨHemos <i penitenciaria. encon-

trainos um rapan criminoso que Nos disse ntinca tcr en-

tradc> numa Igreja. Ainda há pouco os jornais catálicos

talaram da obra apostôlíca realíHada por certa ssnhora

crislũ num lugar da fregue2ia dc Lourcs, ondc desde a

procl.imatj'ão da l.eptiblica nunca mais se reali^ara ne-

nhum aclo catcSIico.

I.eiam-se na "Vída Catôlica... os relatos das visiías

paslorais. que vêni sendo realíHadas com lanlo Htio pclo

Nosso Ex.ino Auxiliur. Rev.1"0 Kispo de VTalarba. ScS numa

via. não muito distantc de I.ísboa, celebrarani-se quando

da sua visíta, 41S baptisados.

llá tĸna aldeia do Patriarcado onde se tÎHeram 96 ca-

samenlos. I:m vtirias iregueHÍas, nunca durante a Repú-

blica sc administroti tim sacramcnto a moribundos.

Apenas mais estcs ni'unero estatísticos : desde 1931

até ao prescntt . nas visilas pastoraís, fÎHeram-se 1.945 bap-

tizados e 1.201 casaine'itos.

Onde estamos ncSs, querídos Díocesanos :
—

nã terra

crislã que levou o livangtiho <i Améríca e Afríca c . \sia,

oti em terra de infiéis '.'

V — Provisôes de futtiro

Precisamos de padres, muitos padres, de coraeôcs ar-

dentes c almas de santos, para reconquistar para Cristo

as almas t|ue í:le reiniu com o Seu Sangue.

á vimos que s( a Proporcão do Clcro no Patriar-

cado fôsse pelo mcnos a de l-'ranca, que alias é insufi-

ciente (não cslá o P.< Doncoeur acordando a conscicncia

.•attilica tio seu |>ais com a demonstracão da crise do

Clcro ctn T'ranca ?) .- o Pulriarcado tievia ter cinco venes

mais padres.

Mas éste número. aliás ínsuliciente. não o poderá

atingir o Pati iarcado. ticm dcnlro dtim século- se não ati-

nienlar muito mais o iĸimcro de vocacC.es. e não subir a

mt'tlía das quc chegani ao tim.

Comecenios pelas úllimas.

Icmos prescnlc a cstalístíca dos alunos que entraram

no Seniinário tle Santarém de;tlc Otitubro de 1910 atc
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C)utubro de >.>25 inclus vc. Díh rcspcito aos alunos <|tic

'omecaraii; > it _><. ciu ĸnlc o nun> regimc c o coii-

cluiram ios ulun >; que c it aiam em 1926 est.io uinda cur-

,ando o_. istudosi. E o que se poderia chamar o período

dos patlres da Repiiblicu.

Neste período cnlraram no Sciiiiná; io dc Santarcm,

contando sô os ulunos do l'alríarcado (poís qtic os havia

Joulras dioccses. nas quaís cstão scrvínJo os que se or-

denaram). 273 altinos.

Dêsles __7." Juiios ordenaram-sc apenas 5 1 ! Os rcs-

latitcs 219 perJcram sc. DÍHcmos ; para o saccrdôcío : por-

que quási todos lilhos de pobrcs, rcceberam á sombra da

Igreía uma educacão quc tem pcrmitido a alguns subir

aos mais altos postos da N'acão.

Mas 54 voca^ôcs apuradas em 273 admissôes novas,

num espaco de 16 anos, dão uma média de apuramento

tlc 19,7 °/o ou arredondando de 20 "
..

Significa esta média que cm cada 100 alunos admíti-

dos no prirneiro Semlnário. há 80 que não persistem. S<5

um quinlo dos altinos chega a ordtnar-_>c. Par.i r.bler um

padre. é precíso educar cinco candidalos.

Anotemos dc passogcm o incompnrável servíco so-

cíal que prestam os seminários—dando edueacĸio prcítíca-

mentc gratuíta âs classcs pobrcs. lispoliada clos seus bens,

sem o menor subsidio do listado que a expoliou. a Igrcja

manlém os únicos cstabelccimentos sccimdáiios que dão

educaeão graluita a alunos pobrcs (t|iic vão dcpois talven

tlirigir os deslínos tio País) numa proporcão dc S0 "'ndos

alunos quc elu íorma.

lilementar justit;a scria quc o lislado, quc díspende

rios dc dínhciro com uma instrucão cara. subsidiasse os

seminários porltigucses como eusas dt instrucão e educa-

cão dos pobres, dc ptiblica utilidade, (mesmo seni ínvocar

ranôes de honesla restiluĩcão de bens cclesiástieos).

Temos, pois. uma méciia de rendimenlo sacerdotal

de 20 °'0.

Ora os alunos admílidos ésle uno foram 74. F o má-

ximo atc hoje atingido, salvo o ano <le 1933 em que io-

ram admilidos 79.

li para atingir atiuele ntimero, íoi preciso admilir lo-

dos os que não tinham impedimcnto cnnônico a a.lmissão.

Soirc eviclcntemciitc a sclcccio. Mas não há outro

rcmédio. Oti se admítem cstes, ou licam os Seniiiiários

quási vanios.

74 alunos novos, segundo aquelu méclia, devem pro-

dti2ir no tim 15 padres.

F 15 padres por ano, a nâo sc clevar o niimero das

admissôes, somariam no tim dum século dc ordenaeoes,

1.500 padres ordenados. . . mas não vivos.- ; Quando

1.611 deviam éles ser actualmente, segtmdo a proporcão

da l'ianca, quc (como vinios) não chega !

Porquc, ordcnando-sc os sacerdotes canonícamenle

nos vinle e qualro anos. no lim de 50 anos j.í poucos

evisteni. pois a métlia tia vida huniana c íiiierior a 70anos.

No fim dum séetilo. portauto. terão morrido quásí todos

os ordenados dtiranle a primcira metade e muitos dos da

scgunda, visto que a morle não para. . .

Quere dizer quc, ordcnando-se 15 padres por ano,

—

no fim dum século teremos muito menos da meladc

de l . 500.

lĩ 15 ordenacôes por ano não se vê ainda t]tiando

scrão alingiclas. Mas j<i dÍHemos, ainda autes de as ter,

que são insuficientes. quc é preciso exceder dc muíto êsse

ntimcro sc queremos salvat o Patriarcado.

Llrgc desde já procurar aumentar o númcro das vo-

cacôcs.

VI— instif iciéncia dos Seminários

Simplesmentc. queridos Filhos em Cristo, para au-

mentar o número tlas admissôes nos Seminários, (supondo

que Deus envíará maís numerosas vocacôes, como é abso-

lutamente necessário) não temos prex'ntemente, a-pesar

da fundacão do novo Semínário dc Almada, ondc as

mcter.

O velho Seminário dc Santarcm, ao qual o listado

lírou uma grande parte c as ccrcas para instalacão do

l.iccu. lem a lotacão exccdída. listão ali recolhidos 200

alimos, para o quc ioi preeiso aprovcitar até o corredor

nobrc.

Mas aquilo não podc conlíiiuar assim. Casarão velho,

embora dc gloriosas tradicôes. a desíaHcr-se. servicos sa-

nitáríos dcíicícntcs, falla tic lugares conveníenks de re-

(crcacão ; ou tem de ser quási ínteíramente transformado

t'icando sempre, porém. sem solucão o |>roblema dos

recreios). ou tem de ser abandonado.

A Sanla Sc acaba justameiile de mo denunciar, em

virtutle tla visita aposlôlica li<í tlois anos rcalinada, como

jmproprio. por ialta de condicdes disciplinares e higiénicas.

Para poder admitir neste ano corrente 74 alunos—e

é precíso admilir muito mais, como vímos, para lcvantar

o Patriarcado— foi nccessário abrir o novo Semínário de

S. Paulo de Almatla, onde estão 37 alunos (o IV c V anos

de preparattSríos).

A capacídade máxima, porém, déste Seminário; é de

60 altuios. Sabendo que os altinos que no ano prôximo

devcm transitar para o IV ano, c portanto para Almada,

são 36, e os quc saem de Almada para os Olivais, para

entrar na Filosotia, tlevem ser 7, fácil é de concluir que a

lotacão de Almada ficará atingida e excedida no ano prô-

ximo.

Ouere isto diner t]iie para o ano já não sercí possível

admitir dc novo outros7l alunos, pois que em Almada

se alinge a lotac'.io e em Santarem se não dão talve2 se-

qtier 50 vagas, com os quc transitam para Almada e os

qtie lodos os anos costumam desistir. . . a não ser que se

uumente a capacidade de Almada. ísto é, que se acrcs-

cenlc a easa.

I'i c ubsoliilainenle intlispens.ivcl aumcntú-la, c j.i.
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A populagâo total dos trts Seminai ios do l'alriart atio

.omasoi alunos, assím distribuído, : S.ini.irem. __0C Al

mada, 37 e Olivaís 67 (não contamos nos Oliva:. os S9

altinos doutras dioceses),
I iie-se a êste lolal S alunos (|ue nâo p.issaram por

Santarcni: teremos assím 296 seminarislas— quc =ão o lo-

lal dos alunos admilidos em SintarCm e que k'-m persis-

lido, cicsde o ano de 1926, aquéle em que loram admiii-

dos os semínaristas quc cslão agora no tim do curso.

I'.ste total dos seminarístas admitidos, t|iic persistírnm.

corresponde a uma nĸ'ciia anual de admissôes dc 51 alu-

nos, dos t]iiais muilos não scguiram o ctirso.

lilcvancto csta média |iara 7 1 altmos ntivos cada ano,

elevar-se-á igualmentc o total dos alunos. C'oniando coi í

um cocficíente de desistências equivalente ao actual. k>-

remos aprovímadanicnle 500 alunos nos Seminá' :os. uo

iim de 1 1 anos. Ii dÍHcmos 1 I anos e não 10, porquc o

curso eelesiástico compreeiide acluulmente 1 1 anos (e tai-

ven lenha ainda que subir para 12).
!

De íaolo, cste total aproximado deve ser atingido
dcntro de 7 anos visto (]tie de há t]tiatro anos a esla parte

a média tlas admissôes lem ultrapassado o ntimero de 70.

Mas, eomo atrás foí demonstrado. é preciso elevar

muitoainda a média das admissôes. Qualqucr íiiimero ín-

lerior a 100 servirá para reincdiar, não para restaurar.

Orn, 100 admissôes por ano elevam logo o total médio

dos seminaristas acíma dc 600.

I: presentenieule o Palriarcado não tcm seminános

para maís de 560 scminaristas.

O de Sanlarcm, imprôprio e com a lotacão cvcetlida,

lem 200. O tie Almada tcm 37, e no prtSximo ano, so

com os que transitam para o IV ano, fiea completo. O tlos

Olívais, coiii os seus 39 alunos tloutras Dioeeses, lem 106,

qunndo a stia capneidadc é para 102.

A siluacão é csta, crunmente: é preeiso aumentur a

freqtíência dos Scminários do Patriarcado : para a atinien

lar, c preciso aumenlar a ca)iaeidade Jos Seminários, res-

taurando o tle Santnrém, ou construindo tim novo, alar-

gando consiclcravelmcnlc o de Almacla, e concluindo o

dos Olivais (de que so estti fcila a terea parte).

Isto exíge milhares de contos; c, visto quc o listado

iiiĩuslamenle não dá <i Igreja por êlc espcilíada nem um

ecilil para lai obra, lém de o dar os calôlicos.

Dandti o, nâo iaHcm senão o scu dcver. Darã.i a

Deus um pouco do muilo que Dcus lhcs deu. O quínlo

prcceito dn Santa Igreja. qiic manda concorrcr ]iara a sua

suslentacâo e obras segundo as necessidades dela e a ca-

pacidade de cada utn, não foí abolido.

Muitos catolicos iiiíelÍHiiiente não faHem uso cristão

das suas ri<|ut'Has, consíderando-se desquítados em cons-

cíéncia medianle tima insignilicanle esmola lancnda no

prato, ao domingo.

Sc dcixarem a Igrcja morrer no PatríareaJo, não tli-

gam que íoi a |iersegui<;ão rciigiosn que n mnlou, mas quc

c'les não a souberain salvar.

VII — A sustentacão dos alunos

Alc éstc momcnto temos confiado cegamente na Pro-

vidéncin e nos Nossos dilectos Dioccsanos. Ainda não

einpreendemos uma obra, relativamenle aos Semin.írios,

!>ara a qual de antemão tivcssemos rcúnidos todos os

meios materiais necessários.

Gracas infînitas scjam dadas a Deus, c glôria ao Nosso

Clero e aos Nossos Díoccsanos ! quc csta confianca ainda

iĸio foi desmentida.

Mas devemos reconhecer que. humanamente conside-

rada. poderá afiguiar-se a muilos uma loucura. Masentão

h.ivíamos Je N'os resiguar a ser (i eoveire do PatriarcadoO

Falamos dc importantcs obras urgcntes que deman-

da n ..niiios milhaics de conlos: vamos comecar brcvc-

niente is da auipliaeão de Almada, est.indo ainda endivi-

dado pelas da stia ad.tptacão :
— e não lemos sequcr

assegurada a sustcntucão dos actuais scminarístas.

São cles o todo 304. E sabeis queridos Filltos em

Cristo, quantos dentre todos pagam a pensão ínteira (que

não chega para as despesas) de I .500S00 por ano ? Ima-

ginaí apenas 12! Ilá mais uns 16 que são subsidĩados por

protectores generosos. E o resto cie 304, que são 276, ou

paga uma média de ccrca de 400$ escudos por ano, ou

nno puga nada. E os quc nũo pagam nnda são. . . nada

menos tle 152 altinos.

Mas se não aceitarmos êstes que são, por várias ra-

hôcs. segundo a nossa experiência c a de váríos países,

vocacôcs em regra de qualidade ínfcrior— ficaremos qtuísi

sera padres. Quaiĸlo os tilhos dos ricos não qtierem ser

míníslros de Deus. Deus chama <i sublimc dígnidade (não

há maior na terra) para os coníundir os filhos dos scus

criados.

Donde vém os meíos neccssários á sustcntacão dcstes

seminaristas '.' N'o ano passado. a sustentacno c educacão

dc 290 aluns custou 565. 570S29 (não cntra aquí o custo

tlc obras novas). Pode tcr-se como média quc cada aluno

custn á roda dc 2.0OOS0O por ano.

O Patriarcado, assím como as outras Dioccses, não

recebe o menor subsídio do listado. liste, que se assenho-

reou de todos os bens cclcsiásticos, aiicnas subsidia os

institulos missioiidnos, mas não a Igreja melropolitana.

Interessa-lhc que o ivangelho seía prcgado aos pretos,

mas é-lhe indifcrcnte qtie o scja aos brancos.

Tendo sido despojado de tudo, o Patriarcudo tam-

poueo possui patrinĸSnio prcSprío, como desejn o Direĩto

CantSnico, para a côngrua suslcntacão do Palriarca tie

l.isboa. e do Cabítlo, e dos Semin.irios, c cias parôquias, c

tlas demais obras c nccessitlades d<\ Igreja. Vive exclusí-

vamente do que recebc dos ficis.

Donde vêm os nicíos '.'— Dos Indultos Pontiíícíos, das

Missas bínadas. da Obra das vocacôcs, das taxas tiiocesa-

nas— ttas esmolas tlos íiéis. — Do inexgotável banco da

Provitlt'iicía <le Deus. Vêm. por qualquer vía. ttos vossos
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t-ora^ôfs iiteressados na vida Ja Igreia. \ m emfim, das

vossas tontribuieôcs >■ oíertas.

Mas não cliL'ga. e e preciso quc aumcnte nct mper >-

velmenle mais—para s.ilvar a nonri Je ^risto 110 Patnar"

cado. lanto mais (]iic, não tend.. otiiras iontes .ie receita

d.tlgu:iias dcslds lem de sc tiiar para as oturas neccssidades

do l'ali íarcado, como Casa Patriarcal. eullo da bc sus

lentacão da Ct'nia, despcsas de reprcjt ntacão e carídatic.

S6 no Seminário dc Santarcm vcm-se arraslando há

anos um déficit quc est.i presentemcnte em 90 contos.

Crístãos do l'alriarcado, cxige a gloria de Dcus c a

salvacao das almas quc se aumente o ntimero dos nossos

seniinnristas. Nũo temos reccita certa para os actuais, e

dÍHemo-vos quc é )ireciso assegurá-la para ccrca do dô-

bro déles.

VIII —Gravíssimos problemas de amanhã

Não devemos ocultar aos ollios dos catôlicos a silua-

C.io rcligiosa do l'atriarcado. A sua rcstauragão demanda

verctndeiros saeriticios. A prôpria rcsoluc<io do problema
- de vida ou morte dos Semínários e do aumenlo das

vocacôes, cria uni novo problcma gravíssimo ; o da sus-

tentueão do novo Clero.

Se j<í é diiícil, ás venes, asscgurar a sustentacão dc

párocos com mais duma fregucsia, <, que sucedern qunndo

houver um paroco para cada freguesía um ou mais sactr-

dotes a coadjuvarem o pároco '.'

li é absolulamenle neccssárío iaHer que os haja quanto

anles, (conio já aliĸís deixamos dcmonslrado). para levar

a salvacão ás almas. Fstá nisso <i prova a fé, e a honra. c

o clcver tlos catôlicos do Patríarcado de Lisboa.

Deshabituadas há inuito dc suslentar pároco proprio.

sem vida relígíosa, grosseiramente rcpaganÍHadas : .', hão-dc

nbandonnr-sc tais parôquías '.'

Nos prímeiros tempos que serão relativamenle lon-

gos, até <]tie a paroquia renasca para a vida catôlica—não

poderá o pároco coutar com os frcguescs para o susten-

tirem, como é ciever dêlcs. Como o missionário das cos-

las dc Áírica, terá qtie dar, não t]tie receber. A primeíra

obra dos novos pcírocos sera 'aner cristãos

Catolieos (]tic rcconheccis a jtista obrigacão de sus-

lentnr as míssôes de além-mar, lercis de sustentar amanhã

tambcm as missôes na vossa prôpria casa ; êsses párocos

t]iie em retlor dc I.isboa e por csse k'ibatejo fora recebe-

r.io a aposlolíea missão de faHerem revivcr eemitérios.

I: não se tratará scS de sustentur no apostolado os sa-

cerdoles ctas regíôes descristianÍHatlas. llavera que dotar

o Palrínrc.iclo com os meios íiecess.írios paru poder valer

>ios |iadres na velhice e na doenca. Sob cste ponlo de

vísla ; como estarão mais protcgíclos c garanlidos os sa-

cerdotcs religiosos. quc sabcm não Ihcs ialtarn nem o ]ião

nem o agnsnlho. no tim da vida !

O ncluul rcgime de posentncôcs pagas pelo listado

expira com os padres que no tempo da monarquia adqui-

rirani êssc díreito pagando pora as caixas oficiais. Temos

ntSs cle ajtidar a Igreia a substituir o listado— e ainda. a

micidr isilos casas de repouso e hospitais para o Clero

pobre 'eoino tem sido leíto nos oulros países).

_, Como será possívcl rcalinar ludo isto— c o mais dc

qtie nao ;<tlamos agora. para N'os limitarmos exclusiva-

mcme ao problema do Clero '.' — Porqtie haverá ainda a

resolver o da cria;ão da Llniversídade Catôlica : e da

criacão de muitas igrcjas indispcnsáveís no Patriarcado

Inão menos de 15 igrejas, não contamos capelas : basta

Jíner quc h.i no Palriarcado três vilas, Amadora, Bom-

barral e lintroncamento, respcctivamcnle com 6.S37, 4.5S5

e 3.794 almas, sem igrcja) ; e das resídcncias paroquiais

(dísse-N'os o ilustre Bíspo de Madrid que havía dotado

tôdas as parôquias da Diocese de residência paroquíal,

com as otertas dos fíéís dadas em conseqiiéncía da sepa-

raeão da Igrcja c do Estado) ; e de quantas obras de acgão

e vida catôlícas. . . Trata-se como dizia o Crucifi.xo mila-

groso a S. Francisco dc Assis : dc reconstruír a ígreja de

Lísboa.

c, Como reaiíHar tudo islo ? Como a Igreja e os fiéis

de outrora o realÍHaram e como o estabelece ainda

hojc a Sanla Igrcja.—Rcconstruindo pouco a pouco o pa-

Irimônio cclcsiástico. Estc patrimonio é capital, no espí-

rilo e na letra das lcis da Igreja. das almas e dos pobres.

Preceítua com efeíto o Direito Canonico que sc não

institua um Bispado, ou cabido, ou parcSquía. sem dotacão

cstável e ccrla que asscgure a sua sustentacão.

lim Portugal. porcm, a Igrcja, dcpois d^ espoliacão

de qt;c foi vilima. vive exclusivamenle a mcrcê da Provi-

dcnc> ; de Dcus, dus esmolas dos licis.

E est.'S esquecem quási todos qne ela c a grande po-

breque carece da stia carídade. Antigamenle ninguém com

fé crislũ. ao díspor dos seus bens. se csquccia dos bens

de alma < tia parte da Igreja. Foí assím, com legados e

fundaeôcs, quc se asscgurou a vida crístã em todo o Por-

tugal. garantindo o pão do espírito — e até do corpo
—aos

quc |ior si o não podíam asscgurar.

Hojc a Igreja vegela no Patríarcado. E falamos espe-

cialmente desta Igreja híerárquica, Dioeese e parôquias,

que são travejamento mesmo sôbre que se cleva o edifí-

nio Jn igrtm- aquele qtie agiienta tôdas as rcvolucôes c

a kidas resíste.

Todo o uiundo conliece e admira a obra do Cardial

dc París. que jcí vai na construc.io da S7.'' lgrcja e está

decidido a clicgar ás 100. como Nosdissc. Interrogámo-lo

sobre o auxilio quc tcm reccbido da popula<;ão catôlica

Je París ; rcspondeu-N'os qtie esta Ihe tem dado cérca de

60 milhôes de l'rancos (qualquer coisa ai á rcida de 90.000

contos dn nossa moeda). Duas das igrejas novas, que vi-

sitámos. fciram íeilas por particularcs ; a pequenina de

S. Incs uma jôiaHinha de arte, oferecida pela fîrma Suhc,

<)iĸ eustou uns 2 mílhôes de irancos, c a do ISaírro llni-

vcrsitnrio, t]tie é quási como uma catedral, e custou j<i



A UNIÃO 571

mais de 6 milhôes n damu qui a constrôi. M.mt lijcrrc

l.ebandy.

iais rasgos não são raros em paíscs onde a Igreja
n. 10 c-slá certamenle lão necessitada como .1 porluguesa.
Em 28 dc I'everciro de 1932. segtnto lemos em lempo,
i.ileceu em Ontnrio. no C'unad i, S r Phillip i'on-oeb <iuc

deíxou ao seu Bispo a qtianiia d> >

ĸ 00 tSlares'it

2.230 conlos) para o seiiunm io.

IX—Necessidade de vocacôe., de esco

Falnmo-vos, Rev.(i°s Scnhorcs e iticrid >s Dicccsinos

da urgcnle necessidadc dc clevai ;nuílo muis . u im rt

d.is vocacôes ; mas havemos dt coiiie_,-.„r com dor cvc

elas n_!o abundam no Palriarcado. e o maior iniinc.o das

<].ie aparccem não sno das melhores.

Para que se eleve pelo mcuos o coeíieiente Je apti-

ramento destas, libertando-as do ínfinio e até viciado mcio

dande vem, recomenda-N'os a Sanla Sé <]iic as retcuha-

mos durante as férias em casas prôprias de repouso e rc-

creacão, fque dcvem ser na serra e å beira-mar), com

provcilo para a alma c para o corpo.- Mais fundacôes

aintla !

Mas c ncccss<irio obler do Céu quc o Senhor cnvie

para os Nossos Semináríos muitas vocacôes eseolhídas -

como raca, inteligência, edueacão. virlude, meios. Que as

iamílias rieas dêcm filhos á Igrela. Otic os alunos dos Li-

ceus e llniversidadcs, os muis generosos, se cnamorem dc

scrvir a Cristo e casar com D. Pobrc'Ha e llumildatle, como

dÍHÍa S. Francísco de Assis, e se alístem entrc o Clero se-

eular.

li uii) smal tle morle cnlre mSs esta insignificnnte pro-

pore.io de nlunos tlos l.ieeus ou fiihos de fnnnlias abasta-

das, que entrnm nos N'ossos Semin.ii ios. Deinmcia que a

vida cristã dos rapancs c das íamílias chamadas de socie-

dade cai-ece dc fervor proíundo, contenlnndo-se eom tun.i

pietlatle abnslardada de devoc6t'2Ínhas c cmocôes religio-

sas. Sô há pictlatlc verdeira onde lui a paixĸio de Cristo e

da stin Igreja.

Com t]tie inveju, e no mcsmo tempo eom t]tie vergo-

nha, ouviramos há poucos mcses o limiiieutíssímo Cardial

de Paris dizer quc nũo levava por Jiante a tentaliva do

seu Predecessor de íundar iun novo scTninúiio pequeno,

porque verilieara (]tie não carec.u ci.'lc lotlos os anos

Ihe vinham tlos colcgios, liceus, univ.-rsidades c escolns

superiores maís vocnccies que do seu Seminário menor.

llma média nnunl cte 40 a 50 vocacôes, cm regr.i muis h-

vres. generosas, cultas c brilliantcs—que Ihe não custa-

ram nada.

Na Bclgíca raro c o curso dos colcgios calôlieos que

não d.í várías vocacôes <i Igrcja. As melhores íamílías leu

filhos sacerdoles : e, ao contrnrio tlo que succde enlre uos.

o Ct'niego Ca. tt jii, o gr.intle apôslolo dã juveniude obrei i,

a]ire enla eoir.o um lílulo de autorídade para os optna

rios. o ser êle !■— eoísa l.í evecpcoinnl
• tilho tie operário.

Convcncam-se os calôlicos do Palriarcado dc que

emqiuinto o Clero secular não readquirir. pelo númcro, e

pn-la culltira, e pc-la saniidade. o prestígio sociai que per-

deu •

nunca a igreja se reerguerá do abatimento cm

que jan.

As ordcns e congregacôes rclígiosas niasculinas, que

'ũo benemcritamenle cooperam no apostolado e dcvcm

coustituir eorpos cspecialÍHados, — ås quais Nos apran tiei-

xar aquí expresso o N'osso aprêco pela sua cooperacão

na Nc>ssa Missão apostôhca no l'atriarcado essas não

podcm suprir o Clero secular naquela obra.

lî êste quc esiiecialmente mantém o contacto com o

I ovo crístão : sôbre êle ímpcnde ordin.irianiente a admi-

iusiracãti dos sacraineutos e a direccão cias obras ; cstá

de maneira direcia associado ao govêrno episcopal das

alinas ; precnehc e assegura, qtĸisi so, os nuadros hierár-

qtucos clas díoceses e parôquias.

A iuiluencia, e a íôrca, c o prestigio, e a ac?ão da

lgre)a de|>endem príncipalmente dclc. Onde êle falte, sofre

a Igreja tôda. Sem éle, podem formar-se estreitos círculos

dc c'lites íervorosas ; mas a massa do povo cristão defi-

nha e morrc.

Grande pnrte da simpatia, respeito e autoridade cia

Igreja em Franca, sobrctudo em París, c na Bclgica, vem-

-Ihc do íacto dc possuir uma fina flor de padres scculares

distintos pelo sangue, e pela cicncia, e pcla virtude, e pela

educacão. O povo cristão não pode deixar de sentir mais

vcncracão pelo Clero que o díríge quando vc deixarem

tudo e alístareni-se nas suas tilcíras os lilhos tlas classes

mais elevadas. Coin tais voea<;6es, sobe nos íicis o con-

ceito do CJero todo.

Não ordenava ainda h<i mescs, com tôda a solcnidade,

o l'minenlíssimo Cardial tle Paris, na presenca dos pais

do novo sacerdote e da cspôsa do Presidenlc da Rcpú-

blica. o proprio fllho do ministro da Justica daquela Re-

]>ublica laiea '.' I: não iôra batcr â porta do Seminário de

Paris um sobrinho mcsmo do Presidcntc da Reptibliea '.'

Na l.élgica, são mais numerosas ainda estas vocacôes

de cscol. O iovem mestre de cerimônias do pontitical a

que tívemos a iclícidade de assístir no parque de l.achen,

por ocasião do congresso ínternacíonal jocista, c irmão

duma das damas da k'ainha da Bélgica. lovem ainda tam-

bém e Monsenhor Carton de Wiart, reecntcmcnte elevado

no episcopado e auvihar do Emínentissimo Cardia! de

Malmes lilho clo eonde do mesmo noine que mais ciuma

vch lem tomatlo parte no govérno do país.

Na kspanha as vocacôes déste gciiero íam principal-

nieiilc p.ira as ordens religiosas. k'cconhcce-sc agora o

crro dc se abandonar <is clnsses humildeso preeiichinieiito

do t'lero secular, insiiiuandosc assim scm querer no es-

pirilo publico que é êste (como tlircmos'.') uni clero in-

renor. l:Í2eram-se patrulhas : na ocasião da derrocada

\ i li se quc ialtava a l:s)>anha catcílica um evercito. Por

sso 'ia rtccnlissiina scmana prtS-seminário. reah'Hada em

loletlo no pnssitlo més de Novembro, a prcsídente das
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numcrts calolica_ de Lspanha recomendava a c'xlus as

iuis q te Jessem lilhos para o clero secular.

iinlre ii',-_-. iiú muito <|tie o Clero scculat— t torTo-.>

r<ctinhecê-lo--ninda clecaído. l:lc mesmo, por culpas que

não craiii s6 J< ic (bastava a poiitica. ,ue ■ tr .rĩa ic _>r-

enta lo. pa; i o abastardar). tem parecilo resignar-se a

l<ĸ Ctuic'eito deprimente. Nem scmpre pos sulieicntemente

alto o seu ídeal. . .

A propria palavra "secular,, com quc o distinguem

J.i lugar a cquívoco. lĩmbora víva no scculo, não pode

ser do scculo, segundo as prôprias palavras de Nosso Se-

nhor na oracao sacerdotal da última Ceia. Como S. To-

m<ís ensinou, o sncerdôcio exige de per sí maior santidade

que o prôprio estado religioso. Por isso o Cardíal Mer-

cier lhe chamava antes clero "epíscopal,, ; e assim há me-

scs o designava o ilustre jesuita P.~ Doncoeur no comen-

tario ao últímo congresso em Montmartrc do clero eomu-

nilário.

A maneíra eficaF de reconquistar todo o prestígio

que, paru bem da Igrcja e de Portugal, precisa de gonar,

está em impôr-sc pela santidade e por uma cultura su-

perior.

É preciso radicar na sua alma e na consciência dos

fiéis, (aqui maís por aclos quc por palavras), t]tie o sucer-

dôcio é o estado mais sublimc que existc na lgre)a; quc a

perfeicão é devida no saccrdotc por titulo maís allo que

no prôprio estado relígioso.

Não eslamos falando contra as vocacôcs religíosas,

que tle todo o coragão pedimos e abencoamos com a

Igreja. Falamos conlra o conceilo dimínuído, íalso, do

Clero secular. I: defendemos a necessidade .le dar muítas

voeacôcs cie escol ao Clero secular- s-m as quaĩs sofrerá

não s6 êsle, mas todo Clero e a propría Igreja.

i, Não era o proprio Papa (]tie punha em relêvo, por

ocasião da peregrinacão tla luvcntude Catcilica ltalíana,

cm Novcmbro de 1932, ao rego2Íjar-se com o elevado

número dc vocacôes saidas das suas fileíras—que "tima

larga melade dessas vocacôes era destinada ao Clero clio-

cesano?,,

Aos pais cristãos que sejam na Igreja ílor de cultura

religíosa, sentíndo-se sumamentc honrados com serem os

pais dum sacerdote, e aos rapanes amígos de Iesus, e em

eujo coraeão generoso arde viva a paixão de Cristo e da

sua Igreja.-com toda a Nossa autoridacle dc Paslor c Pai,

apontamos-lhes a miséria da Iyreja no Palriareado, con-

vídamo-los a tcrem earidade dela. DiHemos-lhcs quc c,

nesta hora, a obra maís necessária e mais santa dc tôdas.

X— A obra das Vocacôes

Acabamos de vos expor. caríssimos Cooperadores c

Diocesanos Nossos, a attestJo vital para a reslauraeno

eristã tlo Palríareado ; a tio Clero.

Ninguéni se iluda. Sem padres, íeehar-s-hão as igreias

e niorrerão tôdas as obras catolieas : ieehadas as igrcjas

apagar-sc-ci nos i.mpios das concicncias alámpadada Fé,

sem a qtral não pode haver salvacão. Como dísse o di-

vino Mestre. o padre é a Iuh do mundo e o sal da terra.

I'or causa do exíguo número de sacerdotes, já o Pa-

Iriarcado cstá cm grande parte redunido a um campo

de ruinas. O que ai se vê de vida cristã, êsse consolador

renascimento catôlico, não c senão o afervoramento duma

pequena minoria de fĩéis. A massa víve longe da Igreja,

não ireqtienta nem pratica.

Eslamos convencídos de que Portugal é o país ca-

t.Slico da Europa onde a Igreja de Cristo eslá mais enfra-

quecida. Falta-Ihe vída profunda e intensa : organÍHacão

sôlída e operante : influéncía larga e decisiva.

Pobre Pastor do Patriarcado, que espiritualmente c

um vasto deserto com oásis aqui e além de vicia crístã,

debrucamo-Nos sôbre êle com o coracão ferido —

pedindo

a Deus que como outrora a voh de Moisés, faca rebentar

do duro rochedo a agua viva que mate, a todo êste povo

que Ele mesmo Nos contiou, a sêde de verdade e de feli-

cidade ; e rogando-vos a vôs, dilcctos Filhos, pelas entra-

nhas de Nosso Senhor Jesus Cristo, que Nos ajudeis a sal-

var o Patriarcado da morte qtic já o invade quási todo.

Com tôda a N'ossa alma, Cristãos, gritamos o grito dc

alarme !

A seara é vasta e sátara. Mas íaltam operários para

ela. Regou-a Cristo com o seu Sangue. Dcixá-la-eís morrer'.'

Dinemo-vo-lo maís unia ve2. ínvocando tôda a Nossa

autoridade junto dc vossas almas:— a obra das vocacôes

e seminários é a prímeíra de tôdas as obras catôlícas ; c a

obra de vida oti morte do Patríarcado.

lintregamo-la confiadamenle ao vosso coracão. ape-

lando para tudo t]tie nclc há de ié e amor a Nosso Senhor

lesus Crísto c á sua Igreja.

Cristãos e Filhos no Sagrado CoracSo de lesus, não

deixeis cxpulsar Cristo do meio de nos ! Não vedes como

iá está morto lile qtie é a Luh e o Amor!— na maioría

dos coracôes '.' O templo elevado por Ele ã glciria do Pai

Celcste em todo este Patriarcado vai emfim, por falta de

quem alímente a chama divina do Espiríto Sanio, encer-

rar-se e ser profanado ?

Nos novos estatutos que damos â Obra das Vocacôes

e Seminários temos visto organizar uma verdadeíra cru-

nada ue oraeao <■ meios, em iavor no Clero novo.

Orac-Je, prímeiro. A obra, como acabamos de vos

expor, para ser inteiramente levada a cabo (j tanto exige

dc protccgão divina e de sacriíícios humanos !) carece de

que se íaca violcncía ao Céu. Estamos convcncídos de

que a sua realinacão plena sô pode obtcr-se por um ver-

daieiro mílagre da Providencia.

Mas o mesmo Senhor prometeu que tudo seria dado

nos que orassem ao Pai, em nome dêle, com íé e perse-

veranca.

Pedímos .is almas gencrosas do Nosso Patriarcado,

quc arciem interiormente cm fogucira de imolafão pelos

intercsses do Coracao Dívino, orem e se oferecam como
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h .slias desla obra capital. <|tic sc podc dĨHer iundada pelo
proprio Scnhor quando chamou os scus AptSstolos.

I: meios. São nccessários muitos, como ivestcs oca-

sião de otivír, para ocorrer ao presentc e para prcparar

o liituro. Diante das enormes necessidadc. — qtie aumen-

larao na prcipria medida em que as íordes satis'an. u.lo—

ronfessamos quc, para não desuniniar. é neecssáno ter

umn fé ccga na Providência.

F.sta obra nũo <■ uma obra particular : é a cbra do

l'atriarcado. Está antcs c acima dc ttidns as maĩs. Dela de-

pende tôda a vida erislã.

l-.speramos que cada tim conlribua para ela na mc-

dida do que puder. Todos os t|tie s.io fiihos cla Igreia i'a-

Iriarcal de l.isboa sc devem considerar t m consciêneia

assocíndos c inleressados nesta obra esscncíal â sua vic! • >

O contribuir para outrn-. obras cakSlicas t]tic tenhnm

t'.ir.ictcr parlicular, c !>om ; mas não pode nem clevecons-

lítuir motivo para deixar de o íazer para esta, que está

primciro.

Ajudá-la ían parte das obrigaeôcs do <]tiinlo manda-

mcnlo <ln Santa Madre Igreía.

Lsta nossn Carta Pasloral devcr<i scr lída pelos reve-
rentlos Párocos e Capelães dc Capelas públicas. a estacĸio
de todus as Missas. a parlír tlo prôximo dia de Natal, dis-

tribuindo a leitura pelos <|tiatro tlias íestivos imedialos.

Dada em Lisbon. sob Nosso Sinal e Sélo dc Nossas

Armas aos 8 dc DeHembro clc 1935, F'esta da Imaculada

Coiiceit,-ão de Nossa Senhora.

t M. C.\RI>. PATRIARC.'t

* • -¥■

Factos e liotas

A Pvocapfio do diii tS dp DpzpiiiIu'o

(Palesfra radiofonica pelo P," Tavares de Almeida, ac

Microfone da Emissora Nacional, no ũia 8 de De-

zembro corrente).

POPTUGUESl.S.

Ikí oito dias -

no dia 1.° tle Dezembro

uma colcctíva comemoracao de íc naciona-

lísta ínteressou a atencão do país por amor

dos patrioticos ensinamentos dt)s bons portu-

tjueses de 1640.

lloje- d\a S de Deĩcmbro nma outra co-

memoracao de fôrca íntima e colectiva tradu-

cíu um vívo scntimento de beleza do nacio-

nalismo lusítano.

Para se compreender bem a razão das mí-

nhas palavras, bastara recordar que êste dia

é dedícado â portuc>uesíssima festa da excelsa

Padroeíra da Xaeão Portusjuesa— a Imaculada

Conceieão.
Portucjuesíssima festa, assim lhe chamo,

dada a realíciade afĩrmativa do documento

hísk.rico que vou ler, como a recordar um

íruto conscienfe le<_ĩado â posteridadc nacío-

nal para medítacão nas horas de <<rcstaura-

c,ôes polítícas».

MlNIIAS SliN'IIORAS E MliLIS SnNiIORfiS:

Tenham a bondade de prestar atengão:

Alvará

«I). |ocio por graga de Deus, rei de Portu-

ejal, e dos Algarves, d'aquem e d'alem mar,

em Africa senhor de Guinc, da navco'aecio, c

comercio da Ethvopia. Arabia, Persía, e da

Indía etc.

Saibam todos quantos este alvará virem

que por especial c;raca de Deus me vejo res-

labelccido á posse da corôa dos reinos, e se-

nhorios de Portusjal e que o Senhor rei

I). Aíonso Henríques, meu avô, e prímeiro rei

deste reino quando íoi acclamado, e saudado

rei, cm reconhccimento de benetĩcío tão íjrande
ele_jeu com consentimento dos seus vassallos

(x.r sua protectora, e do seu reíno a Virgem
Mcie de Deus, cí qual prometteu payar todos

os annos um tributo em sígnal de vassallagem.
Desejando eu imítar ci santo selo quc o abra-

sava, assím como a píedade dos senhores reis

meus antecessores, elejo-a tambem por unica

protectora, e promctto em meu nomc, e do

prineipe iiieodosio, meu sobre todos muito

amado tilho, e de todos os meus sucessorcs,

l>aoar totlos os annos em sígnal de vassalla-

o'em cincoenta cruĩados a ígreja da Concei-

ecit>, síta em Villa Vicosa. que é a primeíra
deste títtik) em toda a Hespanha. E da mesma

mancíra jiromcttemos, e juramos, como prín-

cipe, confessar e defender até sacriticar a

nossa vida, se necessario fôr, a Immaculada

Conccícão da Víroem Maria. Mãe de Deus,
seoundc) <\ erenca da nossa Santa Madre

Iv'rcja l^omana, á cjual devemos obedecer.

l.s()eramos c]ue ella pela tjrande contĩanca
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qjc lemos na sua mlsencordia, nos defenda a

m >s, e a nossos r inos conlra os nossos ínimi-

£os, e fnca que sejam prosperos os nossos ne-

aocíos para cjknia tle íesus Christo Xosso

Deus, c exaltacao cia fé taiholica romana, e

para conversão dos infieís. o hcrejes. k se al-

^unui pessoa Lisar levantar-se contra a nossa

(iromessa, juramcnto e vassallagem qucremos

t]ue clesdc looo seja lancado do nosso reíno,
e se fôr rci, o que Deus não permíta, que ín-

corra na maklícão, e na nossa, c c]ue seja pu-

nido, e prívaclo tla dio'nídade real.

E para que nin_*uem ianore a elcicjão, c]iie
temos t'eito da sua proteccão, c a nossa pro-

messa, e juramento dado na junta dos esta-

dos, ordenamos quc, deste sc passem, tren

instrumcntos publicos, um para se remetter ci

côrte de Roma, outro ao archívo da íc.reja de

Nossa Senhora da Concei'cão de Vílla Vi'cosa,
e o tcrcciro <í Torre do i'ombo. Dado na

nossa eidade de Lisboa a 26 tle Marco.

/ia!tfía.<ar I-codrigttes Coclfío

/l/7/;o de Nosso Senfíor dc 1646.

Pedro Vicira da Silva. fsl-Rei».

MlMIAS SliNIIOk'AS I: MUIS SlĩMIORI.S :

Xão vi melhor documento a apresentar,

como tcstcniunlio do canipo cla histôría pá-

Iria, para mostrar a orandc rasao do modo

tlc dÍHer -

portu^ucsíssínia festa, a da Ima-

culada Conceigao.
O depoimento, lao siynificativo, do Dei

Restaurador mostra a sua vontadc tirmc de

rcalar uma vitiuosa tradicão que remontava

ao primeiro rcí da nossa Xacionalídade ■

D. Afonso llenríques.
Dir-se-cí, talven : vão lonoe êsses tempos,

já passaram séculos de factos e de labor quc

abríram novos horÍHontes âs cxpansôes do

pensainento, e as oeraeôes novas a^piram a

íelícídatle por outras vias quc não estorvem

a sua marcha víolenta.

Pensam assim. de-certo, os cjue íicio sentem

t) valor real tla tradícão de um povo, c en-

tendem t]ue a hístoria é semelhante a um mu-

seu de materiaís prâticamente iinitcís.

Pensam assím os demolidores dos valorcs

morais.

Xkio sei se melhores palavras poderia cs-

colher para nestc momento iluminar os lares

onde cheo'a a minha vo;, se iicio preferisse
um conceituoso trccho da nota oticiosa da

Presidcncía do Conselho de 23 de Outubro

tk) ant) passado. Retîro-me ao passo cjue vou

ler texfualtnente :

«0 restabelecimenfo e a utilíHaeão dos

(jrandes valores morais na reoroanÍHacão in-

terna e nas relacôes entre os povos são a

cada momento apontados como necessidade

de primcíra orandeHa por condutores de na-

Côes da Europa e da Améríca. Esta é também

a preocupacao tlo Estado Xovo em Portugal
e não p.xle ser inferior as outras que natu-

ralmente lhe devem estar subordínadas.

Temos de reaoir cada vez maís contra a

aberracão moJerna de se considerar exclu-

siva ou principalmente progresso das nagôes

o que se Jtradun na melhoria das vantagens
materiaís. É -aínda bem cheía de prestígio esta

anomalia, que oferece o perigo de dominar

no espírito de muitos que são sinceramente

da Unicio Xacíonal e do Estado Xovo.

O Estado Xovo tem de íluminar tôdas as

manifestacôes extrînsecamente boas. úteis ou

admissívcis com a Iuh da espiritualidade su-

perior que norteía a cívilÍHacão e dê corpo,

consistêncía e lustre â Xaeao portuguesa.
ksta nasceu, alar^oti-se e foi cjrunde por-

(]ue as ídeas e sentímcntos que constítuíam a

essêncía da alma nacional formaram c fizeram

suroír institui'côcs e dedicacôcs fecundas, pro-
diiHÍram herôis, navee;atlores, apt>stolos que

Irabalham na península. no mar e no ultra-

mar pelo eno'randecimento pátrio, mas em

aecão solkk.ria com c>s flns e interêsses da

humanídacie. Ou endireitará os seus caminhos

com o mcsmo tjenio críador e universal ou

cm vcio procuraría fugir a queda provocada
pelo espírito cie tlissocíacão e de subversão

que até ao presente a iĸio tem levado de

vencída. Para setjuir o prímeíro lado do dí-

lema pt'^stt) torna-se necessário ir muito mais

alem na rencvacão da vicia indívídual, do-

mcstica e sc»'i.il. (ií intercsses materiaís po-

dem litjar cicidenialmente os homens e a sua

realÍHacão tornar brilhantes certos períodos
hísttírícos. Mas st> o espírito pode criar e

manter as civilÍHacôes. Insístamos-. ou refanc-

mos a vitia, rcfaHendt) a educagão, ou não

faremos nada de verdadeiramente iitil».

E de()oís de kio oportunos conceítt^s para

o cquilíbrio da Ordem Mc>ral. transportemos
aaora a nossa vista para o que afĩrmou

o saiítlost) tloutrincirio Antônio Sardinha,
quando escrcvcu estas linhas, publícadas no

scu livro «A prol do comum.-.»:
«Pcnse-se o qtie se pensar, braceje-se o
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que se bracejar, o dilema está nitidamentc
enunciado:— a Ordem, sincínímo de civíliza-

Cao, sc) se restaurará pelos mesmos princípíos
porque, nos horÍHontes já brumosos da hístc)-
ria, um dia foí possível. Sem a plena instaura-

C<io de tais princípíos porque, nos horízontcs

iá brumosos da histôria, um d\a foí possível.
Sc'm a plena instauracão de taís príncípíos, o
Caos voltará a soltar o seu ru£ido ínfrene,
voltará a neora confusão primítiva. E nesta

altura prevenimos c(ue, amando cacla vch

mais a e.\()resscio direeta e sôbría, não nos

aehamos aqui esbocando apocalípscs, com

tanto de íidículas comt) de enfáticas! Xo

tluelo tremcndo em que se emaranham os

instintos maís ocultos da sociedade com as

suas maís beias 'ucilacôes, apenas a kueja
niantein a iir.iicHa cío seu rochedo,— apenas a

Icjreja qito fez a Europa c que salvou tlo nau-

iráoio clo mundo antigo os melhores les>ados

da cultura ckíssica, nos aponta a estrada se-

o'iira da vik.ría e cla reconstrucão».

Quundo se trale, como aoora, de consíde-

rar o superior conceíto tla tradicão nacíonal,
ciiicisí é forcoso recordar a feic'ão clarifica-

clora tie Anlônio Sardínha contra a obra ne-

íasta tla cmbriacjuês revolucionária.

PORTUGUESES:

i'omemos nota tlas altnas restauradoras da

a/tna da nacionalidade, e nâo deíxemos t]ue

os novos as esquecam pela neaacão do seu

itleal.

O día S tle Dczembro c evocafívo da nĸí-

xima altítude a que subiu a lradisão portu-
auesa para iluminar uni povo que alicet\'ou
a SLia nacionalitlatle sem ocultar o sentido tlt>

scu misticismo, anfes o manifesjou por netos

de fé tcio explícíta c]ue Xuno Alvares foí no

dízer tle Olivcíra Maiiíns «êssc Mcssías da

Pcilria Poiiuo'uesa*.

E chnmo-lhe tlía evt)calivo por scr o c.a

Padroeíra tia Xac<io kidelíssíma a Imaculada

Concei'cão.
A par do arranjo lítiiro'ico brilhanteniente

mantído em lôdas as tiioceses tle Portuo'al. e

ainda nas maís sertanejas parôquias, é êste

dia sinc;iilarinente lembrado, aintla mesmo-

t]Liero crer- a par do zêlo, da tletlíeaccio c

do patríotismo, se tle boa procedência, ()or-

que a Scnhora tla Conceícão foi seni|irc a

Senhora da Pátrin.

Lembrantit) estas síno'ekis consíderacôes

nestc dia de íesla, não pretendo acender pa-

triotísmo, antes, tenho em vista acordar o

murmúi'io da prece nacional, e como home-

naoem digna da lusitana greí â sua excelsa

Padroeíra, saudêmo-La com o entusiasmo de

porlugueses reverentes:

Ô gloria da nossa terra,

Que tens salvado mil vezes,

Emquanto houver portugueses

Tu serás o seu amor!

Emquanto houver portugueses

Tu serás o seu atnorl

Tcnho díto.

B

Seouidamente â palestra proferida na

l'míssora Xacional, no passado dia S do cor-

rcnte mcs, como noutro lugar publicamos,
um numeroso côro constituído em orantle

parle por alunas e alunos da Pvois' Sr.a D. Ema

Cortleiro, sob a re§cM.cia do Sr. Mário Duque,
estanclo ac> piano a Sr.'-1 D. Ema Cordeiro,

cantou t) liíno Safve'! Nobre Padroeira !, nui-

sica do P.c C. Lallester e letra tlo P\ E. R. da

S. Malhão.

Enlre outras pessoas quc se assocíaram a

t<io patriôtica como grata íesta radíofôníca,

sabemos das seouintes: Sr.'is D. Ema Cor-

tleíro, D. I.aura Cordeiro, D. Maria Emílía

Lopes Tavares, I). Irene Lopes Tavares, I). Anici-
lía Víeíra. D. Ivonc Cunha, D. Maria de Lour-

des Pacheco, D. Maria Rosa Pínha de Earínha,
I). Irene Pínto de Líma, D. Adelína Pinto de

l.íma, 1). Lucíe Barou de Cabrier cla Sílva,
I). Amélk. Saloueírcĸ D. Ivone k'elíciano, D. Lu-

zía Sobral, D. Alzíra Sobral, D. Maria da Luz

Pintc) da Gama, etc, e os Srs. : Antônio Ra-

paocio, Mcírio Duque, Elías Eilipe Sardo, João

Reís, loatfuim de Olíveíra, krancisco Vieíra,
krancisco da Sílva, Ecrnando tla Cruz Pa-

cheeo, laime Xunes Silva. Carlos Triste, Hen-

ríque Bastos, Manucl kernandes, losé Antônio

kernaiĸles, Mário Mart]ues Dut]ue, etc.
Seo'tindo informacôes recebidas, a audi'ccio

íoi escutada com o melhor intcrêsse em mui-

tos t)t>ntt)s do país, sendo dc notar o entu-

síasmo dos ouvintes tiue mesmo de loncje se

associaram ao coral, cantando também o Hino

tla exeelsa Padroeira tia Nacão; pois de Vcí-

nas terras lemos recebitio frísantes palavras
tle louvor por tão oportuna ínícíativa e ex-
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lcnsívas a toclos t]iie paru o scu belo cxífo

c<)()()eraram, razêio esta para aqui manifestar-

mos também os maís vívos reconhecimenfos

aos nossos amkjos cjlio nos acabam tle tlar

tão oratas informac<3es tia sua simpnti.î e tl<)

piíblico local, mereceiĸlo cspecíal reíeréncia
as informacôes reccbídas, das seauíntes terras:

Pôrto, Espinho, Murtosa, Macieíra de Cambra,
Santa Comba Dão, Tomar, kuntkio, Viseu,
Coimbra, Braganca, Coruche, Vale de Cam-

bra, Guarda, Scrnachc do Bonjardim, como
tambcm de Lísboa.

-¥■••¥•-

Paxcr, e nJo conservat; e insiificiciicia de

causas segtindas inferiores: os efeitos das can-
sas ptimeiras depcndem detas infieri, et con-
servari. t' verdade qtie mttitas das ve.zes tetn

maiores dificttldades o conservar, qtte o /a.<cr ,-

tnas quem se gtoria da feitura, nJo deve recusar

o pêso da conservacJo.

IPadre Antônio Vieira, no sermão de Santo

Antônio, pregado na íesta que se féz ao

Santo na i}<reja das Chajias de Lisboa,
aos 14 de Setemliro de 1542, tendo-se

publicado as Côrtes para o dia seguinte.)

* • -¥■

Loitoros!

6 Ouereís dar a conhecer uma ()iiblícacão
que não abandona a elucĩdacão dos assuntos

dc cxtensívo interêsse a totlos os portuo'ueses?
-PROPAGAI «.A UXlAO».

•¥• • ¥

IHRDSl
«XOVIDADES»

Passou. no d\a lô do correnlc mcs, mais

Lim aníverscírio do tlíárío eattilíco Xovída-

des», jornal de mísscit) diona, e realmentc que-
rído da opínicio piiblica iĸio íntliferentc aos

su|)eríores ínterésses da k_>reja e da Pátria.

O labor relevante do diárío «X'ovídatles»,

pelo afan nobre da sua conduta, é para quan-
tos tenham nao erradas nocôes tlc velar pcla
moral da vida públíca, o melhor motivo de

satísfacão no balanco do seu honroso aníver-

sário.

Ao ilustre corpo rcdactorial do jornal
«Xovitlades» a()resentamos oostosamente as

nossas eordiais felíeitaccJes.

O APOSTOLADO»

Recebemos a visita muíto cstímada do jor-
nal C) Apostolado* que íniciou recentemente

a sua publicacao em Luanda, sob a direcgão
do Sr. A. Reís Lima.

Bem redígído, e de bom aspecto gráfico,
cumprc relitjíosamente o seu lema Pela Fé-

-Pela Pátria, razão do nosso melhor aprêgo,
e tle cordiaís votos por uma progressiva acgao
nas vastas possessôes do nosso Impt?rio Colo-

nial.

I elicítamo-lo cordíalmente.

-O COXCELHO DA MURTOSA»

Entrou no décímo ano de publícacão O

Concelho da Murtosa*, semanário baírrísta in-

dependente, que se publica na vila de Mur-

tosa.

Porque muito nos aprar a sua boa cama-

radaaem, as nossas felicitacôes com os melho-

rcs votos de prosperidades.

-¥■ • *
-

Vendo Cristo que estava a enfermidade re-

belde, e os ouvintes surdos a seus sermôes,

ajuntou as patavras obras, ajiintcu J doutrina

milagres, e tomott por arbítrio melfíorar os

remedios, para qtte os reme'dios melfíorassem

os enfertnos : Ac medícinae medicínam accom-

modat. Aplicou timas rnedicinas a oittras

tncdicinas, pa. a quc os que eram rcmcdios

fracos, fôssctn vafentes remc'dios.

(Padre Antônio Vieira, no sermão de Santo

Antánio, prêgado na festa que se fêz ao

Santo na igreja das Chagas de Lisboa,
aos 14 de Seterabro de 1642, tendo-se

publicado as Côrtes para o dia seguinte.)

* • *

I.oi.ini sompro «A lnifĸo

Leitor :

~\ 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.

.

•¥• • ¥

ERRATA

\'o tiltimo ntimcro Je "A tlníão,,. página 515. ondese

lê nos !u<hires sem relicpao, deve ler-se nos larcs sem religião.



A UNIÃO
Orgão Oficial do Centro Catôlico Português e Revista Mensal de Documenta$ão

Demonstrar as vantagens que pode levar a leitura assídua de "A

UNIÃ6"- eis o objectivo dêste apêlo dedicado a todos os interes-

sados pelas colaboragũes necessárias, oportunas e uteis á 6bra

serena e patriôtica da imprensa:

servir aVerdade a bem da opinião pública

"A UNIÃ6" difunde a cultura que prepara os grandes valores espi-

rituais, e fortalece as mentalidades para a energia do bem; como

ainda comenta os aspectos doutrinais, sobretudo se a verdade não

é o seu exito.

Seguindo a orientagão que tem por base a paz e a justiga, sã e

nobre, mais convem aos H6MENS B6NS; porque, quando a verdade

é o exito das energias morais, espontânea é a dedicagâo, até com

sacrifício, pela imprensa que difunde a argumentagão de triunfo

~para os que servem o BOIĨl CũtnbũtP,

6 leitor do número de "A UNIÃO", publicado no corrente mês de

Dezembro, verifica a oportuna aplicagão do entusiasmo destas

considerapôes; porquanto desenvolve, o referido número, diversos

temas de inspiragão renovadora, em ordem â

[onslanle nouidade, uerdadeiramente elÉ e iiisfriHia. m tei esfar wi;
e arquiva, na íntegra, a recente e notável

CARTft P/ÍSTOR/ÍL
de SUA EMINENCIA 0 SNR. eARDIAL-PATRlARGA DE LISB6A.

LEITORES!

iQuereis dar a conhecer uma publicagâo que não abandona a

elucidagão dos assuntos de extensivo interêsse A T6D6S 6S

P6RTUGUESES?

PROPAGAI UA UNIAO"

Para pedir exemplares ou assinaturas de "A UNIÃO" dirijam

os pedidos å Administra^åo—Rua Capêlo, 5=2., E. — LISBOA


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


