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0 16.° ANIVERSÁRIO DE "A UNIÂO"

Q prcsente niinicro e o primeiro do 11.°

ano de publicacão.

Volvidos dc.zasseis anos, <-A União-» contirma

cs/as imprescindívcis dcc/aracces do seu pt imeiro

niimero:—' /remos com cnergia, ndo com a ener-

gia qtie t'nc/ia cm amcacas para quem querque

sc/'a, mas com a energia que se revela nasereni-

dade augusta dtima grande conviccão e no olfíar-

Iranqiiílo dum largo ideal de bondade e amor.

Assiin nos facatn jttstica !

O caiolicismo tetn tt'do em Portttgal a dttracão

da nacionalidade.antecipou-se-lfíeno berco,deu-

-Ihe alma, e tem vivido com cle, glorifícando-o.

I: tempo de tevantar a vater esta Páfría h

fsntão era dclcrosamcnte sensível aoporlnni-

dadc dcstas palavras, como éainda intensa a ne-

cessidadc da tiel ccmprccnsão do seu conccito.

Tambe'm fíoje diremos:
—

<'Compreendendo e

rcccnhcccndo que as solucoes da fíora presente

dcpcndem mais de ccndicces morais que de con-

di'côes dcou/ra ordem, «.1 llnido- propôe-se tra-

tarsobretudo daquelasprocurando, tanto quanto

pcssíve/, dcser,vo/vê-/as na vida portuguesa.num

sinct. ro propôsito de harmonia, e avívando a løffi-
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branca Ujtte parece por ve.zes ndo exis/ir) deque

todos nascemos nesta terra, e de que atĩnal os de-

f'eitos, que nela descobrimos, são apenas os nos-

sos proprios defeitos».

Is'-nos agradávet registar a fícnrosa convi-

vência dos que militam em prol de tão patrio-

tico objectivo, e de tnodo especial as dedicacôcs

sempre firmcs nas tíleiras do Cenlro Catálico.

Para todos vão as nossas saiidacoes, com

os votos de decidida peiseveranca, a bem

da nossa querida Pátria.

* • -f.

Oposipfio iios spiu Dous

Restabelecer a autorídade tio poder~e Tifn

dos escopos do Estado Novo. - km tal sentido

têm sído pnblíccidos díplomas legnís que veem

firmar essa autoridade na tradicão e no reco-

nhecimento tlos díreítos recíprocos tlos go-

vernantes c yovernados. Stí porém será tlu-

radouro quando se tivcr a peito restabelecer

também os direítos de Detis sôbrc tôclas as

cousas: «ieivindíear para Deus a plenítutle tlo

seu domínit) sôhre os homcns e sôbre tôda a

críatura, de motlo que os seus dircítos e o

seu (loder de mantiar sejam reconhecitlos por

tt)dos com veneracão e prâtieamente respei-

tado», eomo se exprime t> Snnto Pa)).i Pío X

na sua prímcíra encíelica. k nem sc diya qtie

ísst) é voltar a tlar como fimciamentos do es-

tado a teocracia expunyítla pelos regimes lí-

beraís e odiada pelas sociedades progressivas I

Xão se trata tle ítleologías novas ou de rea-

vivar ideologías antigas. O fncto purt) c sim-

ples é o do reconhccímento tlos direitos dívi-

nos eomo realidade inconteskível, como ver-

dade primeira. Parece quc as licôes da IhstcS-

ría pouco aprovcifam aos lit>mens. Pora do

reconhccimento daquela verdade ínícial os

estados são cavernas oiĸie a justica e a pan

não passam de quimeras, ou crgcistulos de es-

cravos, tlominados e mantidos por feras em-

briagadas tle poder.

Porcnie não Init) ter, os Hshĸlos que pos-

suem esta verdade, a coragem. ou melhor— o

tlever de a porem em prátíca pela palavra
e pelas obras

"
Maís cocrentcs são os bolche-

vistas c]tic por \~>a!avras c por obras impôem
ao kstack) por clcs formado a obrigacão cle

persegtiir Deus, de apayar o Seti Santo Nome

da tôdas as instituicôes soeínis tle impor at)

coraeão de todos os seus súbdítos o odio que

a sua ídcología amassou contra a omnipotên-

cia Divina !

Porque somos nds temerosos de e.xprimír

por palavras e por, actos a verdade de que

estamos possuídos! L pelo comodismo de não

irrítar o pobre visinho ateu e não sofrer os

seus doestos t>u sorrisos desdenhosos.

Ilusôria convícccĩo de que se cumpríu com

o dever recalcandt) no fundo da alma a ver-

clade que o dita para não levantar a contra-

tiic<io que a maniíestaccio dessa verdade possa

originar.
Sd as conviccôes profundas podern dar

lugar a actos de verdadeira energia. Águas
mornas, provocam o enjôo, a náusea.

Tolerar Deus como um amigo que nos não

dá honra, e de quem pûblicamente nos enver-

yonhamos, será alguma cousa, mas não crís-

lianísmo.

Onão lonye ulfio dêssc espírito as crístan-

dades que se entusiasmavam com os martírios

das perseguícôes! Serão precisas no\Tas—mas

sangrentas—perseguicôes para o apuramento
da nossa te? As niíseríccirdías dívinas iêm

profundeHas insondáves.
No entanto a tlenegacfio de justíga que

ímporta um tal procedimento, e a negligência
nt) público reconhecímento e respeito ã Ma-

yestade divína, neeessãiiamente chamam sô-

bre estas yeracôes perturbacdcs nĸiltíplas, en-

carnícadas lutas, trcmendas calamidades.

Também é a hístcíria que o tlin.

Sfio cstcs os mcios ordíiuírios da Justíga
tlivína para rcstabclecer a ordem daquele
modo alteratlo. Deter a sua chegada, quem
pode faĩê-lo? Sti a miserícordiosa mediagão
dc Aqucle t]ue é iyuu! ao Pai e que tem na

terra um império apôsto aos sem Deus. Sd

Ele nos pode faHer apdstolos da Glôria de

Detis, remédio infalível para fazer desapare-
cer as intranqiiilidades d<> tempo presente.

Sem que sejam reconhecidos os direitos

divinos e a sua influência nas socíedadescomo

pode haver liberdades e direitos individuaís

respeítados? Xfio há liberdade e |)aH que não

tenha a sua rain na doutrina e e.xemplos do
Scnhor. O fruto do desconhecimento dessa

doutrína e exemplos necessåríamente tem de

ser a intranc]iiilidade e a guerra, o despotismo
e a anarquia. A gloríficaccio tlo Senhor é o

primeiro dos deveres humanos. Faltando a

Cie não sií se revelou um ser iniitil para o

bem, mas um elemento de maldade, que sd

traH ruínas.
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Os IK.SSDS ÍllllÍLi'OS

Promoveram a propaganda e cxpansao do

último niimero dc «A llnião» os iĸ>ssos pre-

Hados amigos Srs. P.''-s laímc Alves de Oli-

veira, Manuel Xeto, e Sr. Alcíno Amadeu Al-

ves.

A Eslacão kmiíssora íhe Pritisfí liroadcas-

tt'ng Corporalicn, tle kondres, teve a amabili-

dade tle nos dirigir a scyuinte carta:

1 st lanu.iiy, li>x.

Ccnlrt) Catolico Portugtiés

k'ii.i Capelo .> !.-• I:.

I.islion, .

'

>1 >lll_>.:.l.

Dear Slr

Wc thanU vou for yonr Uilcr ot Ihc '..7 lli Novcmbcr

logether witli Ihi: copv whicli yon sent of yonr imblica

tion "A União...

Votirs taithlullv

The l.riKh HroaJc-a.i ic Corpoi alion

(Segue a ussínnlura do T'oreígn Isxcculivc).

m

inmbein <i kslaeao kmisst>ra llnion Padio

S. A., tlc Mtidrítl, nos enviou esta afeneiosa

carta :

Matlritl, 10 dc l.noro clc 1 . nĩô

Ccntio Catolk'o Poitiiyirnc

kua C.ipclo, 5 c'.'1 I:.

I.isboa (Porltigal)

Mny Srcs. nticstrc>ĸ

k'ccibimos su atenla carla Jc fccha 2-'. tlc dicicmbre

y con clla un cgcmplar dc sn revista "A llníão,,, sicnJo

nos yrato coiiiunicailcs que alcndicndo a sus Jcscos, ftic

radkida por iiucslra emisoiĸi nna nota bibliogr.itica sobre

cslc inimcio clc su revi.Ui, cn nuc.-Ira.. emisioncs dc la

maíĩana de aycr dia 9.

I.cs salnd.imos aleiilamentc,

llnion k' i it- S \.

(Seguc a nssiiiatura tlo ] >ii"» 'Ot-t. »■ Cicrai).

m

A Is'missora Xacional c a t'ĸtacão cmissora

da Covilhã CT- QK Iransmitiram também uma

refcivncía ao tiltimo niímero de «A União».

\\\ Centro Lilerário tsxcelsioc, de S. Paulo

(Prasíl) recebemos esta amávcl carta :

_?S dc DcHcmbrti dc 1035

"A União„

k'n.i Capt'lo \'.° 5 2." I.sq.o

I.isboa

Portugal

Amigos c Senhorcs :

Com grantle salisíaoão. pcla prescntc acusamos rccc-

bimenlo do N.u -29-2 (o primeiro qtie nos vem ás mãos), dc

A Liníão,,. tírgão oficía! do Cenlro Catolico Portugucs,

cujo envio agradeccmos, muito penhorados.

Somenle sentimos não CQiitie££T. S. receber, de há

mais tcmpo, mensário do elcvado valor educativo, que c

"A União„, para com éle ornamentar nossa eslante desli-

11.1 Ja as publicaeôes quc por sua índole mcrcccm scr li-

das, c rclidas.

Com volos pt'la prosperidade dc "A União„, c pcla

obra l.'iJa. do Ccntro Catolico Portugucs, apraz-nos su-

bscrcvcr-nos. com niuila cstima. c clcvado aprêco

De V. ctc.

Ccntro l.iterário I:\cclsior

(al Antcrico Jose Podri<ftics

l'residenle

Por fddas estas atencdes e gentileHas os
nossos reconhecidos agratlecimentt>s.

-

* • *

í.lvÍ!llll S(MI1])1'P "A rilÍiV

Leitor :

«A União» não é uma publicacão mer-

cantil ;

A União* não pretende dar dividen-

dos;
A União> so quere servir o seu Ideal.

Propagar «A União» é servir a Boa

Imprensa, é o modo de cooperagão mais

directo para acordar a inteligência e a

vontade do leitor de curiosidade.

m

A União» vende-se no Pôrto por in-

termédio do nosso agente, Sr. João Vaz,
proprietário do Quiosque da Praca da

Bataiha, em frente do edifício do Cor-

reio.
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A Festa Nacional da Raínha

Sanfa Isabel

para comemora^ão do 6.° centenário

do seu glorioso passamento

(4 DE JULHO DE 1336-1936)

Provisão de Sua Emii.ência o Sr. Cardial Patriarca cle Lisboa

DOM MAXU/SI. II, CAk'DIAL Ph'ISShÍTfk'O DA SAX'TA IGPT.JA POMAXA DO TÍTllI.O DOS SAXTOS MAP-

CTI./XO 1: VT.DI'O, /'Ck' '11:110": D/S D/SUS E DA SAXTA SIS AI'OSTCLICA PATPIAKCA DIS LISBOA.

Aos que esta Nossa Provisão virem, Saúde, Paz e Bêncão

em Nosso Senhor Jesus Cristo.

Passa no dia 4 dc Julho clo ano dc

1935 que Dcus pcrmíta traga pnz e

pão a tcdos t>s larcs portug'Lieses o

ê>.° centenúrío da fclir cntrada na ylô-
ría da Daíiiiia Santa Isabcl.

I; clata cjuc nenhum poriugues pode
deíxar dc comemorar festivamcnte.

Marca a consumacão dunia x\>\s\ gasla
heroícamente ao servico cle Dcus, da

pátria c do prôximo, e o comêco da

sua o'lôria no tcmpo e na ctcrníciadc...

O ofícío litúr^íco da Daínha Santa

chama-lhc, com rasão, «Mãi da paz e

da palría».

Honrá-la, vcnei'cí-la, conslitue ver-

dadeíro acto de patriotísmo, além de

preilo cle piedade.
Os povos sem memôria, que esque-

cem as suas ylônas maís puras, per-

deni a consciêncía tla sua ra.-âo dc

existir . . .

Apresta-se a lusa Atenas.que yuarda
como precioso tesouro o corpo incor-

ruto da maís santa das Daínhas c\c Por-

tugal, para celehrar condionamente o

fausto centenárío.

N'ão devia, porem, ficar limitada â

linda cidade uníversitcíría a comemora-

C'ão festiva dc^> cjlorioso passamento da

kaíaha Santa, que pertencc â Nacão

ínteíra.

I. assim, por oportuna proposta do

l:x."R' e Rev.'"° Senhor hMspo-Conde,
resolveu uncinimemente o Epíscopado
portuo'uês que aquelas festas tívessem
carácter nacional.

Com os seus Pastores espírítuaís â

f: ente, é de crer que grande parte do
rebanho fîel queira ír a Coímbra ajoe-
Ihar junto do túmulo olorioso, para
pedír Åquela que a Igi'eja denomina

-Mãi da pan e de Portu£al», do céu

continue a velar pela nossa terra, que
sua é também.

Datla em bisboa, no Nosso Pago
Pdtriarcal, aos 30 cle Derembro de 1935.

f M. Cardial Pafrtarca.
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fjÉnHlola.

I'nisi lioTto notávrl

Xa llnivei'sidade de Coímbra icalÍHou-se
no passado tlia 1 de DeHeiiibro <i ínauguracão
solene do ano escolar em curso, e Ích a tra-

dicíonal oracdo dc sapiencia o Professor da
mesnia llniversidatle, Sr. Di. Amorim Cilrão.

Publie.mcio o vn'i >s<> "ub.i'iio tle Sua l;v."

A lí.i. it) htMiti os suas pagínus, purquc

g'anha decetio o ínlerc'sse tie lotlto o- seus

leítores <jue .•siíniu :i <> ■ _> : t > . : ^ I c > cio Magís'.e-
iit> nacíonal.

Segue na íntegra:

l_x.M0 Sk>. REITOk' DA Untvhpsidade DE COIMIik'A

SUS. Pk'OIESSOk'Lb, MlilIS iLUSÍk'ES COI.ECAS

SliS. kSTIIDANIES

MlNIIAS Sl.NHOKAS 1: MlillS SlîNIIORES :

N'ão me coinpctia dc cerio a nini o encargt honroso

tlc, nestc dia solene e :iesia Scla tle tã - nobres 'ratlicôes,

proícn'r a Oracao de Sapiencia coiii >|tie c cla u sd 1 1 <, a 11

lig.i inatigurar o ,1110 leclivo nos diverxis >staL>clc -iiucnlos

de ensino.

Coinemoiacão da iulepen Jêneia Ja l'atria c abertur.i

solene tla UiiiversiJatle .iuas ieslas Jistintas qnc _>e asso-

oiam para qtie dclas scS ic-iilte inna alegria verciudch a

exigiriam sem dtivitl i lais circiiiislãncias uina vo; anton

-atla c cloqtiente, qtie ncslc Jia grande para os l'ortugue-
scs soubesse íalar <is inleligêneias seni Joixar Je iaHcr vi-

brar os coracôes.

Não cstá nesles casos a miniia voh descolonJa e bem

iiiícriores são os niéritos proprios, para <|tie pudesíe clc-

.enipenhar-nie cabalmenle da missão que pcsa sôbre os

mcus fragcis ombros; valeu-nie toJavia a esperanca dc

quo, se o ambienle da Sala JosCapclos é tle molde a ía?er

schIii-m.- pcqtieno qucm aqui !em de usar tla palavn.i. o ii<:

I.'1 de Dc'Hc-nibro. nai'.t dcsc< nleules dos herois de lôO,

não é menos de molde a eiilusiasmar os ánimos, tasendo

esquecer, tlíante das grandts einpresas, a pcqin-iic-. >s

meios com que se conta para realUa-las.

Se at|tiéles bravos coniuratlos quc lui _.<?_> ano_., nestc

nicsnio clia. levanlaram o yrilo de revolla contra o tlouii-

nio eslranjeiro, livessem lieaJo a nicJir as responsabilida-

tlcs cla stia facanha c não otivissem a voĩ inipcnosa do

Dever a chama-los par.i as audaeias t|iie salvani, não eski-

ríamos hoje aqui reiinidos eom lanlo jtibilo, e neni regista

ría a nossa hísl.Sria uma Jas suas p.íginas mais g'.oriosas.

Se o mode-Jo professor qtic tcin a hoiiia de vo_ talar.

quaiido p.issou pela sua porîa t> ct'iivilc par.t :>ul>ii iĸ)]c

a esta Iribuua. ivcsse ticado ,1 considerar também os seus

■i icos recursos e i sua clébil saiíde. quc !hc icm imposto

um quási completo afaslamento dc tudo e dc lodos. lucra-

ijiii sem It'n-ida V \is.>~~, que melhor oradcr se faria ou-

vir ncsta sessao solene, mas não poderia ticar alguém com

a eonscíciieia do dever cumprido. mcsmo a custa de al-

gtins sacnheios pt ssoais.

Depois. outra eircunslãncía me anímoti a vir hoje

aqui, sem atcndcr is graves responsabiIiJades que assumia

nem a exigtiidade uos meíos com que conlava para Ihes

iazer face —

a proiua e_colha Jo assunto sôbre que devia

falar vos ĸesie dic

ICcna a íist >ria . li ___: no iuul-li! dc antiyoscheics guer-

reiros, inoi'tos ao crvn,o Ja P<itria, eoslumavam eele-

brai-se eoinbates siugnlarcs nos <iuais os setis solJados

sc c'xc-rcitavuni no in.inc'io Jas armas. .•\ mclhor homena-

gem quc pojia prcstar-se-liies era velar por que os seus

csforeos se não perdessem, por que a sua obra se perpe-

tuassc.

Pois bem '. Se queremos mostrar-nos dignos descen-

ucnlc'5 daqueles bravos portugueses qtie há 295 anos nos

egaram tun Portugal senhor de si e dos seus dcstinos

glonosos, unporla vclar por que se não perca o seu es-

l'orco. apontando o ás geracôes que sobem, e muito cspe-

cialmenle a uiocidade das nossas escolas. Porque essa ta-

rcia não consiste hoje tanto em adexlrar-nos para a lula

is:ca como em preparar-nos. sobreludo. para as i.icruen-

i_ pngnas do cspuilo, quc clecídem do.s deslinos das pá-

:rias e do mundo.

Pareceu-mc por isso que na abcrtura solene da llni-

versidade. tr.iiiatcrida paruocha l.°de Deĩembro. cra

lalve; ocasiat> de |>c">r o pnoblema sempre tão palpitantc

Ja nossa aiilcnomia politiea cm íacc cla geogralia huniana

qtie 'outra eoísa não c senão a hisloría no espaco. e em

iaoe cla hislciría que, por seu lado. oulra coisa não é tam-

béni scnão a geogralia 110 lempo il-ÍECLUS).

Problema senipre palpilaire Jisse eu -e muito espc-

eialincntc ein cpocas perlurbaJas como a que atravessa-

mos, qtiaiiJo protundas Iransíormac-ôes estão decidida-

mente pieparanJo uma nova ordcm social e polítiea e

lancaiiclo os alicerces tle tim mundo novo.

Pois bem : .\es e 'iiunclo aovo que se aviĩínlia, mas

cu|c) Iravciamc :lc auida nao e possivel imaginar coin se-

guranea, t, qual sera o melhor arranjo c\<\ carta políticada

liéri,:
''

.
'lcia u tĸilismo :>cni;isular lão protundas ba-

><i iiic' dcva uieiuir sc- cnirc as conslrucôes t|tie ciesaliam

<> ic-mpo ?
,
levera passnr-se an'es por cima dc oíto sc-

cuios dc histor a e eseolher oaira <(ti.ilquer oi'g.inizacão.

niais coiisc'iĩ.iiica cc-iu <>s iiittrésscs Ue lodcis e de cada

iini
'•'

i.ra cste pioLileuĸi que ic>ic qticna pc>r diante de vos.

Seienaniciite. reealoanclo o entusiasmo proprio dêsle cli.i

le-livo roet rarei lasc-Io em hieves palavras. se me não

lallai t vonsa bt ucvola <iieni,Mi> que solíciio eom instância

c <<IHc-ci|>.itl<iuie ltf llHllic) ayl <nic'c'0.
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KX.MO Sp. I-.EITOI..

Sl-íS. PliOl ESSOUES E HSTLIDANTES

Miniias Seniiokas e Meus Senhori.s

llm ctos lra<,'os geopolilicos mais interessanles da carla

tlo Vellio Mundo é. sem Jtivida alguma. eonstituído pelo

nosso país. tanlo por correspondcr aum dos mais antigos

kstados europeus eomo pela nokivel persistência dos seus

limiles alravc's dos mais acidenlados períodos histcSricos.

t) faclo não deixa de alrair as atenc.ôes de quanlos

nos observam de fora. e ían muitas vchcs pensar e. . . de-

lirar também os qtie observani de dcnlro. I: uns e outros

ohcgam por veĩes ãs mais absurdas eonclusc.es que no in-

lerêsse de todos importa examinar e contrastar devida-

mentc.

Quási todos os eslranjeiros que nos visitam se tomam

!<• admiracãi. p. >r nsl. >ec. nio maís o-iticntal tli nossa

P<e.nínsit.a. S^hrrlorr^ <1r cjiie Portugal nâo c' apenas um.i

"província tla hspanha... como até aí k.lve<_ ininguiasst m

mas (|iie c nntes c> mais antigo organisnio krriloríal da

carl.i polilica tla ti:. p ,, Jão •>■ loyo i i_A . >lĸ ir nssa

exislência de Kslado indepcntlentc |>or uma aulonomia

geográlica absoluta. Porltigal licaria incrustatlo na ilharga
da l.spanha eomo Andorra fiea, por exemplo, isolada nos

allos vales d.\ eordilheira pirenaiea. I eomo csses eslran-

Iranjeiros passam qu.isi scmpre a fronleira em Vilar kor-

moso, onde efeolivamente o contrasle entre os plaiuos

oaslelhanos e a nona porlugucsa impressiona. ehegani

logo a f.iol oonelusão tle <|tie sc trata de um Kstado que

existe por íorca do delerminisino do meio físíeo - de um

pais qiic' em verciade potlíamos dÍHcr 'condcnado á iu-

dcpeiidcncia,,.

Outrt>s, mais preoeupados eom as conslruc-ôes liunia-

nas tlo que movitlos pela accão das condicôes nalurais,

utribucm a iufluências estiĸinhas a príneipal ranão de ser

d<\ nossa iiutonomia polílica. Porttigal, Kstado tão anligo,

exisliria aintla hoje mais por obra e graca das oonveniên

eias iiileniaoionais cm quc a alíanca inglêsa tería a nicllior

parle. I: nãti hcsitam mcsmo eni considerar-nos como uin

"prolcctorado da Inglaterra,,— uma espécíe de Kgipto ou

tle llcdjaH.

Oulros aind.i c ft' sc bem Jondc parlcm cskis VcHes

— julgam ler tlíagnosticado o mal cle que ciiiermam os doís

países peninsularcs, considcrando o dualismo político ibé-

rieo como um aiiacronismo tle cleploráveis conseqiit'n-

eias. I; diHcm assim, pela pena de CAMBO, no seu livro

l'or la Coiicordia ■. "O ideul coleetivo.o tinico ideal colee-

livo t|ue potie fa?er uma l.spanha grantle é o que a geo-

grafia c a lnstoria nos assinalam :— o Iberismo. A geogra-

lia dÍH-nos t|ue a Kspanha, separatla cie Porlugal. é uma

unidade polílica niuiilada. ,\ histdria ensína-nos que a se-

parucão <lc Porlugul signilieou o tim da Kspunha eomo

grande polêneia,,.

I: esles, falantlo tle l'ora c prociirando pôr objecti-

vamenle a qucslão. apresenlam <is vchcs ra?c>es qtie pa

recem dc oonsíderar ; e até infeliĩmente se baseiam com

ircqiiéncia cm ra;c>es apresentadas poralguns estranjei-

ros de denlro. cscrilores e polílicos do anligo e do novo

regíme.

IJectivamenle, miiilias Senhoras e mcus Senhorcs, se

alendermos a qtie a Peninsula Ibcrica é de tôdas as penín-

sulas curopeias a t|ue pode maís fáeilmente destacar-se,

poís lica articulada ao continente por um eslrcilo istmo,

constituído pela importantc barreira montanhosa dos Pi-

rencus, que lhe assegura um isolamento tão completo

conio se fôi a tuna verdadeira ilha; se examinarmos a sua

iornia tão singularmenle macica c o seu contôrno tão re-

gular que levaram CamôKS a denominá-la "cabeca da

liuropa.,

ISis agui se descobre a nobrc fSspanfia

Como cabeca ali Ja ISuropa tôda;

se refleetirnios ainda scibre a sua não muito grande super-

iície, pouco supenor <i da Península Italiana e niuilo ul-

trapassada ainda pela da Pcnínsula liscandinava : seríamos

|eva<los naturalmcnle a concluir que aquela península,

t'omo bloco geográlieo que é na verdade, reiiniria um

eerlo número de condieôes evidentementc prcSprias para

consliluir um scS Kstado na earta pohtíca da liuropa.

I:, lodavia, nada cte mais ilusc'irio. Conio sticede tam-

bém com a Peuínsiilu Balcâniea, o lerritorio peninsular

ibérieo oonslilui uina "região de eontraslcs,, quc assooia â

maior vaiíedatle dc cslrutura e dc acidentes de relêvo as

mais tlivcisas íeieôcs de cliina e alé a maior complexi-

dacle anlropologica c clnogiĸilîca.

Mas, precisamenle por cssa raĩão, atalham logo ou-

tros-c esles "outros,, vê-sc que falam também de fora e

que as stias vozes têm consliluítlo para muítos cle dentro

'o alieiador canto da screia. I: dÍHem assini: "A geografia

it'H da Penínstila tini eonjunto de rcgiôcs diversas que se

complelam e não podem fundir-se cm uma nem sepa-

rar-se. Kstas regiôes diversas e ínscpaiĸíveis produniram

uatíonalidadcs liistcSricas com caracleres, línguas, líteratu-

ras e tradicdcs divcrsas. Os nossos antepassados resolve-

raiu o problema confederando-se. Aproveitemos a lícão

.- tornemos a confeclerar-nos„ (Repaijaz, La Const/tucián

na/tiral de IS.spana).

Isto diĩem os ontros. i, \i quc diremos nôs?

N'unia questão que podc com tanla facilidade apaixo-

nar os ânimos e onde as naturais conseqiiêncías de uma

ideologia polílioa ou soeial podem comprometer a boa

iogica do raciocínio ou a claiidade das soluc.ôcs, nás não

tlircmos nacla por eniquanto. Limitar nos-cmos a cstudar,

sem opínião p.reeonecbida, o papel dos faetorcs geográfi-

cos e a influêneia das eondicôcs histtSricas na independcn-

cia polítíca dos Kstados, proctirarcmos em seguida aplicar

csses prineípios ao easo português, c as conclusôes fluĩrão

depois tlc> <|ue livermos dito, naturaluieiite, cponl.'inea-

menle
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MlNHAS SlNTIORAS

li MEUS SlĩNTIORES

Sapel dos factores geo-
Para ~>uc um dclci'-

„_-/;,„ • j . j. minado lerrikSrio logre
grapcos na independen-

b

.... ,
cz> , i

eonslituir a base de um

aa polthca dos Sstados
orydllismo político pos.

suidor de condieôes de vida independcntc. cstável eclura-

doira, há-de realiĩar a primeira eondicão da existéncia de

qualquer socicdade humana : ter pela produtividadc agn-

cola do scti sok . ou i.ela c.ipaciduJe de aproveilamtiito

peou.irio. ou pcia riquena dos seus janigos niinerais. ou

aintla pela possibiliclaJc do e.v.ivíeio tla actividade pisc,-

t >i ia ou de quuisqucT aetividades maiitinias —condicôes

econômícas para o estabelccimento da popula<;ão. K scm-

prc que elementos de diversa naturena se encontrem asso-

ciados, ou seja, sempre que êsse territorío nos aprcsenle

uma varíedade maior de aspeclos supcrticiais, c, conco-

mitantemenle, maior soma de possibilitlatles econámícas,

pode dizer-se que mais probabílidades lera também de

constituir o substractiini de um organísmo polilíco indc-

pcndente.

A diversidade de reeursos naturais constítui. com

efeito, uma condicão que muito iavorecc a difereneiacão

polílica. K. não lemos tlúvída em subscrever a lcse Vai,-

I.AUX, segundo a qual podem considerar-se mcios favorá-

veis â cclosão e ao desenvolvimenlo dos Kstados "aquelas

rcgiôes em que no menor cspaeo se encoiilrarein retiiií-

das as mais diversas fonnas cia vida terreslre e humana,

no ponlo de vísta do clima, do relévo, da natureHa do

solo, do rcgímc das águas, das producĩSes, das vias dc

comunicacão naturais, do povoamenlo, dos géncros de

vida, cias ratnas, das instituicôes familiares e sociais opos-

las...

Niestes tcrmos, por preoeupacão dc aulo-sulieicncia,

quere dÍHcr, pela neccssidatle que os organisnios polilieos

independentes lcm de se bastarcm a si incsmos tanlo

quanto possível. logieamente chegareiiios a conelusão de

I.ucien Fei.vre, profcssor da Universidade de Kslras-

burgo, qi.iaiido uííima qu^ todos os iislados são ãinálga-

mas dc fragmentos, conjunlos de petlacos destacados dc

rcgiôes naturais divcrsas c que se eompletam uns aos ou-

Iros, e que se cimentam. e que fasem unia uníil.ĸte real

das suas divcrsidac.cs assoeíadas...

Sxemplificacão
Uma a,iallS1''' "Ulll° L,1CVC' das

condicôes gco|iolilicas de alguns Ks-

lados europeus, sobretudo daqueles quc se têm denions-

Irado, atravcs de longos períodos hístorieos, organismos

lerriloriais de niaior estabilidade, contribiiĩrá para pôr

eni relêvo o que atirmamos.

Inglaterra. -Vei-dadeiranienle, kinto no ponlo de

visla eslrilamenle geogiĸilico como no ponto tlc vista

econômico e social, não há uma mas duas /nglaterras: a

do N'orte c a Jo Sul : a montanhosa e a plana : a /nc/la-
/crra Indus/riat e a /nglaterra Metropolitana, se quisermos

emprcgar as denominacôes que lhcs aplica o geôgrafo

inglês Mackinder.

Franga.—A "personnalilé géographique, t)tie ViDAL

b__ La lil.ACHE atribui a êste país enlende-se na ordem da

geogratia htiniaiia. e é um eíeíto, não uma causa, da indc-

pendéncia políliea. Por êsse motivo cscreveu )í;AN Bru-

N'HES : A nossa Praiica histôrica íoi grande por<)ue nas-

ceu c sc desenvolveu sôbre uma Kranca geográfica cuias

diversas pai tcs tcm uma incomparavcl variedade de natu-

rt'Has, aptidôes e voeacôes

Alemanha.- A fortuna terrítorial dêste país reside

também no iaoto dc ter assocíado uma porcão de planí-
cie tio N'oi ie da Kuropa a iuna port;ão dos macicos anli-

gos do Ceiilro, a oulra porcão dos Alpes:—Baixa, Me'dia

e Atta Alemanûa.

Suí;a c Bélgica -Estes dois pequenos—graiides
Kstados etiropeus podem exemplificar ainda o que acaba-

mos de díĩcr, a-pesar-da sua redunida extensão territorial.

A Suí<;a apenas é possível como Estado, na opinião de

Vai.i.alix, porque os Alpes lhe dão as suas diferentes ho-

nas de altitudc e de vegetacão : e como disse há pouco

em l.isboa, numa conferencia públíea, o Conde CiONZA-

nilE DE k'EVNoi.D. na Coníederacão llelvética entraram

canlôes deslacados dos Irês paises vÍHÍnhos— Fram,-a, Ale-

manha e llália. A l.élgiea, por scu turno, (realizando um

exemplo, diga-se em parênlesc. que muito pode compa-

rar se ao do nosst> pais), é também planícic liloral, en-

costa c macico anligo. Como notam Peyrai.ee e Dei'-

l ONTAINES. cada região belga c o prolongamenlo de uma

região natural vininha : as Ardenas ou Alta l.clgíea. do

Maoieo Xistoso Renano : a Mcdia IC-lgica, dos planallos

tlo Norle da Kranga : a lSaixa ..élgíca, dos Países Bai.xos.

'lrês /'cfp'ca.s, atinal : um bocado da Alemanha, outro da

lianca outro da Ilolanda.

Mas então preyuntaremos nôs agora— l, sempre que

em delerminada região do globo se ponham em contaclo

Honas com diveisĩdade de earacterísticas geográficas e

cc>nscque!ilciin:iiic . .u diíciente capacidade cconcSmica,
cuncluíreino. . ,ue se Irata Je uma região íadada para a

indepenclt'neia política
"

Se, como vimos, um Kstado c quási sempre formado

de "pedaeos destacados de rcgiôes naturais díversascque

se complelam uns aos oulros, e qtie se cimcntam, c que

faHem unm unidade real das suas diveisidactcs assoeiadas.,,

imporla necessâriamente a sua toniiat,<.o a existc'ncia dum

nttclco dc cierniinatcJo polítíca. ou centro polari.<a<ior dos

divcrsos íragmc'iitos que se assoeiam.

Ksse micleo pode ser constituído por uma Hona geo-

gralicanicnle bem indivictualÍHada. cujos habitantes mais

cedo putleram explorar e valorinar; ou ainda por uma

hoiiu costeira facilniente aeessivel pelo lado cto mar, por

»
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onJe iniluCicas c u ias m li c_c-5 >u c a:i o lcr-

men/c ;a it r«l .i a ..._.=.<, ot tai « 11110(0'= .lefhcir

o> elemeiil .2 c-
'•

c enci.icão > il > que ai se ioram

.íeuiuulaiido

Kfeciivani' nlc, an'C'm a ana e > las condicôes de d<.

senvolvimcnto dos diversos l.slados europcus nos moslra

como quási todos .'ies sc constittiírani cm territôrios quc

Ihes ofereciani ínicialmenle 11111 ^uaJro iicogratico, predis-

posto pelas suas condicôcs eslrak'gioas ou ccoiĸSmicas

para se lornar a cabeca ou o ecntro polílioo dêsscs terri-

loi ios ; e quási lodos éles, ainda, em conexão cstrei'.a eom

o mar.

I.asta citar a Inglaterra. organizando-sc em volla da

_>ac"/cí de Londrcs; a Franca írradiando em lôrno da bacia

t/e l'aris; a Suít;a. eneonlrando o seti bcrgo 110 I.a<jo Jes

Quatro Cantôes.

O papel do mar na formacjão dos Kstados ímpôe-se

de tal maneira aos olhos de todos que ocioso seria insístir

sôbre éic. F'oi, ...i..__, ,.»-nIu já lai gaiiientc versa.lo ontrc

nds pclo br. Dr. CjONCAI.VES PeREIRA, 110 seu cstuJo A

/Sconotnia do Slar.

Conforme esoreveu KiRt nlioii "o mar a.scgura a

um Kstado trés tlos seus dons mais preeiosos e mais in-

tlispcnsaveis : a indepcndénoi.i, a unidade e o poder...

Otaremos apenas a Inglaterra e o lapão ; e se qiiisésse-

mos levar mais longe o nosso cxanie. aínda a Noruega

nos daría o exeniplo intercssanle tle tmi puís relalíiatio

em tiords isolados uns tlos oulrospelo lado da li'rr.i, mas

qtie a via marilima pôe em contaclo. eriando enlre cles

uma estreita solidaricdade.

gapeldos faclores
llm ■■■■■■-•« "5o -'> Cil!iC

1 tanto, eonsliluíclo npenas cle

numanos
,

. .

tiinlono ; e sempre a nialcna

prinia humana que o eompôe é elcnienlo fundinicnlal a

qtie lemos tle alender.

Com freqik'ncin venios atc. na base de íortes orga-

nismos polítieos, terrildríos t|ue as condiecies naturais não

pnieciam fadar para a individualidatle geográlioa. K, se

h<í povos que possani etinsiderar-se predestínaclos p.11.1

uma vida independenle e para a rcaliHacão das grandes

mísstSes hist.Srieas, estes são niuit.ts 'c-es os que o ■<>>

liĸuain vid.i nienos piopieiu c mai.ncs ciiiiculdades <i \ cu-

cer. K na bigorna que enrija o ferro cl.is espadas; é tam-

bém iias precárias condieôes de txístêucia e na hoshlidade

do meio geográfieo que melhor se tempern, muilas vcĩcs,

o vinculo da unidade nacional.

A parte da psieología, o papel <los faelores espiri-

luais, a fé qtie tambcm neste easo pode transportar mon-

lanhas, ftiiiiti eski escrito tt'xlas eslas ín!lucnci<is bom ninis

importanles do qtie as fatalidadcs tlo mcio exlenor são

csquecid.is, geralinenle, <|uantio se csludani as eondn,tSes

tla íorniacão tlos lislados. I: baslaiá eitar a l'.clgica, a

Poli>nía c o Ksla.lo l.ivre s\<\ Irlaiĸla para ver alc que

pontt) <is fôrcas tlo espírilo. e nniilo espeeialmcnte o sen-

linitnlo religioso, podeni eonstiluir elemcnto întegrante de

. rginisni..s n.inion.iis e valioso penhor dc independência

politlC-l

m

kslabeleoídos esles princípios gerais, procuraremos

vcr agora, ã luĩ déles, eomo naseeu e se constituiu o or-

ganísmo político porluguês.

Grigens da naciona- xa° v,imos á'-^''>r °

1. j j . problema eomplcxo das orí-
lidade portuguesa ... .

0

gens tla nossa nacionalidade.

Parcoc-nc->s, entretanlo, que labora cm manífcsto exagêro

queni, fundanientando-se em desoobenas arqueolôgicas.

iulga podcr concluír tiue é lícilo faHer rem,ontar essas

origen_ ak' aos mais iccuatlos tempos pre-histdricos.

Também nos parece arrojado prctendcr que haja uma

i.lenlidade pcríeíta entre I.usitanos e Portugueses, embora

ningiiém possa conteslar a estes uma filiacão directa na-

luele c'oniunto de jiovos aguciridos que ã ocupacão ro-

mana opuseram a mais encarnicada resistência.

O que pode sem reeeio atĩrmar-se é <|tie, no alvore-

eer tlos lempos historicos, csta poreão mais oeidental da

nossa l'euínsula se enconlrav.i tioupa.la por povos e va-

cas muilo diversos : ao Norte. predomín.ivam os pcquc-

nos mas numcrosos ntícleos easuci s, unia populacão in-

tlividu.ilistn bem presa ,10 torrão e por isso em rivalidades

constanles, cnxameando por tcxin a parte, mas Scibretudo

nas noiias bcni ungatlas oti sittiadas ao longo dã costa

iiiaritinia ; ao Sui. uma grei inas rarcíeita nias de forte or-

g 1111 ĸĸ,-<io eomtinilária e menos presa ao solo, de cultura

inais rctiuzida.

k..lo nnisaico de ptivos c de racas íácilmcnle sc com-

preende se atendermos a que a Penînsula. pela sua admi-

iĸível situacão eutre tlois mares—o Mediterrâneo e o

Atlanlieo— desenipenhou um íniportantc papel de inler-

medi.11 'io nas eoniunicaoôies niarítímas. servindo de Hona

Jc passagcm a quanlos |iovos navegatlorcs por aquí rou-

baram, eoir.ereiarain e colonÍHarani— Fenícios, Gregos,

Cartagineses et reliq.ua
— ctcpositando nas suas Eonas cos-

leirns as aluviôes étnicas mais variadas: c, pela sua não

nicnos noiavei iocaiiHacão inlcrcoiilinenlal entre a F.uropa

c a Africa, constítuiu aiuda, em todos os tempos, uma re-

gião de aeesso para quantas hordas tle invasores vinham

da Kuropa pelos Pireiicus e da Afríea pelo estreilo de

Ciibr.illar-- k'omanos, Alanos, Vâml.ilos, Suevos. Visigo-

tlos e Muculnianos ; c não somcnle região de aeesso, mas

niesmo eampo de batalha.

ksses povos tâo tlivc: sos qtie vinhani aqui eneon-

Irai-se deviam nc'eess.ii'íamenle deler-se junlo do niar,

priueipalmenle nesta laixa oeidcnlal,

ondc a tcrra se acaba c o mar comcca,

110 tl'ĩer J>- nosso l.pico. I:. sempie que novos invasores
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cntravam tia Pcnínsula cm sou. dc guerr.i é natural quc

fossem rccalcanJo as popiikici'Scs c,uc cncontravam ai-

tocloncs ou ja naturalÍHad.is por uma lunya peiiiiauciicia

as quais teriam senipre nas aspcras senanias das Astiiri<is

oni lugar de reíúgío importantc

De todas as regiôes ihérieas, o recanto de Norocstc

Jn Península, éstc Tinis tcrrae lão caracl. rístieo correspoi:

tlenle ás Aslúrias c â C.aiiHa, dcvia toniar se portanto.

com os tempos, uma H>>na de sedimenlacão tios mais va-

riados povos e das mais variadas rat;as, eom forte aden-

samenlo da populatão c conseqiientes possíbilidades :e

irradiaeão polilica.

\i uesla Hona >|iic se reiugi :n. nos >r ucípio, . lo s'

cul.s \ !l, o li
,, _uic> goJo.., qu.ulcl a v.iya iiitit, illiĸ.uc:

alaslrava avass'alaJora p» tô 'a .. l'e insu' i, a>|ui orya-

iiiH.im iiiu i.iite n >c. .■ \ rcs; u i.i. c m.io i ĸrecc

tieei.o o nĸ'v-.niciito libei ; icl >r le icou na his;Jria com

o nome de Peconquis/a.

A organÍHagão, em piímeiro lu>..ar. da mun ttqtii.i

leonesa, conipreende-se eomo tun íaclo natural : os re-

cur-os da agricultura c da pesca marilima ; a 'jrande dcn-

sidatle cia populucão no Noroesle peninsular ; o oar.íoter

aguerrido desla nicsma populai,-ão c o seu cspírilo cie in

Jependêneia local, lão prt>prio das popul ícôes monlanhe-

sas. aintla hoje I<ĩo profundamentc inscrilo nas ruínas

tlos seus casttos; e. por fim. a ueccssklntle tle tleiesa cou-

Ira o inimigo oomum
— íoratn oulras tanlas condio-ôes de-

lermínanles ou influentes. I a e.J.is eondicôes vinha aeres-

cenlar-sc ainda cm allo grau o espírito rcligioso, o caiĸíc-

ler de gucrra sanla que lomava a luta eontra o invasor,

podcndo diner-se qtic é nas serranias d,is Asttinas que

lanca raízcs o iclcal <Ie dilatar a I e' c o linpcrio o mais

llagraiite ciinho tla expansãti lerrilorial e marilima dos

paiscs (leninsularcs, euj.is bases se estav.nn laucaiĸlo sc-

guramcnte.

9ĩspect0S geOpolítiCOS
Anlcs tlc Prosseguirmos.

j ~n ■
. importu luncur iini.i vista de

da Jíeconquista ,

eoniunlo sobic a iii.uiciiki

coino sc ttcsenrolava e progredía nas suas diversas írcu

les o avanco <los Crislãos, pois coni o aspcclo mililnr tla

k'ccoiiq u .; sc r.'l.icici.a i'Jiii'.nnt'ilc o _>ou aspcclo po-

lilico.

Assim coiin) os grandes rios peninsulares clescem

qunsí do mcsino eciitn> tle dispersâo liidrogtĸilica. paia

kimai't'm. jior e<imínlios <liíerentc's m<is paralelos, o rinno

<ki nmr, nssim c kimbcni. por scu turno. tlo N'oroesle pe

niiistilar, autcnlieo íormigueiro iHimano. que parlcm as lor

rcntcs cle oonquist.nlores que não mais descansaram on

qunnto o iuiniigo não passou pcla última vch as Colunas

tie llt'reules.

I: f.ícil reoonhcoer como éssc niovimenki, ten.lo o

seu inioio nas hoiuis nionlanhosas tlo Noi le, se de Jobra

n brcve Irecho em liês írentcs p.iralclas, opcrando nĸle-

pentk nlemenle umas das oulras. ,-\ t>i ienlal. avancan.lo

pclo valc do l.bro e litoral mediterr.inico, deu origem aos

reinos de N'avarra, Aragão c Catalunha ; a ccntral, em-

l>tnii<. ia na expulsão tlo Mouro dos planaltos ínteriores,

deu origem ao reino dc Castela : a ocidental, apoían-

do-se scSbrc a cosla atlcinlica, clcti lambc'in origem, por seu

lurut ao icino de Leão, do qual mais larde se separou

o reino de Portugal.

Crigens do Sstddo

poituguês

O de-iiicnibramentodcl.cão

,:o Condado PortucaIcnse{ \C97).

constituício pelas terras situadas

ao S >io rio Minho, c um acontccimento tiueos acasos da

iis S ;<i c a auibicao pcssou' de u:n principc, aliás eslran-

leuo. explindiu nielhor >k> que a diversidade de condi-

ccies yeogiáficas ou elnieas do leiTÍtdrío por onde se es-

ĸ .d.i > reteiido C.oudado, pois, mais Jo <|tie uma nacio-

iiaíitiucic. n.ivia talvci eni.io, nesle recanto da Ibcria, na-

cionalidades diversas mas ooniusas, a que s6 mais tarde

cs la<;os p.olíticos viriam dar consístência e linhasbem de-

finidas.

Km 1 140 (ou j.i mesmo cm 1 13<), como demonslrou o

nosso iluslrc Colcga, Dr. Paulo Merca). I). Aíonso Henrí-

ques loma para si o lílulo de "rei„. eortando eom lodos

os laeos cle sujeicão ao monarca lconês. I: ainda nesle

hause tlecisivo sc maniiesla a iníluêneia declarada da Cúría

Domana, que favorecia a fcirmacão e engrandccimento

do novo eentro polĩlieo de resíslêneia contra os mimígos

da ké.

N<'Stas condicôcs, tudo o que potlemos alirmar sem

rcoeio de contrndicão é quc os primtSr.lios tio kiskitlo por-

lugués nos surgem como um cpiscSciio dn Rcoonquiski

crislũ, seguiulo a opínião dc ALIXANDRE llERCUl. ANO. An-

tes tle terem sidti uma aspiracão oolectiva, ioram talven

um scmlio de independência individtial. O papel dos gran-

dcs homens. que abrem na historia os camínhos por oiĸie

os povos nvancam ganhando a eonscíc'ncia dos scus des-

linos. bem se veritica ncsta conjuntura do nosso passado

remolo.

Constituicão territorial
,

Vcjamos agora, muito

l J Cĩ> i l râpidamcntc. os aconlcci-
ao retno de ^Lortugai

nĸnlos que mci eeem apon-

lir se ciniio leimreanJc outras lanlas fases do cngraiĸle-

cimenlo lerritorial do nosso país. I: mtiílo rnpídnmenle,

liorque lodos V. Kxĸ1' os oonheoem. e não vale por ísso

a pena insistir sôbre o assunto

km 1110 o lerritoiio porlugut'S cslendia-se tlestle o

Minho <|u.isi atc ao 'l'ejo.

I). Aíonso 1 lcnri<)ues, dcpois de alargar os seus do-

miiiios muilt) para o S. cle C'oímbra. transiere a capita]

para esla eitiatle.

1 1 17. Tomada de S.inlarém c, logo a scguir, dc l.is-

boa. coni o nuxiiio <le uma nrm.iC.i tle CrtiH.idos. t) terri-

lorio ptirlugucs alnan^nva agor.i i><>r limile meri.licinal o

no l.'|t>.
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A p;ogressi a maicha para o S. esiava natural-

m >!te indicac. prímcí.o pela nccessídatle deos portti-

gut ses tU.c . leiderem s >. ontacto com a costa maritíma,

; >or >ndc Ihes víria oauxíllo csk anho, c . Jepois. pela van-

l.igem .,tie ao avauco nesia olireccão olereciam o= valcs

dos rios tornados uma cspécic d . Irineheiras liquidas quc

os conquistadorcs cncontravam já abcrlas pcla NaturcH<i.

Paia Orienle, tambcm a existéncia doutro poder po-

lilieo igualmcnle torte e animado de igual tendéncia dc ex-

pansão limilava o avanco português, <|ue ainda se deteve

nas linhas tle <ígua t|tie Ihe protegiam o tlanco . os proiun-

dos barrancos do Douro cntre Míranda e Barca dc Alva,

o Coa e o Agueda quc eonstítuiram por isso íuluios limi-

lcs polilícos.

Tal como o nosso territdrio se achava anleriormenle

constiluído, pode cIíhci-sc que as suas condicôcs dc resis-

lência erani muíto precarias ; e de-certo cstaria condc-

uado a absoi\<"<u i.o. pdt ic dutiuu poder estranho, se o

novo agtegado politico não tivesse enconlrado r.a orta

marítima o seti qttadro yeo<irJ/ico prôprio, e em I.isboa o

seu melhor ccntro dc vitalid.ido e núelco difcrenciador.

N'ão tenios por isso qualquer dtivida em perfilhar a

opinião de Ol.IVP.lRA MARTINS. quando escrevc : o corpc

Ja nacJo portu-jiiesa, atc' ai acefalo, er.centrava em Lt.s-

boa a sua capilal. IS depois— sHo aínda palavras do mesmo

historiador -mais do que capilal do reino : era a ra.zao Je

scr Ja sua indcpendcncia.

Mas a posse de I.ísboa. seni a outra margem clo i'ejo,

era apenas a |iosse cte metade das vanlagens quelhcadvi-

iiham da sua exeepeional posicão geogiĸitiea. li por isso

Almada, Palmela e mais lanle Seltibal cat m em poder dos

portugueses,

I IS8. Fomada de Alcacer do Sal. A onda de conquista,

no seu avanco impetuoso, embora sujeita a alternativas de

lluxo e de relluxo, fechava agora. eom as baeias do Tejo

e do Saclo. um circuito lerritorial quc se tornaria o centro

dc alraceao de tcSdas as actividactes nacionais.

O avanco prosscguia ; e quando, conquistadas Klvas

Kvora. licja c outras terras alentcjanas, sd uma íaixa es-

Ireita nos separava do mar que sempre nos atraíra, para

aleĸiicai- a ccsĸ. mai ímiiiũ meridioua! gn'g.ímos .mĸl.i as

montanhas algarvías.

I250. Com a conquisla do Algarve, ticava o nosso

lerrildrio delînitivamente constituído e com uma acen-

luada varicdade cte possíbilidades ecoiĸSmicas, porque,

n regiôes proprías que nos scrviam de núclco diíercn-

oindor, tinhamos acresoentado um relalho da Calina, ou-

Iro de l.eão. outro da l:\tremadtira espanhola. e oulro. ti-

ualmcnle. da AndaltiHÍa. K porque sempre as linhas de

.igua eondicíonaram o uosso desenvolvimenlo territorial,

no rio Cuiadiana encontiĸinios ainda o derradeiro limitc

polílieo t|uc nos ticaria soparando do pais vÍHÍnho e innão.

k'.iH.ĩti de sobejo linha. por coiisoguinle. o poela

<|tiniĸlo esoreveu

Porlugal nasce ./<' um rio

I: morre jttnto do niar.

tfaralelismo com
Mas cmMuanto se desenrola-

e,
/ vam assim os acontecimcntos ao

asiela
, , „.

.. , ,.

longo da vertente atlantica da Pe-

ninsula. í que se passava nas outras frentes— central e

oríeiital— da Reconquista crístã ?

Vimos já qtie. operando a princípio independcnte-

mcnle uma da oulra. essas duas frentes militares e polili-

cas acabaram por iundir-se, talven pela necessidade dc

ambas manlercm também o contacto com o mar.

Mas, se a origem dos diversos Estados que então se

constituiram c a mesma, bem diversa é todavia a sorte que

Ihes estava destinada.

Navarra, Aragão c Catalunha não tinham condieôes

para constituir organismos políticos duradoiros. Navarra

tinha uma acentuada posifão central, Aragão era des-

povoado em grande parte, c â Catalunha faltava aquela

acessibilidade por via marítima cjue pudesse insuflar-lhe

vida independente, além de o Mediterrâneo estar prôximo

a pcrder a sua hcgemonia em benefício do Atlântico ; o

íosso do Kbro. por seu lado, tornava impossível a fusão

dessas duas partes tão desíguaís. l'odos csses reinos se

constituiram, além disso, em territdríos homogéneos, e

portanto com t'racas condicôes de vitaliciade política.

Castcla. que prímciro cstivcra lígada a Navarra, tor-

na-sc a breve trecho independente, fundindo-se com l.eão

c dominando os otilros Kslados peninsularcs da orla can-

kibrica c incditerrânica, para lanear os fundamentos da

nacão cspanhcila.

A origem dos tlois kstados peiiinsulares -Portugal e

C.istcla—é porlanto a mesma. o scu desenvolvimcnto e a

stia orgaiiÍHatjão territorial faHcm-se semprc paralelamente,

paralelamente se vão deslocando também as suas cida-

des eapítais (de Guimarãis para Coimbra e para Lisboa,

em Portugal : de Oviedo para I.eão e para Toledo, ern

Kspanha), c cstas eircunstâncias explicam o paralelismo

qtie através de tôdas as épocas se rcvela na sua hístôria.

O dualismo peninsular marca desde muito cedo, niti-

damente, o carácter dominante da organiza<;ão política

tios povos da ibcria: Porlugal e a Kspanha, quando não

andam em luta, passam a viver como doís países de costas

voltadas um para o outro.

Nem Castela que tomoti sôbrc sí a tareía de libertar

do jugo estranho as nonas inlcriores e orientuis da Penín-

sula, nem Portugal, a que cabia essa mesma tarefa na

orla marílima ocidculal, podeni considerar-sc desde então

como dois lêrmos das T'spanfias, tal como sucede å Cata-

talunha. ás Vascongadas c â AiĸlaltiHÍa, porque sô êsses

paises experimentarnin desde muito eedo aqucla "tcmpera

quc uma longa serie de acontecimentos felizes ou infelises

sofridos em coinum. provas e vicissiludes sangrcntas, dá

ãs criaeôes da historia e da politica., segundo a expressão

dc Feuvre.
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Se a Pcnínsula Ibérica dcu abrigo a numerosos povos

cstranhos, em virtude cia tuncão antropogeográfîea prd-

pria das peninsulas, quc íoram em todos os tempos luga-
rcs dc refúgio, não é menos certo que ela desempenhou

tambcm o papel de cadinTio onde êsscs diversos elemen-

los élnicos se íundiram, elaborantlo soeiedadcs novas. logo

beni reflectidas e difei'cnciadas no seu cspelho ullrama-

rino a Améríca portuguesa c a Aiiiéríca espanhola.

Se não fcSra o dualismo polílico ibérico, tão íorle-

mente vincado na língua, bem diiercnle sc revclaria o

rumo da hislcSria, c tão ecdo a lîuropa não lena conhe

citlo nem "eui'opeiĩado., os novos inuiidos de alcni-mar.

K da feeunda rivalidade cios dois povos irmãos t|ue po>

vém iodo o briilio da aecão civiliHaclora da Peiiíiisiila nu

cra de Ouiiihenlos ; e um tserilor espunhol t|uc iicin cm-

pp' IIOS ll.ll.l t'Olll |USlic<i, -_>AI.VA!->Ok> 1)1. MADARl.'.CiA, leve

.!.- reeonlieetr que 'a itíad- <iurea Ja cooperacao luspuiio-

-))ortugtiesa. na esfera do espírilo, é precisamenle aquela

em que as duas nacôes, embora unídas em eulluia. 'C

aohnm aparladas na polílioa.,,

m

I: agora, niinhas Senhoras e mcus Sonlĸircs, q e lanlo

lemos deix.nlo eorror o pcnsamcnto por sôbre as carlas

gecigr.iiie.is, c ocasião lalve? de abrir também o gi'.nicle li-

vro da hisldria, para examinainios qtinis ío>rain, no doourso

ilos lempos, as coudíeôesdc resislêneia clo orgaiusmo po-

lilieo portuguc's, c ver quais as liccSos que tléste exatnc' po

dertinos tirar.

ii'ês íaolos espeeialinenle íocaienios: as lenlalívas tlo

oonquisln tln tialÍH.i por parle de l'orlugal ; n oiise tle

lãSl c a lenlalíva tle nbsoivâo por parte c\<\ l.spanhn ; a

crise tle I?yo e a perda tla ínJepentlcneía.

Sentatwas de anexa-
.

Podc dlĩC,sc l,uc sr,°

i ao j. quási kio antigas eomo o

cao da kialtza
,.

. , „
.

,
._

,r Londado l'ortiicalense as ten-

talivas fcitas para associar, so>b o mesmo pciJer polilieo,

as du.i'. regiôes scparadas pelo rio Minho. I. se de faelo

os Kslatlos tcndcssciii para a homofieneidade lcrritorial.

eoiuo tíi-ralnii'iiie se stipôc, ninyuém pooc ta neyui an. van-

lagens dcssa ligacão, taulas são as utiiiiilad. s gcográticas

étnicas, linguislioas e culttuais cnlre a CialiHa e o noiie de

Portugal.

Fsquccc-se, todavia. t|ue as tiniôcs polítícas são como

as ligueôcs matrimoniais, que mais se laHeni as venes pclos

conlrasles do que pelas semelhancas dos clois conjuges.

ksquece-sc que nos lilígios uileniaeionais eom tre-

qiiência se pôe em prálica a justic'n de Salomão. t|ti.in.lo

man.lava cortur .10 meio o meuino t|ue dtias mãis recla-

mavam como seu verdadeiro tilho.

K estiuec.'ni-se ainda mais as lieôes tla liistona.

Ptirtugal surgiu embiiounri.imenlc quaiulo o 110 Mi

nhti eomeeou <i eousittorai' sc linhn divison.i eulre uui.i

Galíza leonesa e uma Galina portuguesa, ou, talver me-

llior. portucalense. E, todavia. "a tendcncia permanente c

o princípio claramente definido da política portuguesa nos

primciros séculos é, como disse Oi.iveira Martins, unífi-

car a Galina. constituindo a noroeste da Peninsula um

kstado tão homogéneo como o Aragão ou a N'avarra a

nortleste,.

I: csta hegemonía de Portugal na Galiĩa não se rea-

Iíhou íclÍHmentc-, iiorquc tería sido porventura (ventura

pnra os Galegos, cstá bcm de ver !) a hcgemonia da l:s-

panha em l'ortugal.

lialdadas foram tôdas as lentalivas <]ue cntão se llne-

rnn nesle senlido e se renovaram aiiĸla 110 reinado de

l). i einnntio. scnipre com a= mais desastradas conseqiicn-

cia p.uĸi nds.

Por iorma que. quaiĸlo reeenlemente ADOl.EO Con-

i.iio cscreviu que "a C.alina, tjue tem connosco de comum

a lingua, que é uma continuacũo natural da Hona geogr<í-

fica portuguesa, podia muito melhor formar com Portugal

uma nagão do que Portugal com Castela,,, e quando o

5r. tĩcneral |t)ÃO DE ALMEIDA, mais recentemente aínda. na

ij'são </o Crente ecm entrevistas concedídasa jornais, con-

sidera o nosso país como "tima unídade geográlica in-

completa,. que c preciso complelar com a Galina. embora

por meios paeílioos
—

nem atcndem ãs condicôes geográ-

ficas tla formacão dos Kslados ncni tão pouco ãslieoes da

histdria.

As tmiôes políticas. já o disscmos. são como as unioes

mali'imoiiinis -. quem se assemclha é cjtie ãs vchcs se re-

pele, eonio suc > ..5 eleclricidades clo mesmc) nome ; e,

se n Ci.iIíh.i é 1.1 \erdade irmã dc Portugal, scmprc a

nossa ligaeão com ela icria os uiconvenientes de um ea-

samenlo ineesluoso. Porque
— íniporla rcpetir niais uma

ven
— "lodos os Kstados são amálgamas de iragmenlos,

conjuntos dc pedaeos clestaondos de regiôes naturais di-

versas e que se eomplelam uns aos ouhos, e quc se ei-

mentam, e que taHem uma uniclacie rcal das suas divcrsi-

JaJcs assooiadas,,.

Frfce de 1384 Um acc"llcc'me,lto ou sc,ic dc

acontecimentos qtie muíta luz pode

!aiit,ar _6bre as eondicôes de resislênoia do organis.no

polilicti poilug'ucs é sem dtivítln alguma constituida pelns

tenlatívas de absoreão, por parte da lispanha, nos tîns do

se< >.ilo XIV. Quando o. grandcs caiaelismos abalam as

construcôcs ieitas pclo llomem. c oeasião de ver posta a

prova a solides dcssas eonslrueôes, <iue será tanto maior

qunnto nelas mcnos sc tiverem conlrariado as tcndéneias

L_a Naturc'Ha.

N'as perturbaeôcs intcrnas delerminadas pela succssão

ao Irono. Jois parlitlos se íorin.nn e sc dcglatliam. Dois

partidos quc dividiani i'orltigal em doís, c em duas divi-

diam mesiiio algumas iamilins porluguesas : de 11111 lado, a

maior parte tla nobrena, os lidalgos rurais do Porlugal In

lerior <|tie. por preocupacôcs tle lcgalidade, tomavam par
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li.lo pclo re: Ic Cas « tlo oti rtĸ >

povo <■ pariicular-

rĸnte a iiui sn >=>i< 10 liio al o= lomcns de negôcíos de

Lisboa c 'V'tlo. ue qucrkim acima le tudo i ntiep ndcn-

ciu iljaenm Mcslre d AviHcomo ;cdor - lcicn

;or do r.-mu

V'enee êstc tiltíme paricio. mere dÍHer reforca se <

nsseguru-se a ,ndependc':iicia dc Portuga' : c amda aqui sc

revela a vontatlc encrgica dc um eheíe militar <|tic c scm

dtivida uma das maiores figuras dn nossa hiskSria. e certa-

menle a quc nesta coniuntura tcm niaior aetualidntle.

Pudcssemos nôs. minhas Senhoras e meus Senliores,

suprimír cinco scculos c mcio dc histôria, c aqui em Coim-

bra, ncslc nic-siuo lugar ondc nos cncontramos, antigo

Paco da Alcát;ûvn, veriainos êsscs dois parlidos faee a

face, nas memoráveis côrtes de 13S5.

1 )e tun laclo, o Meslrc de Avíh, lirme na diulcctica

expcrímcnlada de |oão tlas Regras e na mocídade radíosa

do scu Concleslcivei ; ci<> outro lacio. uma gi'ande pûidc d^

nobrcHa, capitancatta por V'asco Martins cia C'uuha c scu

filho Mattins Vnsqucs, coutrarinndo por totlos os incios a

elcicn • do Mcslre, iset lin lo acaloradamente, maisâ tôrea

tle pulmôes que de cércbro, fanendo obstrucionismo, como

hojc díríamos.

Nun'Alvares eslnva sôbrc brasas, perdia a pacíência

com at|tielas tlisoussôes, c |>or mais de tmia vch se mos-

Irou decidido a passar a vias dc laelo. O Meslre intervi-

nha, eoncíliador.

"Mas, senhor, não liá aqui mais ninguém contra,

nem t|tic obste a serdes rci, salvo cste roncatlor do Mar-

lim Vnsques.. . Dcix.ii-nie que vo-lo despachc> de scti cs-

Idrvo. . .

I'or torma alguinn. respondia o Mestro inquieto

foin a ímpacicncia de Nun'Alvares. Ilaja temperanea c

prtidêncía,,.

Kram aquéles '_' 1 anos irrequielos, aquêle snngue na

gticlrn, aquelu tccunda mooidadc d<\ "mais nobrc c mais

bela ligura quc a Idade-Média (lorluguesa nos deixoti,

(O. MARTTNS).

1640 e a unidade po-
Sc a c,isc dc i->s-*-i3ss

i
,. , nianifeskiu c.iino er.> ai'ĸlĸ

íincti portuíi'.iesa
b.islantc inccuiia <i iniid.ulc

liolílica poi lugucsa, |<í o mcsnio n.io succcic t'oin a cnse

de I5S0. dclcrminadn por novas dilieuldades de sueessão

ao trono.

A nacão é stibmelída a um longo caliveiro de 60

auos. k esta tlura prova temperou melhor o vínculo da

uniJ.ĸle nacíonal, e tc'-H com t|uc a inevilavel ctivisão da

gici lusitana nno alingisse cnkio ínquielanles proporcôcs.

Assim, não atlmirn que 16 10 c <i longu gucnra da

k'cslaurncno .]uc se llie seguiti tenhaiu espccĸi: sii:ii:t>cudo

quaiido se prelende avaliar a i'esistc'iicie do iosso <nt>.i

iiismo p.lílieo. Libertnutiti-se n custu Je todos os sneriti

ti >s dt> uigo cslianho, Porlugal mostrnva a sua \ ualidade

c Ju\u ao niimdt> <i clnrn ilenionstrncno de quc a s.ie in-

de(>ciitlcucia se alicereava num forte bloco imoional, e

nũo cra "siinplesmente a cxtrcma cxpressão do regiona-

lísmo e do partícularistno quc caraclerÍHam ludo o que é

hispãnco... eomo csoreveu algurcs certo fildsoio cultor de

paridoxos, o conhccido Conde de KEYSEk'l.lN'tj.

Vinhn cssa independcncia conlirmar mais uma vez

os etcrna dicottia de que nos íala o pocta SlLIUS ITALICUS,

e dar ranão ao vélho G.M.'CIA l)i; UESENDE quando na

sua Miscc/Jnca escrevia ;

Vimos Porttnjal, Castela

quatro ce.zcs aJ/'nn/aJos,

por casamentos liados,

principe natttral dela

qtte Herdara todos reinados

lodos viinos l'alecer,

em brere tempo morrer,

■ ncntîuiii dttroti /rcs anos.

I'criujneses, Castellĩanos

nJo os querc Dcus iunlos vcr.

m

MlNTIAS SENHOk'AS

II MEtlS StiNTIOk'ES :

Gonclusão ■'la' c lempo de terminar. e iĸĩo o devo

í.ihot seni laiit,'ar uma vista de conjunlo sd-

bre o que aí 'ien.

A Cieoyratia diĩ-nos que o Kstacto portugués tevc o

scu ntieleti de <jcr>iiiu<icJo na nona montanhosn e sobre-

povoada clo Noroesle peuinsular ; adt(uiriu a sua base

geogr.ilioa de consctt'JacJo na orla marítima ocítlenlal ;

t'oino tlepois encontrou possíbilidades especiais de t'.v-

pan.sJo ultramarina no espírito aventtireiio da estepe. que

imprimíti carácter <is gcntcs do Centro e do Sul clo país.

Portugal tcm dois iiortugaís tlistíntos —

cscreveu o

Sr. Anti.ro de Iio>ieiri:i)o que deviam de viver scpa-

rados, sôbre si, embora unidos numa sd fôrca para as

nccôes comtins,,. E nás diremos, ao contrário, que c no

íelÍH eonstSrcio dé.«es dois Potiugais distintos — o do

Noiie c o do Sul distintos pelo solo, pelo clima, pela

paisagcm. (>eki populacão -■■

t|tie residc a nossa maior for-

Itma como pais índcpendcnte.

I: quc na organÍHacão terrilorial clos Kstados quási

scmpre sc verificam as mesmas tcndéncias dtim domínio

particular, dtim casal de fainília.

Nesle, a tendônoia para associar tcrrenos de serra ou

de eucosla c terrcnos de várHea ou de lameiro, eom dife-

rcnte capacidade dc produc.io. é bem manifesta. E não

i.iĸi vcnit>s assinnlar ooino de boin agoiro um oasamento

eni looulkkuics iurnis. tiuiudo os terrenos possmilos pelos

tlt>is cdnjuges estão nessas condicôes: 'tcm um o que

i.ilie. <io nutro, como intorescĸimtiite din o nosso povo !

<imbt ;n nc>s associ.íinos i'.iroclas de regiôes muílo
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divcrsns co.iu ;upac d.ulc h-ersas de (>rotlucão
- Terta

iiiaiisa <_ lerra bra"a, iu tl _ir lo Sr Dr Pitot ito Re

>l_io e tlcsla torma coĸsegt im >s realizar uu. curiosi

cxemplo tlc ímtllttm ín parvo, quc c <i mtlhor cnracleiis

liea geográlica Jo nosso lerrilorio. As raHôes ccon Sm cas

tle bastar-nos a nos inesmos, para bem podermos viver

isolados, prcvalcceram sdbre quaisqucr otilras.

A autonomia porlugticsa cstá por sso inscri 3 nos ea

ractcres geográfioos do nosso tcrritôno, embora i<io

possa afirmar-se que Portugal constitu; ua Pcninsula im.

região nalural difercnciada. uma esp>'- ín dc com _ n

inento reservado...

M.is ha uma Hona portugiicsa uĸus deptnidc-iite do

mnr quc do corpo pcninsulu i>t no, _o'u qee i >s sci-

viu de elemento dilci uiĸĸador e quc >' com o magnillco

perto Jo I.ísbon. o :; elĸor pei'kur .ia ĸossa indepencên

c> : politica. C) mar ionioti sc. i'cst.i soite, o eleinenlo po-

larii'ador, o grande eentro de atraceão t|iie punha cm

contacto as mais diversas regiôes, criando entrc cl_.= ima

solidariedadc índcslrulível.

sto di_: nus a Gcogr<ifĩa. I: a HiskSria dÍH-nos dcpois

i|ue lambéin |>elo >ar uos veio scmpre o auxílio eslranho

n<is o asiũcs mais crilicas. Koram os Cruĩados tlo Nortc

dd liuropa . ue nos uiudaram a cxpulsar o Mouro. Os

dois aoontecimcntos mais representati\-os tia independcn-

ein (itirtuguesa
—

a toin.uln de I.ísboa em 1147 c a ba-

lalha tle Aliubarrota em 13S5 — revelani a cooperaeão

enlrc Portugucses e Ingleses que iinia seetilar nlíanca tcm

unitlo. Aliune i vantajosa para as duas partes conlratantes,

aliauea t|tiási iuevit.ívcl enlre dtias nacôes de uiJole e re-

ctirsos lão iiversos, mns tũo irmanaclos peios mcsmos 111

lcresses: a nossa vida dc kstndo maríliino alláiilico nunoa

podia assegurar-se <i maryem dn Inglatcrra iiruneira pu

lcnein marílíma <lo Allânlieo e tio Mundo.

Mus, embora inuilo tcnlinmos n cspernr dêle, não c

coni o auxílio estrnnho que devt inos oontnr ; e porque n

mellior maneira de evitar o pcrigo consistc muitas vchcs

em eslar preparado contra êlc, nunea lotivaremos dema-

siadamente todos os esforeos quc sc íncnm para garanlir

a uossa tlefesa, tanlo em lerra como 110 mar, pois tjuem

nno guarcla o seti lugar sôbre os mmes arríscasc a pcr

dê-lo sôbrc is ícii'as, (ku ■> in s;.

Ilmn boa detesa n<i(> potle. entrclanlo, assegurai-sc

apcnas por meios maleriais. ! importa sobictudo que man-

lenhamos íntegro o patnmtSnio dc foi\-us cspírituaís qtic

nos legnr.ini os nossos nnlcpassados. Porque c na cous-

cit'iicia de pcitencer a niesnia eolectivitlade. e 11.1 comu-

nidade tle interêsses e dc aspiraeôes >]tie rcsidc t> mais

seguro aliceree de 11111 kstudo ; imporla que nn b<ise

tlêste pernianeea eoni efeito, em tôda a sua plcnitude. .1

idea dc N'aeão, e que a nossu unítlade politica e ecouo-

mica eorresponda lambém unui unidade moral. lanlo

quanto 0 possível e desejável v.'-la realiHada. I: c para

tlenlro dc nds mesmos i]ue tlevemos olhar qtiando deci-

Jidamcnte porfíamos em venecr as grandes dificuldades

<|ue inis assoberbam e assoberbam o miuĸio na iiora pre_

scnle.

I'em a-proposito, e com insuspcila atiloridadc, nos

,ila>a i.í pouco o Sr. Gencral GOMES DE SotlSA da "im-

pcirlnncia dos íaclores morais na defeĩa da nacão,,. cm

ui :íi><> ublioado na rcvista O Ins/i/uto.

I; <m< não são apcnas as Honas montanhosas que nos

separam da kspanha, nem os profundos valcs dos ric>s

foiut rii;os, nem os descampados limitroíes dos dois paí-

scs leníusu iics nue podcm garanlir a intcgrídade do

nasso terrít Srio ; a nossa melhor fronteira e muralha de

ue"sa era o sentir unînímc dc seis niilhôcs de almas vi-

>iand< em maiiift stcicôes Jtinia tenaH vontade colecliva,

ûino cm 13SS como em !640.

^ins a hi_ cria d h nos mais ainda : quc csta vontade

colecĸva so . .-. .i.i .'.e.rainente obrou prodígios quando

teve a guiá-la algum désses grandes homensquc são dados

ns nat;5es como uma bcncão de Deus. segundo uns, como

1111: produlo das mesmas idcas e das mesmas fôn;as quc

fiHeram o scu povo. segundo outros.

"A hístdría repete-se„ e "é a Mestra da vída.,— são

at'orismos que tenho ouvido desde quc me conheco. E

com a sabctloria do povo f|tiero terminar as considera-

tjôes qtie venho taHc'ndo.

. . Pois, sc clo que vos disse algtima licão há-dc ti-

rar-se para o presentc, vds a tirareis e não eu.

rcnh<> dito.

-

* O *
—

Sopfio rortu-U'urs

De colaboractic.) ctiin a kmissorci N'acíonal

rcalÍHon-se, por ínicíativa tlc «A llniãt)», no

aniplo estúdio A da niesnia kmissora, na

emissão nocttirna tie '-'2 tk> corrente mês, a

ráclio-clifuscĩo tle um Serdo Portticniês, inspi-

ratlo eni diversos motívos do víver íamiliar

tla oente crístti.

Pelo t|iie temos ouvitlo tlos programas

rátlít>-k>nícos de todos os dias, foi esta ínícía-

tíva uma novidade, não sô pela selecgão dos

motívos, como aínda asua racão deseqíiência.

I)o ínteicssc despeiiado no públíco. além

de várias e boas refetências da ímprensa,

t|iie muitt) eslimamos e aoradecemos, conta-

mos ja aloumas ímpressôes, as primeiras rece-

bidas, cjlic nos manít'estam o melhor as^rado,

louvando tãc) felí; idea e a sua reali=acão.

Iinpossível é asjora. como tlesejaríamos,

lal a íalta tle cspaco, reo'ístar aciuí as conceí-

tuosas maniíestaccSes t]ue reccbemos a pro-

|)c>silo desta festa rádiotoi.íea -, totlavía não

estiueceremos o muilo c]tie díĩem do apréco

pela o'rantleHa moral e artíslica da cmíssao

tlo Serão /'crtii-inês.
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k' mtiiio qucremos ajratleeer a íntcliv'erite

tíetlicacãi.) dos componentes do srrupo que

lornott possíve! esta festa. constittitdo pelas

sevUiintcs Siv : I). kma Corcleíro. I). Maria

k.mílía kopes Tav.ires. i). Irene kopes Tava-

res, I). Ivone Amélta cla Cunha, I). Mitikle

tle Araiíjo, I). Maria Amdlía kerreíra Vieíra,

I). Maria kernan.la Marfins, I). María Helena

l.ane, I). Maria de kourdes Pacheco, I). Maria

ICosa Pinha karínha. I). Irene Pinto tle Lima;

e os Srs. : Mário Duque, AntcSnío kopes Rapa-

oão, klias Pílípe Sardo, Aníbal Tapadinhas,

loão Deís, laime Nunes da Silva. [osé FSento,

kernando tla CruE Pacheco, lacínto Ramalho

tle kreitas, Ricardo Mendes da Costa, José

Antônio kernandes, Joaquím Caiios Pinha Fa-

rinha. krancísco Vieíra, Carlos Alberfo Duque
e Alli cdo Olivciro.

.iiníu a dĩreccão da fécníca musica' a

distinta professora de nuísica Siv> 1). kma Cor-

teirt), e fez a reoéncia o nosso prezado amitjo
Sr. Márío Duciue.

Para esclarecimento cia realizacão do Se-

rdo Portuytics, foram proferitlas pelo \-.- ikiva-

res de Almeítla as se^uintes palavras de ín-

troducão:

PORTUC.ULSLS :

kst<i festa radíoíc.nica coinc\<i por esl<is

breves palavras e termina como Híno Xacional.

Por estas palavras brcves e elueitlativas,

pretendo tlar a razão desta íniciatíva, que

podemos cliamar um «Serão Portuo'uês», ver-

clacieíramcnte ínspirado no víver alegre, mís-

tico e laboríoso dos povos ruraís da terra

portuijuesa -, pois é no são viver do povo das

nossas aldeías que resíde de íaeto a Alegría
no Trabalho.

A c;ente das cidades, ainda que sc) pela

producão aorícola que quotidianamente apa-

rece nos mercados saiba das múltíplas can-

ceíras da oente do campo, nâo ealcuki. nem

avalía, quão duras são essas canceíras ao sol

c a chuva, qtianfos sacrifícios e.xíoem e quan-

tas preocupacôes e\-perĩmentani os trabalha-

dores rurais, totlavia o dtiro exereício do tra-

balho c vi-vido com salutar aleoria, e ale£ria
tratlicíonal ou scja <i heranca de totlos t>s la-

res, aíntla os maís pobres. e por isso o povo

tliz -.Jriste.zas nao pajam dicidas. . .

k de facto no viver catnpestre, que se no-

ram t>s maís vivos e.\empk>s tla Aleori<i no

i'rabalho; não dessa aleo'ria ticlíeía t|tic faz o

sorriso em consciencias criminosas, mas a ale-

o'rit. sincera, sâ e comunícativa c]iie resulta

do cumprimento do devcr e da resi^nacâo as

durcHas do trabalho.

l;vcTquemos hoje êsses admiráveís cxem-

plos cla verdadeira Alesgria no Trabalho, em-

bara a s.ia ale>jria pareca antíquada e fora

cie m.)Ja. ■ ■

I: nesta evocagcĩo saibc.mos comprecnder
os trechos de belesa, e alguns, decerto, es-

quecidos ou i^norados; to-lavia, ainda que

vclhos, sempre novos. porcrue tradusem aquela
belesa que mais dístingue a personalídade
humana, como é a elegância moral.

Vamos, pois, em espírito âs aldeias de

Portuaal, aínda ås mais sertanejas, nesta noíte

de Janeiro, e em dia de S. Vicente, onde a

tradigão v'íve día e noite, no trabalho e até

nas alegrias dos lares.

Proeurem.)5 os casais de famílias, â hora

da ceia, qu..ndo tôda a famílía da casa se en-

contra reLínída, depoís dos trabalhos do dia,

ciuem sabe, depols de um dia de podas, visto

que jci é tempo, ou, possivelmente, depois de

um día passado na apanha da azeitona, e se

assím foi. não tiquem por esquecimento, os

metis votos de que tenha sido rendosa a co-

Iheíta, e os estorninhos, amitjos como são das

a_.eitonas, tenham sido econômicos. • •

kntremos ncsses lares, onde, a >t calor
da

lareira. foi coĩinhada a ceía desta noite, e re-

parlida por todos os da casa, sem faltar tam-

bém para c"> pobrcsínho que ao cair da noite

foi petlir pousada, e a esta hora bendiz ao

calor tla larcira a caridade dos benfeítores

tla easa que o acolheram.

Observemc^s o que se passa nesses lares

de família, pobres, remedíados ou abastados,

ontle t> paí de família mantém a honradez do

seu trabalho c a quer ver contínuada na

sua desccndência ; onde a mãi de família em-

bala docemente o fĩlhinho inocente como

fruto qtierido tio seu amor conjuoal, e não

esqueee ao mesmo tempo o scu tlever de mes-

tra edueadora, porque já a stta mdi que Dens

fíaja, di.zia:

"Filho os

Pai seiĸis,

Assim oomo tÍHercs

Assun ncharás,..

k nesses kires, â luz morlica da cancleía,
m.is ciuantas vezcs alumíados por inna lus.

de orantle intensidade e boa moral !■ que nôs,
os oretanizadcires desta festa rádiok.níca, fo-

mos btiscar a inspíracão e conhecimentos que

vamos copiar a^cjra. s^racas aos esforcos e
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detlicacôes désle ijrupo dcveras diono tlos
metis reconhecidos aoradecímentos.

L não é de somenos importáncia a razão

determinante desta íníciativa; porquanto bcm
mostra a apolooía tlos sentimentos famílíares
do povo ptirluoucs, aqucies mesmos sentí-
mentos que o kstado Novo tanto quer valo-

rizar, notando- como já disse Salazar—que
o primeiro dever dos ciovernantes e o reconfíe-

citnento, e' o scnlimento profundo da realidade

objectiva da Nacdo PortitQtiesa em tôda a e.x-

tensdo terrilcrial da sua Melropole. das suas

Ilfías e das stias Colônias, em todo o conjitnto
da sna poputacdo.

Refiro-me ao díscurso de Sua Ex.>> ãs Câ-
maras Municipaís. proíerído nos Pacos dt>

Munícípio de kisboa em íírø.

De facto, é essencíal reconhecer o sentí-

mento proíundo da realitlade objectiva da

Xacão, porque, ainda consoante o dizer do

eiiiinente homem de Lstado, qnan/o mat's pro-
ftindo e êste sentimenlo da realidade naciona/,
tanto maís se ímpôe o desconhccímento das

íacecies.
Pois dentro tla ordem nacíonalista são

conseqiientes as atikides sãs do sentímento

nacional pelas quais sc veja c aprêco eoamor

do qite e' naciona/.

k foí êste norle que orientou os nosst>s

passtis até ã kmissora Xacional, neste dia tlc

íesla rádioftSníca, para consaorar a ale^ria
dos c|tie trabalham Pro aris e/ focis, o mesmo

é tlizer, com os olhos postos nos seus lares e

nos altares, c o coracão voltado para Deus c

a Pátría.

PoRTUOUI.skS :

Sc quereís ter a amabílidade de prcstar

atencaci a éste «Serão Nacionalista» verda-

deiramcnte inspírado no laboríoso víver dos

obreiros tio pão dc catia dia, nao vos iímiieis

apenas â crítíca com aplausos ou discordân-

cias, porque, aínda que sc'> isto, nunca é tao

ftícil coino parccc; tirai, anles, os preeíosos
ensinamentos dêste conjuntt) tle motivos, tra-

zidos para aqui, nesta noíte de lanciro, conio

contribLiíntes de apr^^o e atnor do qtte c na-

cional.

Xão é tieneo'iintlo as maís antioas como

belas tradicôes, t]iic o proorcsso de bom con-

ceito irm.ina as mtihores activitiatles; por

isst) repousem as tlivero'êncías írredutíveís dos

difercntese caprichosos ínterêsses, e vivam de

verdadc as Iradi'côes de ínterêsse naeional.

kis chc-oada a hora dc ouvírdes o «Serão

Ptiiitiotiés", serão de enaltecimento do viver

de tantos e lantos lares de famílía, para quem
nesta hora envíamos as nossas saiidacôes
com os melhorcs votos

A Lk.M l)A Xacão.

Seauitlamente â realízaccio do «SerãO"

proíeriu aíntkt estas palavras finais:

PORTUGll.-.SES:

Duas palavras, apenas, para termínar.

kstcí prestes a tindar o «Serão Portugués*,
que a revís'a-ôroã,) oficíal do «Centro Ca-

tôlíco Portu\uês» «A União»—de colabora-

Cão com a kmíssora Nacíonal, realízam nesta

hora que ficará decerto ínesquecível naqueles
lares onde foi ouvído e vívido como expres-

são do seu víver.

Ncĩo é apenas o contentamento pessoal
que díta estas palavras, porque, â roda de

mim, neste amplo esttídio da Emissora Nacío-

nal, eu dou fé do sentír de todos, e todos ma-
nifestam víva e consciente satisfagao por csta

festa, como se fôra vivida sob o tccto de

um lar de akleia, enlrc serras, ao abríao da

franca hospitalidadc portuouesa.
Lu não sei se esta festa rádiofônica terá

tiespertado as imprcssôes correspondentes ao

seu objectivo moral e patricStico ; é de crcr

tjue o tenham comprcendido bcm as inteligcn-
cías eonciuzidas c norteadas sco;undo o Xacio-

lismo c]Lie não tenha sofrido a ínvasão de

ideas deíormadoras, o mesmo não admira,
que não tenham compreendido os que que-

rem a])enas um nacíonalismo moderno. E a

propcSsito queremos mc)strar, como o saudoso

doutrinário AnttSnio Sardinha distinguíu o Xa-

cionalísmo puro.

Iixemos uiua das páojnas do seu livro

~i\ Prc>l do Cornum»:

*0 nosso instinto nacíonalista saído da

resístência secular da nacionalídadc portu-

guesa. ncio |)ossuía uma teoría, uma doutrina

porciue se eonduzĩr e nortear. Sofríamos as

conseqtiêncías da píor das invasôes,
—da ín-

vascio tlas ídeas deformatloras do eosmopo-

litísmc-) de 89, com o seu cortejo de indizíveis

fobias contra tudo t]iie, lancando raízes no

Passatk), lirasse o seu alento, ou da Isjreja que
conformara a tmídatle espiritual da Xacão, ou

da Realeza c]tie a mantivera e consolidara*.

i'odavía eu ciuero crer quc, se não todos,
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a maioria tlos otiviiies ticsle «Serao st)Libe-

ram t ompi\ cnder. e muítos, alé, viver csla

hora tlc coi]i))re>'nsão tias virtutlcs familicires

tla bt) i oe;n poi'tuouesa.

k>em haiam os que na altiiucle das serras

sabeni :uanler-se a uma tal altilutle patriôtíca,
e bem 'uajam os que no bttlick) t!as citl.vles

di.linaucin e amam ti voz cla tradicão nacio-

iitil, porque todt)S são portuo'ueses tios qtic

c|iierem um Portuoal Maíor. - Viva Portn-jal!

Tôcla a assístência presente no es/tidio da

Emissora corresponcleu vivamente,seauíndo-se
o llino Xacíonal cantado por totlo o con-

junto de vozes.

Muito aaratlecemos tôtlas as demonstra-

c< 'es do aprêgo tído por esta realizacão, plena
clc contet-ício vi'ttloĸieíiYtmente nacíonal, c de

sentido soc s] c crístão.

Tão expressivas provas, vintlas tle várías

terras do país, como Pôrto, Braoanca, Tomar,
Olíveira de krades, Covilhã, Castro Verde, e

ciesla citlade, patenteiam-nos vivos aoradecí-

mentos por t<io orata iníciativa, os cĩuaís re-

parlimos tle boa vontade e por justica com a

Emíssora Xacíonal, ajuntaiĸlo os iĸ>ssos, e

muito reconhecítlos.

iimua
"Xotíriiis ibi ('ovillifr

kntroti no XXIV7 ano de |>iiblicac<i(1 cnin

o luimeit) ptiblicado no día 5 do correnle més

o semanário «Xotícias da Covi!hã», jornal de

vo.z alta e screna a favor da Verdade e da

Jitsli'ca, que se ptiblíca na citlade da Covilhã.

Muito nos apraz tão honroso anívers<írio

n.is fileíras da i'iiprcnsa ca'olica, e mais .i;nJa

|iela cxcelente aec<io do «Xotícías da Coví-

íhã».
As nossas cordcais felieitaccies.

_

* • *

"líOYÍstil CillolÍC.l"

Também fcstejou o 45." ano. com o ini-

mero de 3 do corrente mcs a «kevísla Cato-

líea», tle Viseu, publicacĸ) semanal tleveras

iledjeatla pelo Ikiin Coinbate.

k também um anivcrsário t]tie muíto ))re-

zamos, e por isso os nosst>s cumprímcntos tle

parubens.

"I.PllilScÍlllPllto"

iniciou no dia 1 clo corrente mês mais um

ano—o IX de publícacão—o muito apreciado
quinzenáiio de Manoualde— «Renascimento».

Mantentio o criterio de oríentaccio re^io-
nalísta, impoe-se também por um bem cui-

tlado aspeeto gfciiico.
O nuinero cspecial do 9." aníversa'rio, pti-

blicado no tiía 15 tio correntc mês, impresso
a côres e cctiii 14 páijínas, ínsere variada co-

laboracão de consagrados nomes que enal-

leccm c cantam com amor bairrísta, brilho

literário e criteríoso patriotismo as belezas

naturaís de Man_2ualdc como cla Bcira Alta.

Os nossos melhores votos de muitas pros-

peridades.

■—■*•¥-

«A União» encontra-se nos se<_juintes lo-

caís:

l:m kisboa :

Livraria Ferin, Rua Xova do Almada, 74.

Casa Sacré Coeur, Dua tk) Areo tlo ISan-

deira, 1S3.

Tabacaria Monaco, k'ossio.

Tabacaria Adamastor, Rua 1.° tie Dczem-

bro, 2.

Tabacaria do Café Nacional, Rua 1." de

Dezembro, 53.

Tabacaria Rocio, Rua do Ouro, 2s)5.

Tabacaria Lusitana, Rocio, 10S.

Tabacaria do Café Chiado, Rua Gairett.

Tabacaria Luiz Abrantes, R.tlo Carmo, ?0.

Tabacaria Passo, Rocíco, 55-A.

Tabacaria Lys, Avenída Almírante Reis, 51-D

Em Brao'a :

Livraria Cruz, Rua Xova dc Sousa.

Augusto Costa & C.a, Praca Baião de S.

Madinho.

Xa Cuiarda :

Emprêsa Veritas, Rua Martiucs tle Pombal.

Em karo e Olhão :

Livraria de Antonio dos Santos Capela.

km Coimbra :

Casa do Castelo, Marct) tla keira, 13.

km ISraoanca :

Administracão dojorual «Terras de Bra-

ganQa •.

km Espinho :

Casa Violeta Primorosa»,Rua \9 X.°1S2.
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