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f.STE NÚMEKO l:OI VISADO

PELA COMISSÃO DE CENSUKA

Como Vieira prêgava

Ministros da república,da juslica, da guerra,
do eslado, do mar, da lerra: vêdcs as obrt'ga-
Côes qttc sc descairegam scbre o vosso cui-

dado, védcs o pêso, qttc carrcga sôbre vossas

consciências, v'des as dcsatciicôes do govcrno,

vêdcs as injuslicas, vêdcs os roubos, vêdcs os

descaminlĩos, vêdcs os enredos, vcdes as di/a-

coes, vêdcs os sobornos, vcdes os respeilos, vc~

dcs as po/cncias dcs grandes e os vcxames dos

pcqttenos, vêdcs as /cigrimas dos pobres, cs

clamores e gcinidos de iodos .' Ou o vcdes 011

o ndo vêdcs. Se o vcdcs, como o não re/iic-

diais •' /_; se o ndo remedíais como o vcdcs .'

/s'stais cegcs. Pais de famílias, quc tendes casa,

iniilhcr, tilhos, criados: vêdes o desconcêr/o e

descamin/ĩo dc vossas familias, vêdes a vaidade

da tnu/her. vêdcs o pouco ccccl/ît'men/o das lilhas,
vêdes a liberdade e más companfiias dos li-

líics, vêdes a so/tura e dcscomedimento dos

criados, vêdcs como vivem, vêdcs o que fa.<cm,
e o que se a/rcvem a fa.zer, tiados inuitas vc-

ses na vcssa dissimulacão, no vosso conscnli-

mcnto, e na sotnbra do vos o podcr !' Ou o

vêdcs, 011 o não védes. Se o vêdcs, como o nao

rcmediais '.' I: se o ndo rctncdiais como o ndo

vcdes •' Lstúis cegos.

llVJre Antonío Víeira — SertnJo Ja

Otiinta Ctiarta T'eira Ja OnareMiia,
prêyaJo na Misericôrdia de I.isboá,
110 ano dc ltV-">).

>'-

a r

Title
Output.pdf

Creator


Type


Publisher


Date


Language


Description


Subject




r.2n A L'NIAO

=3<?^ĩ -^=317=^3 C=3 0

!_•
r/ •>

ÍÎ.V
iri;

O HmjbMeM
o>

'íl

mirdD

cerdeí

Paínarc

w

W
l?tT

w

Como «A Uníão» já referíu, noúi-

tímo número, realÍHam-se neste mês,

de.de o día 19 a _?3, e no día 26, as

festas eomemorativas do Jubíleu Sa-

cerdotal de Sua Lmíiiência c> Se ihor

Cardial-Patríarca, 1). M.inuel Goncal-

ves Cerejeira.
«A União» rende as suas respeíto-

sas homena^cns a Sua tîmuiência,

aproveitando esta oportunĩdade para

arcjuívar cm loy'ar de honra um artioo

puhlícado por Sua l;mínêncía quando

,,
estudante da Uníversidadc de Coím-

£ I bra, no jornal «A Paz», do día ^24 de

Dci'cmLiro de 1910, cle Yíla N\)va de

Pamalicão, e subordinado ao título

«Q Pilho tlo Carpinteíro . I: damos

tamL>cm nc\ íntcora uma honrosa rcfc-

rência que a I^edaccão c\o mesnio jor-
nal publícou no referído mimero.
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|»| O IfiMhi© dio OiLH'pDiniíteũro
r? íi Hra tle ntiitc. Os sĩnos repicavam ies-

x k tivamente, doidamente. llnvia kiuv cm to-

l'-JJ tlos os larcs e rísndas infantís. Unia iuicnsa

W efnsão tlc anior pairava sôbrc París ncssa

|»| noite tle aleoría. l:ra Xoílc tlc \atal.

[f,| Xapoleão, debrucado sôbrc a carta tlo
-

-, mitntlo, sonhava mais o'idrias ainda . . .

£ s I. os sínos la fora continuavain a rc-

H pícar.
W l.evanttni-se bruu-amente c cncanii-

nhou-se para a cámara onde dormia o

pequeno rei de Poma.

O Senhor da tiuropa beijou carinho-

samente aquclas nuĩosínhas brancas que

nou- .vnm ne._TO'enícmenle sôbrc rcnda?

alvissi.:;. >. cusMsap'.cnie recamatlas tle

oiro. I: poĩ-sc a sonhar com o seu filho

que dormia. uma cpopcia sublinie tle ví-

Itíi'íns. a coroa ímpcrial cla Europa, da

Ásía. tki muntlo emtim- . •

1. os sínos lá fora rcpicavam sempre,

cclebrando o nascimenlo obscuro tlo lí-

Iho do Cnrpinteíro. um canto obscuro

clo Críentc, iuí deroi'o séculos...

Xapoleao sonhava novas conquísias :

n tia l^ú-^ia -. tlcpoís iria a Constuntinoplc.

e tar-se-ia ali saorar siriũo tla Turquiu;

dcpoís, a Índia; depoíu . . depoiso Mundo.

!_. soriía para o rc;ĩínho de Poma aca-

rícíando aqucle sonho suhiime... Tínha

por si a su.i estrcla alorío5i e o oenío Ja

ouerra.

1: Xnpoleão iicîo via. apos aciuela ví-

sâo terrível tle Waterloo, n.n vulto tles-

vairatki, camínhando tcímosamentc, ct->m

o cavalo pcla arreata, para o campo mal-

dilo daquele desastre mcclonho. • •

Xão via elevar-se nt^ nieío tk) Aílân-

lieo uma iliia fustío.ida pclas ondas, e um

papa a ped:: com|.ni.\.V. para o ^rande
exílado de bam.: Melena.

Xão vía pnsseando sôbrc íolhas caídas

dc um t)ulont) pálido, nun eastelo aus-

Iriaco, o mocc> rei tle íĸoma. tossindo tris-

lemcnte nas tardes h istts- . .

.
1: os sínos repícavam amtia aleore-

mente, tloítlamcnle. cm memô: ia do hu-

nnitle bilho tio Carpíntciro. que vencen

o muiitlo e os reís tia terra adoram. 1: nas
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lamnias iiav a fes'd, conui.hão tlulcíssima ilorescencia, com um coracão a palpitar |»jj
íf,j: >le sinves afectos. línír de puras e risos de amori \i%~

r?fT>
aro'cnliii )s de críane.a... Também tîseram a jesus um crime— \í

\î Quem iui>> leu aíncla êsle conto sua- e puniclo com o suplicio maís ínfamante! |*|
'^*h víssímo cium dos maíorcs pensadorcs do — vir ao mundo e ensinar-nos o amor, a IL'JJ

i*)i nosso tcmp \ o adoráve' Coppé da lionne libcrtlc.de, e que, como diz o pocta : W
|»J Soufîrance" ?

. . . "toJo. somos :nniãos 11

c dcvemos dar as niãos [fi

ÍC'

rvi

uns aos ontros irmãmcnte,,

í: o .1 ) Larpintcíro, ciue nascera [; :esus, o ÍCho do pobre carpínteiro, ([«]
î»l

•

■y
nuni estábulo c :o,->cra iiuuio crcu, «Uc ,i triuntt ; lo paoanismo, e a imagem tlo

■.
-■

tie ta modo a pulra anou'ar da huiiian: Cruci.iceclo foí arvorada nos pakicios dos

v

■■ va t quc auanc ■> o scu nome sería Cézares c nos templos aentílícos. E os sá- £
<>

M aba!á-la alc aos fi.inc:anenios , tCse un bios, e os maíores oénios, aqueles '<cuio M
,[♦]; grande pensador írances. 0\\wr fa= desnontar cstrélas no céu em |»J
l'l

Vcidc- cntão tôd.as as ivracôes têm
t]UC sc :,xam», na irase de Vítor Hugo, f»|

iy
ajt)elhado a scus pés : os rudes e os maio- caírani de joelhos aos pcs de Crísto, um ff,f

l^ res sábios, os ímperadores e os papas, os crucifîcado que não aprendeu nas cscolas, if I

j-jl barbaros c as societlades modernas.
c trabalhou nas oticínas cle um desconhe- |'J

1L»J| his o maíor iaclo da histôrin. cjtjt, artista. W

|.J O humilde Xcuarcno, kílho dum obs- e |eâUS> 0 obscuro e humilde tilho de |»|
|,j cu.o Carpinfeiro, morto numa cru?. Icm Maria, c adorado nas socicdades cultas, f»J
lj#|

atravessatlo as ídn.ios mspirando as maio-
ndS orandes cídadcs e alumiadas acade- |?,fl

^ | res e as maís sublimes dedicacoes. St) l:le mjt15i Como nos campos e onde aKiém

yll far márlíres a vínle seculos tle distância: sot're... I: hoje o mundo fesleja com rc-

H esses anjos de carídadc, ciue dcpu?eram a a05jj0 0 SCL1 nascímento, vinte séculos de- W

|»| seus pés aieetos lco'ílímos, Irancas cnfeíti-
poís. M

J,|
catias (em que tanios sonharam construir £ míster repetír com Chateaubriand -. M

[7f-j]
nínlios de amor), riqueHus, >:'i ínaldas, tudt), «aquele t|ue íuh adorar uma ciuh, não ff,|

j j> para rcspĩrar nos hospíiaís um háiito en- pot|c scr senão Deus>. S \
li JJ venatlo, e poupar um soluco amaroo, sor- , -<"..,-.- >.. t-.-.- ^i-! .,.,rn. *

W

W ríndo a uma alma viúva de amor-. para
CONC,AIA kS ChREIEIPA. ^

|»| tcr a suprcma consolacão, de ensínar a
—

j£»|
íf,| rcjar um moríbuncit), e falar-lhc uma Hn- ~tf,

|fj o'uaycm cle csperaiĸa ciue faea brilhar G©inipillV(e§ C©r(g|dra ff,|
I | niiiii tuinulo abertc), um raio dc lé; -su- ^ jj
'l'JJ prema abnc^acão de princesas c tle rapa- l)á-nt)s hoje a honra tla sua colabora- li'il

1*1 ríaas humildes cjuc o nosso o'ovérno c.\- Ccio cstc esperaneoso académico da nossa [»1
|»J pulsa, êle c)ue sofrc as lolcratias! llniversídade, ĩiltimamente ordenado cm [[«|
|,| Em Porluo'al c 110 século X'X ! -é um sLibdkícono. if,!
r? î> <n_iímc ctlucar aratuitamcntc criancinhas, O sr. Manuel Gonqalves Ccrcícíra, que ^ ^
I '} arranccí-las â prccocitlatle dc> vicio e â é prímo do saiídoso poeta nosso eonter- s |
l'JI suacskĩo malética da rua, ou tralar nos rãneo lambcm, Manuel Goncalves Ccre- l*JJ

W hospitais, coiii a íernura e cnrínho, t|iie é jeira. promele continuar a sua colabt)ra- |»|
|»ĩ um tk)s privíléoíos m.iis tocanles da alm.i t;ão, tanlo quanto os scus miiltiplos afa- |»|
íf,î| femenína, os desherdatlos tki sorle e os =eres o permíttim. íf,|
rr -ĩi aílitos tie dt)res. consaorar-lhes um cora- E uma honra para ntís termos por <t si

^ « ^Jit) viroeni para que a êles nâo íalte o companheiros neslas lítles rapaz tle tão | |
li'JJ calor bcndito t!e um aíeeto entorvetitlo, e elevados merecimentos que sô são exce- it'-Í

II tlar-lhes, com rĸiueĩas, uma vida cm plena dídos pela sua twaoeratia modéstia.
'j

h\ 11*1
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Boas-l'rstas

fl A todos os nossos prezados
fl assinanles, colaboradores e atni- ff?
£•)} gos deseíamos nurto tkoas-Pes- ({*
jiâ tas Pascaís. (t

'
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A liTamlo inuTatidrĸi

Como c amaro'a a ínoratidão tkis que por
lôda a Espunha incencleíam, expulsam, ínvcc-
livam c assassínam as pessoas e cousas tla

lorcja ! Conit) êles se 01^.11.1111, como sãc) en-

o'anatlos! Os males c|iie sofrem não serão

curados com taís persco'uícOes. As solucôes
sociaís st') vinaarâo quundo livercm em vísta

tornnrem o homcm melhor.

Afoy'ai- no c'xlio e na ino'ratídno os esíor-

cos tla l'^reja para nos mclhorar e' perseauir
o prooresso e afaslar dos nossos esíore.os os

iiĸlispenstíveis recursos sobrenntiirais.

Qucm mais allo ier subir a díonídade titi

Irabalhatior ioi a k-jreja.
Quem impôs ao muntlo ti itleia t!o justo

valor do trabalho foí a I^reja.
«A fonte fecuiĸla e neccssáría cl<)s bens

materiaís está 110 trabalho do opcrário rural

e da fcíbríca. Pode mesmo afirmar-se, sem re-

ceio, que éa feciiiiclick.de dêste trabalho a

fonte úníca tla i'ique?u das nac;ôes».
A deietvncía pelo ti'tibaih.ĸlor, o respOo

pela tli^nídade tla sua pessoa, quem tem prc-

curado impo-los? A lo'reia.
«Esta dio'nidacle do homem c o proprío

Deus que a trata com arande respeito. Por-

tanto a ningttcm é pcrniitído vít)l.í-!a ímpune-
mente .

Paiti o patrâo t) opercírio é verdatleira-

niente um homem como êlc. ímaoem de

Deus. seu irmão em lesus Crísto. e por isso

tcm sido ainda a larcja a empenhatla cm mo-

ralÍHar a lĩnaiĸ;a c cristianírar o dinheiro,

apontantk) ao capítal eo'oĩsta e sem mornl

os crímes que reclamam castiao.

Queni tem reclamado a criacão duma

mayistratura nova para ímposícão ilcs_-es cas-

iigos e síntetÍHacão da harmonia dos direítos

do trabalho e do capila' em îôdas as socíe-

ciades modcrnas. tcm sítlo a Iareja.

Quem tem prcconíraclo o c<antrato colec-

tivo de trabalho a-fĩm-de pôr em pé de ícjual-
dade o trabalhador e o patrão e o'arantir o

saic. io justo e famíiiar, kĩo ínsístcnlemente re-

comendatio nos documentos pontiíícios'? A

[ai'eja, sempre a Iorej :, auiora da doutrína

corporatíva, a melhor para se consco'uír a

cooperagão e auxílío entrc 0.. que trabalham

na mesma protissão: a que possue verdadeí-

ramente o espírito paciĩicador, tão contrárío

ao espinlo cle ôdio soprado pelos ínternacio-

naís socia!is!as. anarco-síndiealistas e comu-

nistas.

\ :_;rtja tein sempre recomentladt) âs or-

oaniracoes que se n o onslituam com o fim

tia conqLiísta do ptĸlcr pohíico, por que ísst)

serâ afastarem-sc tlo ierreno tla prt^lĩssão e

pcrderem a índcpendéncia que nesse campo

Ihes é propría, para se deixarem arrastar—

scí com prejuíros tlt)s íntcrcsses pmprios
—

pt)i' ínfluenles políticos e de partítlo a quc

servírão de cscubêlo e a quem -índubitâvel-

mcnte hâo-t!e acabar por sacrificar tôda a

sua liberJade não sô |)t\)fissional, mas aíntla

a libertladc pessoal
Mclhores servicos nâo podem ser presta-

tios ao Estddo pelas corporacôes do que ía-

=er de cadn um dos seus adcrentcs conscíên-

cias proííssíonais esclarecídas, reetas, leaís,
cm tiue a caridatle fraterna tenha assento.

Os tríunfos polílícossc') llie trarãt) desoracas.
\ polítíea h.í.-de ser sempre—e em todos

tis tempos t) foí— apaiĸíoio de pequena míno-

ria que nem sempre tralou com cjrande res-

peílo os direitos dos oovernados.

E por estas verdades ciue se pcrseoue a

lo'reja? 1; pelo scu frabilho conlínuo em prol
dos que sofrem. c!>is mais pequenos, tios tpio

sentem mais duramenle as necessidades'.' I:

por evílar pelos meios ao seu alcance essa

auerra tie classes, fraticida, íeroH c- scm quar-

tel, c|ue nos t'ará perder todos os frutos tie

séculos de civilÍHacao e tle sacriíícíos e que

nos Inncaria num pcriodt) de paoanísmo, de

barbaría e tlc escravidão de c|iie serão scí

sombra os antío'os ímpéríos asíáticos?

I: tlircm-se amiijos tlos trabalhadores os

í.iutores tla o'uerra social.

E esquecem-se t)s trubalhadores tla relí-

gião de anior e íratei'nídade que tem o seu
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íundamei.to na i.ii.-cricônlia de
'

■> Dcus
compadccido tios queso.ien ~-

Oh! como hão-dc scr ci >Ms os quc tlesta
forma exploram os iracos pcla fôi\;a

Querem substituii- a Ira ernklucL -•■

s ã

pela cscravidão imposta por um excrcito ver-

melho.

Míscria. míseria i para onde se cvola a us-

ticn ea oenerosj. iade das nossas fradiqûes,
as olôrias da nossa pútriu, as virludes das
nossas famílias?

Pois tudo se licí-de subverter coni esia

guerra tlí; ígida príncipalmente contra a

loreja .'

Inora ídãt), ne<<r<. 'ngr.iíidâo cjtie tíra todo
o va or ■_■ tl gi dat.t a q iem a praiica.

b > a 01 orã ica. sc> a crass i ignoOncid tio

que se JaH pode servir de alcnuanle. Tudo \\a

Igrej'a se ie? para bcm do lioniein, principal-
mente daqucle que tem maiores necessítlades;
sô a carítiade que cla ensina poderá trarer
maís justicci nas relacoes socíais. Sc') a espc-

ranca do ccu |)ode apngar o incêndio tle
c'x.líos que os ínimígos tle Deus atearam sobre
a terra.

Oli como ludo mudaría se os homens tlei-
xarem o tklío e sc tornnssem melhores!

Ptêg'uemos, contínuemos a pregur o amoi

cntre todos, oponhamos essa caridade ao des-
varío do cklio e tlo cxlermínío ; que pruticiue
cada um por si c nas suas relncôcs a bon-
dadc que a sua prolisscVo tlc fe presupcV e

veremos c|iie o Senlior Iríunía tle fotlo o êrro.

- • *

Os nossos ainiii'os

Intercssaram-se, de inodo especial, peki
cxpansão tlt) últímo niímero de «A Llniũtu
os nossos prer.ĸlcis amígos Srs. : Alcino Ama-
deu Alvcs. tle Moncorvo, IV laime Alves de
Oliveíra. tle Aller tlo Chão, [oão Abrantes
Casanovu, tle Mareo tle CanavcHes, e W' An

gelo Mínhavn, de Vila k'eal.

Muíto ag'radeccmos.

-¥■ • *
-

"A Cniao" na liiiiinMisa
PuNicaram aprcci.íveis reíerências at) fih

línit) niimero tle u\ tlnião» os jornaís «Xoví-

tkĸles», «|orn,k dc Xotícias» e
■ Citlade tic

Tonitir .

r.mibcm rclcríram tle motk) espccial a

emíssão radiofoníca de «A llnião*, realízada
■io día -29 do mcs passado, os jornais «Día'rio
da vu ã", -lornal de Notícias», «Comércio
do Pôroc ĸDiário cle kísboa-, «Voh do Pas-
lor», Ciclade de Tomar» e «X"ofícĩas da Co-
v;lhã».

Os nossos reconhecídos agradecímentos.

-¥■•-¥•

"A Ciiiao" na lladio IVlofonia

A tmissora Nacional transmitíu o suma'río
tlo t'iitímo de «A Uniũo».

Também a /s'sfacão I-Cadioemissora CT-2 AV,
de S. Miguel (Agores) transmítíu desenvolvi-
clas rcfercncías ao penúltimo número de «A

tlnícĩo», e teve a amabilidade de nos comii-

nicar as reíerêncías transmititlas.

Os nossos agradecímentos.

_

^ # ^

"A r\iA<r

SERVIQOS DA ADMINISTRAQÃO

Depoís da publícacâo da liltima local com
o títult) acima, alguns ussinantes satisfireram
os seus tlébik)s, corrcspondentes â assínatura

vencida; porém outros, dcpois de pedido o

pagamcnto pc>r mais de uma instância, por
molívos quc dcsconhecemos, não liquidaram
aínda o respeetívo dcbito, ra=ão para esta

nova lembranca.

Muílo cstímaríamos, como agradecemos. a
imediala prontidão tk) pagamento por vale
corrcio ou chetiue sôbre a Caíxa Geral tle

Depôsitos.

¥ • *
—

"A (XÍAl)"

SERVIQO DE EXPEDIENTE

in atencão a díversos pcdidos Jc assinanles de

\ Ilnião,,, devemos inforinar que os Srs. Assinantes in-

ercssados podem conseatur. por nosso intermédio, as

capas paiĸi a colcncão annal dc A tlnião,,, lendo em

vista quc ti set preeo é de ! sc. 1 íSOO cm hoa cartolina
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l.)ois iirojoctos do Lpí

Vamos longe, t'elÍHinentc, dos lemptis em

cjue o Parlumento tlava o tríste espectnculo
que todos conhecemos. O tempo perdia-se
em díscussôcs estércís e muítas vchcs ridi-

culas: um minislro era interpelado porque

a baiĸla tle um regimento havía tocatlo numa

procisscĩo ou porqtie uma comissão de se-

nhoras havía reunido para fins religiosos ou

porque havia sído nomeado um professor
para os liceus cjuc, aínda qtic competente,
não línha a qualklade de bom republicano,
muilo emborn t) respcctivo regedor atirmasse
em atcstatlo que o dito proícssor dava oa-

ranlijs de republicanisinu !

Como essas, c]tiantas ciuestiúncuias seme-

llkintcs se ventilavam em S. I.ento, acompa-

nliniĸio a tiíscussãt) o ríjo bater tlos tampos
das carleíras, com prejuiro cla integrítiatle. . .

estétiea das mesmas?

Pois, ttitlt) isso, íeliriiienle. vai long'c.
Confessamos sinccramenle que, quaiĸio foi

ptiblíctitk) o projeelo tki aelual Constituicão
Polítiea, não o aehámos pcrfeitt) mesmo tien-

tro da relalivitlatic, c claro e votcímo-lo por

uma qucstc.o de patríotisnio c afirmacão tie

concortkîncia com n Piludura Xacional, quc

nesse niomento se constitucionalirava por ple-
biscito.

Parecía-nos c]ue a Cåmara Corporativa,
como assemblcía especialírada, bastava para

<i tliscussão dos projectos tle lei, sem ncccssí-

tkĸle tln Asseniblcía Nacional transĩgêncía
ctim os príncípíos democrálricos, alicís tlemí-

ntiítla pelas restrícôes t]ue a propria C< .nsti-

lu'.'cão Ihe ímpôe.
Plt) para st') focar a parte constitucional

t|ue tlír respeíto aos org'ãos legisluiivos.
Maniíeslou. então, t) sr. Presidente tk) Con-

selho, em cntrevista tlatia at) jornal írancês

«E\celsíor-. a opínião de c]ue, cienfro tle a\-

guns anos, e em virtude tla evolucão Polílica,

o Parlamcnk) cliamemos-lhe assím por ct)-

modítlade de expressâo viría a redurír-se a

uma assembleia de carácler meramente con-

sultivt). Istt) e: licaria apenas tle pc a Câmara

Corporativa.
A A.sscmblcía Xacíonal, scría, assim. umn

experiencíu, dígamos, um ensaio, e corres-

pondia apcnas at> período da organiraeao

corporativa. aíntla em comêco de execueno.

X'ũo temos presente o ruimero do «Excel-

sior» onde veío publícada a entrcvista. mas

iulgamos ser êste o sentído tlcla.

Mais se nos radica essa impressão depoís
de reler o célebre thscurso de ãO de Rinho

tle \9ô0, no quu! o i)r. Salanar se exprime

por forma an.íloga :

«Pressínto que os pnricMientos, mesmo que

nãt) venham a converCr-se no fufttro, em c)i-

gãos ptiramenc ]K)1 icos e estranhos <i fun-

CcĩC' le§is!a; va. hãode ver-se obrígadc^s a

aprovar ai>enas as ora.ĸies btues das grandes

leis, tlcixantio ao Podcr lĩxecuiivt), como res-

ponsávcl pcla adniinístragão. facukiades nu.is

largas que as faeuldades simplesmcnte reg'u-

lamentares que hoje tem» (I).

E justo, porém, confessar t]ue, a-pcsar-tla
sLia imperíeicão, a Asscmbleia Xacional, tem

tlado noh.vel exempk) de CevcCão na tlis-

cussũo dos projectos que lhe têm sido subme-

litlos.

A escolha dos seus membros, sem obede-

cer a po'ítica dc iiartidos, tendo em vista

apenas o ínlerêsse nacional e a capacidade
dos qtie iam colabtirar na obva legislativa
com o Govêrnc). c ainda a restricão, de os

tlepulatlos votnrem apenas as bnses tlns 'eís,

submetitlas nintla ao pareecr da Câmara Cor-

poraliva, muito conlribuírnm para êsse resul-

lado.

í-1

Qticremos salienlar, n<i legislatura dc

I935-3Ô, dt)ís prt)jectos de lcí: uni tio Minislro

da Instrueũo Ptiblica, Dr. Carneiro Pacheco,

notc.vel conit) príncípio tle uma reforma de

ensíno, cremos que em adíanlado cstudo,
abst)!ulamcnte coerenle com os princípíos tlo

kstatk) Xovo e uma corajosa atirmaccĩo de fe

nacH)nalísta, no bom sentitk) do tcrmo.

ksle projeclo honra o seu atitor. iluslre

professor uníversitcírío, e merece os mnis rns-

gatkis louvores.
O outro, tla autoría tlo deputado Dr. I.ui'h

da Cunha Goncalves, tcm o mérito de sc pro-

por dcminuír os nefaslos efeilos do tlivt')rcío,
mas c iníelír na fcirma e no fuiĸlo, pe>i\]uc
tleixa tle pé um ck)s pnncípais factores tle

tlesagregaccĩo familiar e, eskí, por isso mesmo,
a mett vcr, em c)pc)síc<io uo cspititck e até â

prôpria lclra tla Constiluîcão.

(1) ln "O Direito... ano 00." n.íg "i:.-.
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Aiici'isemos os doís projec os, pois>

Desde o mcu terr.po dc es! clantc do líccu

e, a-pcsar-de não hú muito er dobrado os

Irínla, h<í <|uanlo tempo isso :á vaii que n.c

preoctipava o tamanho incomensui \ivei dos

programas de ensíno, ehcíos de inutilidadcs

para a vitla pratíca e que, vaiha a vcrdatle.

quási se não cumpría tlatla a sua extensão.

Incii-o era o i'irofessor c]ue os levava alé tĩnal,
e raríssĩnio era o aluno que os sabia tle tio a

pavio. 1: iiítula mais raro cra ac]iiele cjue con-

sei'Vtiva ludo o cjue apreiĸiía tlcsses progra-

mas do tamanho tlu lcgua-da-IYn-oa • .

Assím, t> aiii'it) era quaiido cra um sa-

bichno tie supe: ncialitlades, sem conhecimen-

tos profunc >s lc ciêucia nen .11 a.

E o mudar consl.mte c >s coui)cndíosi;!

Isso era 011 tro problemn, c)ue sempre alor-
menloLi os rapancs e iiicctn.oclou não menos

tis seus rcspcít<íveis pupás, que oastavam um

dinheírfio em livros para, as maís tlas vezes,

os meninos não uprendcrem natla nêles.

Simplificar, poís, os programas tle ensino,

despt)jantlo-os tie rídícLilarías inúfeís c obri-

gando, por um sístema tle seleccão rígorosa,
os alunos n sabercm o essencíal, afigura-se-me
acto merítorio.

kí alytima coísa se tem feíto nesse sentitk),
tnas quão longe ainda estamos da solugão
adeciu.ĸia tlo problema !

Visto c]ue o projecto dc lei sô encerra as

bases da mesmn, ígnoro tiíntia como íĩcat ão

os novos programas-, mas a teiĸlência mani-

feslatla nessas bases e os tliscursos îillíma-

mcnle proferitios pelo tilulnr tla p.uta da Ins-

trticno, jtí deixani antever que serão, real-

mentc, ac]uik) c|Lie tlcvcm ser.

A mudanca de nome tlo Miníslerío da Ins-

Irucãt) para o tle Iklucacão Xacional. pare-

cendo sem ímporlâncía, lem-na e fundamen-

tal, poís índica c]tie a instrucão sercí mínístrada

obedecendo a um pkmo educntívo, nos mol-

des nacionalistas, isto e : cu'iivaiĸlo <) espírilo
no amor arraígado .1 Xac'ão, címenlando-o

nos etcnĸ)s princípios da moral crístã, sem os

ciuais nenhunĸi educacno vei'tkĸleíra é poss;vel.
A aposícão do Crucííixo na atiia tle íns-

trucão prím.íiía. é um símbolo tlcssa ecluca-

c.âo, c]tie feĩ llen.is e Sanlos no tiecurso cki

liistoría p.ílria. que anda íntlestrutivelmente

lĩguda n ké de Críslt), e c]tie sô actisa tleca-

dêneia qu.mdo essa mesuia (c atrouxou.

lĩssa determínneâo lionra o minisfro que

a dítoti e rcvela uma cor.igem nĸ^ral qtie

mtiikts iuio teriam.

A nova redaccão dada â base XIII do

projecto pela Assemblcia Xacional, por pro-

pt>sta do ilustrc deputado Dr. Albino dos

l-'eís, veit> melhorar aínda o projecto, na forma,
porquanlo a liltíma parie da mesma base não

c~a necessciria e podía parecer— embora não

fôsse essa a íntencao do legislador—uma tran-

sígéncía com o laicismo, melhor diremos: o

propôsito dc ikio ferir as crencas. . . dos que
não têm nenhuma.

A Assembleia Xacional honrou-se apro-

vando esse projecto, c]ue por sua ve=, enno-

brece o Mínistro c]ue o submetcu ã sua apro-

vac<ĸ>.

Aguardamos, pois, com certo optimismo
a k'eforma tlo lînsino que o Dr. Carneíro Pa-

chcco empreendeu farer e, tlesde jcí, aplaudí-
mos as directrÍHes anunciadas, quer no pro-

jeclo, quer nos díscursos que tem proferido,
sobreludo no c]tie fes perante os professores
dt) cnsino sccuiĸlarit) tjtie o foram cumpri-
mentar.

Oct)rre, porém, pregtintar:

oDarcí resultado o compêndio único?

Que regimc se adoptará nos liceus, .,0 dc

classes t)ii tie cadciras?

O compêtĸlío único será bom ou mau,

evídentemente. consoante a doutrina quc con-

tiver aquele c]tie fôr apiuvado olĩcialmentc.

Ttitk) tlcpeiĸle, pois, tlo eritério que prevale-
cer na Comíssão encarregatla dêsse impor-
lantc servíco.

Convencídos estamos t]tie nela prepondera
a intclígêncía bastanle para iĸĩt) permitir t]ue

se ensinem â juventude os maís perigosos
crros e a mais nefasta tioutrina.

Ainda lĸí poucos tlías noticiava «A Voh»

t) aparecimento tle um livro de Histôría Llní-

versal que deformava t>s factos a ponto de

colocar t> Críslianísmo num plano qucísí se-

ciinck.rio, t]tiaiĸlo, inesmo t]ue íicĩo se seja
ercntc. é-se forcatlo a considerá-lo de capi-
lal importância na hiskíria tla luimanidc.de,

poís os seus príncípios sno os que informam

ti CivilÍHticão Oeidental, qtie melhor chama-

remos «ci'istfi->.

tlm compêndío tk) género daquele não

pode servir de guia c'i juventutie das escolas,

quc t> comunísmo procura atraír e de que é

t.bsolutumente indispenstivel tlesviá-la, ft>r-

mando-lhe o cspírito nos moldes crístôos c

nacíonalistas.

Quanto ao regimc tlc classcs, a-pesar-tlc
os scus tletensores apregoarem a sua supcrío-
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ridade, considerumo-lo inferior ao de iisc

plírias.

Antigamentc, qtiundo vigorava o regime
cic cadetras, a média comum dos alunos sabia
o t]ue cstLitlava.

Iloje, que vig'ora o regime de classes, dá-se

precisamente o coniraTio. . .

Ignoramos se a projcctada rcíorma de en-

sino rcgressarcí ao sístcma tlo passatlo, ct)in

as modífĩcacôes, embora, t]ue as cireunstân-

cias actuaís exígem. Mas beni andaría se assim

procedesse.

Pepetímos: aguardamos com ínferésse u

publícncãt) tlessa rcforma e oxakí que dela

so haja a clírer bcm.

S.

O projecto nprcsenlcitlt) pelo ilustre depu-
lado l)r. Cunlia Goncnivcs, eontcm uma 'ou-

Vcívei íníuieno elaramenle revelada : a de

prclentler pôr ttm dique ã onda tle imorali-

datle quc o divôrcio consígo arrasla (sendo

ess.i institui'cão, jcí tle si, umn tremenda imo-

ralídade).

|<í em tempos tiuvimos uniii coníerênciti

proíeritla pelo ahidido tlepukĸlo, se a tiicnici-

ría nos não atraícoa na Academia das Cíc'n-

cías, em que t) Dr. Cunha Goncalves, a pro-

pt')silt) ck) problcma do tlivôrcio, sc maniíes-

tava tlc opiníão nná'.oga a exprcssa nt) pro-

jecto de lei t]ue ûllimamente apresentou îi

Assemblcín Xacional.

Comt) catolico, S. Ex.'1 era contráTío ao

dívorcio, mas, como jurísconsulto, entendia

que não devin ser derrogada, mas apenas

modíficada, em senlitlo maís aperlatk), a res-

pecfjva iegislacao.
E uma rcviviscêncía, no espírito tle S. E.w,

do velho crítc'rit) líberal de uma cspécie tle

duplicaQcio cie personalidade.
X'fk) estcí certo.

O catolico tem de ctmít.rmarosscus actos

com t>s princípios relig'íosos quc professa e

csses prineípíos tem tle íníormar tôtki a sua

vída : parlículur ou piíblica, famiiiar, protis-
síon.il ou socíal.

I: certo t]Lie a lcĩ não impôe c]iic se re-

ciueíra o dívorcio. Xão impôe, mas permite-o
e, c]Liantas veses clc é decretado em prejuíro
tle um eônJLige inoccnte !

I: isto, scm culpa até do julgador. E a pro-

pria lei que tkí lugar <i essn anomalía.

llm exemplo, dc entre muitos:

llm índivíduo separa-se de iac/o dc sua

cspôsa legítimn, contrn vt>nttĸle tlela, pnru ir

vivci' em concubinato. Passaram dez anos

sem que éle tenha atendido aos rooos da mu-

llicr para regressar ao lar. O comportamento

desta é exemplar e os íugos iĸio ficaram es-

critos ncm íoram ouvidos por testemunhas.

O marítk) requere c~> divôrcío com íuntla-

mento na separacac livremen/e ccnsentida por

o lapso de tempo marcado na lei. E pronto!
Alcm clísso íĸinca ninguém se lembrou de

legalírar t) furto, por exemplo, por ncio ser

obi'ígatoiio íuitar. • •

Q facto tle havcr em Portugal catôlicos e

não catt.licos, também não é justificacfio sufi-

cícnte para se conservar o dívt.rcio para todos.

O ltSgíco seria, então, proĩbi-lo aos pri-
meiros e facultá-lo aos seguiĸku.

E o porque iĸio atribuír cfeítos eívis ao

easamento relisjíost). como o fa=cm a Ittílía

ctincortlatcíria, o ĨTasil separatista, (arligo 14ô.°

da Constítui'cao Poiitica) e a Inglaterra oti-

cialnĸ-nte protestante ?

Destle qtie êsse casamenlo fôssc obrígalô-
ríamente transcríto no rcgisto eívil, eomo su-

cedc na Pepública Brasileira, os direítos do

Estado, mesmo separado da Igi'eja, fĩcavam

salvos, evitava-se a duplícacão de casamcn-

tos (chamemos-lhc assim por comodidade dc

expressfio) c salisf.izia-sc uma das maís ins-

tantes reívítĸlicacôes tla consciência cakT'ca.

k já cntão sc potlía estabelecer a tliíerenca
de rcgímens na lcgíslacão: t) inatrínĸinio se-

ria índissolúvcl para os t]tie casassem num

ritt) religiost) que iĸio pennítisse o divtircít) e

dissokivel no caso contrário.

Ainda outro aspecto do projccto :

A revog'aeaodosartig'os t01."e404.° tlo Ccí-

tligo Penal e o reconhecímenlo expresso tle

tjue o cĸlultério íuio é facto dclikioso ou

pelo menos, que para csse críme subsiste ape-

nas a sancão do dívôrcío- para alguns até

prémío em vcu de castigo— o que é inadmis-

sivcl cm qualquer socícdade bcm organiratla,
porque é conticírío ao Direitt) Xatural. I:, no

caso porlugués, oíensívo até tla Ctinstiluicno

Política, que consígna- e muitt) bcm-o prin-

cípio de que a kanu'Iía- t]ue t> kstatlose pro-

pôe dcfeiĸicr c consolitlar- é a base prímor-
tlíal da socíedade (artigt)S PJ.", 13." e 14.° c

seus n." da Const. Pol.) (l).

(i) O n.° s.o LUs ari. 14. .> o bcni o\plicito:
"Toinar tôdas as providéncias no senlído de evitar

a corrui,".io dos cosliimes.,.

Por niaís vollas tjue se dêem a lieriiienêulica jiirí.lic.i
não li.i torma Je conciliar csla disposít,-ão com a abolicão

tlas penas para o crime cle adullcrio.
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lemos prcsenle um ; rojecto de reforma
das leis de fan Sia, qiie . .ivcimente nos fo;

oferecido pcit) seu ault;, c os'inlo advoy'citlo
Arlur Gouveia dc Sousa e Tcívora.

Xfio é pciieíto?
MtU é nmilissímo supei lor at) tlo Dr. Cioiha

Goncalvcs e sobretudo niuílo mais lôgico.
A faculdade de decl,u\ir que se iuío pres-

cíiĸle do dívc.rcio— que em nosso ententler

devería ser expressa em escritura ante-nu-

pcial - -tem a vantagem tle colocar os cf>n-

juges em perícito conhecimcnto um do outro.

/\o menos já tîcam a saber com o c|iic

potlem contar. • ■

A dísposic.io de t|tte os indivíduos que

lenli.im casado nu;:i r: o rcigios > c]tie iĸio

pcrmita .> ciivoicio» poclereo obstar ti que éic

sc)<i pedido é quc é a resoluccio aeeiiada

para o faclo de cxístírem, em Portugel, calo-
licos c :uio caU.licos.

Porque não se escolhe êstc projecfo para

iĸie se basear tima novn Iti stibslituitiva do

dec. cle 3 tle Novcmbro de miû, tima ver

que o Estado enleiĸle nâo ser o momenlo

oporluno para a revogacão pura e simples
clt > divtircío ?

kspcrnmos do bom stnsoc inteligência do

sr. Minisht) tla luslica e dos membros da ,As-

semblcía Xacíonal que akgo sc íaca nesse sen-

títlo, para qLie não conlinue corroendo a so-

cieckĸie portugLiesa, ctijo nívcl moral o Eslado

Xow) sc propôe com jtisia rar.io levanlar,

|)ara qtie iĸio a conlínue corroendo, diríamos,
o cancro do divôrcio, t]iie tcm esfarrapatio
tanlos lares com manifcsto prejuíro tla etiu-

cac<io dos lilhos -um dos principaís tins do

mah inicinío.

PAIM.O PkPklPA

—
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Drsoriontarao

( ) resultado tlas elcícôes dc kevereíro, cm

l.spanhu, c u vitciriu du diente Popular*,

a-pcrar-de muilo comenladas na imprensa,

siigerein-nos as consideracôes que passamos

a expor.

Confcssamos c]tic nos surprecndeu algtim
ttinlo ti vikiría das esquerclas, cc>m c|Lte nin-

gut'in contavn nem mesmo os partítkíríos tla

«krei.te Popular».
Xunca nos ikidimos com o valor do su-

írágio pt.pnlcir, nem etnn as c xcclcncias ck>

rcginicn paiiamenlar. mas supúnhamos c]tie

as «direitas espanholas levassem ao novo

parlamento, nfio uma forte inaíoria. como o

predissca t> chefe da C. E. D. A., Gíl Robles

(v., cntre outros, o díscurso de Toledo, cujo
lcxto íoí publiccido na tníegra em «E1 Debate»

dc '24 de lancíro). mas pelo menos, uma maio-

ría que pcrmíiisse a fomu.gão de um oovôrno

dîreitista, cnibora íncomodaclo constantemente

ptir tima minoria «esquerdísta», rekitivamente
numerosa.

Engaiuímo-nos. porém. o que aliás nãc^ c

de admirar, uma ver que também se cnga-

nou--e rotundamente— o sr. Ciil Pobles, que
\\o citado discurso tle Toledo, díria muito

convencido :

«En los primeros dias de Mai'ro Espana
iíene ciue tener um Gobíerno, v ese Gobierno

ienemos quc ser nosotros».

Atituil, tlcsgracadamente, a Espanha teve

efectívamente um govcrno (talvcH melhor:

um simulacro de govêrno), mas cra o sr. Mu-

nuel Aĩaiia c]ue o prcsítlia e a équipe macc>-

nica cjtic o ínlegrava!
Tambcm alguns se iludiram supontlo c]iie

o sr. Antiiia (ki porcjuc no motím tle «Casas

Víejas» tínha maiĸlado íarcr pontarías baíxas

e que nũo houvesse «fcrídos nem prísioneí-

rt^sd mantería a orclem pi'iblíca e a queima
das ígrejas e convcntos se inio repetíria!

«Sancta simplietlas !»

Como é c]tie um lĸ^mem, chefe tlc um par-

ttclo que concorrcu âs cleicfies unido aos e.x-

trcmístas maís pcrigosc>s. em cuja bandeíra

lig'uravam as reclumacôes mais opc>stas â

Ordem e ao prestígio tla auloritlade, como c

tjue êssc homem, repctímos, podcria, depois
da vitciria. assegurar a ordem e o prcslígio
do poder ?

1: claro cjue. â vitdría dos avangados, se-

guíu-se o t]ue ern tle ptever de semeihante

triui.ío: a tk'sortlem a anarc]uia, a capitulaccio
da autoritlatle peranle os cnergúmenos a sôkio

tk>s coniuniskis, tlos anarco-sindicaiístas, ttos

|)artídos revolucionnrios, eníim.

Cenlo e tantas ígrcjas pastc^s tlas chamas,
estabclecinientos eomcrciaís e rcsídêncías par-

tícularcs nssaltadas, suprcssfio tlo ensino relí-

gíost), prisũo tlos elementos tias direitas. atrí-

buĩcfĸ) aos mesmos de provocacôes c]tie jus-

líficariam a reacc<io dos díscolos ínceiĸlicirios

(essa kk'tíca é jci velha. mas sempre nova para

se obter t) resultado tlcsejado : a prisfio tios

advers,irít)s) -ludo isto era tle prcver, dado

o trittnfo esc]iici\lista, c aínda «nquilo» parccc
ír no prineípio- . .
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Mns, - -

pregunta-st'
—

como foi possive!
tanla ítmomínia tlepoís da piopagaiĸla, for-
míiltível tlas fôrcas contra-revolucioncirias?

(Xote-se cjue sc.) o sr. Gil Pobles, durante
a propaganda clcitoral, falou em cento e tan-

tos comícios por semuna!)

Era kio cheia de promessas a esperanca

tk> tríiinfo! E tudo se clesíeH como fumo !

M

lim entrevista concedida at) vespertíno de

Matlritl «Va», no seu número tle 3 tle Marct)
o chefe da C. k. D. A., Ciil Pobles, enu-

mera as causas da derrota, resumíntlo-us em

seis. Est]ueceu-se de eniimerar maís unid :
— a

íuleneia da sun láctíca políliea.
llm parêntese antes de justificar o c]ue

acabamos de escrevei :

lemos segti do, ciescie a sua cĸ tiacuo nas

Corles C\)iistiimnt.'S, a vída poliiica tle Gil

kkibles. Lemos utenlairente t) programa tia

C. E. I). A.. t]ite amâvelmente nos empi'estou
o nosso amisĸo 1). Ildeíonso kreire Beniiúder,

lilíado nesse partítlo, e, confcssamolo sem rc-

servas e a-ptrar-de sermos conlrcírios ao re-

gímen tle partídos, muitas tlus reivíntlicacôcs
tla C. E. 1). A. nos agradaram. Ju o facto de

se tratar tle uni organísmo polílico, c]ue aceíta

os príncípíos catolicos, embora não se trale

tle um partído confessíonal, tudo ísso nos

agi'iidou no programa tla C k. I). A e tor-

nou a personalidatle tle Ciíl Pobles símpcitíca.
k a sua vitla tle ealtilíeo exemplar, mais tlo

<]ite símpatia, causcxi-nos mcsmo admiraccio.

A thscortlância, poís, da tcictíea desenvol-

\~\da por ésse eaudilho duma das correntes

díreítístas maís numerosas em Espanha, iicit)

envolve c]uak]uer nni-vontade para com êle.

Procuramos ser apenas objectivo c im-

pareial.
tlm dos pontos tixados por Gil Pobles na

entrcvísta tkuia ao vespcrlino
• Va» como

causn do fraeasso eleitoral das díreitas, logo
t> primeiro, é : <-el tlcsgasfc de dos aiios tle

labor semi-g'tibernamentul, cn citie las circuns-

l.mcins nos han obligatlo a apovar progra-

mas dc gobierno ajenos y no reaiirar el pro-

l>io».
Inteiramente de acôrdo.

Mas. otie t]Liem é a eulpa ? Dc> prôprio
catitlílho t]iie consenlíu em c]ueimar-se, ou se

o prcferireni, chamuscur-st" na lígac.io ct)in

os radieais de kerroux, para maís aeeitando

par.i a Cct/a a pc)sicfĸ> de mínorin, quando

ihe competía democtâticamente, alíás. a ruio-
ria e chefía do govêrno, por ser o partido
iĩic.ís numeroso da Câmara.

Esta posicao cie subnlternídade obrigou a

U'i/ti a contemporíracôes e Iransígc-ncías qtie
deminuíram o prestígío do seu chefe. Re-

corde-se, v. g., a votacão da proposta Cano

kcipen, proposta que vísava a limpar o E.xér-

cíto de elemcnlos macônieos.
Aínda ũltímumente a votacão dos cedis-

;as pertcncenies â depufacdo pcrmanente \\ĸ~

caso da reposieao do kstatuto da Catalunha,
embora mitígatia peia proposta Maura, evi-

tlencía a continuacfu) da polítĩca de transí-

gência cla Ceda, que talven lhe valha o afas-

lamento, para sempre, do poder.
Xo díscurso de Toledo, propunha-se o

sr. Ciil Pobles ser chefe tlo govêrnoem Marco
-

«se olvidô decír de que ano!» -e dias de-

poís pactua ct>m o sr. Portela Valladares

dando-lhe tins qtianlos votos a trôco—pasmai
o gentes! -da maiĸifenccio da ordem públíea,
como se não fôsse êsse um dos objectívos de

lodo o govêrno civilÍHado- • •

E isto depoís de ter declaratk) que nada

queria cc>m a gcnte do sr. Valladares !

Se não Scio «transigêneias que rebaíxanu>,
como cliĩia o íalecido P>ríto Canmcho em

lempos c]iie já ki vfio, entcic-) inio sabemos

classiftcar a aiiltitle tle Gil Pobles...

Escorracado do podcr pelo Presitlcnte

Zamora, em lugar tle o reclamar e faHer va-

ler os seus iiĸliscutívcís direitcu, supoiĸlo cjue

iria «a los trescientos» lanca-se na aventura

eleitoral. não prevendo- e a qualidade pri-
mordial de um chefe é justamente a de pre-

ver- que tk>is anos cle labor semí-governa-
mental teriam desgastado a sua facc<io.

Quanta rarão cabe ao sr. Calvo Sofclo

para escrevei':

llablemoscon clarídad. Ilan íraeassado

estrepitosanĸnle dos cosas : la kictiea y la

manera de plasmar esa fáctica. Dc !o prímero,
nacla hay quc decir, porque todo eski dicho

repetitlas veces. De k> se<guntk). sí. conviene

tlecir algo. Port]iie cn efecto, admítitla la lác-

tica. otros habrian sido los frutos si sus c^es-

tores hubíesen sabítlo iiupiimírla un rílmo ví-

goroso y juveni!». 1: ív.aís adíante: «l;n dos

aiios tle desgobierno. de ímpotcncia adminis-

Irativa, la dcrecha limpía en ki intenciôn y

pulcra en la eoiĸlucla —

no logrc') ser dtiena

ní un solo mínuk) dc mandos y palancas, y
cuatĸto aleaiiHt') el manejo de algunas no ha-

bia tle tardar mucho en demostrar cjiie no
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las quería para empenos nacionales de los

que transcíenc:cn a posteridad, sir.o para e.x-

pansiones espceíacuĩnrcs o pueriles* (A. k>. C
cie 7 de Marco).

Por outro ludo, a coligaccio das direítas,

antí-revolucionárias e anthmarxístas, prejudi-
cada jn pela divisão de votos a favor do

«ccntrísmo» de Valladarcs, não tinha a ho-

mogeneídade neccssciría.

IVista dírer cjue nfio conseguíu publiear
um manííesfo contendo os pou' os essencíais

do prog'rama anti-revciucioncirío. E :>:Uiĸla a

verdadc clÍHer c|iie a culpa não cabe aos mo-

núrquícos, c]ue se saerític.iram ein lavor cia

u íi.io c'as díreítas, >:lk scmpre vieram recla-

iiniiĸlo (baslu. \\ava con ■provú-lo, lor os etlî-

loríaís tlo joina! «A \'>. C.» de Madritl anles

c tluitinlc o período de preparacão cleitoral).

koram, no seu sacrifício até ao ponto tle pres-
cítulir de um certo inimert) de cantlídatos scus

em favor das outras «díreitas», especíalmente
tla Ceda.

A atitutle da «kalange Espaiiola do jovem
e ordoroso Prímo de Pívera, apresentando
lisla separatla, aincla maís prejudícou c> triunfo

dns íôrcas contra-revolucioinirías, sem ne-

nhuma vantagcm para sí prôpria.

E, agora, ô para onde camínha a Espanha?
Por ora, para a anarquia, como se vê dos

relatos tlos jornais tlíâriainenle.

Numerosas famílías fogem lodos os días

pnrn t> estrnnjeiro, nomeadamente para o

nosso país, para não scrcm vítimas dos aten-

lados cjue ki se comelem, e que licam quási

semprc ímpuncs.
Até já o Presidcnie tia Pepúblíca, Alcakí

Zamora, ehamoti a atencao do govêrno para

o cjue se cskí passaiĸio, sc bcm que tívesse

."iconselhadt) o I.xército a não tiar «yolpes de

estado» (a qtie propdsito ?) e fôsse assinando,

a-peHar-de se coníessar calôlico, um dccrcto

anuintorio tlo dc iô tle St'tembro tle U34,

tiue mantlou restituir aos propi'ietáTíos os bens

tlti Companhía de lcsus registados em nomc

tle terccíros.

Os capílnís vão saíntlo tambcm para o

estranjeirt), os titiíos explotlcm com uma vio-

lcncia inqualíiicavel, as questôes deríinem-se

<i liro, as emprêsas sao forcadas a atlmítír nt)

seu seío elemcntos perlurbatlores, despedidos

|ĸ>r motívo de umngreve revolueíoiníria, com

maniíesk) prejuÍHO ckos oper<írít>s que os foram

subsliltiír : contiiHin a queímn tku ígrejas e con-

ventos, os assaltos a eslabelecimenfos, ccntros

polítícos clireítistas, casas particulares, suce-

dem-se quotídianamente. Os elemcntos prestí-

gíosos do Exércilo, como os yeneraís Franco

e Gocled, são afastados, e a turba-multa fana-

tirada pelas ideias incendk.iias de Moscovo

exíge a díssoluc<io da Pcnemérila e a reforma

do kxércíto. • •

O mais grave tlo caso é que já se véem

guardas de assalto a colaborar com o popu-

lacho dementado nos saques a conventos e

casas particulares (v. jornal «A Voh» de 17

Marco, na sccc<io Ultimas Noiícias).

E enquanto isto sucede, o govêrno de

AHann vaí declarando fora da lei a «kalanye
kspanhola* (a t]uem, talvcn esteja reservada

utna ptisiccio de relcvo no futuro da política
espanhola), vai dcclarando, pela bôca tlc

Amôs Salvador, Mínístro do Interior, que a

tlesortlem tem descrescído, que tudo volta â

normalidade --quando se eonstata precisa-
mentc o contrário c as cenas canibalescas Scio

catla ven maís numerosas.

Entretanlo, os socialísfas e comunístus,

aincia nfn) satísfeítos com «o que esfá» (ainda
inio é aquela a «reptiblica que êles sonha-

ram!») vão ameacando o oovêrno com a re-

volucão social. acusondo-o de estar mancomu-
nado com as tiireitas de Gil lxob>lcs. (V. as

declaracôcs tle Zabalga, reproduHÍdas no jor-
nal Xovídatlcs» de m tie Marco).

l\ir tira é isto.

Amanhã ô o quc será ?

DÍHÍa um sacerdote, Proíessor do Semiiní-

río tle Santarém, c]Lic as nacôes lêm o sett in~

femo neste mundo. A Espanha está aíjora

atravessando o pcríodo infetnal pelos erros

de niuítos ckis seus filhos. Mas é cerio tam-

bém t]Lie Dcus fes. as nacoes ctiráveis.

Esperamos qLie, em breve, medíante a

reacccit) dos ciementos da Ordcm. congrega-

tlos em volta dos princípíos básicos tla Civi-

lÍHacâo Crístci, Deus restitua <i nacao ciue tem

\\o seu aclivo lantas bencmcrcncias em prol
da diíuscio tiésses princípíos, â pátria tle St.-1

TercHa de lesus, a pan e a tranqiiilidade t)tie

ag'ora lhe faliam.

Sfĸi êsses os volos de um porluguês. muito

orgullĸiso tlo sossêgo c]uc vc'\na no scu país e

da clevacfĸ) mtiral a cjtie Portug'al ascendcu

dc novo no conceito ck> Mundo, e tjue tlescja
a \\a~~ e a ordem para o povo cspanhol, onde

conta alguns amigtis e cntrc o qual contou

alguns anlepassados.
PAIM.O PkiPIdPA
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\a liinissora Xanmi.il

Conlorme a ínformacãt) tlada no últímo

número de «.A tlnião», realÍHOLi-se no dia i29

tlo mês passado, domingo, na Emíssora Xa-

cíona!, uma emissao radíohiníca de molívos

efnogttíficos, alusivos ao tempo quaresmal, e

oryaihHada por íniciativa de A llnião* de

coiaboraqão com a Emissora.

Tanto em kisboa como em várias tcrras

do País, aínda as maîs dístantes, como Pra-

yanca, pelas íníormacôes recebidas, foí devi-

damente aprecíatla, merecendo o melhor in-

terêsse o assunlo apropríado e superior exe-

ciicão.
Temos recebitk) honi\)sas ineincii'ías dc

muítas ptssoas cute ouviram a emíssão e nos

íustíliccim o scu mcihor agrado pc>r tão opor-

luna coiuo educakvci rcaiÍHaCcio r.idíoíômcn.

Os nossos reconhecidos agradccímenlos.
A bem da compreensão clesta ínícíatíva,

o Secretcirío Cĩcral cl<) Cculro Catolíco, Pa-

dre Tavares cle Almcída, profcriu antes e tle-

poís tla emisscio ck>s «motívos» algumas p.u

lavias elucídalívas, tlc quc damos t> scguínte
relalo:

Suviioi.as r Sl.N'I.OI-.I.S OUVINTIiS

l)A I.MISSOk>.\ X \CIO.\'.AI. :

Antes tla emissão que vaí realÍHar-se sô-

hrc molivos etnogr.iticos tlo teni])o c]uares-

inal, vetn a propcisito algumas palavras elu-

cídativas, para a boa comprcenscio tlêste

louv.ível esíôrco de pessoas tletlícadas at)

estutlo do lírísmo ()opular e tk) seu valor na

místjca tlos costumes.

E vertlade que a escolha tlos motivos

tlesta emíssfĸ) íoí rccolhida cia tracliccio oral

e cscrita tla tcrra portuyuesa, porlanto salta

logo â comprcensão yeral o seu gôsto popu-

iur e místíco, íelirinenle bem vívo na alma

nacíonal; mas, ainda assim, o y'cnío sedcnkí-

rít) de uns, c>u mesmo ranoes tle ordcm tlí-

versti de otitros, poderũo scr, ayora, embara-

cos para a compreensão desla crtiníca ratlío-

ítinica tlc niotívos ticomodatlos â pan tle

carúcteres íortcs. embora, porvenltira, acorde

preceitos edticatívos do lar de íamilia.

Desla provável círcunstâncía vem a raHão

|)i"íncipal clestas palavras que têm por objec-
livo assey'urar a compreensfio deski emíssão

r.ĸiioftiníca, dada a sua actualítlade e frísnnte

signítîcudo.

Entre núi, portugueses, o «cic!o quares-
mal» abrange uma boa série de mc)tivos etno-

gi'cificos que bem podemos diHer— temosetno-

grafia cris/ã.

Desde Quarta-leira de Cínnas até Do-

nhnyo de Páscoa, numa palavra, pela Qua-
resma fora, o povo português quc vive relí-

gíosamcnte as honrosas tradícôes nacionaís

canta, com pausa e apoteose, royattírias mís-

lícas a Paíx.io cle Jesus, evocando usos e cos-

lumes de tempos remotos. c sobreviventes em

tôdas as conjunturas.

Aínda nos logarejos mais dístantesde tem-

plos, c frequente o cosfume da orucão em

comum, evocatíva da mística quaresmal, ao

pé do oraldrío piiblieo tla povoac<io, onde

mocos e velhos, unítlos em comunluio de sen-

límentos, aproveítam. nos dominyos de Qua-
resma, >) crepiisculo da tarde para cm alta

voh enloar preces aos Passos do Senhor no

Cfalv.irío.

ksta emíssão radíoitinica é, como V. Ex.*1"

vão ouvir. um fiel íraslado dalguns dêsses

quadros, vívos de belcna, símplicidade e edí-

lĩeante místicísmo-, por ísso nos transporta-
mos aoora, ainda a Iuh tlo sol poente dêste

Domingo de I.ázaro, para uma tlessas ríso-

nhas akleias cle PorfLiyal, onde o ambícnte

místíco é uma cadeía que iuío deixa iLiyir

para bulíeios antaycinicos ã apoteosc mística.

Vamos otivir os cantares dt> povo dcssa

possível aldeiasínha, mclíce de tantas maís,
onde a lai'fura do pãc) tlc cada tlia, â custa

do traballio honrado, prega felícidade, ínio

felicidade eetja, porque ki níng'ucm ígnora, e,
conseícnteincntc, tjue nem st) de pno vive o

homem. .

Xão alonooria mais estas consideragôes,
íá suticíentemente elucídatívas para V. E\os

coinprccndercm o sígnificado tiesla íniciatíva,

sc nfio tivesse notado uns belos ct>nceitos tle

estímativo racíocínío, e muíto a propcísito
para servírcm de norma â crítíca ou aprecía-

Cão que V. E.x.'ls ententlam faner tlepoís de ou-
vír esta emissão radít)ft)ihca.

Cerfo día Lliíh de Almeída l'>raga realÍHou

uma coníercnciu que íoí publícada, reiinítla a

outras de vários coníercncístas, um dos qunis
o bem conhecido c saiitloso Anltínio Sar<li-

nha, e foi publícada num livro com éste tí-

tulo 'A Queskio Ibérica», edíccio tle 1913.

Pois esta conferência de I.liíh tie Almeida

l.raoa. subordinatki ao tema /1 It'cdo dos

facícs— refcre estas conceíkuisas e ayora lam-

bém t>portunas consideracôcs:
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«Demos â 'ĸhivra íkítria, co no queria
kustel de Coui.myes, c> _.Cu sentiuo a itigo e

lileral: ícrra Palrttm, "ccva c >s \v is a Xi

Ccio tal qual tis nossos ar>;epassados a tine-

itiin.
_

I". nos Mortt)s que a nossa scnsibtiidade e

o nosso pcnsamento eiicontram a sua origem,
é aceítandt) as condicôes de vida proclama-
clos por cies c|iie lomamos consciência da

íoi'macfu) tla in>ssa terra e tlas partícularida-
des ck> seu gcuio.

Presos a essa cadeia eterna. a nossa iudi-

vídua!id.:de cescnvolve,--se-ci no sc: meío

proprío, expa'idin )-se cepoís segunclo as

cnracieristk is c a nossa c.v ÍH.icã >.

k deh yaiuio-nos s >bre os ;um;tic>s que

se apreiido : u rctiiitiades misterit>sas tla

vítla. O cultp dos Mortos cnsina-nos a pensar

e a sentír. I: a sua alna que fornia a nossa

alma, e e na eneryía t]Lie ela nos transmite.

qtte t>s sonlios seculares cki raca tomam novo

viyor. Quando os nossos aetos coniraríam o

Passado e o noyam, ott sâo estc'reís, ou en-

Vt>lvem-iĸ>s entfĸ) nat]ucla apnyada e víl Iris-

teHti cjue precede o atiiqiiilamentodas in.Qôes*.

PORTUCHII.SI.S :

Sírvam eslas conceiluosas palavras |->ara

animar a menlalidade nacionalista, e possi-

velmente. para depurar a menlalídade enfer-

míca que nâo reconhece estímatívamcnlc os

valores moraís tla Pátria.

Sirvam taiubém para acordar, nas popu-

lacôes, exemplos tle energia moral que passem
a sobrevíver alravés de tfxlas as hegcmonías,
e contra toclo o tlesdem, como homenagcm a

Deus e â Patria, t>Li seja. vertladeiramcnte.

A I.i.m n.\ X \c\\o.

ík

Sl.NIIOIJAS !■: Si:\iioni:s OUVINTHS

l).\ l.MISSOkU XaCIONAI. :

Antes tlo thial dcsta emisscĩo, volto ao mi-

croíone |)>ira umas breves consíderucôes, tlada

a círcunslância do meu rcconhecímento a t ô-

das as pessoas qtie tomaram parlc nesta rea-

Iíhucuo.
Pe facto, c tlc recMihecer uma tal dedi-

cacâo, e maís aínda nos meíos qtie facilitam

a dispersão clo ínterêsse em face dc tãt) va-

rkĸlas como íoties sugestocs.

Ao pc de mim. agora. êsse conjunto tle

pessoas dedicadas ouve-me, cle-certo, com

surprerd, porque tuio encomendou estas \~a-

lavras. c longe estavam de supor que pudesscm
caber a par dos motivos etnográticos do

lempo quaresmal tlesta emíssfio.

Pois bem merecidas Scio, e a todos eu

torno cxtcnsívos os mcus reconhccidos agra-

tlecimcntos.

De colaboracfio com a kunissora Xacio-

nal, «A LInião» revista e tirgão olicĩal do

Centro Catcilíco Portuyués— organÍHou csta

cmísscio radiotonica qtie V. Ex.'1s ouviram,

deccrk), aiiuia nas lerras maís distanles nquem

fron'eiras, e mesuo além fronteiras tlo ter-

: ittit'it-) porluy'ucs.
ku creío be.m cjlic não terá sido baklatlo

o nosso esfôrco, poi\]ue ft)í tlecerto comprcen-

dido e estímado, como realÍHacão sensivel-

mente c^portuna, para rcflectir, com clevacfu),
a grantleHa uníversal do ideal cristcio.

Se aly'Liém, dej)c)is de ouvir esta cronica

de motivos etnoyi'cificos do tempo quaresmal,
vcrifica quc podcria ser lam'aém ínspirada
em ídciiticos eostumes tla sua terra, sería ín-

leressante, c ate de agradecer. qne enviasse

para a Redaccão tle «.\ llníao»- -Ptia tlo Ca-

pêk>, n.° 3, desta ciclade tle I.isboa as possí-
veís íiift)rmacc>es sc*>bre as semelhancas cjuc

hotive entrc os motívos tradicionaís ayora

radiotliíuntiidt)s e os costumes tlas terras tlos

nossos detlícados ínftirmatlores.

Seria êste o mcĸlo cle sabermos melhor a

extensãt) do ínterêsse tido, por esta emissão.

c talveH com a vantayem de conhecermos

pormenores de tipreeicível merecímentc>.

Ptiis muito os cstimaríamos. com os nossos

agradecímentos.
Devo, para termímar. maniíestar a V. Exm'

c]iic o curínhoso cstutlo tiéstcs nnitivos nos

merece tambc'm ínterêssc pelo seu cai\íeler

nacíonal; e esta circunstância. quando os fan-

fasíslas tlc felícídades socíaís as baseiem na

destrui'cão tr.ígica dos maís respeitcíveís mo-

lívos nacionalistas, ou prctendam bascarasssím,

é francamente etlucaiiva, rctiuere sem favor

a estitna tlos homens bons tle PcM'tugal.

kis a r.iHfĸ) tie agtM'.i declarar a V. k:x.'1s

t]tie sempre, sempre pro aris cl focis - pela
tieíesa e conservacão dos altares e tlos lares

tlevemos ser activos, acttiando bem e a tcmpo,

porc]tte sfio as melhores jtiias, as obras pri-
mas. cla íclícitiade nacional.

Pecordo maís uma vch as palavras cíla-

das iici minlni palcstra ínícial, de lui pouco :
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'■•Quando os nossos actos contraríam o

Passado e o ncgau, oti sãt) estéreis, ou en-

volvem-nos enlão nuquelu apagada e vil
trísteHa que precede o aniqiiilamento clas na-

c;f>es».

Saibamos cstimar e restabclecer os valo-
res morais cla nossa Pátria, cics são a basc

primaríd da educacũo, da díscíplina e da har-

monía social, éics sfio o íuiĸiamento da ov-

tlem política e adminíslratíva ; c do seu opor-

luno aproveitamentt) tiepende a boa marcha

tla rcstauracão nacíonal.

I: cste alto sentído que cleve aniiuar tôdas

as colaboracôes p.icíticas pcia ortiem nacio-

nal, moral e socíal.

E cste tlesígnit) que anímoti esta realína-

C<io díriyída aos bons sentímentos tlos cora-

Côes portugueses, e <i ilustrucão e patrioiismo
tle totlos, c |>or isso eti desejo tlar-lhe o lím-

bre mais ag'rackivcl <i alnui poiJuguesa. eu

creít) bem ciuc nfio lui ouíro nĸihor do que

cslc: Viva Potittgal'

IP

Em scguida o conjunlo executnuíc canlou

o llino Xacional, e encerrou assím esta cmís-

sfio de patrítitícos ensinainentos.

Dígnaram-se tomar parle na rcalÍHac<io
dcski emissão, as Siv^ Proí. I). kma Cortleiro,
I). Maria Enuiia Lopes Tuvarcs, D. lrene I.o-

pes Tavares, I). Iltla l;erreíra, I). Anĸilíci ker-

í'eíiti Víeira, D. I lermínia Goncalves cle Olí-

vcíra, I). María Posa Pínha karinha, cosSrs. :

Mtírit) Diicjue, Anlonio Lopes k'apagao, kran-

císco Víeíra, klias kílípe Sartlo, kernaiĸk) tla

Cnir Pneheco. losé Antônio kennindes, l.í-

cardo Mcndes tki Costa, k>aquim Carlos Pí-

nha karinha, Manuel Líma, laíme Xunes da

Silva c João l.ima.

A lodos renovamos o nosso vivo reco-

nliecimento, e cxletisivo <i \lx.m>~ Direccâo da

kmissora Xaciona!.

•

Associarao «los Cliri'ps ilo Faiuíli.i

('ati'ilicos

t:m 16 tle Deĩcmbro .le : 'Us reiiiiírani nlauiis dos

mais distintcis niétlicos, en<_;eiilieiros. ndvoaados, proies-

sorcs, jornnlislas e iuuciou.iritis públicos residenles em

l.isbo.i. e ileiiberaram or'_i,ini;ar a Associacão dos C'iefc.-.

ue Painília Calolicos c aprescntaram ã aprov.it;.'..) superior

o projeclo ctos rcspeclivos [istalutos. Ooi aprovado o

projccto por alvará do govcrnaJor civil Je I.íslioa de lã

de l;cvcreiro dc 1036 e confirmada essa aprovacâo por

despacho do ministro >lo Inlerior dc 28 tlo mcsmo mês.

A Direcc.ĩo Cenlral da Associacão instalou-se cm -2ô do

corrente no Campo dos Martires cla Pátria, n.° 43.

A Associacão tem por fĩii organiĩar, consolidar e

defcndcr a famílía mediante a aplicatrão Jos tradicionais

princípios crislãos em que asscnta a família portu<íiiesa, e

propôe-se realisá-lo pela conícrcncia c. sobrctudo, pcla

acc.ĩo social e pelo evcmplo inJĩviJual. Com csse inluito

iará a propayaiida dos Iradicionais princípios crislãos da

oryanisacão e d:i edunacão da prole. Jcinintiír.í ao mí-

nimo c elnninará os :actorcs que. pclo ioni.il, lívro, lcalro.

cinema. rádio-lelcionia c ensino, concorrem para a disso-

lucão da faniília porltiguesa, e, lĩiialmente, prestará os

subsídios necessaríos â ora.i ■íiĩacão. consolidac.ĩo c dc-

i.nsa da íannlia. >le iiai-monia noni a Joutriin tla lt>reia

Catolica, o_ rcctii'sos da Assocĩac,-ão e as ncccssitladcs

corrcn'.cs.

- •

Livnis Rnns

Ynlii <1p ('risto

SnuunJo os Evang.Jlios e as revelaifocã

cle Aua Catarina Ennnerich

kncontra-se em tlislríbui'cfu) (Largo tlo

Pieadeíro, 10 l.ísboa), o 1.° fascículo desta

obra. com esludos altamente ílucidalivos sô-

bre a vida de lesus, clos oito aos trínla anos,

e Irabaiiios tie evatig'elísacão. antes tlo bap-

lismo, uãt) mencioiuĸlos nt)s k:v<ingtilĸ)s.

m

Corporativismo e>n Portii_>;al, [íor ./'. t'o.tti>,iucs dc

Mallos.

Temos presente uma obra, tle reccnte piiblic\n;.u>, st>-

Oi'C corporalivismo, e subcirJinni.i ao tílulo (Sorporali-

i'i.smo cni Portujal, cle quc é autor o Sr. I)r. |. ICodriyues

Je Mattos, mcmbro da Coniíssão Conncihia dc l.isboa da

llnião N-icional.

Por falla dc espa<;o fina para mclhor opoi ttinítladc

:i:na rcíerência ao lcxto dcsta obra. c niuita a<>raJecemos

a aeutilcia do autor.
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«ESTtlDOS»

Enlrtui no 13. an.i de public<u,ão a re-

visla kstiĸlos». ôrgâo tlo Centro Acadcnuco

de Democrncia Gís'a. de Cc>ímbra.

k Oem conhecícia a cbra cullural e edu

cahv ■ tleski pubiicacão, mas a stia acc<io

progríde com t enlusiasmo tlos novos : éo

c|tie proi i 'c o tiltimo luimero, correspon-

clcnte a lanci u c I evereiro cit> ano convntc,

por cslas i > kavras ■

.sciĸi tsla nos.a [>r nicira M i.: Diueurar 'u.trclos

"Ksludos,, una revisl.i actual dirct'tamcnle inteatnda no

movimento <_>eral das iccas >lo nos-o lempo.

A.li'.pta .'n.o.. scmi're qtie nos pareca oportuno. tima

alilutlc polcmica. Polcn.'ca. p ir.i nos qticre dizcr clescjo

Jc cncontrar a vcrJaclc. tlísculíntio.

Il.í i|ueni. |>or tiu.idc-. ou coniormisnio (o coníor

inismo é muilas vt'ic-s timidc.: distarcnda) reeeie alilutles

polcmicas, niesmo quantlo abcrlamentc dignas. Assim se

cxila do campo do espírito nm ,los nnis aclivos clemeu-

los do seu progrcsso : a oposicão st rcna Jas ideas a no-

gao importanlíssínia do relalivisino tlo conhccimenlo, a

corrcccão mt'ilua dos ponlos de vistn. para sc caír ntiin

aulori.nrisn.o sectcírio, ossilĩcanle. esvasiatlo de inlercsse

t' cle si«_;uilicac>':,>.

Daqui uma aliludc polcmícn ser tima alíltĸlc culta,

porquc ciltura c accnluaJameiitc obra colectiva c, eonio

l.il, a sua íormacão implíca .inimacão luta, viyil.incía

atenla tlo espirito sôbrc as suas proprias criaeôcs.

Tenl.itvmos cliamar a estas p.í<>ínas tinia minona de

iiitclígéncias, dispersas na mancha negr.. das capas e ba

linas, <|tic ainda conscrva o interêsse pela vitla Jas ideas

e se nos aliyurn eapa.: dc llelir com tun ou outro arligo

t'om uina ou oulra nola, coin tun ou oulro verso, a de-

soladora eondicão duma revista de csttĸianlcs onde es-

lutiantcs quási não escrcviam.

Com elas conl.imos c delas cont'.idos laucareinos

niâo. Se nos njiidareiii, trabalhando connosco, "listtĸlos.

poderâo vir a scr denlro em pouco aqtiilo quc na reali-

l.ĸle tl.'vcm ser
- ítintlaincnlalnicntc uma revisla tle estu

tlanles para otitros estutiantcs, Jo prcsente e do ptiss<ĸlc>„.

MLiito nos congratulamt>s com o 19." aní-

vci'Scirío tlesta brilhanfe publicac<io mensal

de l'ormacão cattilica e tle eullura c]iie lanto

honra o meio uníversikirio tlo C A. D. C,

e ínHcmos votos pela sun proyressíva acc<io

com mtiitas ítiícitlatles.

«PI:XASCENCA»

Com o niimcro pubLcatio no d\a 1 do

tonentc mês, cntrou no o.' ano de publica-
Ccio a ilustrucão catôlica Penascenca», desta
cidade.

Penascenca é uma publícacão bem apre-

sentada sob lotlos os pontos de vísta, ínspi-
rada sempre em moivos lu>nestos, e graciosa
no seu conjunto.

kelícitann^s a iluslre Pedaccfio com t>s

mcihores votos tle pi'osperitlades.

-DIÁRIO DA MANIIÃ.

C<om o iuimert) jxiblíeado no dia 4 dc>

corrcnte mês, entrou no seu sexto ano de pu-

blicdcão o «[.iãrio tla Manlui», tirgão da

tlnião Xacíonai, desta cidade.

k>em definída tem sido a sua accao no jor-
nalismo nacionalísta, trabalhando scm des-

canso a bem da mentalklade polífica e social

do País.

Os nossos cumprimentos e os mcihores

votos de prosperídacies.

«PORTLKiAI. CORTICEIRO

A revístu « Poríuya! Corticeíro ». c'nyão
oticíal tlos íntcrêsses corticeíros portuyueses,
tlesta cítlade, inicícui, com o inimero publi-
cado no dia '.? do corrente mês, o scu sc-

yundo ano tle publícacão.
Scndo uma publicacão dedicada ao pro-

blcma coiiiceíro, tanto em Portuyal como no

estrangeiro, ínlercssa aos produtores e con-

sumídcM-es, tlefeinlcntlo o síslema corporatívo
a bem tlo ressurgiinentt) econtimíco da Xaccio.

As nossas felicitacôes e votos de prospe-

ridades.

—

■¥■•-¥■-

Accao [-!_li._

lv\]"i!si(;rio ('ultiiral do SS. ((ora-

rão dtv .Ípsiis Pin l.ishoa

O Secretaríatlo Geral do Conyresso do

A|)ostolado da Ciracão, com sede na Rua dos

Xavegantes. 5S-1.". ciesta cítlatlc. )>rc>move em

l.ísboa na primeíra semana tle lunho do cor-

renle ano. por inicíutiva e st>b a presídência
do Senhor Cardial-Patriarca, no íntuito de
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e hor iaentcar a udosos portugueses a

dcvoc o cle io^s >s ■.: .ior s c a nossa de hoje
> SS. C\>rac<io de lesus, uma exposicão na-

cionaí de tudo quanto se relacione com o

culto do mesmo divino Coracão em Portugai.
Xa hish.ria n untlíal tiêste culto ao amor

do Redentor tlas nacoes, a nossa pátria <>cLipa

tim lugar tle grande relêvo. Grande, incontes-
tâvelmente. jci pela íntensídadee popularitlade
tla nossa devocão, já porqtie fomos nôs a

prímeira nacão a salísfaHer o clesej'o do Co-

racão tle lesus, de que se ihe levanlasse um

templo, pura pakício e Iroiu cki sua divína

RealeHa, ontle a n,ic<io ifĩcidiiuente se Ike

eonsagrasse e kle abundan'emente derramasse

sôbre ela as tonvnles da sua mexaurível mi-

seric;<irtlía.
ksse fem|)lo é a l.asíiica Xacional tlo SS. Co'

rnqão de lesus tk. i.strêla. Detiicou Ihe a pic-
dadi' tla ĸnínlĸi D. M.nia I. em ciimpríniento
tla promessa que tincra se t> Dívino Cioracão
Ihe tlcssc uin filho para hertlcíro tio Irt.iĸu

Irono. Dêstc modo, o c]uc I.uíh XiV tie kranca
nãt) ích, a-pesar-de tão royado pt>r Sanla

Margarida Maria Alacotiue em nomc do Sak

vador, Porlugal t) rcalÍHt>u levado somente tla

sua píed.ide e gratídão.

Xenlium povo iĸ)s pode conlestar a y'lti-
ria desta piinuiHÍa. Mas, por ísso mesmo, Por-

lugtil, om boa eonscíencía, tnio pode nem

tleve conscntír c|iie se Ihe empane o brílho,
pelo desleíxo em a pôr muito viva na lem-

branca tios nacionais e bem ã vísta tlos es

ti'dnjckos pdrd edilicacfu) tlêles e pivg'ão tlas

merccs t|tie o SS. Coracão tle |esus quere
fuHcr n tt)tk>s.

A c.\))osícfĸ) ciestína-se a êsse tim. O Se-

eretariado tlo Congresso. a-pesar-da estrei-

lena do lempo, mele ombros ao empreendi-
menlo com dccisâo e esperanca tle êxílo. Mas,

para que cstc seja seytiro, importa citie tôdus

as boas vontatlcs, espalhatlas pelo |)<iís fora,
t> ajutlem ímcdiata c yenerosamenle.

O Secretariado do Cotiyrcsso tcm rccor-

ritlo j.i inclíviiiualmenfe â cooperacão de ele-

mentos tle valor, tlos qu.iís recebcu acolhí-

mentt) favoi'civel, palavras de estímulo cnfu-

si.istict) c envit) ou promessa tle espécies
inferessanlcs.

Iioje, porém, apela em especial para a boa

vonkĸle dos eoleciotuulores e possuîdores de

ob/eclos raros, do Reverendo tiero ))aroc]uial,
tk)s dírcclores tlioces<inos tlt) Aposlolatlo tia

Orac<io, tlos artístas e eultores das belas ar-

les, e tinalmenie tlas casas ediloras, coiisIili-

toras ou de venda. Ayradace-lhes vivamcnte
a sua aclesão e conlîa que nenhumn destas

entitlades Ihe recusará o seu íavor, bem me-

reciclo pelas ranôes tle cai\icter religioso e

patríolico que justificam a prcsente íniciatíva

e eslão a urgír até a críacão de um museu

permanente, ane.xt) ã Basílíca tla kstréla. como

resultante da exposíeão. Assim o queíram os

expositores como ardenlemente o desejam os

oryanÍHadores da cxposicão.

-t. • *

Assinar «A llnîão" c reccber mcnsal-

mciitc detc.lhcĸlas inciicacôcs dc oportuno

íntcrcssc, como ainda, um meio de conhe-

ccr muitc^ doci:mcntaccic,> digiĸ, cle ar-

quivc) c quasi sempre dc difícil pesquísa.

* • ¥
—-

Pot's bcm ; impoi'ta cio bcm-cstcir dc

público c ao dos particulat'cs quc fiafa

pas< e orcícin ; auc todo o scr da socfcdade

domcsttca se c~0Fcrnc pc/os Mandamcntos

dc Dcus e os princípios da Ici natural ; que

sc cjuardc e sc fomentc a rel/c~ião ,- qtte fío-

tcsccim na vidct privada e na pública bons

costumes; quc sc mantenha iíesa a /nstica,

e não se det'xe impunc o que viola o di~

reito alheio ; qac sc ĩormcm robustos ct'-

dadãos, capa.<es de ajudar e, se o caso o

pcdir, dclender a sociedade.

(I\i Ccirtc! /Snciclica «Iécruni \o\ a-

rtnn. . , Jc S. S. o l'apa

l.cJo XIII).

-

¥ • •¥•

Larcr propagatĸla <le «A Llnião- é Iraba-

lliar pt>r um meio justo e leyílimo para c]iie ti

labor ínstrntívt) c etlucntivo realÍHe uni.i Obra

l'ati ítitica c Cristã, e a deíenda cautelosa-

mente tlt>s periyos tla perversão socíal.

¥•■¥■

£êde e dai a ler "A União"
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