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La Ignorancĩa religiosa, y la guerra del set.aris.iio impio
canîra la Iglesia

Mn<//r) tenemns qut> litmrntur eu est<>. es/ienul-
inriitt' pnr lu i/nrrrti im/iiti e iui/ilttii.i/ile, qtte -te

Itiiie sin resar rontra lit santu li/iesia t/ stts Mi-

nistros. tlrstiri-ol/ando el soti'tnico jiroc/romti (le

tirrttnctir tlel rnraziíu tle toitos, // /irinei/utlmfiitf

tlt' los rtinos, t'idn si'iiliniientn rrDt/:osn ; /lortptr

tjiiilailn tlel corazott del liombre /« fe en Dt'os, />o-
ilft'iu /n.s' srrfurios reatizar niá.t fiteilinente _....« ter-

riiles // (liidit'ilicos /ilanrs. I )e ttlt'i su tniitir. >/ ma

st'inico em/ieitn drt lalriitmo en lu enseuanza coutra

lns li'./i's tle. Dios i/ tle la ĩrjlesia. ) es'e sertarismo

t, ittfi.tinn, ori/itnizinlo />or medio tle stts atjituJores,

t/ rnlii-ndo'te dct apoi/o ofirial, se va infill rando en

fmlo : en las e-n uetits // eentros doeentes, en las

nitistis dt-t /nielilo ; se ntciiti festa en el teatro, y se

(lifuntle jjor rl citieiit'ttôi/rafo // la radio, i/ jior

tutlns tns meJius tie difttsiôn, (tprorerhando la

/irn/iui/aiula oenlta o manifiesta en todos los srcfo-

t-t s.entri' toltts lus elases sooatcs // en todo~ tos sitios.

l'ero no liai/ i/ite tlesmtn/ar />or tautas dijiciil-
linlfs tj /n'lit/rosos oiistáfiilns ; porqite twl't esta

stttt'tnicti actiriitatl se. estrellará rontru la omnipo-
tenria del Sntjratlo ('nraziin, si nosotros /lermanc-

rt'ntus Jrrme.s en la fe, >/ roustanfrs en su amor i/

tlerocion. et'lftirttnJo et Mes a FJ consíĸjrado eoii

la in n/<>r (Iri'ici'in. ofttiulo emi riru fe // pidiendo
emt totla ct/iijiiiuzii, t/ e.uu /as nnís frrriente.s ple-
i/arias. . \si ln ulrauzuretnos: a.ti ttus emieederá lo qtte

tanto itfcesttainD.t, // rr/ntieudo la piadosa jafttlato-
ritt tlr hi fuiili.tnzu. rmdrá et o/jortniio remedi.o.

(Da '.jyt.l l'.iitin li .4-ie Sm l.t' Rev.'"' o Sr, Bi.po de Léon (Espanha),
l) Jo.í Alvj.r^- >litanla. Jiriîni aos seus amai'js diocesanos neste mêi

ie Junho, o .l/.ov .í . _>.i_'r.i./j ti.y.ic.t'j J<- Jestt;}.
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II Wm Catúlĩta i o Apostoĩaflo

O ilustre propao'ancis' dã iun a Ccnt <i

tlt' Acgão Cdlôlíea ( t f.spanha. l)(i osc

Durán v SanH, dcu-nos ci subida lioniv. tic

oicrcccr aos lcitorcs tlc «A llníão» o iiilcrcs

santíssimo trabalho t|uc vamos reprodu'ir—o

resumo cla Conteiência iiidLioural clo cnrsillo

oi'oani-rack") pela Uniôn Jc I/ombrcs Caiô/iccs,

cla parôquía dc S. Marcos, tlc Madrid. proíe-
rida por tão íluslrc coiiiii aprcciaclo conícrcn-

císta conio c Don Josc I )uivin v Sanĩ.

l)ionou-sc Su i Hxv associar. ao trabalho

(]iic vamo. publicar, cslas cordcais sautla'côcs
tla nossa maíor cstĩm.i c vivo reoonheci-

lllt'nio :

Al hcnrarinc la rcvisla érgano c/i-

c/'al dcl Ccnlro Ca/ô/ico Poiiugties ■■■.-]

UniJo ■' ccn /a ptib/icacicn de an rcsu-

mcn dc la confcrencia dada en Madrid,

nie cs nuix grato aprcvecfiar tal opor-

tttnidad, para cnriar dcsdc cs/as co-

luninas, un saludo sincerc, caniioso s

cordial, al /spiscopado v niicnibros dc

/a Acaon Catôlica de /a querida sS'aciôn

Pcr/iigacsa, pidicndc a IDios inny dc

cora.cán por /a prospcridad dc !a /g/e-
sia ,v de nueslra //?//.v atnada Accion

Ca/ôlíca ; qaedando JesJc ahora a sn

Jispost'cion incondiciona/, para cuan/o

pucda rcdandar en el ensanchamientc

dcl aiiibicnte cristianc de la rccína Â-V-

piiblica.

É, scm ckivída alo'unia, o maís suoestivo c

alracntc de (luantos tcmas possam tlcsenvol-

ver-se em relacão com a .\c\ũo Catolica,

aquelc (tuc Irata do Apostolado dos secula-

rcs; porqtie prccisamcntc, c êlc, a nota ca-

ractcrístic<) dc\ Acc.ão Catc>líca. c porque,

tiiiula, «entrc todas as cousas Divinas, a maís

Divina c cooperar com Dcus p.tra a salvacno

tlas almas».

Semprc, através de tt)tlos os tempos c tlc

todos os scculo?, coiiĸi a hístcíría nos mostra

claramcntc. tcm sido o Apostolado nusscio

tlos sccularcs, exercído com mai()i" ou nvenor

intensidade, cm relacũo com as circunstûneias

tla ordcm espiritual tlc cada povo.

Nas actuais, c tie extraordináría ur<_:cncia

éste Apostolado. recomendado continuamente

pclc Pontífĩce, quc chama os sccularcs frc-

qiientcmen.c a exercer o Ap<)5toIado de Pa?,

c)ue exgem os tempos modernos.

Sĩpostolado Seciiiar atraũés da ^fistária

O Pai envia o lilho, o Pílho cnvia a Hie-

rarquia c esta cm seu redor cnvia os secula-

rcs de Accão Cattilica habilitando-os para as

suas actividadcs ou, pelo menos, para algu-
mas quc são cla sua obri__<a<;ão. Esta é a ca-

tlcia que une o Lfrau maĩs liumiide tlos sccula-

res ctim o mesmo Pontífice-.

«TeJo don excílcn/c, dice e/ .Ipostol San-

tiagc, loda graci'a pcrfecta Jcscicndc de lo allo,

Jel Padre dc las caiiibres, en quien no existc

vicisilcJ algana ni scinbra de tnitJan.<a-'>.

Sc clamos uma rápída vista aos Santos

l.v.moelhos, encontramos nêlcs a actividade

dos sccularcs JLiníc) d<) proprio lesus Cristo.

« i" dcspttes de c'stc scnaiô c! Scnor tambien

o/tos 75. F /os cnvio de dos en dos delante de

si a cada cr'ndad y lngar a donde 1:1 íĩabia de

vcnir. V les decia : I.a inics cicrtainente cs tnu-

cha, mas lcs traba/'adorcs pccos. Ilcgad pues

a! Scíior de !a inics, qnc cnvt'e Iraba/adores a

stt tnt'es'- (San I.ttcas, capítulo X).
No capítulo V, vcrsículo 20 de S. Marcos,

lcmos ct)mo foram também apôstolos sccula-

rcs dc Icsus aqucles homens, especíalmcntc o

possesso da reoião dos Cĩerasenos que curado

|)i)r lesus, «_v se fuc, v comenxo a publicar en

Decápci'is cuan grandes cosas lc habia hecho

Jcstís : j se maraví/laban /cdos>.

Apôstolos sccularcs são a Samarítana quc

narra as orande_.as de um Homem t|Lie adivi-

n'hou tudo o quc ela tínha passado na sua

vída. e a(]iielc cc£o de nascímento arrastado

dci Sínao'c>oa.

São as cartas dc S. Paulo aos C<'ríntios,

Romanos. Colossenses c Pilipenses, nas quc

iala de «sa hermanoi ; «</ nttestra ticrmana

/~ebc» ; «su carissimo hermano- ; «lie! ministro

v ccnsiervo cn cl Senor qnc os inlcrmará de

todas stis cosas- ; «os cnric a mi hermano com-

parĩcro v colaborador en e/ coriibate», etc, etc,
nas ctuais tambcm cnc<intramos dados revcla-

dorcs, cla participaccĩo dos secularcs n() apos-

toladti daqueles tcmpos.
\l ainda, contudo, podemos testcmunhar a

nossa tese com as eítacôes eloquentes d<)s

Santcis Padres, em cujos escrítos cncontramos
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irases t]tic não dcvemos o!v:dar na orienta-

C'ão da nossa coniercncia.
"Sci'án saccrdclcs dc Dt'os y de Cris/o ,v

reinarán con Isl tnil ahos» escreve Santo Ayos-
linho; «el batitismo es e! sacerdocio de los sc-

glares», disse S. leitinimo; «;esiicristo no cm-

pleo' /as pa/abras dc religiosos y seglares ,
din

S. Crístisttiniti. e «al crisliano se ic conocc no

por sus pes/idcs, sino por /a dtSposicicn de stt

alnia~.

E S. Cípriano o que !a.o de «/c? íict e in-

corriipliblc ma/'es/ad Jcl p..ei~lo que vive en

cl seno Je /a JigniJaJ Jc /a tg/csia». e é S.

loniti; na s:i i Sic e: i Teolcinic ) quc tlc

maneira lilosôfica Irala clc) apostolado dos

secularcs.

Os Ponlífices tlcstíc Pi<) IX alc o aciual,

nas suas Encíelícas, como foidos sabcís, tratam

dêslc assunto. O Pontíticc citacio, na Carta

«Quanlo conficíamur» ; Lcão XIII na «Craves

de Communi», e mais manifcsio na sua imor-

tal «l^crum Novarum»; Pio X na «Supremi

Ap<)stolatus ;■• e em «11 fermo Pn>posito» ;

Bento XV \~\c\ «Carta lnlellesinuis», e, linal-

mentc, Sua Sanfítladc Pio XI na sllrbi Ar-

tvino Dei» e quantos documentos conheceis

relacíonados com a Accão Cattiliea vêm

oricntando os scculares na sua activídadc dc

apostolado.

G Sĩpostolado Secular dos tempos actuais

I: a pnipría dcfiníc<io d<\ At\'ão Caltilica,

sccíundo t) Ponlílĩce reínanlc dáda como êlc

tlissc, «não scm cerla premc<líl<ic.io c ínspíra-

Qcĩo do Espíríto Sanlc)» a que nos dá base

para íalar do apostolado nos tempos actuaĩs.

Todos a conhcceís. A At\ão Calcilíca -

díssc o Papa ,
c «.\ parlicípaeão dos sectila-

res no apostolado cla llierar(]tiia d<~ [oreja ■ ■ ■»

INle a()ost()lado, ()iie conio tcmos prociirado
tlemonslrar ioi sernpro exereíclo pelos secula-

res, tevc um niomentt), antcrior a revolueão

írancesa, cm que apenas era necessário por

eslar vívo em tôdas as partcs o espírilo da

lareja.
Mas aquela rcvolucão c]tie trouxe entre

otitras dcsditosas consequêncías a ímplanta-

C<ic) clo laícismo maniiestandci c]iie com êle se

deíxava a líbetvlade tlc conscit'ncía c, em vc?

disto, impond(") o mais furíoso ateísmo. fe?

reiitisccr o labtir tl<) aposkilado scctilar, cntrc

oulras ra?ôes, t)c)r estas duas ctuc o Santo

Patlre índicava na carta que dirioíra c\o Ex.""'

kev.1"' Senhor Cardial Se^ura, Primado que

foi tle Espanha, e são: o ateísmo reinante e a

escassez dc clcro.

Ncio há que esiorcar-se muito em tlemons-

Irar o ambiente antícrístão que hoje por qual-
qucr partc existe. Os homens, obsecados, pe-
las ambicôes materiais e julaando-se capaHes

dc resolver por si sôs quantos problemas pos-
sam apresentar-se-lhes no mundo, não vêem

o Crucíticacio, e buscam loucos e dcsespera-
tlos por tôcla a parte a tormula conciliadora

dc\ humanidade, sem a encontrar.

C")s povos nãt) ticio com o bcílsamo cica-

IrÍHador das suas ícridas san<jrentas abertas

pelas lutas e rcvoluccics ; as nacôes reiinem-se

para dar S(ilucão aos seus pavorosos proble-
111 as e entre as comodídades, lu.xo e fausto

dos salcies cle Genebra, nãp encontram tam

pouc<) a fcirmula dcsejada. É que lhes falta o

iorso no coraccĩo e a Ilih tla fé na intelís'ência

()ara dar com cla. Somente há uma solucão
para estcs tiioblemas humanos: a que deu um

llomem (]ue quis unir a vida a morte no ma-

deiro dú CruH, a que nos manifestou na sua

oloríosa rcssurrcícão; a ftirmula de Pan que

todos anelam hoje no-la leoou c]iiando, dí-

tandci o seu tcstamento de amor, pronuncia

atlticlas palavras consoladoras—que continua-

mente repete a lareja através dos scculos pela
bôca clo aptístolo S. Iocĩo; «Que os ameis los

iinos a los o/ros, asi como yo os lĩe amaJo~>,
(caji. XIII, vcrs. ã-l).

I.ste é o lema, que neccssitam tcr presentc
os homens para, volvendo o seu olhar ao

Ci'Licítîcadcv termínar com o estado de ateísmo

e, por sua vc?, scr vcrdadeiros homens, como

sã(T os (tue de Cristo ncĩci se apartam por que

é Elc o úníco modêlo de verdadeira humani-

dade. Por isso, a Acccicí Catcílica forma ho-

mcns: (iorque os aproxíma mais e mais de

Cristo.

A escasscH de clero é outra das necessi-

datles (i.ira, sem protesto alo'um, lancar-se a

obra do a|io_>tolatio. Não temos que tli'Her da

abne<;acão, ycnerosidacle, sacriíício e humil-

tludo do nosso clero. De todos c conhecído.

Mas nas cireunstâncias actuais, em c]uc o am-

bicnte está contra êle, em que em muitas ca-

sas há, i.omo ciisse Mons. Pijnardo, um letreiro

invisivel em que se lc ; 'prohibiJa la enttaJa

al saccrJole", é preciso que os secttlares vâo

adiante dcle. abrindo-Iiie, entre as montanhas

h.imanas, o deslilatleiro para que passe o Mi-

nistro tlo Senhor.

A iicis, é maís icicíl ír em alaumas ocasiôes
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as casas de habítac<ĩo e convencer os seus

pobres e enganados moradores tla necessi-

dade em t]ue se eiicontram de que se salve a

sua alma nos i'iltimos momcntos da sua vída.

e acompanhar até lá o Sacerdote, quando
sem a nossa intervencão não sería fcícíl entrar.

E não se díga, ciue os momentos actuais,

são os menos prcipicios para as vocaccies sa-

cerdotais, porque os (jue abracam êste Sa-

grado Ministérío, ao não faHc-lo com planos
egoístas, não potiem parar a sua vocacão
ante os salavancos mais ou menos adverstis

da polítíca para ct)m a Igreja.
Exemplo claríssimo clêle, foi o sucedido

nas Asttirias, quantlt) cla revokicão cle Otitu-

bro de 1954. l:u?ílados on?c seminaristas, sc

cumpríu néles a palavra dt) Sen'ior, ao dÍHer

(]ue o ^anoue de mártires sería semen'o de

crístcios. No passado Outubro--n?3o visitã

mos a cidade de Oviedo, e ouvímos da bôca

do Prelatlo d<\ Dĩocese, palavras consolado-
ras ao manifestar-nos, com a emocao prôpría
do casc"), como a-pesar-do itiHÍlamcnto dos

seus semínaristas, línha o Semin.írio naquela
data um número muitíssimo mníor qnc nunca ;

cousa que p;)tlemos veríficar quando nos hon-

ramos em dirígir a palavra âtiueles futuros

minístros de Deus na Igreja Espanhola.
Por isso o apostolado sccular h<í cjue estar

unido â Igrcja, corpo místíco do t]iial forma-
mos parte, e clo qual não podemos separar-
-nos em nossas activídades. l\)r êlc, o labor

dos Aptistolos dc\ Acc<io Cat(ilica eslá sem-

pre sujeito á llierarquia d<i qual somos humii-
des colaboradorcs, meros obreiros encarrega-
dos tle levar ã pivítíca tlos trabalhos por ela

meuitados e preparados. «Nosolros somos los

obrcros ,- /a Jeratqitia, el Arquitecto qtie tra.za

los planos Je la obra qtie nosotros hcincs Jc

rea/i.~~ar».

Mas, para scr Apôstolo cla At\-ão Cat<>-

líca, é necess<írío, indíspcns<ívcl, ter uma pre-

paraccĩc.) especíal, que capaeite o índívíduo,

liara rcalí?ar esta grandc missão c]uc Deus

(iermítc Ihc seja conliada. E sc a sua missão

é cooperar para a salvaccio das almas há t]iic

ter bcm temperada a su<i na forja da doutrina

dã Igreja, para, repleto dela, comunícar aos

maís a nccessária eni cada caso. (x>is o scu

estudc) íatví qtie fic|iiem sempre rescrvas desla

cssência víviticadora.

Anfes clc ttido, Ixí tle ter ídcas dc\ Verdatie

c do licm (]tic comunic]tic aos maís.

Ilá de ter fc c a cíêncía possível ; a?as com

as quais voará por tôcla a parte mostrando

aos homens as eternas verdades do Evange-
Iho e faHendo-os compreender como tudo

gira em tôrno de Deus, tendo presente aque-
las palavras cie S. Iustino: ■cotno ,vo fie alcan-

,<ado de Dios la gract'a, y el amor dejesuccisto,
me esfuer.<o en haceros participantes de este

l'avor Divino a todos nueslros ikrmanos-.

Levará o Apôslolo de Ac\ão Catôlica,
vícla p^rieita, virtuosa e humilde, tal como a

dcscreve o P. beíjcxi quando nos fala das

excelêncías do «monte de la virtucD formado

ao reven d<)s tle mais. e no qual se encontra
a belena no alto e arídeH nas encostas.

Mantera a sua v'idâ com o alímento Euca-

rístíco, íonte ínesg'otável, onde temos tie ir

bcber a água que ixís conforte na vida e

onde temos dc aprender a humildadc com

]iic Cristo sc nos apresenta nc> Sacramento

do Amar. Não ticscí ■ iará o negcicio dos ne-

gticíos. tiual c a salvacão d:~ sua alma; e

aínda c]tie nos seus ata?eres. '."ecordarcí as pa-

lavras de Ci isto ; «j de quc te sirve atesorar

riquesas si no salvas tu alma I1* Por isso não

|)<x_ie olvídar-se de faner em retiro cís Santos

Exercícios.

I'crá um caivíctcr com íormaeao tal que o

lorne cap<i? de afrontar com rcsígnagão as

desgraeas da vida, c]iie verá sempre como

enviadas de Deus para o santificar, c nunca

se i'cvolíar.í, p<)r causa dclas, contra cíí Scnhor.

Prociirai"c\ uma cullura relígít)sa e (irofana

t]uc c) ponha cm condicc^es de sustentar a con-

icivcrsia ponderada c<)in resultado efîca?.

Seiví, nunia palavra, um verdadeíro cristão

que viveiví e realÍHará todc)S os actos da sua

v\dc\ segundo as normas da Igreja, não se

convertendo num ]iíedos<") externo ou senti-

mental c]iie aclcire a um Cristo que se formc

tlentro tle sí e olvítie t) tlci Calvario, e de ma-

nhũ vá proslrar-se anie a Sagrada Mesa, e

de tarde tirme, por exemplo. um contrato leo-

nino, danclo aos seus o|)er<írios um jornal de

iomc, ou cobre um lanlo por cento abusivo

nos seus ncgticios.
E como a nota caraclerística dos homens

tle Ac\<io Cattilica. c a generosidade, uma
ve? formado. \~S\o se coníormará C(">m tcr (iara

si esta iormacão sem procurar comunicá-la

aos scus semelhantes, ccnmccando a .H'ttiar na

extenscio <k) reíuo de Cristo que se lhe assí-

nalc.

Dc nada tcria servitlo <uís Aptistolos fica-

rcm quietos no Ccncicuk), clcpoís da Ascen-

Scĩo do Scnhor. com os ensínamentos c]ue

adt]tiiriram junto do Divino Mestre se não os
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tivcsscm piêgadc), indo pclo niundo iora, re-

petindo a Doutrína do Cruciticacio.

O Apostcilado tcmos, ncis seculares, que

realÍHá-!o, porque o e.xigem u> preceílos da

Igreja e os deveres de earidadc c temos de

fanê-ki por amor de Deus. a cjiitm nunca sa-

bcremos acjradccer bastantc os bcnefícios e

bcns iníinitos C(ue nos tan. e por cii'or tlo pro-

ximo, pcnsancio naquelas ( alavras cie Sanlo

Agostinho : «/;/ mejer mcJo de llegar a Dics,
es amandc a/ prcjimc jú quc eomo cIíh S.

Bernarclo : «e/ amor licne dos a'tas; la dcrccha

es el amcr de Dios, ,a ixqui'iJa cl atv.cr dcl

prc/imc. 1:1 ainor de IJics sir d .~mcr dcl prá-

jimo, 1:0 valc más quc c/ atncr dcl pré/'imc sin

el aiucr de Dies'.

E como a ave, a alma não pocle voar cciin

uma sci ana.

Sĩpostolado Sslrático que devem realizar os se-

culares

É o prímeiro, o do exemplo, portando-se
como verdadeiros cristãos tm tôclas as par-

lcs, não sc envcrgonhando cle profcssar <is

verdades cla fc, nãci olvidando quc todos po-

dem e devem derramar a fé cattilica pcla au-

loridade do c.xemplo e prêgá-la peki protis-
são piiblica e constante cias obrígacoes qtie

ela ímpôe.

«Apostolado índívíckial de amígo (iara

amigo o'u de semelhante para scmelhantc>

como reeentemcnte clísse uni autor Irancés.

Quanto |)odcnios conscguir com csta pivítica

do a()ostoIado, no-lo revcla o labor (]tic rca-

Iíhou Ncbv, médíco catcilico, com o seu amígo

l.labeli, mcdico socialista, a quem pelo labor

(|tie o primeíro realÍHava constanlcmcnte junto

tiêle c as oracôcs pcla eonversão dc> seu

timii^o, logrou que csle cm Se.xta-l'eira Sanla,

precisamcnle, t)uvisse as Palavras dc Cristo

na CruH : «Tenho sêde» cle almas, c |)cdíu a

Conlissão cciiivertendo-sc 00 Catolicismo c

sendo lioje, Llabelí, o fratle íranciscano t]iic c

Rcitor dc\ Universídadc Catcilíca de Milão e

chefe do movimento lilosôtico ilalíano.

Apostolado dc sacrifícíos, icnunciando a

capríchos |)cssoais 011 a vaidades mundanas

e mortificando-nos com a oracao tx-la s.ilva-

C<io tlc oulras almas. c|iie sem sabcr concreta-

mente c]tiic<í. qMcni serao. llies proporcíonnrc-

mos a sua eterna saivacão ])elo nosso sacríli-

cio. I-Jecordai os que fan'.i Santa l'ert'Ha tk)

Menino lesus, e como logrou que se coníes-

sasse a(]uele réu que em transe de morte re-

cusava o sacerdote, e por uma noite de ora-

Cão e sacriiício dela mt)rreu cristãmente.

Apostolado no lar, fanendo que os cristãos

matrímtinios facam de sua casa uma abundán-

cia tlo lar tle Nanaré, fancndo que a moral

nas casas seja cristã e não se deí.xe intluencíar

t)clo ambiente materíalísta que íntroduH a se-

duccio de reconhecídas firmas literárias e ar-

listicas cujas leíloras ou reproducôes matam

a inocéncia dos tilhos; apostolado no lar,

ptcocupando-se da cristã etlucaccio daqueles
seres a quem dcam vida e tle cuja educagão
hã(i tle dar muito estreita conta a Deus; apos-
tcilado nci lar, para faner que néle se restau-

rcm as tradigcĩes da rena em família, as bên-

caos cla mcsa, e quantas prátícas os iicíssos

antetiassadcs realÍHavam com aquele espírito
lcio cristão e tão espanhol, que o camartelo

demolidor do modernismo derrubou na maior

parte.

Apostolado social kiHendo que não sejam
letra morta cssas Encíclicas tlos Pontífices, es-

pccialmente a «k'erum Novarum* do imortal

l.ecio XIII, beijo amoroso—disse Lerov-Eeau-

lieu , que a ígreja deu aos seus operáríos, e

a «Quatiragcsímo Anno» de Pio XI que é,

como dísse Angcl Hcrrera, o abraco que a

Igreja deu a todos os proletários para eíevá-

-los a um estado maís dígno que os corres-

()onde como tilhcis de Deus c herdeíros de

sua gkiria.
Não olvídeís, apcistolos da Acc'ão Catélica,

a sustentaccio do culto e do clero; as atenccies
a vossa Paniquía; a sustentacão de escolas

catcSlieas; a atencão clas vossas catequeses,
ctc. etc.

Deus, sempre carítatívo e por demaís ge-

neroso, sômente se sentc avaro, quando se

traia dc salvar as almas.

Ncici sejais surdos aos chamamentos que

Ele vos i<\2 para salvar as almas de nossos

irmãos, |)or meio tlo apostolado secular: Pen-

sai. qtic o scrvícicir malvack) do Evangelho, é

a tigura do cristão que se desínteressa tlo

cipostolad<> e não cuicla, para que frutítique o

scli talento.

() apcístolo da Accão Cattilíca, é semea-

dor dc ídecis. lĩstas, ressoam mais no mundo,

ciisse Taboada, que o ruído dos canhôes e das

mctralhadoras.

Procurai. (X)ís. semear em vosso derredor

ideas sãs, salvadoras e genemsas. Tcimai em

vossas nicĩos o aracica para abrir nos cciracôes
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e nas inteligêncías dos homens os sulcos ontle

tcndcs tle tlepositar a sememe salvadora. Pen-

sai na grave missão que ícies desenvolver, dc

recristianizar a terra na qual, por forluna, ha

tesouros preciosíssimos cneciradcis e ciue, des-

cobcrtcis por vcís, darão uma riqueHa e.xtraor-

dinaria a Pátría.

Não olvídeis, que com cí apostolado <la

Accã(i Catcilíca faHeis também de cristcios

verdadeiros, patriotas e.xcelcntes. porque os

nossos homens são os c]ue melhor sabem cum-

prir os seus devcres, e seivio lambém aqueles
(]tie cheios de amor sabcm uní-lo a fé paivi

ser mártires quando as neccssídades d<~ Pátria

ií exijam.

I.ancar-nos para uma reconquista espĩrí-
tual tao urgcntenicntc como as circunstâncías

reclamem. e pensando S(i cm Dcus e cm Es-

panha ; lutar pera cin.- vo'lc is sto.s intigas

tradigoes c.istas !t , anco o vosso csk.rco e c)

vcísso sacriíícío a tocios os lugares cilic seja

possível, com a scguranca dc quc ctuanlo sc

faea pcla Accão Cakilica será labor etcrno

porque é obra da Igreja, e Dcus cstá com cla

até a consumacão dos séculos.

Ivcalí?ar apostolatlo, é preparar para a

Igreja e a Pátria uma colhcila dc tsplêndítkis
realidiides se o fazemos conio o Papa o txxlc.

Apôstolo seculai': Semcador de ídeas, cii?

com o poela :

Ccn an gesto qnc atittycn/c e/ /cincr

abarcad la iierra ,-

en ella se encicrra

la gran esperanxa para cl sembradcr.

/'Abarcad la licrra I

Madritl, Maio de l?."ô.

losi- DlIk'.iN v S\\z.

—

-¥■•¥--

H.o [atílin Pofîuũuês

Accfm Socinl ('iitwlic.i

llma clas obrígaeôes desla organí?acão
consiste em fa?cr pcnctrar nas massas que sc

acliem mais dcscrístítinÍHadas as doulrinas cla

Igreja concernentes as solucôcs ck)s chamados

problemas sociais. Nenluima ínstitui'cão, ate

liojc. sc mostrou mais lcal (iara auxilíar os

Estackis na resolucão dêsses problemas, e nin-

guém ahigou amor tãci ardente e síncero pelo
povo. be os Estados lhe concedessem a con-

fianca necessaria para que se e.xpandisse em

libcrdade a sua actívídade em favor da reso-

luc.io dcsses problemas, quaotas dores se não

poupariam. Se os proletários fôssem ínstruídos

dos meíos tle que a Igreja clíspôe para melho-

rar a sua situacao, das vantagens em accítar

a sua eolaboracão (iara chegar a êsse fim,
tle-cerlo que se desfaríam essas assombrosas

barreíras levantadas pelo cídío e descontianca
que nos pinta como organÍHacão perniciosa
sci dispcista a deíender os ínferêsses dos que
se acham bem, dos grandes da sociedade.

Sc tal inslrucãci chegasse a íuHer ccimpreen-

der qire a inlluénciu cjue a Igreja deseja
e porque luta, não tem por fim o ínterêsse

pessoai dos a(i(ístol(is ou cia hierarquia que

lr<i)al!:t)Li nãc^ pcia recompensa ncste mundo

mas pela esperanca da vítla íutura, deixa-
ri.un dc scr n. vítimas das cakinias dos antí-

clcrícais e íâcilincnte caĩriam muílos precon-

ceitos ínjLislos. Este esclarecimento cias almas

é a tibra mais urgente cla accão catcílica e

sem cle as massas mostrar-sc-iio cacia vch

m>:s refrata'rias á íntluência cristci. Não en-

vtilvc lal esclarecimcnto a iinpcsicão tla nossa

doutriiid, mas cí cliamanicntc) das atencôes

par.i as nossas boas intcncôes, para a verdade

e para a justica de quc estamos pcissuídos. O
mellior meiti de chamar essas atencôes está
\\ct pivitiea tiícíria tla verdade que professa-
mos. Se as nossas accôes forem o espelho do

nosso ítleal. tla nossa doutrina, as horas de

ínjustica tcrcio ()assado. Se é sincero o desejo
(]iic tcmoî cle vcr os (iutros de posse da vcr-

dacie, clcmos primeiro ao nosso scr a fôrca
intcríor qtie ela nos deve eomunicar. Se que-
rcmcis quc -a vontade do Scnlitir se faca por

nosso intermédio, mostremos t]iic o nossti co-

raeão repousa nas Suas môicis c que a nossa

íôi'ca sti tlêle emana.

Para lcvar Deus aos outros, torna-se nc-

cessárío que (irimciramcnte o possiiamtis e

para o possuir tcmcis de empregar todos os

csîorcos para que a bondade- -segundo a Sua

palavra -seja a nossa partilha, tle iriodo que
a ftTicídade c]iie desejamos (iara ncís a pro-

curemos tambcm para os outros, e tenhamos
toda a iuduigcncía principalmcntc para com

os pobres. os docnles. os extravíados pelo
êrro.

Para lcvar Deus acis oulros, torna-se ne-

cessárío o sacrifício- • • ia grande lti espiritual
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do sacriiício!
, Incomprcensíve e misteriosa,

se não conhecêssemos cí saciiueio cio Verbo
de Deus Incarnado!

Sci pelo saci ;r:cío transfo; mamos as nossas

fendências para o mal e alcancamt)s as virtu-

des de humildade e dct símplícídadc c da leal-

dade que nos aproximam clc Dcus apaixo-
nacki pelo sacriíício cilic nos remiu.

«A virtutle e o <nn<>i" scio as inclhorcs ar-

mas contra o êrro». A vaidatlc e o orgulho
são a anlítese do t]ue é (irecíso (iara levar

Deus aos oulros.

Scí pcidcmos ser uteís ac s outros se formos

humildes, porque so a humildade traclu? a

verdade, e com mcntiivs a kingue' t poden.os
favoreccr.

6 lá quc cstamos compenetrados das g'ran-
tles vantagcns em ser crislão como não havc-

mos de sentir anscíos port]Lie todos os quc

nos cercam o sejam '?

Mas não é com obstinacôes e irritac,ôes

(]Lic nos tornaremos instrumcntos de transmis-

Scici do dom precíosíssimo då fé.

Ccrtamente (jue ti Scnhor rcgeitaiví cís íns-

trumcntos (]tic não sejam dignos dêle, e é as-

sím que debakle trabalhaivio |)or O faner co-

nliecer aquelcs c]Lie torcm «sepulcros caíados»
- aínda cjue lenham tôtla a cíêncía, mas ví-

vam mal. Sô as boas obras atraem as aten-

Côes, c quanto maiores forem os sacriíícios

que dcmandcm mais elicaH serci o seu rcsul-

tatlo.

Sc sempre tívcssemos em vísta a nossa

qLialídade cle crisĸios depressa se transforma-

ria a sociedade em c]ue vívcmos, porciue nada

há mais tle liarmonia com a prcípria naturena

tle lodos os cspíritos do que as virludcs crís-

tcis. São elas o progresso, a cívílÍHacão cícís

Pcívcís. E se ncis por clas não conseg'uírmos
com seu sôpro vivíficante dissipar os míasmas
mortífcros c]iie sc es|ialharam por tôtla a tcrra

com a correntc de ar ímpregnada tlo mate-

rĩalismo marxiano, scivi csla a geracũci da

anarc|iiía organí?acla, vcrdadciro ínfcrno oncle

se sumíiví tôcla a eívílÍHaccio e bem estar, tôda

a pan e tôtla a líberdadc

Se isso aconfccesse, nem mesmo a audácia

cIcís tríunfadorcs faria csmorcccr o nosso em-

penho, e antes serviria para eslímular maiorcs

csíoi'cos (iara scr inslrumento de iutura rege-

neracâo.

¥■ • ¥■

Lcde todcs cs mcscs A llníão c dai-lhc a

convivência dos aimgcs.

Sinvt.iriailo íioriil

Para csclarecimento das Corporagôes do
Culto interessadas :

As Corporacôes do Culto não são obríga-
das a apresentar os cii'camentos ã autoridade

cidministratíva nem antes nem mesmo depois
cUi entrega das igrejas c maís bens.

Estas Corporacôes nada tém com as ír-

mandadcs ou conírarias rcguladas pelo ar-

tig'o 253." do CcSdígo Administrafívo de 1S96,

nem mcsmo com as corporacôes tlo Decreto

Moura Pinto, de 191 S.

Não cstão sujeitas aos 10
"

para Assís-

lcncía Pública.

+ • ¥-

0s ÍIOSSOS îllllÍii'OS

Interessaram-se pela e.xpanscio do i'iltimo

ntimero tle «A União», do mês de Maio, as

Siv15 D. Lrancelína Conde, de Almargem do

Eispo (Sinfra) e D. Robcrta Elisa Pinto dc

Ciciiiveia, de Pêso dc\ Régua ; e os Srs. P.e To-

ma? de Aquino Rafael de Miranda, de Al-

matla, IV Lliíh Gcin?aga Martĩns Gama, de

Ikirba, Alcínci Amadeu Alves, de Moncorvo,
IV Angeki Mínhava, de Víla Real e José Lou-

rcnco Dias, tle Vila Nova (Míranda do Corvo).
Por tão prestantes dedicacoies aqui expres-

samos os nosscis reconhecitlos agradecí-
mentcis.

m

Llm velho amigo de «A Uníão» escrevcu-

-nos Lima muito atenciosa carta cm c]iie nota

incoerências que «A Unício» devia recordar

ccm cnergia.
O mesmo diríamcis, de-certo, nas mesmas

circunstcincias cki nosso pre?ado amigo: ()t>-

rém, como não são tcîcias as mcsmas, eis a

raH<io cie sti ptxlermos o cjue (>odcmcis.
Ainda assim, «A Uníão* estcí sempre ao

dis|icii" ckis amigcis c]iie queiram mílitar nas

suas colunas com o desassombro proporcio-
nado ôi medída das res()onsabilidaties.

W

A Dirccioria do k'cal Cabincle Porltigués
de I.citura, prcstínicisa instituigão literária do

Dio cle laneiro, enviou-nos uma atencícisa
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carta, signitĩcantlo-nos o scu n.uito apréco
(iela rcvista «A União».

Os nossos ugradecímentos.

®

Estiveram em Lisboa. dispensapdo-nos a

honra tla sua visita, os iicíssos amigos Srs.

Dr. Antônío María de Pinho, de Espinho, IV
Manuti I.opes tla Silva, pároco de Almargem
cki liíspo (Sintra), Prancisco Goncalves tios

Reís, do Pôrto, e loão Abrantes Casanova,
actualmcnte em Messcjana (Aljustrel).

Dispcnsou-ncis tambt'm a honra da sua vi-

sita para nos apresentar cumprímentos de tles-

licdida, aci scguír em viagem até junto dos

seus, em Angra (Acôres), e dcpciis â Amcrica

do Nortc, o nossci pre?ado amígci sr. tlr. Ma-

luiel Rocha, zelosci assistcnte eclesí.ístíco dc\

luventiitie Opeivíria Cattílica.

Muito agradecemos.

—

¥ • ¥-

Assinar A Unicio é con/ribuir para o bem

público, é nortnaliaar a ac/ividade dos caloli-

cos, indislintamente, para o bem da Igtcfa e

da PJiria.

¥■ • ¥■

"A uiifio" na Iniproiisa

Ctiin palavras de aprêco, que niLiito agra-

decemos, noticíaram o liltimo número de «A

Llnião» os scguintes jornais: «Novidades», cie

l.ísboa ; «Cíckĸle cle Tomar», dc Tomat'; «P>ei-

ra-Dcio», dc Santa Comba Dôio, e «A Ver-

dade», de Lísboa.

• —

"A l'iiiao" na Kátlio-IVloionia

A Ifim'ssora Naciona/ transmítíu, no dia 25

de Maít) (itissadti, o sumário tlo último nii'

mero cle «A União».

Também a L'stacJo Icadioemissora C 1 2

.1 [/ de S. Míguel (Acôres), informciu ci sunici-

rio do referido número nos dias 2S e 29 do

mesmo mês, e no dia 1 cio corrente transmi-

tiu o rclalo de «A llnião* sôbre a Peregrina-

Ccici Naeional dos dias 12 e 13 de M.n'o ao

Santuário cle Ivitima.

As duas Emissoras os nossos retxinhccidos

agradecimentos.

"A CXIAO"

SERVIQOS DA ADMINISTRAQÁO

Aos Srs. assiiiaiit/'s i/nr viiiJeni de rrsiilrncia

rtii/unuis a liiirr.a dr nos dar in t tliato conl/et iinento

tla nnra iuorntlti. tt- liiu-tlt:. eriltirein 0 e.rlrario dns

ff.tj/t'fli ru.t e.t í iii/iliirrs tlr «A I 'lliãu '>.

m

.1 liein do iii/nlar /titi/itniritto tlas assinaluriis.

truios /iriiridenriotlo as /ntssire'is lariliitotles pttttt
u.« iiosst.ii /irezatlcs ttssinttntes jioderem /mt/ar.

/*_•' eerto que, iis prot idêitfius em/irei/ndas. nein

semiirf iorre.-)>onde rt /irontidfto (le f-/n rnr. quando
nma /ĸiiiliftietiii, fomo e.tia. carece da receita de

tôdas as assinaturas, ainda que breve o seu

periodo ; /'or isso. sem nos ni/radar r.tta loral tle

t'isisteiifia. rt'nio ims oliri'jados a pitiilicú la. e tle

iiiOi/o rs/ii'fiat j/'irii cusos Je eonreetas /lossititlttltt
■

Jf.t. materia'ts e titlidertiitits, t/ne lieui /inderutm es-

cnsii-lti. fomo esensiir tantlicm re/ielidns tleft/irsus
f'/ rida (tiliitinisfratica de «.1 l,iuâo».

¥ • *
-

Fattos e Holas

Nms ('onuMiiorarfVs ilo Aiio \

il;i KovoIuvíU) Niicional

/A/c/c7 t7 importância dcs conceitos e afir-

tnacôes do momentoso discurso qtte o Sr.

Presidcnle do Conselfio, Dr. Oliveira Saiazar,
prcferiu em liraga, no dia '26 de Maio pas-

sado, vamos reprodu.zi-lo na íntegra, como

dccumcnlo de larga e betn equilibrada aná-
lise nas circttnslâncias do momento.

SnxnoR Pri.sidi.nti. da Rppi'u'.i.ica

Sk'. MlNTSTRCi 1)A M.ik'INHA

Cil'iNTI.S DO MlN'IIO t: Dfi PoRTLlOAI.

E para mím grande saerifícío ter de falar

hoje ac|Lií: penso me deveríam conceder o

direito de ser simples romeiro ôi «cidade santa

da revoluccici nacional», a meditar o passado,
a descansar um ()ciuct> dá aspereza dcis ca-

minhcis, a sentir, a beber, no ar repassado de

liíncis e dc cânticos, nas pragas coalhadas de

gente, cí riso e a alegría do [íovo.

lui stS continuaria assím ci meu silcncio de
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muitos anos, e quem sabe quantos tlos que me

ouvíram da última vc?, estaivio agora a lem-

bivu-sc tlc como entcio deíendi, contra tôctas

as desordens passadas e tôdas as dcsordens

futuras, a única revclucão necessária.

Nem diviscies, nem Odios, nem lutas nem

partícularismos de |)essoas ou tie grupos, nem

programas vasios dc scntidotiu destituídos dc

possibilidades, piviíicas, nem rctormas consti-

tucionais, nem mcsmo mutlancas de regimes
políticos: todo o reccituário accinselhado ou

ímposto obraria quando muito ti superiície, e

deixaria no lundo intactas as causas da nossa

enfermidade. Na desordem política e socía

que era um pouco a de tôda a parte, e cntre

n<ís mínava a coesão dos portugueses e sub-

mergia a conscicncia nacional, cjucre cIíhci', a

esséncia e a ra?ão de ser tla Nacão, mudar
os homens, substituír os partidos, experimen-
tar sistemas ja experímentados e já falídos,
seria inútil para o futuro de Portugal. Na

anarciuia mental e moral clo século a que c\dc-

ríramos, criticando, negando, demolindo con-

juntamenle com os dcsfcamentos do tempo as

paredcs mestras tlas instituicôes sociais, ínver-

tentio as escalas dos valorcs humanos para

apresentar novídades de doutrina, seria íg'ual-
mente iiuilil tôcia a revolucão que não partissc
desta base : o quc ímportava era dcíxar cîc

ser tudo movedico ou arbítrárío e definir e

assenlar os pontos tirmes sôbre que cditicar o

íuturo; o que importava era reconsfituír o

sentítlo perdido tia vida humana e fa?é-lo pe-

netrar na famílía e na socíeckĸle, na organi-

zaccio política, no funcíonamcnto da adminís-

traccio, na econcimía particular e ptiblica, na

formacão moral dos homens.

Sem qualquer pensamento rcservado, scm

qualquer intento de ordem pivítica ĩmediata,
cntre as quatro paredcs nuas duma ígreja

profanada, estas ideas simples foram lancadas
âo vcnto, e, mistérios de Provídência ! sci agíira

sc sabe, ()ara não sercm pertiídas.
Muitos outros, certamenlc maís claros e

incísivos, íoram, por tercm chegado nt) examc

do (iroblenxi ôis mesmas conclusOes, os delen-

sores, os propagdiidistas, o pensamentci, o

verbo e a ac\ão ela nc)va ordem de coísas.

Mas eu pcir mim nada li? nacla sabía, nada

prepareí, cm nada íntcrvím; seniia apenas no

fundci da alma a tristeza do abatímento pátrio

e a possibilítiade duma rcacccio salv.ĸlora.

Pa? hoje de? anos, nesta mesma cidadc

âs ordens de Gomes cia Costa cujci (iptímismo

e valentía qtiási ixici eram virtudes porque

brotavam espontâneamente de alma como

c.xigência dã prcipria naturera, o E.xército

português descncadeara o movímento, tríun-

íante sem lula, glorioso sem sangue, porque

na verdade a voh de comando foi apcnas a

expressão milítar de uma ordem irresislível tla

Nacoio. E comecou a nova era.

Eis agora o que se passou.

m

As aimas dilaceradas pela diivida e o ne-

g'ativísmo clo século procuramos reslituír o

contôrto das grandcs eertenas. Não discutimos

Dcus e a virtudc; não díscuiimtis a Pátria e a

sua llistcíri.i; iĸio discutimos a autoridade e o

seu prestígío; não ciíscu.ímos a família c a sua

moral; nao tlisculímos a glôría do trabalho e

o seu dever.

Se a íc nao é uma mentira, sera fonte

inexgotcível de vitla espiritual; mas, se conio

vírtutle é dom de Deus, nem compreentiemos
que se ímponha pela fôrca nem a vantagem
tle se contrariar a sua prática. Através da

llísttíría tem sído muítas venes programas de

govêrnos ou de Estados estcnder âs aimas a

cinsia tle despotismo e destruír nelas o germen

da fé. Inglcíria tarefa ! Vem o tempo, rcpara
os estragos, reconstítue as igrejas e o culto

mas ja iicio (iode faHer ressurgir virtudes c]tie

se nãci exereeram nem evítar a triste desola-

C<io das almas c]Lie perderam um munclo.

A parte cí valor intrínsecci tla verclacie re-

ligiosa, índívídualmente, socialmente temos ne-
cessídatle do absoluto, e nao vamos criar por

nossas nxios dentre as coisas contíngentes e

eíémeras o cjue e.xiste íora e acima de n<Ss.

nem dcsviar para o Estado a funqão de de-

cretar o culto e de definír os prineípios da

moral. Esta atitude nos levou a considerar o

Pcider moralmente limitado e nos tem valido

não cciinetermcis cí êrro ou o críme de deificar

o Estado, a íôrca, a ríqueHa, a técníca, a be-

le?a ou o víeío.

Compenelrudos cio valor, da necessídadc,

na vida, tlunia espiritualíciade superior. sem

agravt) tlas conviccôes pessoaís, da indife-

rcnca ou da incredulídade sínceras, temos rcs-

pcítado a conseiêneía dos crentcs e consoli-

dado a ()a? religiosa.- Não discutimos Dcus.

(Aplauscs).
Ncio discutimos a Pátria, querc di?er, a

N'acao na sua integridadc tcrrilorial c moral,

na sua plena independêncía. na sua vocac<i(i
histcirica. Ilá-as maís poderosas, maís rícas,
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porventuru mais bcias, mas csta e a nossa, e

nunca tilho aigum cie coraccio bem formado
teve o desejo de scr tîlho tle outra mãi.

(Aplansos:

Dci.xcmos aos fĩkSsoíos e aos historiadores
o cntreteníiucnto cle alguns devaneios acêrca
tla possíbilidade de díferente aglomeracão de

povos e aié cias vantagens materiais dc outras
combm.io,<'c-s que a Ilistcíría não criou ou des-
ích -. nc) fcireno (iolítico e social, para ncis

()ortugueses que somos de hoje e velhos de
oito séculos, ]cí não há processo que possa scr

revisto, clebate que possa scr abcrto, pedaco
tle sobt rania ou de terra que nos pese e este-

jamos díspostos a alijar de cansados ou de
íncrcdulos. <Aplausos).

Scm reccio colocamos o nacíonalísmo

português ixr base índestrutível do Estado
\< '■:•), prímcíro. porciuc é o mais claro impe-
raiivo dc. nossa HistcSria; segundci, porcjue é

incstimável factor de progresso e elevacão
social; terceírci, porciue somos e.xemplo vivo

de como o sentímento (icitrío pela accôici
c.xcrcída cm todos os continentes serviu o ín-

tcrêsse da humanidade. Voca_cão missíonária

sc tem podido chamar a esta tendcncia uni-

versalisla, ()roiundamentc humana tio povo

porlLiguês, pcla sua cspírítualítlade e pelo seu

clesínterêsse. Em (|ual(]iicr caso ela não tcm

ponlo dc contaeto com o suspeito ínlcrnacío-

nalísmo luimanitário de hoje a defcndcr c]iic

as frciiileiras se abatam para alatgar as pivS-

prias em prejuÍHO das alheías.—Ncio discuti-

mos a Patría. (Aplausos e vivas aciamacãesi.
Ncio discutimos a autorídadc Ela é um

facto c uma necessidade: scS desaparece para

se rcconstíluír, sô se combate para a entregar
a outras nicios. E um direito e um dever -de-

ver t]uc se nega a sí prôprio se se não e.xcrce,

díreito que tem no bcm comum o seu melhor

íundamento. E aincla um alto doin da Proví-

dcncia, porque sem ela ncm seria (lossível a

vitla social nem a civilí?ac<io huniana. Ã pas-

sagcm da críanca ao homem, tia ignoivincia
c\o conheeimenlo, dcis instíntos â virtudc, da

barbiíríc â civilí?acão é o frtito do esfôrco

persistente contra a ínércia naiural, é a coroa

de giciría dã autorídadc A organÍHacao, a

deíesa cios ínfcrésscs eolectívos e a concilia-

C<io tlos ínterêsscs indĩviduais, a ordem. a pan.

<i dcfinicão ck)s fins a atíngír pelo agrcgado
social, a preparacão clos meios neccssários, o

impulso no sentído do melhcr Scio ainda sua

obra e fruto.

Na famílía, na escola, na igreja. nc\ oticina,

no sindicato, no quartel, no Estado a autori-
dade não exíste nunca para si mesma mas

para os outros; não é uma propriedade éum
ônus. (.Muito bem).

As suas vantagens são na proporcão do
bem que se ordena e da fidelidade com que
se cumprem as ordens. Como é possível o
êrro, deve poder ser apreciada a sua acgão,
mas há menor dano em não se deí.xar crítícar

do que em não se fazer obedccer.—Não dis-

cutimos a autoriclade.

Ncio discutímos a famílía. Aí nasce o ho-

mem, aí se educam as geragôes, aí se forma o

pequeno mundo de afectos sem os quais o
homem dííicílmente potle víver. Quando a fa-

mília se desfa?, desfan-se a casa, desfaz-se o

lar, tiesatam-se os lacos dc parentesco, para
liearem os homens diante do Estado isolados,
estranhos, sem arrimo, e despidos moralmente
de mais de metatlc de sí mcsmos: perde-se
um noinc, adquíre-se um niimero— a vída so-

cíal toma logo uma feic<-io diferente.

Tem várias venes acontecido, em épocas
perturbadas de retrocesso a soberania dos

instintos, relaxarem-se os lagos da família, de-

saparecerem a íntimídade e o pudor, submer-

gírem-sc a autoridade dos paĩs e o respeito
tlos tilhos. Mas sti no nosso tempo se ergueu
em tcoria, em sciência e em programa cle Es-

tatlo o qtie havia de sttpor-se passageiro des-

vairamento.

A natureza reconqiiísiará os seus direitos

e a socicclade cívíl veiví mais uma vch como

a sua moral, consistêncía e coesão ciependem
dírcctamcnte da moral, consístêncía e coesão

do agrcgado familiar. Êle é a orígem neces-

Scíria d<\ vida, fonte de rique?as moraís, estí-
mulo dos esforcos do homcm na luta pelo
pcio de catia dia.—Não discutimos a fa.mílía.
(Aplausos).

Nvio díscutímos o trabalho nem como di-

reíto nem como obrigaccio. Não como direito
-

[lorque sería obrigar aquelcs que não tcm

senão o seu braco a morrer de fome; \\ĩ\o

como obrígacão, porque seria ccinceder aos

rícos o díreíto de vivcr do trabalho dos po-

brcs. Porque dcle se alimenta a \~\dc\, provém
a riqucHa das nacôes e tleriva a prosperidade
dos povos, cí frabalho é glciria e é honra, com

dííerente uiilídade, díverso valor ecciixímíco,
mas ídêntíca dignídade moral. j

Len-nos a Provídêncía o dom de tornar o

trabalho nccessário e felÍHmcnte, por maís que ;

se progrída c se acuiuule, sempre há-de ser
"

prcciso trabalhar para viver: senão os ho- *"*
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mens morreriam cle tcklio numa atmosicra dc

vício. Se a-pesar-desta neccssidade e daquele
dever se chega por vchcs a situaccio de serem

uns obrigados â ínactivídade para quc outros

vivam, é que não temos bem organÍHada a

vítla ou não conhecemos o segrédo de orga-

nízá-la melhoi': repugnn â naturcHa das coisas

quc o trabalfio em alguma circunstâneia tleixe

de ser factor dc riqueHa para se converter cm

fonte de míséría.

Sucetle por vchcs os homcns não com-

pi'cendercm a bencfîca discipiiia do trabalho

revoltam-se ctintra cla. e preterdem viver tlas

rique?as acumul.idas consumirdo como as

abelhas os favos d<) seti mcl. I.oucamentc a

mtillídaci protiamara o direito ci prcguíca é

o mc'siio qtic stijeitar-se ã estravicão tla íon.e

e tl.i miscrín Nvio tiisculímos > abaií.).

(.-Iplausos).
Assim se assentaram os grantics pílares do

edifício e se construíu a (i.i?. a ordem, a uníão

dos txirtugueses, o Lste.cio íorte, a autoríd.ade

prestigíada, a adminislraeão honesta, o revi-

goramento da ecoiĸiinia, o sentímcnto pairí(>-

líco, a orgoni?accio corporatíva e o Impekio
Coloníal. 1: pode pregunlar-sc como íoi isso

possível.

®

iMuilos hão-dc pensar que os melhoramcn-

los inateríais explíeain suiitienlemente o caso.

De íacto a estrada, a (icintc, a escola, a linha

lelegivílic<i oti tcleíiSníca, o pôrlo, o pakício
alindado, o vetusto monumento rc|)arado c

ennobiv cido, a obra dc hkttvíulícu agrícolá,
os navios cia arinada, a igrcja d<\ povoacao

caiada de bivmco, os muros levantados cio

cemilcrio e alé o caminlio ou a humikle fontc

cjLie valem para a pcquena aldeia ntm as

oliras tle Lei.xôcs para a ciciade tlo Pôrío, s<io

benclícios cerlos, realitlatles tangíveís a desa-

liar a cegueíra tlos ineréclulos: podem-se pal-
p<ir ã falta de olhos. (.\ptausos).

Mas nacla dísso poderia tle |)er sí operar

a transft)rmac<io moral do país. <', Oquetoi
pois?

A cluas coísas sc tleve— â comprccnsão clo

povo e a sinceridade do Pocler.

Primeíro â coiiîiireensão do povo.

Portugal, Porlugul sem mais nada— curso

de liacharel ou diploma cle emprêgo piiblico
-pouco podia enlender clas nuiitas tcorias

políticas e socíaís c]iic aspiravam a partilhar-
-se o mando, nem t!o alcance tlas mudancas

g'ovcrnamenlais t)ti atlmínístratívas em quc

alíás se ihe aiirmava tcr intcrvencão decisiva.

Mas catla qtial scntía que tle desordem em

desordem tudo sc aíundava e via nitidamente

ísto: a mulher e os filhos, a velha casa, o tra-

balho dkírio, o campo, a horta, o pinhal. Es-

tes jcí forain dos país, já foram dos av<Ss e

nicsnx) de outros avtSs pelos séculos dentro.

tlns aptSs outros desbravaram as terras, culti-

varam a vinha e o mílho, criaram os filhos,
sofreram. A vitla é aspera, !iá desgostos, an-

gústias, privagôes, ínjush'cas que parece nín-

gutin [iode rcparar. Um ambicnte tle carinho,

liort'm, cnvolve o lar e uma Iuh superior ilu-

i.iina a existência .- a velha igreja e o scu adro

loram fcitos a expensas de todos os vÍHÍnhos,
com csmolas e trabalho; o ccmitério também.

Nuiiĸi parte e nou'ra há vcrdadeiramcnle o

suor do rosto, a |)reocLi|i<ic<io do viver, a tra-

díccio do sanguc, o patrimcSnio mciral.

Dt) íundo das conscíências claramcnte SLir-

gem estes imperativos: o trabalho na vítla, a

propriedaclc na terra, a vírtude na família, a

esperanca nas almas.

Pdivi alem tlas wíiHeas e dos montes lxí

oiitras váiHcas c outros montcs, onde vívcin

e Irabalham homens tla mesma raga, parentes

proximos ou remotos, que ialam a mesma lín-

gua, lêm os mesmos scnlimcntos. Como cjucm

dcsbrava o cninpo para culiivar c levanta as

paredes duma casa para nela vivcr, há muí-

tos séculos grandcs ehcies tracaram com a

cspada os limites e disserani: aquí se vai edí-

licar a casa lusitana. Outros a alargaram tle-

pois. A êsle ídeal cic conslruir o íar ticitrío,
stm íngcrcncia, ou mando, ou exploracão de

estranhos sacrifîearam-se íaHentias c vidas que
lodavia se não perderam: entraram no |iatri-
nitSnio eomum e custa a crcr c]Lie tuclo fôsse

ccgucira, loucura ou inutilidade.

iMas o homem na vícla doméstica, no tra-

balho, na Nacão, é obrigadci a organi?ar a

sua orclcm. Devido ao dcsequílíbrio do espí-
rito humano, a ordem ixio é expontânea : e

preciso que alguém mandc cm bencíícío cie

totkis e quc se procurc (iara manclar quem

liossa mandar melhor.

I: surgcin outros ĩinperativos . no muntlo,
sem cSdios, a Pátría ; no Lst<iti<>, com justica.a
autorídade. Nada valem filosofias de tllcSsofos

tni sonhos de stinhatk)res eontra estas rcalida-

ties. Simplesmentc hcí-de agora emendar a

frase tle comêco: ixio íoi o povo quc com-

prccndcu o cspírito cle revoluc-ão; foi a revo-

luc'ão que soube interprelar o sentímento do

povo. (Aplatisos e aclamacôes).
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O outro factor é a síncerídade tio Podeiv

nem adulac/'o a soberania cki povo, em que
nãt) crê, ncm promessas c[iie se não cumpram,

nem programas que sc não realÍHem. O Poder

stS iem compromissos de doutrina, ixio de

pessoas, pelo quc íĸio pode ser invocada a

sua aulorídade ou acôrdo para cobrir des-

vios, abusos, ínjusticas, tieficicncias. t|tic são o

tiptistt) tlo scu verdadeiro espirito.
Contrâríamente a mentíra cscola política

c sistcma de govcrno- a verdabe nas ;>ala-

vras, a vertladc nos actos, nas reformas, nas
leís e na sua exccucão. b ou porque niuito se

íoí enganado ou porque a verdade fa? falta

â íntelígêncía hunxma. aincia que por vcnes

desejcisscmos iuío sabê-la, a sinccritlade dn

Pocier s<S tem facilítadt) pela contianca (iii-
blica a ac\cio governativa e clado ã marcha

da : cvt lucio cc]Li'!:biio e eleyvi'ic'a nxrnl.

®

Por mais ftmdas t]Lic estivessem nos cora-

C<ics [lortugueses as raínes tla transíormacão
a c]ue todos tcmos assistído no dccurso dêstc

período, cla não poderia realinar-se indcpcn-
dcntcmente da criaccio tle eerto número dc

coixiicôes maleríaís. I:alta-me agora dÍHer a

c|Licni sc devem (e foi alina! qtĸísi Sci para isso

t]iie esta t'esta se fe?) ; foi ao Exercito. (Acla-
macces ao exercilo).

O Govcrno c]tiís quc no décímo aniversú-

rio do movímento c]ue dcu orígcm â revolu-

C<io nacíonal, se convídasse a Naccio a (ircs-

tar, nesta cidade tle lîraga, bei\o tlo movi-

mento, es(iecial homcnagem ao Exércíto de

terra e mar, represcntados [iclos seus mais

altos corpos, por unxi íôrca dc marinha e por

conlíngentes dc tôdas as rcgkies militares; e

solícitou do Senhor Presídentc da República
sc dignasse como porlugués, como general,
como Chcfc tlo Estado, assocíar-se iiesscial-
nientc a csta consagraccio. Obtendo o deícri-

mcnto do scu desejo, o Govêrno não podia
ía?er mais do que íez pura honrar o Exército,

nem dÍHcr mais cm scu abôno clo que atir-

mantlo |)or mcu intermedio tjiie nada do quc

está feito se faría sem a sua intervcncão.

(Ap/ausos c v/vas ao excrcifo e a Sala.<ar).
E.ram há den anos críancas os soldados de

hoje ; já não vívcm muítos dos soklados de

ontem c)tie gratamente lembramos na nossa

saiidade. Estaivio aquí prescntes muitos dos

(]ue então se bateram (Xir nos tocios ; alguns
andaivici ayora por longe d<\ nossa vista c

c]uem sabe mesmo se divorciados do seu pen-

samento primeíro, iulgando-se divorciados

apenas da nossa accão. Mas o Exército tem

o segrêcio de manter uma mocídade perpétua
c. coíiio grande e antiga família dos mais no-

bres títulos, eonserva e transmitc tam íntegras
c vívcts as suas tradicôes, que c sempre a

mesma unidade moral.

Nem qucm honramos attuí são pessoas,

por maís qt:e pciecesse citá-las nesta parada
solene ; quem honramos é a instituĩcão, com

suas vírludes, seu valor, scus hertiícos feitos,
seus altos servigos â Pátria. Gltiria ao Exér-

cíto ! (Aplausos e ac/amacôes).

m

Senhores: Li'ndam hoje dez anos que cons-
tituíram na HísttSría pcítria apcnas uma era de

testaniacdc; vâo comecar outros dez que

vão-cle constituir uma era de engrandecimento,
a erguer sôbre maís duros sacrífícíos, maís

altos heroísmos, e maís seg'uras dedicacôes.
Xão desejava ír daqui sem saber quem tem

coragem para nos acompanhar.

{Vc.zes em ccro .- Todos! Totlos!)
Grandícsa aclamacão que se prolongc por

inuito iempo.

¥■ • ¥■

Xa Kmissoi'a Xacional

Emissão radiofonica de "A União"

Por conveníêncía de servíco a emíssão ra-

díoftSníea. referída no lillimo niimcro de «A

União», foi adiada para o día 14 do corrente

mês, conforme a nossa comunícacão cnviada

aos assinantes. e.xcepto os que— consíderacla

a demera indíspenscível dos servícos do cor-

reio—não a receberíam a tem(it\
Dc facto, no tlia 14 tlo eorrente, domingo,

iis 22
'

o horas, comccava no sludt'o nmior dc\

Emissora Nacional a cmíssão radiotôníca or-

ganÍHada por ínícíatíva dc «A Llnião» dc co-

laboracão com a mesma Emíssora.

Anuncindo o scu inícío, o Secretnrio Geral

do Centro Catcilíco, P.1 Tavarcs de Almeida,
proícriu algumas palavras tTucídativas, di-

Hcndo :

«llm grupo de pcssoas dcdícadas a esta

larcfa, que julgo bem honrosa, tlc vir colabo-

rar nesta obra cle feicxio educatíva, pelas ma-

nífeslacôes dc\ alegria Sci do víver campestre,
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cstcí prestes a fazer-se ouvir neste studio dc\
Emissora Nacional.

lal como cm outras emíss.ies aqu "euiiz.t

das, queremos, acima de udo evicenca as

vírtudes da alegria aldeci. em icasiôes le ,ii-

bíl<), sem esqueccr a suavídxD c a austc

clade dc\ gentc das nossas terras as terras c e

Poi'iugal.
Eni[irês>i ii'u íanto dificil é esta

, por ísso

tanto maisdigna de aorêq ), e< mo nici tíva cs

pontânca. Iroba'hoso c cle portĩa tos es' >rcos
Em compcnsac ~c ere ^er-A I x «

vão ser 'evauo^ :x r mouuTik s ac> a >i 'ntt

dos (>o>-oatlos campestres, oiitic. oesee js e

mês do S. Jocĩo a abo" :
"

"tia d i [ it> .. c cĸl.i

tlía, a êsses o.sais de lĸ nraco traba ho, rícos

dc tradicôes, orígínalitiatle c a cyria ir.mca, e

tão franca como eomunícativa.

Inegáveis vantagens representan: estas ca-

raclerístícas clo seu viver acomodad.o aos

bcitis costumes, a melhor heranca dos scus

maíorcs, estimulados agora com as organí?a-
C<ics nacíonalíslas dos sindicatos e das Casas

do Povo.

Os mo/ívos dcsta emíssão radíoitinica, tí-

rados de as[iectos felizes, inter(iretam, dc-cerlo,
mcrcê de boas ínspiracôes, a alegría no Iraba-

Iho das ceiias, dos linhares, das sachas e das

mondas essa alcgría c)iic constítue nesta qua-

clra do <\no agrícola o acontcciniento musícal

dos campos tla terra iiortuguesa.
Nkio alonyareí maís csta bivve pakstra, ou

melhor. estas duas palavras elueidatívas. por-

(]iie sci c|tiis avívar a importcîncia dcsta inicía-

liva colaborada por dedicacôcs que me clís-

pensam de rcicrêncías pcssoais aos scus mc-

recimentos c prcdĩcudos. O nosso interêsse de

agora ixio é tratar de índivídualísmos. antcs,

como ciuere o Est.xio Novo, quercmos viver

e recoivlnr o scntír alegrc da gente portuguesa.
Creio bem que V. E.xv1* cskio atcnlos e

dispostos ti aprecíar ixio apenas a harmoní-

Hac'cio tleski festu, nĸis o seu sentítlo, que to-

tlos tlevem ligar <i yrantle razão dc scr da

tradíccio (lotiular tjuantlt), coiuo ayora. exalta

a alegría de Portuyal ag'rícola ; e assím a festa

tle ag'oru licaiví no índice das festus naciona-

listas. verdaclcíramente, a bem d<\ Xacao».
Em seguida o gru|)<) radioftSnico, conví-

dado para esta emíssão, íiiicíou o programa

uma reconstítuic.io cle mclivcs do víver ru-

ral. com coltíqtiios c cancôes, a bem dizer a

maneira de exprimir, e até mesmo o bom

scnso moral de tanta gente aixinima tla terra

portugTiesa.

A<) enccrivx a c "vsâo, o Secretárío Geral

d>) Cen.fo CatcS. co proteriu ao mícrofone

cstas breves p< 'avras:

«Oxakí, sej ■■ ue grata reeordacão esta

L'riissão cD tnotivos que traduzem muíto tio

n >mo st'TT' da gen e portuguesn, gente de

pan c cle bem, c]iie [icrscvera na purena dos

cosvimes, v vencio alegrias e pcsares, assina-

lantic) provciS de amor fĩlíal e proptSsitos de

v 'da s, istci

Pois cstes molivos, inspírados no ambíente

soeial de yente corn eoracão, infundem estí-

nulos c alen os, oportunos e necessários, a

cinVi outra gcne cle ambiente socíal diíe-

rente.

Eu tenho em boa consciência de agrade-
cer a toclos os colaboradores desta emíssão,

e não sci a sua prescnca neste stttdio, mas es-

pecialmente o interêsse que vém manifestando

para a eticiência desta obra, que poderá me-

recer pouco ou muíto ---V. Exv* tcrão. de-certo,

apreciatio o seu méríto.

Embora a apreciacão de V. E.xv^ manifeste,

segundo as círcunstcineías, um ínterêsse de ou-

vír c outni dc apreeíar, mesmo assim, se tal

soubcrmos, sei'ci proveitoso ao nosso conhe-

cimento, [ioiV]ue nos consídcramos felizes

(jikindo ficamos certos tlo remcdío para as

eníermidades.

Mínhas Senlioras e Meus Senhores: - Pare-

cc-mc, aínda, csta emissão radiofcínica, seme-

lhante, em certo nxxlo, a uma réstea de Ilih,

que entrou de-certo em muitos lares tle Por-

tugal, conio mcnsageira de construtiva alcgria
e com|icUÍici|)anle d<\ unidade nacicnial.

Vou termíiĸir.

Que todos os ivídio-ouvinles, ao ouvirem

estas derradeiras palavras, se tanto devo pe-

dír, se levantem, e de pé, fiéís ao alto sígnífi-
cado cívico do llíno Nacíonal. o aeompa-

nhem em espírito, pratícantlo scmpre o ma'-

ximo pelo prestígio da nossa Pátria».

Seguiu-se o Ilíno Nacional cantado pela
totalidade das tiguras participantes nesta emis-

ScÍO.

Toinaram (larte nesta fcsta radíofcSníca as

Siv>" (irofcssora de música D. Ema Cordeiro,
I). EcatrÍH Martíns, D. I.aura Martins, 1). Ivone

Amélía Cunlia, I). María Emílía l.opes Tava-

res, D. Irene Lopes Tavares. 1). Maria Anxílía

Lerreíra Vieira, D. Maria Rosa Pinlia Earinha,
D. Mo.tildc dc Araújo e D. Ikia !:erreira; e os

Srs. Mcirío Duqtie, |osc Reís de Almeída, Ga-

briel da Cunlxi 'iastos, Antônio I.opes Rajia-
gvio, Carlos Ductuc, Elías Lilipe Sarclo, Ar-
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naldo Monteiro. |osé AnttSnío Lernandes, Rí-

cartfo Mendes tia Cosfa, laime Nunes da Siva,

)txio Rcis e l'rancisco Víeira.

Por notícías recebidas cie várias terras

esta cmisscio foí mu:;o aprecivi >]UC'-[ela
execucão tccnica, como pelu escolha dos /7?o-

tivcs o que muilo estimamos, e nniis amda

por sabermos (]ue a difusão dos íossos pio-

gramas, até agor.i rea ?ados, me.eceram scru-

prc írancos aplausos de aessois nem sempre

optimistas em audicôes radioftinícas.
Muito agradecemos tôdas as maniiestacôes

de ínterésse pcia emissão rxl' Toníca cio ciia

14 do corrcnle; e de modo especia! as aten-
ciosas iníormacôes c: ne i.iiios cobkio iioi'

correspondência, pcss >almen e e pelo tele-

íone, algumas, atc. tão exprcssivas conxi 'non-

rosas. tal o tcor de uma das niais «Ee':cito

calorosamcntc pelo cnciiĸa.io. )rogr-"> a ei

liclo no domíngo i'iltimo atravcs d<\ E N., alt

manitestacão do espiriío nacionalísta e crís-

tâo (|iie a todc)s cumiire alimcntar

E cie Tuy (Espanha) reccbemos uma es

matla iníonuacão de um íkisirc ponugués que
não [icrde um momento p<ira aíirmar ínícíatí-

vas tle bom sentído nacíonalísta. Ei-la:

«0 prcigrama radíokíníct) orgunizudo poi

ínicíatíva tla revista \ Uiuão c e.x'cctiiadci

pela nossa l.missorn Nacíonal em sua emissão

tle domíngo, foí ouvida nesta cid.xle dc Tuv

[ior mtiíttis dos mctis anu'gos. t]iie o são, tam-

bém, de Portuyal.
A minha impressũo [icssoal é sobremnneira

agradável. a comecar pclo discurso da aber-

tura da autoria de

. . . tenho o prazcr clc aprescntar as mínhas

sínccras feltcítucôes, não s<S por éstc motívo,

como iambém |icia organízac<io de tão feliz

inicíatíva.

O rcsto bcm. muik) bcm.

Dc todos os meus amiyos scí tiuvi uplausos

t]ue, gostosamente, Iransiuito. A usuii'ui'cão cs-

pírilual da emíssao. que nos conccdcu o belo

conjunto clos elemcntos. t]uc ínterpretnivuu tão

lindos e emolívos Irechos de miisica (prínci-

[lalmente. para um português), leva-me a aíir-

mar a V. que taís manífestacôcs duma arte

reciuíntada seivio sempre ouvídas com o maior

pra?er».

Por tôio (icnhorantes atencôes, os nossos

reconhecidos agradecímentos.
•

IS miiter iftie .seiam j.h:./i/>j leitcrcs ,V \ Líh.îo cj

Hoinens Bons, cOino c>> mai.s intcre.s.s.iJc.s ncla ccn.sct-

n\Jc Ja Ordein Social a bem da Religião e da

Pátria.

Legîslacão e Jurĩsprudôncía
( Viicoito <lii r:'siit)ii>al)ili<l;iil<'

110 (Vnliu'o ('ivil

ÍXitnos a segnir o cxtracU da cOiil'erS-iicici MiccrJinada

ao titn/o "0 Ccticcilc Je Responsûbilidade no Codigo Ci-

vii,., rcaláada pclo advcgadc .-. dr. AJcll'o Bravo, no dia

■_>.) Jc Slaio na-sadc na CcJc::: dos Adcogados.

/S.s/a conferéncia inicioti a sc'rie cftie o mestno adco-

gadc vai profcrir. sôbre cftie.stôcs dc ordetn /iiriJtca :

I. -A e.vpressão rcsponsabilidade civil comec;oii a

u_.cu sc não ini mtnto ini linguaoem jurídica dos povos;

parece que foram os tikisoíoî iranceses do século XVIII

que a coliicram dos escritores inglcses. príiicipalnientc de

.\cc ei

0_ reJactores do Codiyo Civii francês poueo a cm-

prtgam ainda; usam cioTa a maior oaric ci.is vcĩcs no ca-

PĨIulo do5 dt i ios c qti.isi dclitos, mas . it.ando se octipam

dos coniratos, em.>re«ain ic prefcrcncia a exprcssão sinô-

niiiia dc "garantie

lia algui.o escritores susienlarcm mcsmo tiue a cx-

pres.ão
"

'sponsabTidadc . dcvc rcscrvar-sc para os deli-

los c li sí deliios, c a oalavra ">_>jrantie„ para a matéria

os coi tr-Jos.

N'iĩo e bc.ii assim al'_>timas vescs tambcm os redaclo-

"< do C >diyo francc'S ttsar.im. no domínio da rcsponsa-

bilidade eoi liv-tual. as pilavras "repond, i'esponsablc, res-

ponsib litc'- .. ou de cxprcssôcs sinônímas, por cxemplo

lc prcnctir est tcnu dcsdcaradationset des pertcsqtii (1).

O nosso Codin.o Civil emprega-a no Livro 1 tla

l'arle IV que sc intitiilj mcsmo— l)a responsabilidade ci-

vil e cm díversas das suas disposígôes.

0. N'o di=cr dc losseran.l. o problcma da responsabí-

iktdde civil "tend a octiper le eentre dti tlroit civil. donc

dti droit totil cntícr; en chaquc maticre, dans lotites lcsdi-

rocliotis, cVs' â Itii quc l'on aboutit dans lc droit public

eoinmc daus le droit privc, dans le domaine des personncs

oti de la í.imilic. eomiie dans ccltii cies bicns; il esl de tons

>es inslanls e de toutcs lcs -ĩtu ítions; i', dcvicnt le point

tie.-ralyique commtin â toutcs nos instituílions.. (-2).

N'a mesma ordem de ideas, cserevcu, dcpois, llcnrí

Ma;ecuitl quc ii.io sô a responsabílidade clvil "tlcvienl.,

Ic ccntrc du droit,,. maís cllc cst en Irain d Vibsorbcr,, lc

droil tou! enticr., ( 3 >.

(1| Cocliso Civtl francês, arts. 1732.. 1731.", 1735."

e 1781.".

(2) Preí.ínio ã obia de AnTr- Btun, Kapports et r'oniaines

cies respunsabilités contiactuelle et delictuelle», p.íg. V.

31 L'absorption des ré^le juridiques par le piincipe de

responsabikté clvile* («in Dallo/ Hel>_iontadaire >, 1935, Chro-

ni jue piys. 5 e segs.).
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Capi „.ti fa_: ambéi 1 nolai quc as compil.icôcs de

arcslos mo.iran ;ie a maior parte d<>_. proccssos u ga

dos em i rancĸi ios últim >s dez ono, oran suscitados, n

por t|ucstôcs cii rt senhoríos c iiiquilinos, 01 por motivo

da depreciacão o tranco, ou por casos de responsabĩli

dadc cívil : i

l:m Porlugal. segundo a cxprcssão do nosso istín o

colcga. Prof. |aim< ck_ (joii eia. uĩo soou a :ida a íora

curopeia da resp insĩbilk ide c vu r.,ro. sao o<, processt _

desta naliire_.n co no liu j.lj, jã lembcm os scus jii

damcn!t>s 'urídicos |tĸ os n< ssos r Dtinais _ãn cl ar.a

dos a julgar 02).

!'. no ei.l.ti io c irobl n i ir lico i' sponsibi -

dadc ci!>r :ige odos os ninoi do d cito, ^ oluu noclo

ger.il. tô_ln = ís tn.i ei is rcĸ >c !a tc a ae'Vidadt hcm.in.i

cm nior.ii si sciluncio a dupia iticsLio da libc adc liu-

mana e d.>. cxislencia dn nn l< mor íl is relacôes intcr-

nacionais, a qtiestão da rcspon ;ab ic ide las o.ierras tíi

rcsponsabilidade dum <;ov< rno pcias do itlas oontraidas

por govcrnos aiitenotcs; em d .eito pt'ibl co a •esponsa-

resoonsabiitdade dos chcics dt îistatlo. do_. mim_lros e

funcionari.js são objcc.o de 'eis ctiiislitueionais; no dircno

peiidl. aincla a responsabilklaclo >io iniiiv;> iuo quc ;>i \iticou

o i'.icío atentatir o di segtnĸiiiyu social coiuiieíona a apl

caccio das pcnas; tînaluiciiti . domĩua o problcma da rcs-

ponsabilidadc tocios os ramos <lo tlireito prívado.

3. O falecido civílista e proíessor dr. í"liiilhcrmc

Morcira (?) cnsinava quc a violac.io <los dírcitos pooie

constiluir uma oíensa â soeicdadc na orclcm moral. pclo

abalo qne causu na contianca ptiblica, cm reprcsoitar a

lesno diim direito piavado. Xo primeiro caso dí-se a res-

ponsabilidade penal. no segundo a responsabilidade civi'

A rcsponsabilidadc civil cxísle scmprc que o .acto ili-

cito - não scndo considerado pelo lcgislador coino tiui.i

olensa â sociedade na ordcm moral. aos sentimcntos dc

segurancci c conlîanca pilbltca, mas .'.pcnas a eonfianga

privada eausa um dano.

I'ara o dr. Giiillicrmc Morcira a responsabilkladc ci

vil pressuptic não sc) a lescio ou violaeão dum dírcito

mas aínda quc csst facto ilíoto sej.i tuu facto volimtárío

por tcr a stici oriyein na vontadc conscicntc ilo seu autor.

I'ortanto. sô ticarci constítiiídn em responsabilidade

civil o aulor tlo fac'o ilícito, qtian.o ã rclacão cia autoría

makii.il concsponda a da autoria moral

N'âo extslinclo essa concxidade. a garant a quc i lei

rcconhcca ao Icsado, >lc pt-dir a rcpaiueão do datio so-

(rido. iicio deve chamar se respousabilidacle ovil

lissa garanlía. O'.i c determiiiada pclo prineípio de que

(1) Prefácio ao O'raité lie.iric]iir et ptatique de la tespon-

sab.lité civile», .io Prol Mazeau.l. p.it>, XIII,

(2) «I)a rcsponsal>i!idade coulraiual", prii;. 13.

(3) clnslituifôes .to d;rei<, ciril poitutjuês vol. 1 °. p.Í£S.

585 e seijs.

nngutm podc locupletar-se á custa alheia. como cm rela-

cao <\o possttidor Je boa té. ou obedeee a consiciericôes

Jc carácter esiecal, como a indemnisa<,-ão aos sinistrados

Jo Irabalho c ao dircíto nitribuído a vítima dum íacto ili-

lo pralítado por uma pcssoa sem disccniiiiiciilo.de e\i-

gí a cparatj'o io dauo causado.

X'a primeii-j íipcitese— responsabilidacic civil
—

pressu-

pôe se a ex stênci., dj cttipa por parte do autor do íaclo

ícilo; ua segtmda a obrigagão dc roarar o danoé inde-

pcnd nic da culpa imputável a pessoa a itiem cabe essa

ot'i ya^cĩo

nara êste eminentc civílista qt e aceita. como sc vê, a

teona I adicional d re_.po:isabi!íd íde civíl fundada nu

c nrc 10 tia cutpa e a consídra cn: príncípio sancionada

10 nosso C 'xiigo Civl, são clemcntos conslitutivos da

esponsabiiĸlade c\iL ai um facto <|tic. obiectivamentc

con derado, cons îtue a violacão dum direito; b) um dano

rcsuTantc da violacão dcssc ciiieito ou a lesãoclum direito

privado ci a ctilpa oti a relaeão clc conexidadc moral

cntrc o dano e o scu autor material.

I'ara o ..iistín'o Proiessor dr. jaime Ciouvcia. também

a responsabilidade civil regulada no nosso CoJigo se ba-

scía no conceito da culpa 1 1 ).

I: podc díîer-se t|tie esta é a dontrina geralme ite sc-

gtiida pclos iiiriicoiisiillos: Dias berrciru: (__t íiias da

Silvô: (?) Pinlo Coelho: Ml Barbosa de Magaihãis-. (5)

Adriauo Pais tla Silva \~a__ Scrra; ( t>) i'crnando Marlins

cic Carvalho: (7) Olivcira Salaiar; (S) e IS.-lttJo sôbre a

re.spcn.sabilidade civil, publieaclo na Uevista dc Legislacão

e JiirisprtiJcncia. vol. 3S. pags. 4t>_> c stg. (?)

O Prof. t. ibral Moncada, (10) alias pai tidário da

d'.ilrina da rcsponsabilidadc scm culpa ou responsabili-

JaJe obf't'clira t.nnbcm des:gia la c\o tisco prclissional ou

ri.sco crt'aJo, tlistingue ac> octipar-sc da doulrina scguida

(11 «Ua responsabilida.ie contratuaI». p.it;s 19 c segs,;

«Ga„eta da Kela^ão dc Lisboa», vol. '", páíjs. 218 e segs.

|2) ■ Côdiáo Ctvil Poitti|*uês Anotado», 2.~ edi^ão, vol. l.°.

páÉ. 294.

(3) nEstudo sôbre a responsal.ilidade ctvil coneva ,om a

criininaL), vol. 1 ', páj. 1 19.

f í) . \ responsabilidade civil baseada no conccito da

culpa*.

(5| «Sc^uro ccml.ra acidentes de traballios, vcl. 1.". pXs.
s.i ■

59; e nota» ao A.ôr.ião di Kela^ão de Lisboa de 1 9 de 'a-

■íeiro de l')24, na citada «Gazeta», vol. 3S, págs. 375 e segs

ib) «Hûletiin .ia Lacutdade de Uireito de Coitnbra», vol.

10, pa|;s. 201 e _et,s

7) Citada «Gazeta», vol. 44, páj>s. 33 e segs,

|8) ■ KtTatôrio da Proposta de lei sôbre acĸlentes de traba-

lho». apresentada ã Asscmblea Nacional, e publlcada no «Diário

das Sessoes* 11.« 50. de 10 de Dezerubro de 1935.

(9) _•_. ta «Kev.sta» teni sustentado seniprc a mesnia dou-

Irina (Conlr vol. 15, pág. 173, vol. 58, pái;. 260 e vol. 64, pág.

'2.'). <]ue foi ain.la recentemenle pertilhada iĸi Anôrdão do Sti-

preiuo Tribtjiial de T tisti^a de 28 de Abril de 1936 («Coleccão
(llicial

,
vol. 35. pág. 120).

[10) aLi^ôes de Direito Civ:!'*, vol. 2.u. págs, 447 e segs
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pelo nosso Ccidigo Civil, eni.-e o conceito Je culpa con-

tra/tĸil e c> de cnlpa exlra-coniratual ou aattiliana ( 1 1.

I'ara éste iluslri' itiríseonsuiio. o nosso Côdigo Civil

sinciinou .ioutrinas em pn r es Jilerenles accrca do ftin-

d.imento excltisivo da re; ĸ n-a ulija le quc essus duas

íormas de ctilpa cond ionam quar.to > niipulucão cia

responsabílídade pelo íão ciii. diíiix nio >le <_■.>[ igacôes

contraluaís preevistcn cs o C<>.: go scguiu n. doutrina

cl.íssica, não aclinitindi responsabilida.l. scm ctilpa fctttpa

conlrattial): quanl. > á inpu icão da responsabílidacie pela

prcítica dc outros tactos ilicitos. Icsivos cle direitos alheios,

m.is não condicionados por obrigacôes preexistentes

fcttlpa exlracontrattial /, o Côdigo. cmbora prefcriudo

e.uno doiitruia geral a d>i rcsponsabilidadc com eulpa.

lotl.ivia iicĩt sc escraviĩou mteii'amcnlc a ela, como o Cti-

digo frn ces c o ilahaiic>, e sancionou algunscaso; cle res-

ponsab
'

cLtdi obje.lív.i: defende. porianto, uma doulrina

cpare ik.da tal.e .om a tlo dislinto Descmbargador da
V lae. > de Li; >o

'

ir. .o.j
■■

:
> cit ís<

'

>ntt ( c intcr-

I ' lí I' U IIC ISt 11 111 11
■

II ; >ss Ct'dl'U '

C n i. sanci.>iiou > •..Tusivamci.ti c. lora d.i n spo ĸs.ibiit-

i.ide cuipa, e a dos qtie cntendcm tt coiií igrou Itincla-

lucntcilmcnle o sislem.i d.i respoiisabilidade objecliva ou

scm ctilpa, c que são os iluslres jiiriseonsultos drs. Cunha

Cioncalves (3) e losé Tavares (4).

I. -I:\posta assim, nas suas linhas gerais, a iutcrprc-
l.ĸn.io <i ada, pelos nossos ítirísconsultos de maior relêvo,
,i Ictoici da responsabtlidadc civil acloptada pelo CVádigo
( ivil 1'oiTuv.uês. cnconlramo nos em facc de trcs dotilrinas

-duas radicalmcnte oposta-, e a oulru, intcrmcdia.

Icria o nosso Codigo Civil sancionado cxcltisiva-

mcnle a lcoria da rcsponsabilidatle ctilpa ou a da respon-

sabilidade obiecliva?

t)u leria adoptado eomo cloulrina geral. a cla respon-

s.ilnlitlatlc culpa, e sancioiiado algtuis casos dc responsa-

bilíclatle obiccliva'.'

(I)c O Jornal Jo Come'rcio e Ja.s Colénia.y

dc 15 e 16 cie Itinho corrcnte).

(1) Da 'I.ex Aquilia*, que regulou o «datnnum injuria
datutn >>.

12: 0 ,ir. Cnsostomo é de opinião qite o nosso C6dK>o se-

|>uiu um crítério tiuvto ou colec.tvo, ora adoplando o critério da

culpa (artijos 2.385.°, 2.39 1 ", 2.395.° c 2.398. °i, ora inver-

lendo o onus da prova (artiso 2.394."), ora estabclecendo a res-

ponsabilidadesem culpa (artigos 237 ;,", 237 9V, 2380.° e 2403."):
acrescentando que o Codigo não considera a culpa nomo elemento

fundamcntal de responsabilidade, por que declara responsáveis
os menores e os qlte praticam os actos em estado de demência

ou ciubriasjnês (artijos 2377." e 2379.° e §§ linicos |. Confr.

•Aspectos doutrinários do C6dií>o da Estrada sob o ponto de

vista da lesponsabilidade objectiva», pág. 42, c «Acidentes cau-

sados por autom6veis e rcspectiva responsabilidade civiU.

(3) «A responsabilidade da admini.tracão pública pelos
actos dos scus ac>entcs>, I9Û5, píi>s. 101 e segs.; A responsa-

bilidade civil na naceeai^ão aérea», págs. 10 e 11.

(4) «0s princípios fundatnentais do direito civil.., (vol.

1.", p;i>>s. 5 14 e se^s, ).

Ol'TSPADO DE TUV - LA ACCIÔN CATE-

QUÍSTICA EX ESTA DIOCÉSIS

(InSTKUCCIcÍX PASTtik'AL M.WO DE 1936)

A bem de intensifîcar a acccio catequísliea na diocese

tlc Tuv (t.spanhã), o ilustrc e muíto digno Prelado da dio-

cese dc T'uv, D. Antônio Garcia, publicou uma exortai;ão

pasloral em que resumc todo o labor cateqtu'stico na re-

ícrída diocese, apresentando interessantes dados estaíísli-

eos que maniíestam a caridade e o valor intrcpído do ve-

nerundo l'relado.

-¥■•■¥■

SOI.DADOS VALliNTI.S

(!:niS(ii)ios n.\ Gr.wdi: Gulpra)

Pop ). k>. SILVA MI.NIM.S

CAI'ITÃO I)E INFANTARIA

Xtmi volumc dc boa factura, acaba de publicar o

iluslre oficial do lixércílo c anligo combatenle da Grande

Gticrra. capil.io Sílva Mendcs. v.irios episôdios da Grande

Citicrra. c de qtie loi lestemunha presciicial.

Através da Icilura que -digamos de passagem
— des-

perta Lio vivo como exprcssivo iníerêssc. notam-se perío-

dos <lc boa observacão. c atc de oportuna inteligência

para os <|iie não vejam, por veres, as causas do seu so-

Ircr ; pois o autor c dosquc bem as presscnte quando cs-

crcvcu

liem mais brilhante tcria sído o deslino de Porlugal
sc a makiita inveja não levasse tantas veĩes os portugue-

;es quc nada valem. a caluuiarem e gtierrearem osiiobres

caracieres, os homens de iiiteligcncia e vonlade que muito

potleriam íazcr pela sua P.iiria, se csses seres niesquinhos

e venenosos os não abocanhasscm. íntrigasscm e fîĩcssem

clesanímar I"

O livro não é uma narracão pobrc e JescoloriJa—

como dir o autc>r— . anles umi narrativa de factos bem

cabĸios e comentados, não scm oportimidadc de con-

Ceittis.

Como trabalho de honicii igem aos soldados que vi-

veram, com o autor. o m.'.mo combatc. ticĩo eriou, cste li-

vro, responsabilidatlcs p.ira uma crítica especificativa, e

á<\'\ a maior ra = cio para a brevíJade dcsta referência.

b'oi composto e imprcsso na Tipografia Leiricnse, I.i-

untacia, dc I.eiria.
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6 número de "A União", do mês de Junho de 1936, honra as

suas páginas com a publicagão da notável conferência subordinada

ao tema La Accion Catolica y El Apostolado,
realizada, recentemente, em Madrid pelo ilustre pensador catôlico

Û. I05Ê Dliráll U SanZ; e arquiva o M6NUMENT6SG DISCURS6

do Presidente do Gonselho, SllF. DOlltOF QIÍOÊÍFfl Sa!aZ3F, pro-

ferido em Braga, no dia 26 de Maio passado. nas comemoragôesdo

Ano X da Revoĩucáo Nacional.

Insere tambem,

nas suas habi-

tuais secgôes:

rr- =^

assuntosdeopor-
tuno interêsse,

porque respon-

dem, comentam

e informam, a

bem do interêsse

colectivo.

Antigos Combáterites Calôlicos
assisti etn massa ao

CONGRESSO

Peregrinaoão-lnternacional

e-m LOURDES

Nos dias 11, 12, 13,14 e 15 de Seiembro de 1936

Organisado pcla Liga dos Padres Antigos Comba-

tentes [P. A- C.)

Secgâo portuguesa :

Sob a presidêocia de Sua Emiaêocia Reverendissima

o Senhor Cardoal Pairiarca

e com assistência do

Venerando Episcopado Português

Director Nacional: Sua Excelência Reverendissima

o Senhor Bispo de Beja, Antigo Capelão-
Chefe do C. E. P.

Na secgão portuguêsa podem inscrever-se todos os

catôlicos de ambos os sexos, que participem dos

ideaisida Paz-

Pedir indicacôes ao: Secretariado do Con-

gresso Peregrinacãn da Paz a Lourdes:

Praqa dos Restauradores, 13

LISBOA — Telef. 2 3188

Aviso Importante: Sô as pessoas que se inscre-

verem neste Congresso Peregrinagão, poderão assis-

tir áSiCerimônias em Lourdes. Nos dias 11, 12 e 13

de Setembro, a Oruta e a tsplanada estão exclusiva-

mente destinados ás cerimônias da P. A. C

No seu conjunto,

êste número de

"AUnião"encerra

iNlll
ao servigo da

Causa supre-

ma da huma-

nidade, e dere-

sístência ås

grandes bata-

lhas dos pode-
res tenebrosos

contraalgreja
e as Nacionali-

dades.

Ser assinante de "A UNIÃ6" é contribuir para a doutrinapão

das mentalidades em luta e em defêsa pela paz espiritual
— 0 DPIIl

bsIof dos lares e da sociødade.

Leia todos os mêses "A UNIAD" e dê-lhe a convivência dos aitiioos
'-<.<-■

A administracão] de "A UNIÃO" atende prontamente

os pedidos de exemplares que os leitores solicitem,

dirigidos para RUA CAPELO, 5*2/, Esq.-LISBOA
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