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Obligaciones generales
n m ni in' n

«... vcatncs .vt? que' dice la Santa Iglesia
a lcs gobcrnantcs.

i Afi! los que ejercen autoridad, no están

cicrtamcnle de cnficrabucna. I.os tiempos que

ccrrcn, scn .;../>- tcmpestuosos, es verdad, pero

/a ra.<on principal por la qae deben andar /?.//£

alerla, es porque fian de dar cttenla muy es-

trecfia dc sits actos de gobiemo y administra-

cion. Aqnt' las responsabilidades no pocas vcces^
se evaporan; pero anle el tribunat de Dt'os nô

i Oh, qitc jitício tan dttro h~a de hacerse de los

que tiencn mando sobre las imtcfiedainbres!

'sjuicio diirissiino se hará a los que presiden*,
dice el Sagrado Libro de la Sabiduria (VI., 6).

Leôn XIII en la admirable Encíclica que es-

cribiô acerca de la eonstitucíôn crisliana de lcs

estados, reproduce este texto, y mucfias, mucfiis-

simas veces fidy que recordarlo a todos los que

ejercen mando y administran los intereses del

pttcblo. No crean que en los ajuntamientos j

diptttaciones, en los tribunales y el partamento

puedcn gobernar y scntcnciar, administrar y

lcgislar a stt talanle. Is'stán mu$ enganados-.

(I)a INST.-HICCION PASTORAI. acercq

Jc /_... Jeberes de los calolicos para

consu l'atria, e.specialinenleen ticmpo

dc cleccioncs, cn 2? dc Marro de 1 93 1,

tle Sua l-.x.'1 licv."" o Sr. liispo de

I tiv. D. Antônio Garcia).
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í4 O XXV aniversário da Missa Nova do Se-

?| rthor D. Manuel Coneaíves Cerejeira

?_T
A'JI

HCarta do Santo Padre ao Senhor
i-é

bí

l_'jj

■I»î

Cardial Patriarca

A_o nosso amad.o filho D. Nlanuel, do titulo do& SaniOS

W|afí<ĩiiaJQ -- S- R._E»_. Cnr íiirtl Pr-táhíi____£ii, Gûncal

ves Cerejeira Patriaroa de Lishea

Amaih) huio Xosso

S.m'ii.i: (•: ttíwAo Apostôuca

Xotícia p.ii'oi Xôs realmcnte oratissíma

Xos foí iiltimamentc comunicada : a dc

quc, ttcntro cm pouco, vaí ocorrei' o XXV

anivcrscirit) clescie t]uc pcla vez prinicír.i
ofcrcccslc tio Scnhor a llôstia de Sal-

vacâo.

Xão Xos surprecndc tiuc ésle f.uistt)

accintcciiiicnlc) csteja despertdiulo nos bons

liéís conliados â tua auurdu pastoral, cm

consotuincíu íntínia com o hôIo tio clero,

o mais vivo cnlusíasnio. daiulo cnsejo a

quc â compíta se conoralulem contioo c

î[,| te cumulcm tlas mais allas demonstracôcs

X|i d<\ sua cledícucâo e umor.

» o E não Xos surpreende, porque iuio X\)s

IL'J) Scĩo tlesconhecidos os muitos e assínalados

1*1 benefícios em que a tua actívidade puslo-

|«| ral se tem desentranhudo em seu favor,

ffjj] entre os quais avultam a fundacno dos

,? ii dois novos e esplcndídos Semíncirios e a

I I carínhosa solicítude que estás cmprc-

l'U gatĸlo, scm te poupar a esíoi'cos de tôda

!•! a ortlcm. para t) proored'mento tlo clero

J»| em númert) e virtutle: benemcréncias es-

O tas, sem sonibra de dúvitia, credoras do

■t *i nosso mais alto aprêco, como t) eslão a

j o demoiutrar, a tôda a evidcncía, entre ou-

it'jJ tras, particulurmei.te, a últíma lincíclica

(M ĸûcêrca tk) sacerdocío cattí!ico.»

&0=

Xcm menos íntenso foí o zêlo de que II'

deste pronu.s no tlesenvolvimentt) da Accão |
Calolica entre os leiaos, em ct)nformidade |>
com as normas prcscritas, e preferente- |
mentc as consíonudas na Carta Apostô- r?

lic.i */;.v ciiicicsis Littcris-' que. Iní cêrca
»

tlc trcs anos, cscrevcmt)s. a ti ciulcrccada 11

c aos outros Bíspos de Portuaal, sôbre a |
oro'tinÍHacoit) tla ' Accao Calôlica", da ma- |
ncír.i mclhor e mais adequatla âs condi- (î

Côes tla vossa p.ílri.i. £

k)a.-ôes, \\c\ verdade, são estas bastan- |
les para em primeiro lu_*ur, com as Xos- I
sas Conoratulacôes pela festiva ocorrên- |
cia, compartilharmos, jubilosa e cfusíva- |
mcnte, das st)lcnitlatles ttestinadas a pôr (?

cm relêvo. n<~\ pessoa tlo Pastor, a dífjni- ,?

dade sjloriosa e as funcôes altíssímas do I
Sacerdôeio; e. ao mcsmo tcmpo. para pa- I
lernulmente e com vivo empenho exortar- W
mos os piedosos fiéis da tua grei a que, f

quer com a prece, quer com os recursos
~

materiaís, todos sem excepc-ão, oportuna
e eficazmente amparem os afortunados

iovcns chamados â vida sacerdotal, pro-
porcionando tlesta mancíra .u) querido (['
Pastor auxílio valíoso e índíspensavel para |
o íncrementt) e expansão dã Igreja. |T

Será êste, de cerío, o maís precíoso e i?

iccunck) íruto tlo teu lubileu Sacerdotal, o I
mais pci'tlurcivcl e preclaro monumento H
tla fé c píetiade tk) povo. |

0 <^\^ tr- -^ >V-^> ^-0 t^-i 6=3 ^-=iC^<C=i4=0C=36=^C=SS5^=3 ff=J=^*.
O^ f .f .> 1^ .^ -^ ^i 1. .1 .r 1r ^^.
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|«J Entretanto, a-im-ce tt>rnar mais solene

|»jj a celebracão • dêsse reliaioso aconteci-

i?#| mcnto,
damos-te a faculcu.de de, no día

I | da solenidade, ao tcrminar a míssa Ponti-
W fical, em Nosso Xome e por Xossa Autorí-

M dade, a Béncao com indulgência plcnária
deve

nres-

|»j) clos seus pecados, índulgéncía que

|#| ser lucrada em conformidade com as

-01

W

M
M.

cngocs tla larcia.

h'nilmenle de v> >ra;c.o faH.imos

por quc Deus, a bem tlas alm,;-, íc pro-

lonaue com saúde, t) maís possívcl, a vida,
e para que assim seja, com todo o afecto

ut) Senlior te concedemo)s, Dílecto Filho

'Uá. aics

T i."-^
'cltJiNosso, aos_ tcus Bispqs ,

o clcro e'pôvo a tua*gi
Bêncão Apostôlíca, portadora das gragas

•1 do Céu, e testemunho partícular do Nosso

•| Amor.
Dada em Romu. junto de S. Pedro. no

dia \9 tle Marco. fcsta tle S. Iosé. Esposo
da Santíssíma Vírocm Maria, 110 ano de

1936, déeimo quinlo tlo Xosso Pontiticudo.
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P10 xi, Pai'.a

DOM MAXUEI. II, CAkDIAI. PRESBÍ-

TERO DE SAXTA IGkM.JA k>0-

MAXA DO TÍTUI.C) DOS SAXTOS

MAkCEUXO I: PliDRO POR

MERCÊ 1)1: DEUS E I)A SAXTA

SÉ APOSTÔI..CA PATRIARCA

1)1: LISP.OA

AO NOSSO I.XCI.I.I.XTÍSSIMO CAI.IDO, MUI'IO

Iv'i.vhrhndos viGÁkios oi.kwis b da

VAIM .-il.VI.miNDOS PAk'OCC)S.CIJIk>0

i: i-iéis :

SAtÍPIS, l'.U IS liíiNCÃO NO COk'ACÃO 1)1: NOSSO

SISNI/Ok' .//O'í/s' CRISTQ

I—Accão de Gracas

Xos?

lĩstc jubílcu do Nosso sacerdôcío e tla

Xossa pnmeira
M issa. qiuscramos

comcmorá-lt), choramio os X\)ssos muitos

pecutlos e cantantlo as íntinítas mísericôr-

tlías dt) Senhor.

Tudo o que dissemos, não di2 nada do |»|
que quereríamos dízer: dêste hino de ac-

"

cão de gracas que sobe como maré cheia

cio Xosso pobre coragão, ao tim de vinte

e cinco anos de servígo ao Senhor, como
Scu indi'ono minístro.

Mas gloriamo-nos na Nossa indigni-
tlatle. como S. Paulo, porque por ela ma-

nílesla tríunfantemente o Senhor o Seu

>oder inriniio c a Sua mísericôrdia:— pois

quanto mcnos vale o instrumcnto mais bri-

lha a omnipotêncía divina.

Com o rosto no pô da terra, não Nos |»|
cansaremos de gritar que sô Xosso Senhor '^
iesus Cristoé bom e santo: \ '■

p'f1 íeTefVI-t' ) ■■'• reTiulr ■' --rcin.tr. vc.icendo jp
"

o êrro e a dúvída, dominando as pai.xôes IL'J
e o mal, triunfando do pecado e da morte. |«j

Bendito Ele seja para sempre, que \c\~~ |»
araiules coísas na lenha podrc da nossa ir,
carnc, porque c todo potleroso. {?

Desde quási que Xos conhecemos, i

dignou-se o Rei do céu c da terra pôr o ll'.
Seu olliar— csse divíno olhar quc ilumina |».
c purifica e consa^ra—na ínfima pobreza |»j
ti.u)iicle que destle tôdti u cternidadc es- (M
colhcra sem mcritos (pois tinha destinado

tlar-lhe os Seus intinitos) para fazer déle

mínislro Scu. E csse doce, silencioso, per-
sístente olhar, -

mas mais instanle e elo- ([•]
qiiente que todos os brillĸ^s falsos das |»j
coisas eíémeras- como a estrêla que con-

tllIZlU t)S llltl^OS

muntlo, ilumínou

Xossa vida

P

aos pés do Salvador do

e ouiou o caminho da

ortiuc o abantk)naram, atraídos por !L'J
miraaens enaanosas que, prometendo pa- ([•]
raísos, Ihes deram a desiiusão do «tédío, |«j

l'î
escurídão e nada maís» como dísse um

poeta, acabaram alguns dos nossos com-

panheiros, também chamados â díonídade

e ejkíria de ministros de Deus, em escravos

das cousas que I:le criou.

O Scnhor é a lur do mundo. Quem
crê nêlc tem em sí o sol que esclarece a

noite tle místérío t|iie nos cnvolve. E quem í?,|
O seauc. Ctiminha na paz da certeza sô- » |
bre Lim camínho de amor. A vitla é ascen ■ | I
são luminosa da criatura para a posse de IL'JI
Dcus ciLic é a Yerdatle c o Bem e a Be- M

M
W

---u--- -1-
■
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u
\%\ leza. Devc vivcr-sc numa amorosu comu-

nhâo perpétua, dando c\o Senhor todo o

nosso ser (que criado do pô da terra, é

terra. se se abstrai do que Dcus pôs néle),

para receber em nôs, como em sacrcirío

vivo, o dom de Deus.

Ai de Nos que não tenios sabido cor-

|,| responder aquele misericordioso olhar do
- Senhor --quc Nos procurou antes que o

tívessemos achatlo! I: depois de O termos

achado, Nos quere pugur as ijracas quc

Elc mesmo Nos tem ieito!

liá vinte e cinco anos tempo que bas-

tou a tantos para consumarem com per-

feigão a obra de luz. de amor e de liber-

ia\,ao qiic o Oentior incs con'iara a5>0Cldh-~

do-os a Sí na redencão tio numdo! -que

fomos consagraco 'ainistrodc lesus Cristo,

por um acto maior que o da criacão do

homem, visto que Nos revestia para senu

prc do prôprio Sacerdt'cío tie Cristo.

lĩsta consagracão doava-Xos para sem-

pre ao servico de Deus. |á nao st)iut)s li-

vres senão de scguir a lcsus Cristo mas

c esta servidao que Xos libcrta. lim servi-

-lo está a nossa gk'ría, em conhccê-lo, a

Xossa sabetloria ; em anuí-lo a Nossa íeli-

cidadc.

Como na primeíra hora, canlámos a

felícídatle de segLiir t) Senhor: e, quanto
mais O seguimos, maís O bendízemos por

nos ter tkulo a inlelígênciu para O conhe-

ccr, e a libcidatle para O segLiír, e ti co-

raccio para O amar e a vída para a gas-

tar em Seu servíct), pois primcíro a gas-

tou Ele, que é, Deus, por nôs pecadorcs.

Comt) a Igreja pôe na bôca de todo o

W sacerdote que sobe ao altar, é Deus a alc-

ĩ»| gría do coracão sacerdotal. Nunca nestc

íf,| envelhcce cssc amor formoso da sua per-

,? « manente mocidade. O sacerdtjcio é uma

\ | amízade sempre renovada com Aquclc
IL'll Dívino Senhor que é chamado, pela Sua

M pureza imaculada, o Esposo das virgens.

-> !___=_>C==_> t___=_ C_____î t___=_ tr=_> C

w
M
M
W
M

it

M

Mct

II—Devidos agradecimentos

Não Nos deixou a vossa píedade lilial

lebrar st'zinho, ôste jubilcu. t|iic é uma

página maravilhosa do livro das grandes |
miserícôrdias do Coragão de lesus. |

E até o Yígário de Cristo na terra— í

que é a luz, exemplo e glôría de tôda a I

Igreja Catôlica— se di§nou, por especial |
dcfcrcncia tla sua paternal bondade, asso- |
ciar-se a esta festiva comemoragão, en>

*

víando-Nos a preciosa Carta de que ten- jf,
des j'ci conhecimento; e que não sabere-

-

mos agradecer-Lhe devídamente, senão „

prometendo ser servo mais fiel para o fu- |(
turo, com Lim pouco daquele araor com i
que Pcdro, lembrado da sua infĩdelidade, |
dizía ao Senhor que O amava.

Quis tambcm a vencranda Pessoa do

-■■s'redĩefe d.CNacãcj Poiiuguêsa, com

os ..ltos poderes do Eslado, e os represen-
lantcs mais qualíficados de\ socíedade e da ([
cultura nacional, distínguir com síngulares |
tlemonstracôes da sua consíderacao o pas- W

lor humílde, que tem por míssão acender -

nas almas tlos homcns a kiz cle Cristo (a

LÍníca quc Ihes revela o sentido e o valor

da vida) c tlar aos seus coracôes ínquietos I1
a pa? e t) reiiouso)— e cnsínar tôda a cons- ([>
cíéncia lívre a acatar e honrar os que es- |,
tcit) constítuidtos em autonklade. como ao

Scnhor, no dizer de S. Paulo.

E víeram c\'\nd<\ os Pastores dc\ Igreia
Portuguesa rotlear de aíecto e proteccão
o trono daquclc t)iie é entre cles o pri-
meíro, sendo t) último nas virtudes e nos

mcritos— frazcndo-lhe assim, com a ale-

gria da sua presenca, a consolacão da S

presenca do divíno Mestre, poís prome- |
tera, que, qiiando dois ou três dos Seus l'
cstivessem juntos (e estes são os Seus mais ([>
dírectos díscípulos), Êle estaría no meio (f,
dêles.

Era o vosso direito tomar parte no ju-
bíleu do Nosso sacerdôcio, como de coisa »

que vos pertence também. Não Nos foi êle IL1
dado a Nds, senão por amor de vôs: para ĩ'
que logrem todos t) fruto da Redengão |
de Cristt).

lusto é t|ue vos alegreis e agraokcais |,
ut) Senhor o ter pensado mais em vos que
na Nossa índignitkule, ao escolher-Nos. O

Nosso sacertkícit) foi a arte que o Dívino -

Salvador escolheu tle vos não tleíxar, ôr- |'

1

2
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H
M
M

M

conli-

a cslc

taos --

mas ticar iĸ> vosso meio,
nuando a misscio paia t)ue veio

mundo.

Se aceitamos as vossas homenagens de

devocão e afccto, é porciue sabemos bem

que no fuiĸio se dírigem ât)uele Divint)

m somos o servo e minis-M Senhor de Qtie

íi'J.

íî.n

M
;•;'

t,

M

»

, como diz o Santo Padrc Pio X

augusta ear u se ordeua I i

tro : ou

na siif diigusfa car' u se on'eiid a

•m rclcvt), n.i peiso.i Co ''asíoi _ ^f-ji o

de gl )ri.._.<; e as tuncôes aitiss ĸis do

s.icerc ôcio.

Como Nos é grato ofercccr sôbre o

Cordeiro cle Deus, nesta comcmoragão ju-

bilai, -senlintkuNos cuyojyjdcuio incenso

místico das vossas oragôes! Por cĩas cspe":
ramos de Deus a graga do perdão das

I?
* Nossas faltas neste quartel de século de

|*| vida sacerdota!— e que aceite a doaccio

M que da Nossa inulilídade tle novo I.he fa-

•J zemos, coni a alegría renovada de vez

»| primeíra, para gltírîa SLia c salvagao vossa.

Esta grinalda espíritual de oragôes e

boas obras c o melhor tesouro cjue Nos

podieis oíereccr. St' por um sincero moví-

mentt) do corac,ão para Dcus, valía bem

a pcna gastar a vida tôda. Dcus é ínfmita-

mente grande, c o Coracao do Sénhor t)

oceano de tôtla a bondade e amor; natla

é tcio justo e dígno como louva-lO, anĸí-

-lO e servi-R). llnir-nos a Deus é a acccio
maís merítôria e fecunda de quantas c) ho-

nicm podc praticar nieríttSria, porqtie st'

Dcus é a santídade, e fecunda, porque

queni possuc .
> Oiraccio tle Deus tlíspôc

dã Sua omnipotência.
Ao tesouro das oracôes e boas obras

—-imensamente valorízadas pelo Sangtie
precíosíssimo de Cristo quíseram mtiitos

de vôs jtintar a operosa esmola que aju-
dara a satísíazer a maior neccssidade do

Patríarcado : a formacao de bons sacerdo-

tes segundo o Coracũo de lestis.

Beijamos e adoramos dc joelhos, com

tôda a nossa alma, a Mão omnipotcnte do

|,| Senhor, qtie tão persuasivamente lem to-

ff#fl
cado o vosso coracao

-

e por êle feito t)

| o milagre tle dcdicacãt) e generosidadc. c)iie
IL'J nãt> Xos cansaremos tlc admirar.

M E já agt^ra com tôtia a confianca po-

','»'■'>

M
I'J
M
W

M
W
W
w
l'î
w
l'î
M
M
W
W
w
I'î
w
w
17.?

1.1
demos dízer, como o Santo Padre, qtie |»J
csta obra das vocacôes e pelas vossas es- (î,|
molas, «será por certo o mais precíoso e

iecundo fruto dêste jubileu sacerdotal e o

mais perdurável e preclaro monumento da

vossa fé e piedade*.

M
~»1

III—Votos fervorosos

Co:nemora-se êste jubileu em hora an-

gustiosa para a paz do mundo. De novo

as labaredas apocalípticas dos incendios * *

tle destrui'cão e morte ameagam consumir ll'JI
os tesouros seculares da nossa civilizagão. M
6_0 u quererá o Senhor fazer nascer, sôbre |»J

~os e'^c'
• ■•'-"

-_'""- jrrrrreT-cHrm mmijo qucf^

apostatou d'Éle, a aurora dum mundo

novo ? —No Coracão d'Aquele que é o

Príncípe da Paz pômos a nossa confiante |'|
esperanca. Ao renovar-Lhe a doagão an- W
tiga

—

certo, porétu, de que dando-Lhe tudo |»J
nenhtim de nôs Lhe dá nada, e se Ele nos [[,]]
aceita é para ter a consolacão e a gloría a -\

de nos premiar pedímos-I.he com todo o s |
fervor tle que somos capaz : «Cordeiro de |'|
Deus, tiai-nos a pazk M

Ycio pcla tcrra ínteíra. no interíor de |»J
quási tt)dos os países, sritos de ôdio e |,|
amcacas tlevastatloras, de multidôes des- i? «

vairadas a quem roubaram a esperanca I I
do paraíso na outra vída sem lho potlerem |'|
assegurar nesta. |*J

Revoltadas contra as injusti'cas da or- |»|
tlem socíal presente e o esctincialo da vída (T,|
de tanfos crístãos que não vivem crísfã- a

-

mente, quereriam loucamente derruir as I &

colunas do edifício socíal, sem repararem |'|
que na derrocada êle as esmagaria tam- |*|
bcm a clas com tudo o que ainda houvesse |»|
de jtistica e amor-em vez de trabalharem ([,|
efĩcazmente, por proccssos moraís, como

ensina a Igreja, na reforma cristã da so-

ciedade acttial e
-- horrorl—como hordas

de bcirbaros blasfemam do Divino Opcrá-
rit). ésse Deus de amor que se fcz seti ir-

mcio, convertendo o trabalho iuima obra

divína ; na sua perversâo (de quc nãt) são

porventura os maiores responsáveis), pôem
u propria glôria em screm nuíquínas pro-
dutoras dtim trabalho sem dignidatle nem

oc-—cc- ĸcn-

1 >______> C_____> C__ ^31—3 >__ _^>Cr:
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nobrcza. os mes.i os qtic sk> :h< \ ĸdos a

iionra divína tie coiabo acores ■'■:■ i)ctis

Por élcs pednntis de lo.;.-> c) coracão,

nesta hora em que cantamos a gloriu de

perfenccr ao Mesire Divino, t|ue nũo re-

serve sc) para ncSs os qtie cremos nEle os

Seus infinitos fesouros de luz e paz e graca,

mas (lembrando-Lhe c]tie é o Mcsmo que

disse: «tenho compaixão dcsta multidcio»)

renove o milagre de multiplícar os pães

com tjue mate a fome de tocios os t)tie têm

fomc e séde tle justíca.

Ensombra-se de nuvens de tristeza e

preocupacôes a consciência de todos os

que amam e respeítam a pessoa humana

■ mniT-k-» .-n..r-.l ii..-tí^ fTt^r.'Vf i;,r-.e<->- c
-

|_vi ^-

cioso que o físico, pois foi feito â seme-

Ihanca de Deus,- ao presencíarem o triunfo

de reg'imcs totalitáríos que pretendern, dcs-

truindo a libertaccio dc\ consciência hu-

mana pelo Cristianísmo, recontluzír-nos a

concepccio paga ciue dívíníza o Estado e

!ht" sacrífica o homeni, corpo e alma, como

na Cliccía nnií da artc c \\<\ koma nuií do

tlircito. em que o cullo da P.ilria absorvia

a coiiscíéncía intiivitlual.

C<*»ni a triunfal alcgría tltis que na

Igreja reino universal do cspírito, que

sem fôt'c'u maferial se baseia e apoia st') na

fé e no tinitir- acharam ti íonte e a garun-

tia e o rcíugio tla líbcrtlade moral no

mtintlo, conhti o cesarismo absoluto dt)

poder público, rogamos ao Senhor, por

ocasíao dêste aniversúrio em c]iie celebra-

mos a libcrdade tle Lhe pcrtcnccr. que

conserve e dê vída e faca t'eliz na tcrra ao

Seu Vigário, a esperanca c a defcsa, hojc

c semprc, da libertlade de consciência no

mtindo.

Bate a miséTia ôi porta tie tantos lares

portugucses, quc ajudam a tcrra a produ-
zir o pão t]ue nos sustenfa e complelum a

obra maravilhosa do Criador com as obras

da indústria e tla arte humanas. - N'ão

tendo hoje a Igreja tesouros a distribuir-

-lhcs, seiicit) os da alma, pois os materiuís

(que, segundo o espírito e a lclra dos ca-

nones deviaiu scrvir ã sustentacao do cultt)

e dos pobres) luí muitt) lhos roubaram, íuio

nos resta mais dt) que o recurso tle lem-

=3C=íC=^.CP^0C- K>C-^-

^c=_-_>c__-.n>ti..ĸ->. -oc
-

.l-~-^< -Of

brar aos ricos que a sua riqueza tem o

cl\\-s-o da sustentaccio dos neccssitados, e

de pedir ao Senhor de todos os bens o

que Êk "icsmo nos ensint)ii a pedir-Lhe:

que a :odos tiê *o pão nosso de catla día».

Ikí amda 'eri ias abcrtas no seio da fa-

milia portuguesa, ctijo nome é, Deus lou-

vádo! pronunciadt) no mundo com res-

pcito c admíracão; e ao coracão do Pas-

tor, que o é e o qtiere ser de todos até

daquelcs cjue o não reconhecem nem

amam, e não esquece os servicos de al-

guns a causa da paz relígíosa do País,
doi como se lho cortassem tôda a divísão

oue impede irmãos de se amarem. Neste

■».»■•► i-.wncmo.'QtÍTC) t'e>-- '•*•< >«?■•« bo<l<v5~so-

cerdotais— día de paz e amor— fazemosos

nidis ardcntes votos por que se faga nos

coracôes e nos espíritos dos portugtieses

a neccssaría união, que, no respeito da

iustíca e na trunquilidade da paz, torne

fácil at)S que governam a autoridade c

alcgrc oos subditos a obediência.

Ouc o Senhor. einfim, cujo régio Cora-

C<io nos faz tlcscjar o que Ele mesmo nos

qtiere dar. Se dignc tie ouvir e atcnder es-

tes voíos e os muis c]iie Ele adivinha. Ncste

jubílcu cm c]iic alegremente celebrámos t)

N\)sst) sucertidcío -c por éle csta identifi-

cacão com o Senhor que Nos dá parte
mais íntinia nos ínfinitos tcsouros do Seu

eoracũo --pcdimos-Lhe contiatlamentc que
nũo queira ser o Salvador e o Mestre

e o Amigo sô para N\)S. qtie ncio somos

capaz tic O amar e servir como merece:

mas que, mostrando-Se no esplendor da

Sua divina beleza, atraĩa c seduza tôdas

as almas t]iie O procuram scm O conhc-

ccr, dantlo-lhcs a graga no perdão, a

paz na certeza, a luz no místérío, o apoio
no esfôrco, a esperanga na morte, a união

no amor, a felicídade na verdade.

Dada cm Lisboa, sob Nosso Sinal e

sêlo dc Nossas Armas, aos 26 de Abríl

tle 1936.

f M. CAIÍI). P.YHilAk'CA

kV'cjist.iJo iic. I.ívro Compclcntc da Câmara Patriarcal

P >' IIONORATO C. NUNES MONTURO

=3c=5 c-=i i^-s tt-^> c^^sg=of=í ..=3c=jc=oc=a s=
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| SUA UX.
'

RIsV.'1 O n'A'. /3/cV/)0 /V; 7T/F j
► (PSPANTIA), POIc INTI:liMÍ:DlO Ut'

l « .1 Í/AV. ÍO , FI:L ICITA SUA /:M/N/-NC/A

l Qtte tal L/omenajc en las Bodas de Plala )

( dc stt clcvacicn al Sacfirdocio fiasa rcves- \
\ tido la magni/iccncia y /a cordiaiidad qne l

) reatmenle ha tenido, no nĸ scrprende. Is'ra '

( 1

\ /ágicc. Ast lo pea'ian ta noblex . y la ren- \

\ cfiosidad dct pucblc Poi/ngiics y ast ic cxt'- <

y -jian las prendas verdaderatncnte admira- )

i bles que ennquecen y uurcolan ui Lîn. tnu .

y-y •Rev.mo .-v. Cara'enal- Ci'cnc-d^es Cen.-- I

j jeira. Yo me fionro nnicndc mis felicita- (

) ciones Y oracionesa las del pucblo Calc/ico i

de Porltiga/. j
'l i 1:1 Obispo Je Tnx l

-

¥ • ¥

[■íi..o Catolico Portufluês

I'îit'jiiiins í'cllorir ;i IipIîi flor

(|uo t'oi sompiv \)Y >i»i'i;i ilo uosso

roiTao: (.) rATI»IOTIS)[o

As sociedatlcs puru viverem em paz prc-

císam quanto possível t]iie a maioria dos setis

componentes tenham o mcsmo espírito, a-tim-

-de se unitícar a sua accao. Portanto, aqueles

que actuam na realizacão das linalidades so-

ciaís tc'in de promover essa uníficacao. A his-

tôria regista que até agora essa tinalidade foi

conseguida ou íazeiĸit) triuníar a justica nas

relucôes entrc os homens ou ímpt)ndo-lhcs

pcla fôrca a vontade do ptĸler. No primeiro
caso surgem os povos livres t]iie procuram o

triunft) tla justica, no segtiiult) os povos eni

qtic pretlomina a escravidão, e oiĸle a maio-

riu -

os t)tie trabalham não podem cscolhcr

ncm t) ltigar nem a cspccic de Irabalho, por-

c)iie é o podcr que os arregimcnta em esqua-

dras e c)s envía para onde quere, i>ndc essa

maíoría não tem o direito de constítuir famí-

lía, porque a essa constítuicão o poder sc

opôc, t)iĸie nem se pode dedícar a proteger
os tilhos e a mulher..., onde não pode ex-

pantlir nem dar a conhecer as tradigôes relí-

gíosas qtie fazem o fundo da sua consciência,
onde iuío pode sonhar na satisfacão do inato

senamentt) de apropríar o fruto do seu traba-

Iho <i satisfacão dos setis interêsses pessoaís
ou clos ci iiieles que ihe sao mais prciximos.
P e_>'. si' jc<ío ck'S escravos qtie o Mar-

nísi o <-:ige,Mr> , perttitamenle paralela e se-

neiiLinle ã do5 escravos gregos e romanos.

Ncm todos s.'io escravos desta natureza no

Marxísmo, há lambém os que constituem o

exército vermelho, bem e gratuitamente sus-

tcntatios e vestidos e armados, para impor a

voiuuolc Uu.s.cU.sv',niĸ).r,aos recalcitrantes.
'

[<. > o troballĸ) sô recáĩ sôbre t)s 'da píT-
meíra espécie, que dêle não auferem nem dí-

gnidade nem poder e antes se sentetn como

os antigos, «tlesprezados, batídos, brutalíza-

clos, sem díreítos, verdadeiros anímaís com

voz htimana».

E csta a perspectiva das sociedades Mar-

xístas, tlc horÍHt)iitcs confinados âs materiali-

dades esttipídas e vaídosas dos ideôlogos ju-

tleus t)ue as ídearam c se mancomunam por

lôda a parlc para as ímpor. Ouc os homens

tle inteligencia reparem na quetla das moder-

nus cívílízacôes que, necessãriamente tercí lti-

gar, por tôda a parte, pov onde passc csta

horda de bárbaros embriagados pcla vísão

tlum paraiso terrestrc, ondc se iuío vislumbra

sciitio o horror, o tkiío, a côlera ct)ntra tudo

o que é elevado e nobrc, eontra tudo o qtie

represenla líberdade e justica entre os homens.

Ik)]c c]iie ja tém ao seu dispor os recursos da

maíor nacão do mtincio é perigoso para todos

os povos o cspíríto de impérit) qtie os anima,

c êssc desejo de conquista que encontra em

tôda a parte a cumplicídade dos políticos ex-

tremistas qtie sô estão satisfeitos quando cs-

|)alham a ruína e o extermínío dos que se lhes

opôem. Na nucoio vízinha parece ]\í tomarem

P<i e na côlera da destrui'cão nãt) têm como

segrédo os desígnios que ípnnam sôbre a in-

depetĸleneia tle Portugal. E verdade que pre-

lendein encobrir êsses desígníos com a presta-

cãt) tlt) graiĸk' servico de bolchevizacão de

siis hermant)s». Ntís porcm conhecemos por

expcricncía de scculos t) desejo inveterado dc

absorccio — nunea abandonado pelos «grandes

políticos vizínhos». 1; por «grandcs polítíctTS»
se tt'iu t)s tla nova ideologia. Tcmos qtie con-
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tar com êlca c.iini' conlamos ctin scus ame-

passatlos.
A tiníca fôrca que p idemos opor, uu hu-

nmdade tle nac.it) ]>ct|iiena. é a do patrio-

tismo. kelizmente c|ti>_' essa U">rca está bem

víva em todos os corugôcs portugucses e t|tie

cssa peste dos internacionalismos ainda a iĸio

estiolou. Todos nos querenios viver como na-

cao livre e, se respeitamos tôdas as outras,

exigimos para nôs ígual respeito. E nessn li-

berdade que repousa a nossa alegria de país

bem governado, que se basta a si pn.prio e

que zela com todo o aía para c]uc na alma

tlos portugueses se fortalega, cada vez mais,

essa chama de patriolismo qtic durante tantos

séculos tem imposto a estranhos o respcito

que nos é devido.

Relembremos para isso tôdas as. .j£kuías
tto "passacio, paTâ qûc~ê~ssa evocacao nos

traga a certezn cle frutos ídênticos se as nos-

sas acgôes presentes forem aíervoradas por

êsse doce sentimento de amor pátrio que

ennobreceu as accôcs anligas.
Lcmbremt)s sobrettĸlo a esta gerac'oit)

prescntc
—

as chagas já saradas clo govêrno
dos Eilípes, c t]tic se reabririam mais pungcn-

tes e mais horríveís se nos deixcissemos imbuir

tla «amízatle castelhana*. Castelhanos- • • cas-

telhanos..., pt)ís se nôs já cstrcmcccmos dc

indignac'cio ao lermos nos jornais as colítlía-

nas crueldadcs, incé'ndios, proíanacôes e assal-

tos com t]ue todos os días a cles prôprios se

bríntlam, i como havemos de SLi[)or t]ue jcí te-

nham sofrído moditicacão no caráctcr de fe-

rocidadc aniiga que nt')s, como vítimas, cxpe-

rimcntamos quando at) ímpor-nos o seu

«govêrno paternak sofremos as atrocídatles

tlos tlías de sat]Lie, com todos os costumados

horrores e iníâmías, qtie aíiĸia agora nos fa-

zem cstrcmcccr de repulsa ! Sim, estão cicatri-

zadas essas chagas, mas não podcmos esque-

cer c]tie se nos impôs um govcrno liberticida,

quc perdemos ttido quanto fc")sse sombra de

prestígío e dc Iibcrdade, tle que tôtia a nossa

economía de naccio civilizada e nuii tle na-

Côes, foi expolíatia.

Oh, salutar lembranca! Quc ela sírva para

nos preservdr de novos horrorcs ; que cla

sirva cada vez mais para incentiíar nos nos-

sos coracôcs at)iiela chama tcit) viva que deu

alento aos nossos avt')s para durante 28 anos

enfrentarcni a organizncão castclhana cni ba-

lalhas e reeontros inúmeros, nos quaís nunca

maís tiei.\cimt)s amortecer o sentimcnto |)dti ío-

lico, d que ayoru devemos dar tôdas as encr-

gías. Como no passado resístímos e nos fize-

mos firmes, também no presente o seremos.

Nas tcrras das fronteíras tla Beíra, de que co-

nhecemos as tradicc.es e os anelos, podemos
tirar a ilaQão tie que ainda hoje, como em

16-10, cada liai.itanie será um soldado prestes
a defendcr a sua pálria nao sô no local do

nascímento pronto sempre a sacrificar todo

o seu bcm, tôdas as suas terras, tôdas as suas

colheitas. tôda a stia família, não durante um

dno, mas durante dez, vinte oti trinta anos se-

guitlos, mas ainda ír e vir através de todo o

país, sempre com o mesmo espírito de sncrifí-

cío pela seguranga nacional.

Há hoje porém, nestc campo, uma grande
diferenc.a que é preciso a todos frisar: É quc

nas campanhas modernas por maior qtie seja

o..e5_-árita.de.pahioii.;u'.o. a.hei:aicidade.e ya-

lentía do cidadão que quere ver a sua terra

Iívre, iuit) se improvisa o militar. A nacionali-

dade que qtiere viver tem de palpar todos os

perígos que a cercam e preparar com antece-

dcncía a deĩesa adequada.
Para a tieíesa do iĸ^sst) territôrio temos

hoje nccessídade tlc armas especiais, que sô

podem scr bem manejadas por soldados es-

pccialízados. Não c sô o ntimero que faz a

eficiência dos cxcrcítos: c a perícia e o arma-

mcnto. Qucremos ser livres? Bem, bem, é o

espíríto neccssário do patríotismo o primeiro
clcmcnto para a líbcrtlade. A seguir lembre-

mo-nos tle que são necessários chefes. Da es-

colha tios cheíes depcnde quasi sempre o

tríunío tiuma eatisa colectíva. O bom sucesso

tlc qualquer emprêsa tem como base a orga-

nizagão. A emprcsa patriôtica da defesa da

naccit) tem de organízar-se lentamente, metô-

dícamente, ])ara que nãc) sôe trágíca a hora

tlo sacritícío patríôtico.

* • * -

()S IIOS^OS MlllÍiÍ'OS

Dispcnsaram cspecial interêsse a expansão
do Liltimo númcrt) de «A União», os srs. Al-

cíno Amadeu Alves, de Moncorvo, Jocio
Abrantes Casanova, de Marco de Canavezes,
IV Angelo Minhava, de Yila Real, c D. luan

|t)sé Ciago, de Zamora (Espanha).

Deram-nos a honra da sua visíla os srs.

P.c li'rnĸ) Antonio Pranco Avelar f:írmo, de
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Parctle (Cascaís), Dr. Anit.mo Curneíro da

Frada, conscrvador do kkgisto Civi! cm La-

gcns das Flores (Agôrcs), Conego loaquim
Lotirenco, de Beja, IV Manuel Lopes da

Sílva, de Almargem do Bispo (Sintra), P.c Hí-

lário Afonso Pires, de Míuzela (Almeida) e

Eng.° Aníbal Soares Píbeiro. clc Coimbra.

Por tôdas cstas atencôes, mtiito agracle-
ccmos.

— *•*--- _

■'A 1 niâo" iui imjnviis.i

Referiram-se ao último ntimero de «A

União*, publícado no mcs de Abril, os se-

guintes jornais-. «Novídades», «Diário da Ma-

nha
, <Cidade de Tomar», «Beira-Dão», «0

Zezere» e «0 Obidense».

Também o semanário «0 Evangelho», de

Lourenco Marques, publicou uma amável re-

ferêncía a proposito do 16.° aníversário dc

«A llnião», precedendo a transcriccio do ar-

tigo «Oposicũo aos sem Deus», publicado no

n." 294 dc A União», dc laneiro prôximo

passado.
E o jornal «0 Lafonense», de Oliveira de

Pratles, de 3 de Abril passado, publicou uma

apreciável reícrência a emísscio radiofônica

que, por iníciatíva de «A Uníũo», se rcalizou

no tlia 29 tle Marqo liltimo na Emíssora Na-

cíonal.

Muilo nos apraz regístar os nossos reco-

nhecidos agradecimentos por tôdas estas

atencôes.

•

"

V rnifio" na Jváilio-Tolotbniîi

A Emíssora Nacíonal, pela emissão do tlía

11 tk) passado mês de Abril, noticiou o Su-

mário do tíltimo niimero de «A União».

m

Também a lîstaccio kadíoemissora C'\~ 2 A\\

da ilha de S. Miguel (Ac'ôres). fez reíerencía

ao Sunuúio do n." 296 de «A llniãcv., pela
emissão tlo tlía 14 do mês passado.

Âs duas emissoras os nossos agradeci-
mentos.

lislaiãii e Jurispruflêncla
Jáinistério do 3nterior

Lei n.° 1.940

R'ii nome da Nac,ão. a Asscmblcia Nacional dccreta e

ĸii promnlgo a lci seguínte:

t '■. c 'iiccllioî ;ei ão classiiicados em urbanos e rurais,

potlendo uns c otitros ser de lĸ'. 2.a e 3.'1 ordeni.

I.ASE II

As freguesias serão de lĸ1, i.~ e 3.'1 ordcm.

liASI: III

Em todos os concelhos, â excepcão dos urbanos de

l.J orJem, liaverá tim conccllio municipal composto do

prcsiJentc da câmara c dc rcprcscntantcs. natos ou efec-

livos, das Itmtas de ireguesia, das Miscricordias, dosorga-

nisnios corporalivos (grémios, sindicatos nacionais, Casas

Jo Povo. C'asas dos Pcscadorcs, como tiuaísqucr outros

que venham a constituír-sc) e dos maiores contribuintes

tla contribiiigão prediai rústica nos conccllios rurais e da

contribiiicão rtislíca ou urbana. nos concelhos urbanos

A cslc concclho, alcm dc quaísquer outrasatribuicôes

qtie o Ci'xligo vcnha a conferir-lhe, compctirá ;

I ° IJcgcr os vcrcadorcs oia câmara municipal e rcs-

licctivos substilutos ;

-2." licvogar o mandato aos vcreadorcs quando, em

t'ace olc cxposicão tuntlamcnlada do prcsidcnteda câmara.

o julgue conveniente â boa marcha da administracão mu-

nicipal ;

3.° Rcqucrer ao Oovêrno sindicância aos actos do

presidentc da câmara municipal ;

4.° Pronunciar-sc sôbre as deliberacôcs da câmara

municipal quc, nos termos do Côdigo. dependam da sua

aprovacão para sc tornarem executôrias.

Os vereadorcs poderão assistir âs sessôes do conse-

Iho municipal c lomar parte nas discussôes, sem volo

§ único. No Côdigo será regulado o modo de subs-

lituir a representacão dos organismos corporalivos 110$

concclhos oin qtic não estciam constituidas seccôes dos

sindícalos naciouais ou não scj.ini sede dcstcs ou em que

não sc tcuhani constituido grcmios.

BASH IV

Nos concelhos urbanos dc l.>* ordem os vcrcadores

scrâo clcilos pclas iunlas dc trcgucsía c organismos corpo-

r.ilívos do Conselho.
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HASI: V

Vs atr:bu:<_:<_)cs deliberatívas das nairaiĸ.ã municipais

.ci'ão umas dc txerc.cio íacultativo e out as dc cxtocie.o

obi igatôrio, dcpciidcntíc .1 cnumcracão o -l<i= cid Jasse e

ordem dos concelhos

As câmaras municipais não poderão Mistituir servieos

011 realiHar obras e inclhoramentos lacultativos sem que

estejam criados e dotados 05 seivi<,os. obras c melhora-

incntos obriyatonos. salvo sc a rcspeclíva dtl.beracão li-

vcr sitio lom.ida poi qualro quintos dos verc.i.lorcs, nos

t'onci'lhos urbanos de I.'1 ordcm, ou aprovada por trcs

quartos dos vogais do rcspcctivo concclho inunícipal, nos

restantes concelhos.

Neste caso, porém, a deliberacão so se tornará exe-

ctitôria se o Govcrno não lhe opuzer o seu voto dentro

do prazo de Irinta dias.

líASf: VI

Carecem da aprovacão do Govêrno paia se torna

rcm cxccuti'irias

l.°As posturas c regulamentos de políei.i sanitána ,

2.° As iiosluras c rcgul.iinenlo; relalivos ao Irãnsiio

na via pública

3.° As dclil>cr,it,'t)es sôbre empréstimos.

Nos concclhos urbanos dc \.~ ordem n.To scrão exe

culorias scm aprovacão do Govcrno, alcm das dclibcra

côes acima intlicadas, as quc tcnham por objecto :

1 .0 A rcalizacão de obras ptiblícas cujo valor exceda

3.000*00 ;

2.° A concessũo dc scrvicos públicos 011 dcobraspu

blicab dc valor supcríor a 5.000*00

2.° A munioipalÍHacão clc servicos

l.° A conccssão de cxclusivt's.

Sc dcntro do prano clc Irínta días contados da tlala

da cntrada tio oíício do prcsidente da C.îmara no Mínis

lcrio do Inlcrior, não fôr publicada portaria conccdcndo

ou ncgando a aprovaeão pedida. considerar-se-á apro-

vada a dclibcracão quanto ao refcrido nos ntinieros I." c

..." da l.f park' c I ." e -:." da 2. paitc.

bASE VII

O prcsidcnte da Ccîinara bcm como o scu substitutti,

serão nomeados pelo Govcrno de entrc os rcspectivos

municipes e pclo praĩo a íixar no Côdigo.

As suas fiincôcs serâo i'cniuneradas nos concelhos de

l.> ordcm e poderão sc-lo nos de 2n> e 3.' ordcm. pela

forma quc o Codigo delcrminar

P>ASI: VIII

lĩxccptuados os concclhos dc l.isboa c Pôrto. ontlc

havciá adininislradores dc bairio, 0. prcsideme d.t cainara

scrá o inagíslrado atlministrativo do concclln' oodendo o

Cotligo alribuir Jhc nos concclhos ruraiĩ dc __

'
c 3 '

or

tlcni. pcla íoinia que o Côdiyo tlctci ui'iiai

iiASi-: i\

Sei'á pcrmitido ás Câmaras Municipaís explorar, sob

íorma industrial e por sua conta e risco. serviîos publi-

cos de ĩntercsse local, cujo objeclo scrá espcciíicado no

Côdigo

Csles servít;os vísarão a satisfaner necessidades co-

lectivas da popula?ão oto concclho, a que a iniciativa pri-

vada não proveja de modo complelo, e não a estabelecer

concorrcncia com a indústria particular.

Os scrvicos municipalÍHados lerão organÍHacão autô-

noma adentro da administracão munícipal, nos termos

constantcs do Ctidigo, dos regulamentos e das delibera-

íôes das Cámaras.

BASI. X

Sera permitido âs Câmaras Municipais associarcm-se

para e realizacão de interêsses comuns aos respectivos

Cc.ncc.!ic>_., fonii.inJo ft Jt: .:,\\. Je
x

'imcípios, .-om a or-

ganiza?ão c para os fins a fixar no Côdigo.
'

li.ASl: XI

t) Ministro do Intcrior, ouvido o Conselho Nacional

Je Turismo e o Conselho de Clbras Públicas; poderá dc-

nrelar

1 » \ fedcracão obrigatôria dos concclhos urbanos

Je 1 •' orde-n com os concelhos vizinhos cm que a sua in-

ilucncia sc iaga sentir intensamentc

•».° A lcderacão obrígalôria dos concelhos limitrofes

Je ,1111 concclho urbano, de qualtiucr ordem, com cstc

quatĸlo coiisiderada tilil para o t-icilo tla claborat;cĩo e

execucáo de um plano ole urbanÍHacâo e expansão.

t'onsitierar-se-ão constituidas, a parlir da dala da en-

Irada do C'ôdigo em vigor. as seguinlcs íederacôes :

l.° Po concclho .le Lisboa com os concclhos de Oei-

ras. Cascais, l.ourcs, Sinlra e Almada :

2>> l)o concelho do Pôrto com os concelhos de Vila

Nova de Gaia, Valongo, Matoninhos, Maia e Gondomar

Alo-ni dos objcclivos a prosseguir pelas federacôes era

geral, poderá o Côdigo peimitir ou ímpor ãs federacôes

obrigatôrias a realiĩacão de outros nêle taxativamente in-

dicados.

BASE XII

O dírcito de clcger as juntas dc frcguesia pertencerá

prívalívamcnte ãs famílias rcpresentadas pelos respectivos

chcfes

l'.ASE XIII

Serão submetidas a "referendum.. 011 a aprovacão tu-

tclar. 1105 iermos do Côdigo, as deliberacôes das juntasde

treyuesia quc digani rcspcito a posluras ou regulamenlos,

i at|tiisicão onerc>>a 011 graluíta com encargos, de bens

iinobiliários. á sua alicnacão e .1 conccssão de servidôes

sôbrc bens paroquíais.
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l'.ASE XIV

As posluras paroquiais são semprc suamelid.i-ĸ ap:o
vacão do presidenle da câmara, quc exjinin.ira a -ua le

galidade c conformitlatle com os interc=se_. tio miiiiicipio.
I)a decisão do prcsidente d. c.inura soJt ra a un'

rccorrer, no prímciro caso. par,- o govcrnador cívil. e a

dtcisîo di'sle, para o tribunal conipctcnlt 10 .cgiindo

caso, para o consellio muincip, 1, ou jmi,. câinara mun

cipal. sc se tr.ilar de coiĸelhos ub.inos cle ordcm

'•■', \SI •.).

A. inl.i de 're ut->i,i
>

iu|
•

i J C : .1t : n >s

miíes tie uma cídadc ou vila podcrão u_.si>ciar-se paia a

l >n >:_..■• ".oão em comuni dos fins de assístcncia que por lc

!! ,:s iorcin :onti .dos.

Scrá obrigalona a umao das írcgucsias dos conce-

Ihos urbanos de l.J ordem.

C'aJa união dc freguesías será diriglda por uma co-

míssão ccntral das juntas de frcguesia associadas.

liASE XVI

m cada frcguesia haverá um rcgc.loi', com um subs-

líluio, amlios nomeados pelo prcsitlente da cãmara mtini-

cípal e por élc livreiiiintc demilidos, salvo nos concelhos

urbanos dc l.1 ordcm, cni qtie a stia noineacão c dcmis-

são pcrt.-necin ao govcrnadoi' civil.

liASI: XVII

,\ .ídministracão provincial tcr.í por ôrgãos o consc-

Iho dc províucia <■ iuna junla provincial composta Je prc-

cuiadorcs por aqucle elcítos anualmcnlc

O conselho de províncía scr.í constiluído por : uni

procuratlor de cacla uma das câmaras municipais da pro-

víncia ; procuradores cleitos pelas corporacôes adminis-

trativas c instilutos dc uli! da.le local da província, e pro-

curadorcs rcprcsentanles dos varíos ramos e graus de en-

ií.io existentcs na províucia.

liASI: XVIII

Os consc.-ll.os de provincia lerão atribuiccĸ s

a) Pc iomento c coordciiac.To economica

b) l)c cultura ;

c) Pc acsistência.

.
No Côdigo cspcciiic.ti' se-ão as delíberacocs que, 1:0

excrcício tlestas atribuicôes, os ooncclhos <lc província

potterão tomnr.

liASE XIX

Scr.To submelidos á aprovai,'ão olo Govêrno asdelibc-

racôes tlos conselhos tlc |irovíiicia t|tie implícjuoni a exc-

cticão, por ndniĩnistracâo dirccla ou por cmprcit.itla, tle

obras públicas de valor superior a _^.t)00$00 e as respei-

rinles m cmpréstimos e a lancamcnto de impostos.

IIASE XX

Compelirá a junta províncial executar e iazer exe-

cuiar as deliberacôes do conselho de provincia, superin-

tcnder em todos os servicos provinciaís, preparar o pro-

no o Je orcamento ordinário c aprovar os suplemcntares

"CDresenO: por intermodio do seu presidentc, a província

eni uiieo ou fora dcle e excrcer tôdas as dcmais atríbui-

nĸV . qt;e o CoJigo Ihe confira

l'.ASE XXI

As dcliberacôas dos corpos administrativos sô pode-

rão scr suspcnsas. modificadas ou anuladas nos casos e

pcla iorma previstos no Côdigo.

BASE XXII

Os corpos administrativos serão obrigados a delibc-

iar sôbre os assuntos da sua compelcncia dentro dospra-

zos <iue o Codigo fixar, contados estcs da data em que

Iho rcqucirani qunisquer intcressados. entendendo-se t.u :

a falta de deliberacão dentro oio prazo equivale, para efei-

|os dc i'eclamac.To contenciosa, ao indefcrímcnto do rc-

i|ucriinento aprcseutado.

I5AS1: XXIII

O Govcrno por intermédio das autoridades e agcn-

les indicados no Codigo e pcla torma ncste prescrita,
cxcrccrá ínspecc.To permancnte sôbra os corpos admínis-

Irativos. a-fim-de averiguar sc cumpieni as obrigacôes im-

postas por lei e se os scus servícos tuncionam regular

mcnte e no inteicssc do público.

liASl: XXIV

Or corpos administrativos, bem como as juntas pro-

vinciais, poderão ser dissolvidos pelo Govêrno ;

I." Quando. por via de inquérito, sc mostre que a

sua gerência c nociva aos ínterêssos das respectivas au-

larquias ;

2." Ouando, depois de advertidos, deixem de tomar

as dcliberacôes indispcnsáveis ao desempcnho das atribuí-

(,-ôcs de cxercicio obrigakírio ;

3." OuanJo se iccuscm a prestar á inspeccão admi-

inslrativa tôdas as informacôcs c esclarccimcntos quc Ihes

iorem pedidos c a íacultar aos inspcctores o cxame dos

servit,'os e a consulta dos documenlos ncccssários ;

4." Otiando sc recusem a dar eumprimento cĩs dcci-

sôes tlctinitívas dos tribunais.

No dccrelo dc dissolucão, que seiĸi semprc funda-

nicnlado, inJicando-sc os faclos ou omissôcs que lhe de-

ram causa. declaiĸii'-se-.i sc tem ou não lugar o regime dc
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íui_la c. no « o nega iv. :i.\<_..--s -u ) día 'a :,cv.i elci-

c<it jmpret idido Jei lio dos viu.c -cgi ;iie_> ao cia pu-

.ilicacão J<> decrclo.

15 -\SF XXV

O Govcrno decretará o rcgimc oic tulo-la para oscon-

celhos, írcguesias ou províncias

I." cTuando não scja possível constituir o conseiho

municipal ou o conselho de provincía por ínsut'iciência dc

ntimero de vogais eleitos ;

2." Quando, por talta de ntímero devida a culpa dos

respectivos vogais, se não realíze a sessão ordinária do

conselho municipal ou do conselho de provincia ;

3." Ouando as cámaras municipais, juntas provinciais

ou de fregucsia, não sejam eleitas por ser impossívcl a

rcalizacão do acto eleitoral ;

4.° Quando as irregularidades que dêem causa á dis-

solucão dos respectivos corpos admínistratívos sejam de

molde a comprometer gravemente os mterêsses locais-

Pecretado o regíme dt tutcla, será a gerência da au-

larquia confiada íntegralmenie a uma coinissão adminis-

trativa dc nomeacão do Govcrno. sob a inspeccão do go-

vernador civil.

O rcgime de tutela não poderá durar alcm do tim do

ano civil segtiintc áquele cm cujo decurso tenha sido de-

cretado.

liASE XXVI

Se. terminado o pcríodo de lutela. não fôr possivel

rcimir os orgãos colcclívos da administracão do conce-

Iho, freguesia oti província, ou se, dentro dos trcs anos

imedialanienlc posleríores a expiracão dcssc período, hou-

ver de novo fiindamenlo para a aplicacão do mcsmo rc-

gimc, scrão cxtinlos o concelho ou fregucsia ou mudadaa

scde tla capital da provincia.

liASE XXVII

Para o servico das secretarias das câmaras munici-

pais, conselhos de província e governos civis havercí di-

fcrcntes categorias de funcionáríos, constituindo uma so

carrcira, com duas ordens de quadros : o quadro geral

dos servicos cxternos do Minblcrio do Intcrior e os qua-

dros privativos.

O Côdigo designará quais as categorias de qualquer

dos quadros a que corresponde o exercício das várias

iuncôes das secrelarías dos corpos administrativos e dos

governos civis e regulará o recrutamento, promocão e

provímento. servico, vencimentos, aposentacão e disci-

plina de todc>s os funcionários e empregados. quer de se-

cretaria. qtier técnicos. dos govcrnos civis c corpos admi-

nistrativos.

bASE XXVIII

As fînaneas dos corpos atlministrativos scr.To rcgula-

dos cm obediêneia aos seguintes prineípíos :

1." Autonoima linanceira. nos termos que a tal lei dc-

lerminar c sem prejuíĩo da fiscalizacão e tutela do Es-

lado ;

2° So poderão ser contraídos cmpréstiinos para a

realizacão de obras e melhoramentos de utilidade pública
emquanlo os encargos da divida não excederem a quinta

parte da receita ordinária, salvo tratando-se de emprésli-
mos para servícos municipalizados. os quais poderão ser

autorízados senipre que os encargos déles resultantes te-

nham compensac.ão no rendimento dos mesmos servicos .

3." Os regimes tribuláríos serão estabelecidos por

íorma qtie não seja prejudicada a organizacão fiscal ou a

vida financeira do Estado nem díficultada a circulacão dos

produtos e mercadorias entre as circunscricôes do País ;

4." Serão obrigatôrias as despesas que resultera do

pagamento dos vencímentos aos funcionártos e emprega-

dos dos quadros ou da satisfacão de encargos regular-
mentc contraídos e as demaís cuia realiEagão a lei ímpo-

nha ;

5.° A prcvísão e cômputo das receitas e despesas de-

vidamente autorinada em cada ano econámico constarão

do orcamento ordinário aprovado atc; 31 de Dezembro do

ano antcrior ;

ô." As luntas de I-'rcgucsia não poderão lancar impos-

los ou cobrar adicionais as contríbuicôes do Estado, mas

receberão das Câmaras Municipais um subsídio para me-

Ihoramentos ruraís.

bASl: XXIX

f:m cada dislrito haverá um magistrado aJminislrativo

imediato rcpresenlante do tiovêrno, cora a designagãode

governador civil.

Publique-se e cumpra se como ncla se contém.

Pacos do Govérno da República, 3 de Abril dc U-iĩô.

—Antonio Oscar de Fragoso Carriona—Antcinio de Oli-

veira Salaĩar—Mário Pais de Sousa.

IDiátio do Govêtno— 1 •' sírie—N.° 78, de 3 de Abril de

1936).

-•¥■••¥■-

fttjlj
( 'oiiírrossos C.itolioos

Congresso do Apostolado da Oragão e das Associagôes
de Piedade e do Cullo da Arquidiocese de Braga

—

Congresso do Apostolado da Oracão em Lisboa

No prô.ximo mcs de lunho realiza-se em

Pnaga sob a díreccão do venerando arcebispo
Prímaz e com a assistência de Sua Eminêncía

o Sr. Cardial-Patriarca e de todos os outros
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Prelados portugueses o Congrcsso do Apos-
tolaclo da Oragão.

O programa das sessôes, que publicamos
a seguir e hão-de realízar-se no Teatro-Círco
de Braga, pelas 16 horas, nos dias abaixo tle-

signados, tki o ritmo dos trabalhos a Iratar,
ritmo de energia e rejuvcnescimento para a

eficaz formacao das fôrcas vivas do exército

crístcio.

PIA 17—
"

0 Apostolado da OracJo <fite nao tact patlc

Ja AccCto CatolUa '"
. ..- : ■tit'a : ■jco'JJetĸi.:! c inJ'spcn:-Jrel

Ja tnesiiici . I. o. cc.o

'r |oão I oircíi ci loiucs. prolessor no> Seiniii n ;. >

Conciliar de Braga. Director do "Mcnsageiro do Coracão

tlc lesus,, c Dírector Diocesano do A. O.

®

"Os principais obslJculos que se opôem a que as nos-

sas Contrarias, que de sua naturesa sao associacôes auxi-

liares da A. C, prestem a csta attxilio cfica.z, e mancira de

os remover,,.

I)r. Antonio Gonealves Pires, Cônego da Sc Prima-

cial, Profcssor dc I'ilosofia c de Direito Canonico no Se-

minário Conciliar, Pirector da Accão Catôlica c Vigário
ticral do Arcebispado.

m

1 l'rofeccJo ás Papacigas,,, obra insiyne de atnor do

proximo e di<jno ob/ecto do xêlo dos .icladercs e .zcladeras

do Apo.slolado da OracJo

I). Maria Ioana Mendes Leal, dc l.isboa, Vice-Presi-

tlentc Nacional da Obra dc Protcccão ãs k'aparigas, agra-

ciada com a Cruz "Pro Ecclesia et Pontifice., e Directora

do jornal "A Protect,ão.. .

m

DIA IS— "O A. O. c a tormacão da Jnl'áncia para a

.1. C.—A. C. 1S. C. e' a "cscola prinijria da A. C.„.

Dr. Maríano Pínho, Direetor do "Mcnsageiro de Ma-

ria„ e Promotor Nacional das C. E.

m

"O Corpo ac .ĩclaJeres e .ĩelaJoras do .1. O. ao ser-

eico da A. C. ...

D. Irenc Alpendrc dosV.ntos. Proíessora diplomada

do "Lar Academico,, de liraga

m

"C /1. O. e o reinado do S.S. Corat;Jo dc Jesus na Ta-

inilia ,.

Dr. Lui.. Gonzaga de Assis Teixeira, Desembargador
da Welacão c distinto advogado.

m

\s OrJeni Terceiras seculares, como auxiliares da

.1. C

\'s loaquim Capela, O. 1:. M., talentoso poeta e Di-

rcctor do Colégio dc Montariol. de liraga.

m

1)1 \ «0 -■ C A O. c a fcrtnacãs da Jttventude para

j >'. o" . .

Pr. |osé Soares da l'onseca, Presidcnte Nacional da

luventude Catolica e distinlo advogado de l.isboa.

m

"O A. O. e o reinado socialdo S.S. Coracão dejesus...

Dr. Manuel Augusto Dias de AhcvccIo. distinto clí-

níco de Vila Nova de Eamalícão.

m

Pelalário dos trabaltios das sessôes de e.Jndc, exarnc

c apropat;Jc das suas conchisôes.,.

Dr. loão l-'erreira Eontes, Presidente da Seccão dos

Directorcs cio A. O.

m

ENCEk'k'AMENTO.

Antônio Correia de Oliveira. glorioso e festejado

poeta nacionalista e cristão.

A bem de esclarecer importantes porme-
nores a considerar no Congresso do Aposto-
ladt) da Oracão, ciue deve realizar-sc nos

dias 2 a 7 do prd.ximo mês de Junho, em

Lisboa, o Patriarcado tornou pública a se-

guinte nota :

Tendo sido adiado para a primeira semana de Junho

prôximo o Congresso do Apostolado da Oracão convo-

cado por Sua Emincncia Peverendissima o Senhor Car-

dial Patriarca pela Sua Provisão de 13 de Marco de 1935,

recorda-se que nesse documento S. Em.-1 Rev.mí> determi-

nou o segtiinte quc textualmcnte se transcreve :

Itavemos por beni :

1.°) Encarregar o líev. Direetor Piocesano do A. O.,

uesle Nosso Patriarcado de organizar e pôr em pronto

íuncionamento o scu Secretariado Geral ao qual compe-

lirá, sob a Nossa direccão supcrior. a iniciativa e efecti-

vacão de tudo quanto iraporte ao perfeito acabamento do

mesmo Congressc>.
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;. v'e.-omc i.ir a rc cita^ão Ja orn.^io que nuiid i

mos se -".bliquc ji mT<i :iien t-^ com ésle documcnto que que-

icinos enr ueccr com 1 00 dias de indulgência por cada

v .■:. jtie c re "te. líecomcndar inslantemenU aos ICev ■

l'árocos >|jc . iam ao nicnos a« passageus mai-.impori.in

tes dcste doctimcnto e exortem os ficis e particularmenlc

os associaJos do ApostolaJo da Oragão, a cooperarem

larga e gcjierosamente nos 'rabalhos dêste Congresso para

que dêle resulle a niaíor gloria para o CoracãoSantíssimo

de |esus e o maior provcito para as almas.

ConsiJcram-se plenamente em vigor eslas determina-

côes e recomendacôes de Sua Eminência lícverendíssinia

para o Congresso quc deve rea.ÍHir-se de 3 a 7 dc |unho

proximo.

É a seguinle a oracão pelo Congresso .

OI-íACÃO

O Coraeâo dc lesus que qucrcís sitvar o mundo

numa nov 1 reder.Qão sc'. Jc ainoi
,

I cveiaiicio e conce-

dendo aos homens as ríquez.is tla vossa infinita miscricôr

lia para com êles : abcncoai o Congresso com que o

nosso Patriarcado dc Lisboa lanlo deseja tornar-vos mai_

conhecido. honraJo e amaJo a fim-dc que, pclo vosso

rcinado de amor venha a Porlug.il o reíno tle Deus.

Virgem Sjulissimi, Senhora tia Conccicão, Mãi de

lesus c liaínha dos Poiiugueses, peoii ao Vosso Divino IT'-

Ih ) que abcncôe o no..so Congrc.so alcrvoranjo para

éle todos o> coraeôes.

■-

¥ • *
-■

X IVro,<_>TÍna<;fio Xarional

<lo Fatim.i

Os días 12 e 13 do corrente més, ct)iisa-

gratlos como é sabído— a Peregrínucoio Na-

cíonal tic Nossa Scnhora do kosário de l\i-

tima, foram vivídos por milhares e milhares

de portiigueses. e até estranjeiros, n : Cov.i

da lria.

Dei.xar de notar, aqui, ainda que dízetulo

pouco, o viver devoto das multídôes de Fá-

tima, sobretudo tiLiantlo o indiferentismo uteu

apresenta em fôlhas de trajo científico e di-

vulgacão social as suas carradas de rasão

para destruir a Eé dos peregrínos de Eátíma,

sería, por um lado, ainda o melhor ; porém a

Peregrinrgcio Nacional dos dias 12 e 15 do

corrente mês respondcu bem a êsses homens

tle desencontradas ideias, ticando-lhes apenas
coino sempre, a teimosia satciníca a clamar, â

cata de cngenhos, que ajutlem o seu esfôrco.
Dissemos jci, sem intuito de novidade para

os que viram:— as multidôes tle Fátinm !

Multidôes tle mílhares e mílhares de por-

tugueses, idos tle toolo o País, das cídndes c

das aldeias, e até estranjeíros, muitos, idos da
vizinha Espanha agrupados em peregrínagôes.

Sendo impossível dar tima referêncía a

cadu tima das numerosas peregrinacôes que
tomaram parte na Peregrinaccio Nacional,
ainda assím sabemos das seguintes: várias pe-

regrínacôes de Lisboa, designadamente das

íregLiesias do Santo Condestoivel, Bemfica, Al-

cântara, S. Yicente, e de Santo Antônio da

Sé ; outras da cidade do Pôrto, como a da

capela tia rua dos Bragas com 22 pessoas, o

grupo das Benjamínas da freguesia de Santo

Ildefonso, da mesma cidade, dirígida pelo Sr.

P.L* Iosc Cosme, com 27 pessoas, e aínda ou-

tras, organízadas, respectivamente, pelos Srs.

Alberto Leal, Eernando Alves Bandeira e Es-

cutas de Cedofeita ; a pcregrínagão de Beja
com 230 pcregrinos, t>rganÍHatia pelo Sr. Cô-

negt) loaquím Lourenco; a de Portalegre, di-

rigída pelo Sr. P.L Antônío de Carvalho, e

constituida por 60 pcssoas; a peregrinagão
da freguesia de Yila Nova, concelho de Mi-

runda tlo Corvo, com S0 pessoas, das quais
32 foram a pé. umas por falta de dinheiro

para transporte e outras por promessa, per-

correiĸlo assítu a distcincía tle 103 quílôme-
Iros! Organizt)',i esfa peregrínacão o respec-

lívt) pároco, mas, por doenca, contiou os pe-

regrinos ao cuidado tlo Sr. José Lourengo
Dins, tia mesma írcguesía, que foi de uma

exemplar solicifude.

Também foram peregrínacôes: de Cerejei-
las, da íreguesia e concelht) de Penela, com
4S pessoas, ao cuidado do Sr. Fernando Car-

valho Antunes, da mesma freguesia ; da fre-

guesia tle Mouraz, concclho de Tondela, com
33 pessoas, prcsidída pelo Sr. P.° Artur Pran-

cisco dos So.nfos; da freguesia da vila de

Borba, constituída por 60 pes^oas, das quais
um grupo de asst)cíados da Juventude Cato-
líca P'eminína com a respectiva bandeira, sob
a direccão do Rev. Pciroco, sr. P.e Luíz Gon-

zaga Martíns Ciiama; de Vila Yigosa, com 29

pessoas, sob a direcgão do Rev. Pároco; de

Almada, com S0 pessoas, presidida pelo Rev.

Prior da vila, sr. P.L' Tomaz de Aquino Ra-

íae! de Miranda, tomando também parte o

sr. P.L' Amaro Teíxeíra ; tle Oeiras, acom-

panhada pelo Rev. Pn\)r, com 2S pessoas ;

de Almargem do Bispo (Sintra), 63 pes-

soas, dírigida pelo Sr. P.e Sousu, e orga-
niz.uin pela Sr/> D. Prancelina Conde; da

l'igucira da l:oz, 24 pessoas, dirigida pelo Sr.

P.1' Cruz Gomes, e organizada pela luventude
Cattiilica Peminina-, da Barroca (Funckio), com
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23 pcssoas, presidida pelo Sr. P.e Antdnío da
Silva Sardínha; tle Lamcgo, com 40 pessoas,
ao cuidado da Sr* D. Carlota Pacheco : do
Péso da Régua, 60 pessoas da luventudc Ca-

tôlic^Coi>fercncia cle S. Yícente de Paulo c

Associagão do SS. Coracão de lesus, organi-
zada pela Sr.a D. Roberta Flisa Pínto de (iou-

veia, e sob a direccao >:lo Sr. P.e José Mirantla

Guedes; de Alijt', dirígida pclo Sr. P.' Artur

leixcíra Noura ; a peregríiiacão ínsulana, tla
ilha cle S. Míguel (Acores). com 52 pessoas, a<)

cuídado tlo Sr. Fran.isco C. S. Marlíns: c a

peregriiuioãt ac >ieai :. to 'n«íii da iM-i.i de b

Miguci, com 22 pcssous, c\o cuidutio do Sr.

Francísco Feneira de Almeklaje peregrina-

cocs tle Pigueirt') dos Vínhos, Moimenta da

l'.eirn, Estremoz, Cakias t'a Raínha, Cĩondo-

mar, Arouca, Covíllĸi, Espínho, Braga, Bra-

gnica, Évora, Algarve, Coimbra, Guarda, Leí-
ria, Yiseu, Guímarciis, Murtosu, Valega e Fu-

itĸiouro (Ovar), S. Tiago de Cacem, etc, etc.
De Vígo (Espanha) veio tatnbém tima pe-

regrínaccio, com 3S pcssoas, organizada pelo
sein-inário eatolico local, «Galícia Socíal»,
lendo como dircctor espirítual o Rev. D. Au-

gustin Lantlin, declarando os peregrínt)S t|iic

regtessam al/amen/e sa/isi'eilos.

,\s notícins dn chegada a Yígo dos pcrc-

grínos espanlĸ'is que tomaram parte na pe-

regrínaccio organizatla pelo semainíiio «(ia-

lícia Social», tlizem que ios pcregrinos vi'cncn

cnlasiasmados de ta religiosidad ,v t'ervoc de

ta initchedttmbre alli congregada.
I'ôdas as peregrínncôes tomarain parte na

procissdo das velas realízada no dia 12 a

noite, e na procissão do día seguínte para a

conducão da ímagem tle Nossa Senhora do

Rosário de Fátima, tla Capela tlas Aparíctães
para a Basílíca em construgão.

Assistíram aos actos religíosos da Percgri-
nacao Nacional os Ex."10S Prelados de Leiría,
Évora, Beja, Coímbra, Algarve, Yíseu, resigna-
táríos de Cabo Yertie, Braganca e Auxilíar

tla Guarda, e Bíspo de Meliapôr.
A adcracao nocturnn no tlía 12, foi prece-

tlída de Missa celebradn pelo Sr. Bíspo do

Algarve, e o Sr. Bíspo dc Yíseu prêgou nos

intervalos da recítaccio do RosnTio, sc*)bre os

mistcrios tlok)rosos.

Meditando t) místérío da flagelacãt) dc

lesus, Sun Ex.'1 Rev.mj referiu-sc a flagelacão
de lesus nos nossos tlins pelas muitas mani-

fcstacc")es de ateísmo c íiĸliíerentísmo que bro-

tam tlns camadas sociais, prcparadas pelos
liomens materíalístas tla política, tlo jorna-

lísmo, das letras, ciéncías e artes, comércio e

iiĸliisiria.

Sua Ex.» Rev.1"1 exortou os peregrinos a

livrarem-se da ínfluência nefasta dos que con-

tinuam a iiagelncão de lesus, acolhendo-se de-

voíamente a eterna proteccão da Soberana

Mãi da tiumanitlade e Padroeira de Portugal
—Nossa Senhora.

As palavras do E.x."" Prelado, proferidas
at) microfone, eram ouvidas em grantle parte
cio vasto recínto da Cova da Iría, e pena c

não haver ki mais amplíadores do som para

maior eticíência da pregacao.

N'; dia seguinte, tle manhã, realizou-se a

Comunlĸĩo Geral, precedida de Missa rezada

pelo sr. Bispo de Leiria, e adminístrada por

dezenas cie sacerdotes, t|ue constiluiu um edi-

ticante quadro de Fé, pelos milhares de pes-

soas, que comungaram.

As 13 horas, aproximadamente, um tanto

tarde, comegou a Missa dos doentes, ce-

lebrada pelo sr. Bíspo-Conde de Coímbra, que,
sendo tirn dos actos mais impressíonantes de

Pc, despertou a devocão dos numerosos pere-

grint)S; porém a círcunstância de comccar um

tanto tarde íuio permitiu qtie muitos peregrí-
nos assistissem até o fim.

Ao Evangelho prcgoti o sr. Bispo dc Beja,
que fez um cloqiiente díscurso, pedíndo aos

peregrinos que se mantivessem sempre uni-

dos na devoc.io a María Santíssima, iicio es-

queeendo o .ínior pela excelsa Padrocira de

Portugal, e ncio se deivantlo induzir por dou-

trínas que sô podcm aniquilar o bem estar do

lar c da família.

A procissão tk) Adetts ã Senfĩora de Fá-

tima foi, coino tle costume, pelo acenar dos

lencos, unm manifestagão de impressionante
beleza e de irradianle entusiasmo.

Aos olhos tlesltimbrados daqttelas multi-

dôes, os avíôes deíxavam cair, aproximando-
-se da terra, ramos de flores, como a dizer:

—

Yírgem do Rosário, nôs Te saudamos,

salvaí Portugal !

NOTAS VÁRIAS

Scio aprecicíveis de ano para ano os me-

Ihoramentos t]tie se notam no vasto recinto da

Cova tia lria; ainda assim, fora do rccinto

tlestinado ao movimento religioso notam-se

algumas cleliciêncías muito importantcs, c de

elementar necessidatle em tiualqucr terra.
—Tatubcm tleveria atender-se â circunstân-

c'u\, alíás vulgnr, tias pessoas, sobrettitlo me-

nores, quc perdem de vista t)s seus, e ficam
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ciep'jis esiarrecidos en>qu.::u> não eiiCfOi'am

pessoas quc os acolham.

beriam. estcs casos. de tácil solugão se ki

houvesse uma casa destinatla a ulbergue, onde

as pessoas poderiam dirigír-se em iais cir-

cunstcincias.
—Uma praga importuna c a dos que se

aproveitam da ocaskio para fazer negticío
sem atender ao valor das coísas.

As casas sérias poderiam remediar tais in-

convenientes,apresentandoosprodutosdecon-
sumo sem e.xorbitâncías, e procurando mesmo

combater tais propôsitos dos que ki pousam.
—O servíco policial de repressao â gatu-

nagem deveria ser intenso, sem csquecer os

parqucs de estacionamcnto dc carros.

—Também não será de mais notar a ne-

cessídade de melhor atencão das autoridades

sanítárías que tenham atríbuic'oes de zelar

pela hígiene das bebidas e cousas alimentícias.

--B tudo isto, pelo menos, claro eslá; dito

assim... por bcm, e a bem de tôda a gente.
Muitos tios peregrínos que de longe fo-

ram u Fátima aproveítaram n ocasião tle vi-

sitar varías terras dt) percurso, e em especial
os seus monumentos, como os mosteiros tle

Batalha, Alcobaca, Capela tle S. lorge em, Al-

jubarrota, Castelo tlc Leína. Castelo tle Obí-

dos, Mosteíro de Cristo em Tomar, Pa^os tla

Llníversídade de Coimbra, Mosteiro tie Santa

Clara em Coímbra, (onde se encontra o tti-

mulo da Raínha Santa Isabel), Mosteíro de ]e-
sus em Aveiro (onde se acha o ttimulo da

Príncesa Santa Joana), Bussuco. Luso, etc.
•

Nîi l'jinissoi'a Xacional
No proximc dia 2 de Junho

—

terca-feira—
âs 22 horas, reali2a-se, na Pmissora Nacional,
uma emissão rádiofonica sôbre diversos mott'-

vos do viver rttral.

Recomendamos aos Leitores esta emissão

rádioíonica, coiabcrada por pessoas dedicadas

å accão educativa de «/1 União~.

Livrps 8 Mi.atãĸ
Rotarismo e Catolicismo— Ccne<io l)c Antonio ũon-

calccs Pires.

Trata-sc dc um volume dc 2? páginas de boa factura.

niuito oportuno, sobrettido para esclarecer sôbre a ori

gem, organiHao'ão e fim do Potarismo.

Ilá quem dê carinhoso rclêvo ao Uotarísmo, e atc o

apresente eomo expressão Je corJial solídaricdaJe aque-

les o)ue devem niînter boa colabaracão para o desempe-

nho do scu cargo ; porcm o aulor do k'otarismo e Cato-

licismo, a paginas 70. afirma com honestidade moral e in-

lelectual .— 'o Rotarismo c a Magonaria professam os

mesmos princípios dogmáticos. rnorais e sociais, e tendem

para o mesmo fim, embora sigam por caminhos diferen-

les. A Ma^onaria c scctária. O Rotarismo é menos leal e

mais traicoeuo. Ean omilc deseja que o louvem„.

E a Maconaria teve sempre omo ideal, na expressão

do douto parecer da Câinara Corporativa- destcuir a ct'-

JaJe crista e eJiticar a cidadc maconica.

liem oportuno nos parece o livro do Conego sr.

dr. Goncalves Pires pelos esclarccimentos que dá, preci-

samenle, quando homcns. factos e exemplos tanto ca-

recem de taís luzes.

Como dissemos, o livro é de boa íactura. e foi com-

posto e impresso naTipog. da Ofĩcina de S. )osc, de Braga.

Pássaros.

Eoi publicado o n.°
~

da "Coleccão Agrária„, Pdssa-

ros, útil edicão da liiblioteca Agricola.

Este ínteressantc tratado origiual do sr. Ildefonso B.

de jAlbergaria, tralador-chefe do Aviario Central de S

Paulo llirasil). insere

kafas e Caraoiensticas- Proccsso de apanhar pas-

sai os—Gaiolas c viveiros— Eníermidades e tratamentos—

Psitacose dos Papagaios e Períquitos- Criacão c alimen-

tac-ão dc CANÁRIOS.

A edic.To proíusãinente iltistrada é da "Biblioteca

Agricola... k'ua de S. liento, 27?. 1.". Lisboa. c o seu preco

é de 2$S0 cada.

Novidades.

O diário catolíco «Novidades» publicou
no dia 19 de Abríl passado um magnífico su-

plemento com oíto pcigínas e boas ílustracôes,
de homenagem ao XXV aniversário da Or-

denacão Sacerdotal de Sua Eminência o Sr.

D. Manuel Cioncalves Cerejeíra, Cardial Pa-

tríarca de Lísboa.

Sabemos de mtiitas e lisongeíras impres-
sôes desperfadas por esta oportuna íníciativa

do jornal «Novidades».
As nossas cordeais felicitacôes.

A Ordem.

Com o iuimero publicado no dia 2 do

corrente mês iníciou o semancirio portuense
; A Ordem* o seu 24.° ano de actividade jor-
nalistíca.

O ntímero comemorativo do aniversárío

lem oito pciginas de boa apresentagão, e dá

csperancas de que o jornal melhorará sob

váríos aspectos.
Os nossos cumprimentos de íelicitacôes e

vo.)tt)s de prosperídades.
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0 presente número de A UNIÃO - do mês de Maio de

1936 ~

publica na íntegra dois importantes documentos alusivos ã

recente comemoragão do Jubileu Sacerdotal do

Senhor D. Manuel Gonpalves Cerejeira,
eminentissimo Gardial-Patriarca de Lisboa: —A Carta de

Sua Santidade Pio XI ao Senhor Cardial-

Patriarca e a Alocupão Pastoral que Sua Emi

nência proferiu na Igreja de S. Domingos, servindo de Sé Patriarcal

- De notar é, ainda, a transcrigão de alguns parágrafos de uma

Instrupão Pastoral do Snr. Bispo de Tuy.

Publica também um desenvolvido relato da última Pe-

regrinapâo Nacional ao Santuário de Fá-

tima, onde estiveram milhares de portuguêses e estranjeiros.

A secgão de Legislagão e Jurisprudência arquiva

a Lei N.° 1.940 que promulga as novas bases da

organizagão admmistrativa.

E ainda outros assuntos de oportuno interêsse completam
as dezasseis páginas dêste número deA UNIÂøde modo atorná-lo

útil em cooperar A BEM DA 6RDEM EeGNÔMIGA E S6GIAL, tanto

imediata como remotamente.

A administragão de A UNIÃG atende prontamente os pe-

didos de exemplares que os leitores solicitem, dirigidos para RUA

CAPEL6, 5-2.°, Esq.
- LISBOA.

Ser assinante de A UNIÃ6 é contribuir para o mesmo pen-

sar e o mesmo sentir dos HOMENS B6NS:-0 bem estar

do seu lar e da sociedade.

Assinar A UNIÃ6 é receber mensalmente detalhadas indi-

cagôes de oportuno interêsse, como, ainda, um meio de conhecer

muita documentagão doutrinal e legal, digna de arquivo e quasi

sempre de difícil pesquisa

Lcia todos os mcscs "A União"

q dc-ihc a convivcncia dos amigos.
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