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Os valores morais

O restabelecimento e a utili.<acão dcs gran-
des valores morais na rcotyani.<acãc interna c

nas relacces enfre os povos são a cada mo-

tncnlo apontados ccrno necessidade de pri-
meira yrandc.za pcr ccndttlcres dc Nacoes da

I.urcpa e da América.

L's/a e tambem a preocipacJo do L'stado

Scvo etn Portugal e nao pode ser inferior Js

outras que nafuralmente Ifĩe deveni estar su-

bordinadas.

Temcs de rea-jir cada vez tnais contra a

aberracão mcdetna de se considerar exclttsiva

cu principalinente proaresso das Nacôes o que

se Irqdu.z na melhoria das vaptagens tnaleriais.

/:' ainda bem cfieia de prestígio esta ano-

malia, que oferece o perigo de dominar no es-

pírilo de inttitos que sJc sinceramente da Uniao

Sacional e do Isstado Sovo.

Q L'stado Novo tem de iluminac lôdas os

man'fcstacces cxtrinsccam>.~nte boas, úteis on

admissivcis com a ///.? da cspiritualidade stipe-
ricr que norleia a civi/i.<acJo e dc ccrpc, ccn-

sistência e lustre J NacJc pcrltigucsa. L'sla

nasceti, a/argou-se e fci grande porque as

ideas e scntimentcs que cons/i/uiam a csscncia

da alma nacional formaram e ii.<etam snrgir

instiluĩcces e dedicacces fecundas, prodti.ziram

hcrôt's, navegadcrcs, apôsfclos que trabalfiam

na pcnínsula, no mar e no tilframar peío en-

gtandecimentc pátrio, mas em accJo solidária

ccin os tins e interêsses da humanidade. Ott

endireitarJ os seus caiiu'nf~os ccm o mcsmo
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genio criador e universal ou em vJo procura-

ria tugir J queda provocada pelo espiri/o de

dissociacJo e de subversJo que ate' ao pre-

setifc a nJo fem levado de vencida. Para se-

guir o primeiro lado do dilema pcsto lorna-se

neccssario ir mut'to tnais alein na renovacJo
da vida individtial, Jcméslica e soct'al. Os in-

/eresses materiais podem ligar acidentalmente

os hoinens e a sua reali.<acJo tcrnar brilhan-

tes certos pcríodcs fiis/criccs. Mas sô o espírilo

pode crt'ar e manler as cívili.<acces. /nsislamos:

oti refa.<e,nos a vida, rcfaxendo a educaQJo,
ou nJo ta.<emos nada de verdadeiratncnte útil.

Il)a N'ola Otieiosa da Prcsidêneia do Con

selho dc -25 dc Outubro de \-Sc'\.

* • ¥
-

[irnlio Catolico Portupuês

A líiiíuhii I). I.poiior

\- ms MisoricôrdÍMs

l'.ila-se hojc muito dc\ acccio da mulhcr \\c)

campo social, e \~>e\os motlos eomo íalam, pa-
rece cjue sc trata de clíĩer noviciatlc á mulhcr

tlc lioje; poi'ém não é novidade a accão cia

mulher no campo tla vida socíol jĸĸtuauesa ;

portjLianto 1). Mafalda, I). Isabel e D i.conor,

já foram boas mestras de acgão socíal.

H: não foi uma accão restríta a tlcstas au-

o'ustas scnhoras, mas dc laro'a viscio, porque
ia aos pobres de todo o país.

Depois de I). Mufalda, críando as albcroa-

rias para dar pousada aos perecjrinos, D. Isa-

bcl euidaiulo dos pobres c cnfermos, tratandc)
cla prôprio das suas ehacías, (juc detĸ)ís de

pensadas oscu'ivn. encontrámos a nc">bre ti-

guru de raínha 1). I.eonor, mulhcr de el-reí

D. loão II, a fuiĸladora das Míseríccirdías cm

Portucíal.

Ouero refcrir aquí uma |)ecjucna bioo'ratia

da excelsa sobcrana.

Nasceu D. I.eonor em 2 de Maie> cie 145$,

lillia do Iníanle I). Hernando, ducjue de Viseu,

c da Infanta D. Beatriĩ.

Casou em Sctúbal. a '2S! de laneiro cle 1471,

ct)ntando 13 anos incompletos, cdiii seu primo

co-íitikío, D. loão, tĩlho tic el-rei D. Atonso

V, e tjuc mais tarde foí o efrande rei I).

]oão II, tendo êsle príncípe, pouco mais de

15 anos.

D. l.eonor não foí felíz no seu matrímônío;
amava carinhosamcnte seu esposo, que, com

o seu y'énio írrascível, sô lhe causou desgostos
e atlicôes.

Tôda a vícla cla píedosa raínha foí uma

cadeia de dorcs.

A morte de seu extremoso irmão o duque
de Viscu, D. Díooo, em Setiibal pelas prôprías
mãos do então já rei D. loão II, e o suplício
do 3.° duque de Braoanga, D. Fernando. ma-

rído de sua írmã a duquesa D. Isabel, também

âs ordens do rei, encheram de mágoa e luto

o coragão da raínha.

Teir.pos clepoís, a desastrosa e prematura

mortc em Santarcm, cici Infante D. Afonso, seu

LÍnico lilho, foí nova e aínda mais dolorosa

puuiĸilcuia i':o sei.i corac.io umomsíssimo ja

tão tĸ'ofundamenlc ulcerado.

Ncio ticaram porém aqui os ciessjc^stos dc

1). I.eonor. C)> amores de D. \oão II com

D. Ana de Mendonga, a mãi c\o bastardo real

I). loi'o-^e, que o rcí adorava e entregou a sua

irnĸi, a princcsa 1). Joana parn quec^ educasse

a-tim-de um dia o substítuir no trono de Por-

tu<_<al, foi maís um motívo clc e;randes aflíccies

para a raínha cjue se ojíôs tenaĩinente a que

t) Iniante bastardo ocupasse o trono, que de-

vería pertenccr a seu in.ortunado tilho.

Quaiĸio. el-rci D. |o<io II, faleceu cm Alvor

(Alcjarvc), no cino de 1495, a raínha D. Leonor

abandonou completamente a vída da côrte

e entrec;ou-se com tôda a sua alma a cibras

de caridade e a pivíticas religiosas.
Proteoeu esta raínha cic modo especial os

artistas.

Vo\ Gíl Vícente um d<)s seus protee;idos

cjue, icomo j">i"c)va de reconhecímento, lhe de-

dicĸ)Li os scus primeiros autcis.

Dedicou tambcm, os seus cuídados, a ím-

prensa que então dava cis primeiros ensaíos

em Portuoal.

Por sua ordem se imprimiu em 1 4P3 a

-Vila Cfĩristh, e, em 1505, os "Actos dos Apás-
tclcs-.

Mas oinde a acc<io socíal da raínha D. l.co-

nor it)i maís notável e perduivível, pois aínda

ehe^a até os nossos dias, íoi na fundaeão da

Santa Casa cla Míscríccirdia em 15 de Aoôsto

de 149S. sob a inspíracão do seu dircctor espi-
ritual. írei Mie;ucl Contreíras. relíyioso da

ordem da Santíssima Tríndade.

No Claustro da Sé de I.isboa, na Capela
de Nossa Scnhora da Picdade, ínstalou uma
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confraría a que deu o nome cle Sanla Casa,
modelada pela (juc ja' existía em llorcnca
(Ilália) desde o ano dc 1350. Hsta confraría

tinha a míssão de aaasalhar os expostos, abrí-

sjar e educar os (iríãos, dolar donselas pobres
para se casarem, acarinhar c trntar os enícr-

mos, dar esmolas aos neeessítados, res^atar
os calivos c dar ppusada aos j)ereo'rinos.

Consolava e nniparava os p.)brcs conde-
nados, dulciticando -!hes os u nos monieiTos,

e tratava lambém de scpultnr )> c;e > os.

Tomou bem cédo fu;ĸl )■> iv.íhcs csfa cuv

dos<i instítuiccto (jue Porluo'a' tleve ao m :gi.i-
nímo corac<io da raínlia I). I.eonor.

HbLVí D. Manucl I mandou construir maís

lardc um belo e oranle lcnpl') no local onde

liojc existe n í>;reja da Conccicão Velha.

Hsla íoTcjn c aiiĸla uma pnrte dêsse lcuiplo

tjue se salvou do lerranioto de 1 cle Novcm-

bro de 1755.

Na porta aclual aínda sc vê a bandeíra cla

Misericiirdia eseulpída na pedra.
D. Heonor, f.ileccu em Lisboa. em 17 cle

Novcmbro de 1525, <• foi sepultud,. no Con-

vento da Madre de Deus em Xabreo.is que

também funtlou, â porta cla casa clo Capílulo.
Sôbrc a sua sejuilturu foi colocnd<i uma

lapide onde sc lê o seo'uinlc:

"Aqui ja.< a raínha D. lecnor tnu/hcr de

et-tstci I). /oJo H, funJadcra dêstc conven/o''.

A sua o'rande obra, as Misericcirdíns. cn-

contram-se hoje espalhadas por todo o p.u's.
A Míseríccirciin de Lisboa, acha-se íns-

talada nn í^rcja cle S. l-îoquc tlesdc a cxpul-
são dos lcsuítas.

Todos os auos se eelcbram nestn ioreja

exvquías solcnes por alnĸi tla píedosa íunda-

tlcira tlas Mísericôr.lias, no dia do aníversárío

da sua morte.

As Miserictirdías do país cstão hcije cjtuisi
tôdas vivendo dííic.ilmente c pt)i" ísso ímjxĸli-
das dc cumprir ínteornlmenîe a miss.io ()ara

que íorum críadas.

A tjuem atribuír <i culpa cicsta sítuacao'.'
I: verdade que est<i m.í situacão tinanceíra,

não é S(') dos nossos días cm tjue <i críse ata-

eou tôdus as institui'côes de beneliccncia e al-

oLinĸis Iĸí (juc S(i jic)r milaore se aouentam.

|cí iĸ) sceulo passatio o y'rande tríbuno

Almcída Garrctf, no discurso por ele jĸ'oterido
na C.imara tlos Pares na sessão de 10 de Iv-

vcreirt) de IS54, se ocupou da síluacã<"' clas

Miscríctirdías em Portu<_;al.

Vou transcrcvcr tim passo dêsse dís-

curso, onde se vê que a situagao das Miserí-

ctirdias naquele lempo era jcí bem precária :

« Temos etn Portngal ttma sintt'iuícJo que

nos fionra, que letn sido lcuvada, inve/'ada por
lodos os povos, qtie é a melfior instituícJo qtte

eu conâeco, que nascett com a monarcâia cu

antes veio J liu na sua virilidade e robusie.<,

que a acompanftott pcr tcdas as partes do

'iutndo, que a segtiiu aos mais remclcs confins

Jo globo onde c/ia foi ievar a cru.< e a civili-

.<as ao, o evangclf'o e o ccmmercic, a liberdade

c as sttas colcnias. Ism nenfĩum pai.z da terra

ha Insti/itícJo pm'/an/rcpica superior nem egual;
ncnfiiiina nacJo teve ainda Iccis ou Leis que

ti.zessem de egttaes institutcs uma condi'cJo
sccial tam gcncrica tam itnifcrtne e por consc-

qucnsia lam facil de vigt'ar e /isca/i.<ar. Ntas

etn que estado estJc as nossas Misericârdias •'

No pior possivel. Quando /ĩa de câegar a
ellas esla regeneracJo que lanto prometeu e

tain potico tem camprido ?» (1).

Por esta brevc passnoem se vê cjuc o

mal (jue atlio;e as nossas Miscriciírdias, iicio é

st) cios n<>ssos dias.

H.is pois <ĸjui um campo de acc'ão social

p.ii'ci a mulher modcrna.

Procurcmos seeuir o cxemplo tũci bclo

((tie nos lc'o'nrnm, D. Mafalda a /eain/ia o\mta

de Arouca—D. Isnbcl -a l-îainha Santa e nĸii

da l\ir. c D. Leonor de (juem atra? t'alei.

Pois csta acccĩo social tão discrcta como

necesscírín para bem dírio'ir a acQcĩo da mti-

Iher de lioje, e <io mesmo tempo ao alcanee

de tôdas as senhoras, ticircjue em todo o poís
ha Miseríeôrdías, tôdas pobres e carecídas de

tiuxílit) e dedicacôes.
I.isboa, lulho de 1936.

M.ik'IA HmÍI.IA I.CPIiS T.AVAk'liS

(li Discurscs Parlamentarcs", dc Almcida (jarrc/i

fPiscttssJo da k'esposla ao discttrso da Corôa - Sessão <l,i

CVnniiii dos Paros, eni 10 de Peverciro dc lcSsl).

+ m +

(JS UOSSOS illllÍU'OS

Manifcstaram espeeial dedícacão pela pro-

()aoanda e cxpansão d<.i i'iltimo niimero de

;<A llniã<)». do nic's de lunho, a Siv1 D. Díno-

rah de Castro l^odríoues, de Hafe, e os Srs.
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Padre Ancjclo Minhava, dc Víla Real, Rev.

Pcíroco de S. Hélíx da Marinha, de Vila Nova

de Gaia, Aleino Amadeu Alves, de Moncorvo,

c joão Abrantes Casanova, de Messejana

(Aljustrel).
«A União* agraclece com o mais vívo rc-

conheeimento.

m

Deram-nos a honra da sua vísita, que

muito estimámos, os Srs. Dr. Alfredo Peres,
iluslre Gĸ)vernadoi" Civil de Avciro, Padrc

Anlcinio Alvaro, proicssor cio Semiricirio dc

Santa Tcrezinha, de Felgueíras, e Hnuenheiro

Aíonso Brandão de Vasconcelos, de Arouca.

f-.n

Recebcmos um pedido de assínatura de

«A llnicio», de Herra.judo (Aloarve), (juc o

sícjnatárío expressa por cstas amnveis pa-

lavras:

«Pec,o-lhe a V. a tineza de tomar boa

nota como fico sendo assinante de «A União»

(jiie vcjo c gosto imenso dcsse jornal.
H; entãt) é ínvor envínr-me clesde j<í o ríl-

limo niimero du liltíma tiivi<*em».

Acjui renovnmos os nossos aaracleciinen

los.

¥ • ¥
—

A Ú.tÍlllil piiiíssíío ■j';i(liofoiiic;i

<ip "A inirio"

Depois de fecharmos o liltímo númcro, re-

ccbcmos aínda corres|K)ndêncía de tx'ss<)as

quc ouviram a cmissão radiotonica da inícía-

tiva de A UniJo, renlÍHada nc) día 14 do pas-

sado mês de Junho, na Hmissora Nacíonnl, ma-

niíestando-nos o interêsse que despertou nas

respeetívas lc^cnlídndcs.

Muito agradecemos.
Rec;ís(amos também os nossos aoradecí-

menlos aci dicírio madrileno 1:1 Debate peln
reíerencía que publicou, no dia 25 de lunho, a

mcsma cmissão radiofônicu.

—

¥ • *

«A rnirio» n;i liiLproiisii
Deram notícía do sumúrio tlo peiuiltímo

inimero de A UniJo, os jornais .1 Flcr de I.is,

de Bracia; 0 Is'co de Estremos., de Estremoz;
Nolícias do Dottro, då Régua; e a revista Ar-

quivo do Distrito de Ave'tro, de Aveíro.

Referindo-se ao último número, publica-
ram o sumário os jornais Novidades e A Ver-

dade, desta cidade; 0 Povo de Pardilfiá, de

Pardilhô; e Notícias do Douro, da Régua.

O semanário tomarense—Cidade de Tomac
- publicou uma bem expressiva referência

pondo em destaque o apreciado artigo de

D. José Durán v San3, publicado no último

número de A União.

Também os semanáríos Beira-Dão, Correio

da Feira, A Flor de Lis e Tradicão, respectiva-

mente, de Santa Comba Dão,' Víla da Feíra,

Brac;a e Vila da Feira, publicaram atenciosas

(ialavras alusívas ôo liltimo número.

Os ncissos reconhecidos aoradccimentos.

+ • *

"A l'XIÃO"

SERVIQOS DA ADMINISTRAQÃO

Aos srs assinantes que mudem de tesidência ro-

gttnws a fincca dc nos dar imediato conliccimento da

nova mnrada, a-fim-de evitarctn o cxtravio dos res-

pcctivos exemplares de A L'nião*.

.2

A bem do reftutar pagamcnto das assinaturas, tc-

mos providenciado as possiveis facilidades para os

nossos prezados assinantes poderem pagar.

E' cerfo tjiie, ás providcncias cmpregadas, nem

scmpre corrcsponde a prontidão de esperar, quando

uma publicacão, como esta, carece da receita

de tôdas as assinaturas, aínda que breve
O seu período ; por isso, sem nos agradar csta

local de inststência, vcmo-nos obrií;ados a pttblicá-la,
e de tnolo cspectal para casos de concrctas possibi-

lidades, materiais e intelectuais
, quc bem poderiam es-

cusd-la, coino cscusar tambéin rcpetidas despesas á

vida administrativa de 'A União*.

-

~f- • +

Assinar A União e receber mcnsalmente

detalâadas indicacôes de opcrtuno interêsse,

como, ainda, um meio de conf'ecer muita do-

cumentacJo doutrinal e legat, digna de ar-

qttivc e qtiasi sempre de dí/icíl pesqttúa.
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ũfltumentos Pastorais

CenliMiário <l;i Liiínlia S;int;i

IzjiIm.4 0111 KstriMiioz

PROCI.AMACÃO

l.m I do corrcnle eoi >!■ 'ou s< aco :iic s

voon parn Pcns .Xt.iĸT.i quc a > ígnagei" p_>( li ar r i«" i

memcnte chania a Paínha Sanla >

01 nbra q :t cciosc

mentc guarda o seti forpo, iioie a i.la uct itinl. > nelebra

com poini'as i splcndidas <■ gi.iicliosas sta d.v.i 'estiva

e o país ieteíro .isso.ia-se i grancle m iiitcskieão nacío-

nal, que c ao nicsnio te:iipt> um inbut.> de picdade cristã

t.nia cxpansão de ardi.iite pattiotismo.

Mas, se todo o p'aís vibra a uníssono no preito ren-

dido a Paínlia Santa leabel, razão muito particular tem a

nossa querida Piocese, e nomeadamenlc a nobrc cidacle

de l_stremOH, para exultar e considerar como sua esta

glôria nacíonal.

Com cíeilo, foi em l.stremoz que I). Inabel de ;\ra-

gão, espôsa dc Hl-I-Jci l). DiniH c mãí dc I). Afonso VI dc

Porlugal. exalou o último suspiro e trocou a tcrra pelo

céu. /7/70./ des/c mtindo no castelo dc /Sslcemo.'i qtiatrc

dt'as dejttttio era de niil e trc.zcntos e selenta e qtiatro anos ■.

assim diĩ na sua linguagem iiigénua, o autor ancinimo da

Lenda da k'aintia Santa.

Passando o cômpulo da data, da era dc César para

a de Crislo, vcriliea-sc quc foi a 4 de lullit) cle lvk>6, que

nêssc ano eaiu em quinta-feira, qtic na Immilde aleôva do

caslclo, lioje transformada em eapela, se dcu o passa-

mento da soberana tão t|ueritla do povo e tão amanle

dos pobres.

Ingura de eelcstial belcH.ĸ que passou na terra a es

pargir bondade e que numa époea agitada e dc paixôes

rcvciltas íoi anjo bcndilo cle pan, Santa Inabcl de Potiti

gal t': ainda hoie um símbolo cle confianca e de amor, c

evocar a sua memoria c proicctar sôbre o nosso tenipo e

sôbre o nosso povo um elai'cio cle conforto. T.ĩo amiga

do povo português. quautlo na terra víví.i. iioje, aleaudo

rada ãs eniinêneias cla gloria, na pcitria do amor, a Santa

líaínha não vota de-ccrto menos at'eeto <\o seti povo que-

rido, e, se dclc sc dcspediu cm listrcmoĩ, nesta terra fieott

cíciando. como t|tie imorlaliĩatlo, o seu tillíino alento, e

aqui lieou como quc enstaliHada a sua iniensa cariclade

Ú itisto que os lilhos de listrcmoĩ no sceulo XX sc

íaeam éeo dos elamores scntídos e dos Iouvores íngé-

nuos c ardcntes t'om quc os do século XIV saiidaram no

ocaso o astro brilliante, t|ue stibre êles irradtara tanta

Ilih. Depois de Coimbra, vaí portanto IistremoH render as

suas liomeiicigens â Painlia Santa. menos cs|>lendorosas.

sem dúvida, que as da cicladc do Mondego, mas não me-

nos sinceras nem mcnos signifîeatívas ; e como não podem

ser na niesina data. ficarão as de tĩstremon para o fim de

lulho corrente e para o princípio dc Agôsto. terminando

corn uma grandiosa procissão no domingo, 2 de Agôsto.
Como é justo, o Prelado de lîvora sente-se altamente

honracio cm presídir a cstas solcniclades, e esperamos que

mais alguns i:\.mû" Prelados sc dígnarôio abrilhantar com

a sua prescnca as solenes manifestacôes com que a Ar-

iLiidiocesc de Évorn vai eelebrmr o ccntenário da mais

t~> clsa líaínha quc se senloa no trono porluguês.

Corn um brio que imiilo a lionra, tomou sôbre si o

ncargo Jc icsiciar o gr,::ide aeontccimento a vetusta e

gloriosa nidade de ::s:ren>OH. mas « testa é de nôs todos

e para ela eoivc.ciinos .>sliéís da nossa Arquidíocese.

Muito estiiiiariamcis que ao menos tôdas as cidades e vi-

las tla Arqukliocese sc tĨHCSsem representar no cortejo

Iriunial do dia 2 cie Agôsto: reviveríamos assím, a seis

séeulos de di-kincia, as pompas e a imponência do prés-

lilo c(iie acompanhou o corpo da Santa Raínha, ao sair

de EstremoH para Coimbra, e que, sendo uma marcha de

dc>, era já também uma apotéose de glôria. A vos do

povo, quc então a proclamava santa, foi confirmada pela

voh de Roma: agora é no meio de cánticos litúrgicos e

dc nuvens de incenso que a sua imagem avanca sorri-

dente, dando-nos um víslunibre da glôria que disíruta

no céu.

Pígne-sc ela estender de novo as suas mãos caritati-

vas para o povo quc sofre, cnxugar as lágrimas dos que

choram, reavívar na alma lusa a fé que tanto a sublimou

c, continuando a sua missão pacificadora, congraear em

Irateinal har.Tonia os ânimos que andam tão divididos,

reslauranclo cin bases sôlitlas a unidade da família por-

luguesa. Sejam cstas bencãos o epílogo da homenagem

eaiinhosa qtic á sua memôria vamos tributar.

I.vora. 1 cle |u!ho de lí>36. sexto centenário do diloso

passamcnto da Uaínha Santa Inabcl.

)'- yiAS'U/SI, Arcebispo de i'Srora.

* # *

A <':iri.l;i<le o o v;ilor iiitivpido
de Pio XI

Demos a<;ora um esbôco da política de

Pio XI. Poderia parecer cstrnnha ou incipor-
tunn a matéría dêsle para^rafc"). Nao poderá

sê-lo, contudo, para atjucles que tenham

apoucado tanto o conceito da citMicía e nrte

política ()Lie iĸĩo a conccbcm a não ser enre-

dada no espinhal das lutas de partído ou,

ttuando maís, como um sístema de oovc'rno
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nieoivdo cientro tle determinada ideoloain

moru c social.

Tomada a politícu neste senticlo, bcm po-

demos dizer, se vale o paracioxt), (jue a poĩí-
lica de Pío XI tem sido não ter nenluima.

Flc o tcm repetido constantcmente. c na

Carta «Ab ipsa», cscrita aos Vioários e Pre-

feitos Aposttilicos da Chma, não vacilou em

dizer que o assacar ã Isjreja tins polílícos é

um<i acusacão caluniosa. qtie llie lem causndo

oravissimos prejuízos. «0 proprio nome de

Isirejn Catdlica, tjucre dizer, <uníversal» es-

eivvia na mesma Carta indíca tjue se estenclc

a todos t)S povos da terrn, cjiie abraza a tô-

dns ns ovntes c tjuc se^undo a sua divina íns-

tiluiccio, n<io pode tcr ncm ncln dífercnca de

rac.as» e, portanto, não pcxle vincular a su<i

missão ãs «lrístes vicissitudcs dc\ polítíen hu-

iiuuiu ■-, nem pc de a c.xar-sc c >r ij ivinp

Hclos, (|Lie sería 1 ■■ iu'<_,v.c<io da sua uiĸv rsa-

lidade.

Pois acjui enicnciemos a política na sua

mais nobre accítacão, cmqunnto (]ue siynilica,
seeundo o mesmo Pio XI lem ivcordado em

tlitircntes ocasiôes, a corporacãc) para o bcm

público, a arte cle sjovernar e tle lcoísLir : c

nesle sentído, claro é (jue a lyivjn, conio so-

tietlnde períeita cjuc é, c o Pnpn. como sun

Cnbccn vísível, devcin ler uma |)olítica: a

(jue, com um dc nossos clássicos, tĸĸierinmos
chamar «politica de Dcus», a mais delícada e

difícil dc tôdns, pôsto quc o seu cam[")o de

acc'ôio sc entra pelos escamínhos mais ínlimos

da conscíêncía, se dilata [">c)i" toclo o numdo,

conipreendendo inúmcra varíedade de ^ente,
e abraza as nacôes nuiis tiiversiis com as

(|uais a loreja lĸi tlc inantcr relac.ôes que são

consequôncia cle seu tĩm e d<\ sua mcsma

constitui'cão.

Port]ue a [o'reja, «povo de Deusĸ cjue lia

de ser o'overnado politicamenle, islo c, n:(>r.il

e soeialmcnle, tcm os seus lins espeeiíicos
pnrtieularcs: a (>rdcni. a perícieno nior.il, n

santiticaccĩo clos homens, a pnz individual e

soeial na tcrra, ordenados todos cles ã con-

secucão do tim liltimo, cjue é o yôzo da \~ida

ctcrna. Para isso, o Ponhtice Romano, nlém

das leis e ordenncôes de direilo divino que

rccc'bcu dc scu Fundador, lcoísla tumbc'm, no

campo cla moral, do culto. tlo litiom.i, c mo-

dcra circunstaneínlmcnlc ns cousns e os íne-

tos, dentro de seu soio, ou cniqii.uit.) [ĸĸlc a

loreja rclacíonar-se com os poderes c socie-

dades cívís.

IVnlro do scu maiĸlcOo cslntnnĸnit' (ĸ>iĸ

liiicii) c cm quanto o Papa c o Vi^árío de

Crisi.,ĸ locV-s os Papas tém tido uma política,
quc sc cncerra nas fcirmulas ditas por Icsus
Cria^o' ao prímeiro Papa, São Pedro:

<Apascenta c">s meus cordciros, apascenta
as minhas ovclhas*.

«Tudo cjLianto liejares na terra scrá lis_;ado
nos ecus, c quanto tleslíaarcs na terra será

dcslícado nos ccus».

F a icirmula do govcrno papal, e por ela

se reo'e nas suas três sjrandcs funcôcs, de ma-

oistcrio. minisíério, e império ou resjíme. De

São Pedro a Pío XI -

e csta é a orande ma-

ravilha da hístôria— não se tem inclinado o

Pdputlo nem para a díreíta nem para a es-

querda seouíiĸlo) sob a insiu'raccici do Fspí-
n .) ue Deus, a liniia íniicxível cjue o mesmo

Dcus llic hcí imposto. Dootua, moral, culto,

dĩsciplina. são substancialmente os mcsmos

há vinte séculos, como o mesmt) e inviolavel

é o tim quc a Ioreja tcm em vista. Mudam os

leni|)os. mas no meio das variacc""ies humanas

nacãcs, res_;'imes, íclcolcioía, costumcs— a

Isjreja e o Papado, que clú a sua forma so-

cíal, iĸic) fnzem muís que variar em scus ací-

(icnlcs, coin maravilhosc") sentido de adapta-
bilídacle [iara aleancar mais fâcíimentc o scu

lĩm tcrrcstrc, quc não é outro tjue a íntensiti-

Ciicno do Reino dc Dcus no mundo.

Díríamos sob êstc aspccto, aplícando â

ordem soeial o (juc dc seu apostolado dÍHÍa

S. Pnulo; que ci Pnpnclo se tem feito em to-

dos os séculos, todo para todos, (iermane-
cendo cle mesmo imdvcl, parn ganha-los a

lodos [ĸira Cristo

*pax c/misr/*

~\- \x Clui-'í :n ro'nc") Chrísli*- «A Pnz cle

Cristo no Reino de Crísto». Tnl e o lcma dc\

polílica pontíiícia de Pío XI. A pa? c tran-

tiuilítlntle tln ortlem, e a paz de Cristo é a

pnz tle Cristo é a ordem sc'oliiuIo Cristo no

povo consi'reondo em Crísto.

Todo o l.ibor imenso realizntio íkk Pio XI

em ordoin ci restauraeão do íeino de Cristo

no mundo é a contínuacao da política sc-

ctilar sco'tiida sem intcrrupcão [)clos Papas.
Vioário de Crísto, tem feíjo mnrnvílhosa-

mentt' as vczos de Cristo. 1; o maior elos^io
que iĸĸle fnzer-sc de sua yestão pontifícia,
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pela qual terá na hísidrĩa dos Papas um dos
mais preeminentes lusjares.

(I'a l'as/ocal dc Su<i l.tmncticia i\ Istdco

Goind v íoinas, Cacdial -Accebispo Je

tolcdo (lispanha). a pcoposito do ttOc'

anivccsdcio do l'apa, datada de /_5 de

Sfato de l?ôo).

* « *

Factos e Hntas

\ I ( oiiirrosso I.oirfĸi

Foi uni.i sã .ilirn: ic.io ocb >m reyionalismc o VI Con-

gresso IJeírão, realÍHado etn t'.iiinbra, no eorrcnte mês

dc Jullio.

Bsta idcia — s.i alirmacão de bom rcgionalísmo
—

. rc-

sullante dos Irabalhos clo Congresso, fieou bcm viva cm

todos <]tic eonheeernm de algtim motlo os assttnlos tra-

tados; pois, ãparte ponlos dc vísta maís licnciieos <\o

quc prátieos, do Congresso rcsullarain algumas eoncltisôes

dignas de urgcnte alencão.

PespciTou as virtudcs rcgionalistas, > iclineando, atc,

prometedorcs aliccrces; mas e prceist' que o cmpreendí-

niento, prãticanienlc vantajoso, de t.tnlas tc.es c moc'ôcs

stibre inleresscs rcgionaís, pelo menos quanto as lerr.is

Ccirceitlas de viver mais elevado gratt tle regionalismo.
não trcmule npenas em eongrcssos.

N'o "Valc de Fragas,. (I.ouzã) realÍHOu-sc, no ciia l l

do eorrcnte mcs, a SessJo da Slonlanha do VI Congresso

l'ieirão, o mesino é dizcr. os eongrcssisias rciinirain etn

plena serra <ln l.ouHã.

No "Valc <le Fragas,,, realÍHOti se ao ar livre a

''V7 sessão,, dt> Congresso, t|ue íoí presitlida pelo sr. clr.

Aíonso de Mclo, e secretariado pclos srs. dr. I'edro

Mascarenhas dc I.cmos, cugenlieíro l>arjona de lieilas c

dr. Ainlradc Sar.iiva.

IV>i ncsla sessão que o regente agríeola. sr. Antônio

María da lêocha, apresentou a stia lese "l:onĸ:ilo A<_>rí-

cola dc C'dsliTo iiraiico.,, traballio cuidado c <le l.io opor-

luno iitkit'sse t|ue iiiercccu as nicHiorcs reíerciieĸis.

O jornal Didcio de Coimbca, orgão <la Comissão l:\c-

culiva tk> Congresso lîeirão, cio J.\<\ \-~ clt> eoirente mcs

publieou cm rcictcneia <i tcsc clo sr. Antônio Maria cia

Iíoeha, um bom resunio, e pt>r isso se transcreve nas eo-

lunas clc "A Ilnião., :

"'O sr. tli'. Tavarcs cla Silva. agradeee a honra quc o

Congresso llie tleu e cliz qtic a iria desenipcnhnr da stĸi

missão o melhor possivel e dc maneira a n.io eompronie-

lcr o brilho do Congrcsst>. Diz t|tie os Irabalhos que tcm

que rclatar são cm ntimero t]tie por si so sena baslante

para j n ^ongresso U<\ cspecialklade e refere qtie dentrc

is escs lici algumas notáveis.

'assa a anreciar a tese 'Tomento agrícola de Castelo

iraitco,, da auloria do sr. Antônío Maria da Pocha. quc

elassiira dc imporlante e que visa os poutos eerealífero,

o-estal oleicula, pecuário c mcios de assistência agrí-
nola. onde

'

pnmortiial a irrigaeão cicntilica, Lcmbra t|uc

_) >ovn> Iá d:2

^ om água ilé 35 pedra. J.io >ão„

loruase :it :t_s. r o : ĸ o Covêrio demonstre em

nn.'ios !o i ,i jJc i iavacor como têcnicamcnte sc

iaĩ::n is CLiliiras e d-'as ;e r_. .n ia iĸThor c maior pro-

.lueão.

O i.ivradtir precisa '< ;iic o tirem dos seus crros na

oreparaccio das terra> qtie Ihe nãc> clão um rendimento

eompensador.

O lavrador da serra que ludo dá á planície é um

iiirtin c uin hcro>i a quem é preciso dar os mcios cle cub

tira dentro da humana proteecão.

Analísa as conclusôcs da tesc que são :

.1) elímínagão criteriosa dos incultos baldios e dos

latifúndios

b) regĩmc de aíolliamentos nas nonas cerealiferas

onde aconselhado :

c! adubacão, seleei;ão e desiníeceão conveniente das

ãementcs :

d) aprovcĩlamcnto cle cstrumes prcparados léeniea-

mente em nitreiras ;

e) arborÍHacão das zonas montanhosas com essências

de eoiiiprovcido rcndimento eeonciniico ;

I ) oricntaeão <la polítiea agrária no senlido clo me-

llior aproveilamenlo das águas para irrigacão ;

-l) extensibilidade an assislcncia veterin.iria eom o

objeciivo de mclhorar e desenvolver a pecuária ;

h) criacão dc cscolas mcívcís. palcstras radioíundidas

e oulros meios de propaganda para a consecucão da as-

sistcncia agríeola.

IViIa a aiicilise complcta das eonelusôes é posta â vo-

laeão a k'Se quc em faee dos clogíos <(tie Ihe íaĩ a aulo-

ridade cio sr. tlr. Tavares da Silva é aprovacla por aela-

in.ie.io..

■¥■ • ^

Solono in;iii,<i'ura(;fio dos (1ui*sos

<lo SillltilinltM'

Fm Santnnder (Fspanha), cidndc dc trndí-

c'ôes culturnís. rcalízou-se no dia I do cor-

rcnte mês, sob a presidência do respeetivo
Proladc), a ínaus^tiraccio solene dos Curscs de

CerJo.

Mais dc mil pessoas estavam prcsentcs no
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espacoso ediíício do Colegío Can/abrc, ondc

sc realizam os rcferídos Cursos.

Fez a. ligão inauc;ural D. Ranuin Roqiitr,

proíossor dô Universítiade dc Barcelona, (jue

vcrsou o tema «Filosotia da Religiao», dc

partícular importâncía para a iormacao dô

«ciíte» intcleclual catcilica, tendo sido muito

aprecíado e não sem cntusiasmo e vivos

aplausos.
Com jiiiid exortacyo vcrdadeíramente pns-

loral do Sr. Bispo, termínou a sessão inaugu-

ral dos Cursos de VerJo, para o cstuclo cm

paz c para íazcr obra de paz, avivando o

scnlido cristâo dc tjue a ciéncía c a socícdade

tanto careeem.

—

¥ • *

Xmn.i <ossfio <1îis (Yirtrs

(vsii;llllioliis

Pelo aparato, não pertle, tima boa partc

do discurso [)roforíclo [)olo dcputado sindicn-

lista sr. Anocí Pestuíia, na sessão dasCôrles, em

Madrid, do tlia .24 dt) passado niês tle lunlio;

e |)or isso damos a transcricão clo reluto (|tie

sníti nn imprensa madrilena;

« V aficra, despuc's de este ringc a/ mínis-

tro dejttsticia, rciy c7 cxplanar o/ro a/ úcbicrno.

Fu, scnhorcs deputados, cjue vím aqui cle

boa íé, peco o encerramento tia Câmnra.

I.u vím acjui crendo que nas Côrtcs so

Irabalhava para rcmcdiar os nĸilcs que soíre

o país.
Com o eoracno dorido, vejo como che-

oam até esta Ccimara os clamorcs du ovntc

qe não comc e como o povo [)erccc lenln-

mcntc ns\ mísérín, no tédio c nn injustica, cn-

trctanto rĸis iĸisseninos pelas avenídas, en-

trnmos no bar, cnvnqueamos uns com os

outros. e nssistimt)S n (ĸĸjucnos debales sem

ímportnncía.

Hu creio que se vinha atjui para trabalhar,

e o (]ue fazemos é pnssnr a tardc entrclidos

em assuntos insio'niticantes.

Tom-se dilo que reina a annrquín, e nno

hn tnl, portjue a anarquín não c ísso ; n anar-

(|tiia é uma doutrina socíal ; [)t>is essa anar-

tjuia â qual sc rcferem é n (]Lie deslrdi os dr-

onos do |)<iís.

Fala-se dc\ oposicao das direitas, de que

as dircítas não deixain íazor nada.

oÉ quc quciemos que asdíreitas nosdêem

já tôdas as cousas íeitas?

Que êlcs trasiam aqui as suas ideas. Nds

também devemos trazcr as nossas.

l:squecc-se que vivemos num período re-

volucíonárío, e com csta forma de trabalhar

não pocle havcr tranquĩlidade nos espíritos.

As violcncias da rua não têm aqui o reílexo

de nenhuma inquietacão.
Hu ouvi a um homem da minha terra di-

zcr um día :

«Va!e más um carretero que veinte ca-

balletias*.

Pois bcm, faz falfa êsse carrcteiro, faz falta

tiuc ôsse curreteiro se ponha díante para que

t) carro síya. Do contivírio, senhores deputa-

dos. isto se desactvdita.

Ilojc não se ,trabalha nem sc tcm sesju-

runcn un nada. H um país tjuc, tal como vai,

so alimdará no descrc'díto do povo».

H cle notar que o orador pronunciou >)

scu díscurso sem a mcnor ínterrupcão por

pnrte dos deputados.

Âparte o propdsito de optTSÍcao, que sc

antovô, cstc dcpulado não calou o scntir da

sua observncâo ínsuspoíta, e diyna do re^isto;

porcm, aluuns dias dcpoís, numa cstncao ra-

díoemissorn de iMadrĩd, bradava aos socialis-

tas que tlesscm apoiii ao Govêrno na «luta

contra n reaecão que tenta acabar com as li-

berdadcs do povor
. . . H assim já compôs ci ramalhete. . .

* • *

f;m espanha

(.) ilisnirso do rlĸvto da (\ L. 1). A.

soliir ;i quostfio <!;i ordoiu iiúlilira

Na retinião tla Disputacicn permar.ente tlas

Côrtes, realizada no dia 15 do corrcnte mês,

o cliefc dc\ C. H. D. A, 1). losé Maria Gil

Robles, pronunciou um nottível tliscurso sôbre

a oportuna ciuestão da ordcm piiblíca, em

que acenluou o scyuintc:

«F>esde o dia lô de Junho a 13 de Ju-

Iho, ínclusivé, comeleram-se em lîspanha
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os seguíntes actos de víolência, tencio de

ter em conta os srs. deputados que me

ouvem que esta estatístíca não se refere

senão a factos plenamente eomprovados
e não a rumores que, por desoraea, vão
tendo em dias sucessívos uma completa
confirmaeão:

Incêntiios de í^rejas, 10; atropelos e

expulsôes cle párocĸis, 9; roubos e contis-

eaQôes, II; ciemolicôes de crtices, 5; mor-

tos, ol; ferídos de díferente gravídade,
22 1- ; ataqucs consumatit^s, 17; assaltos e

invasôes de proprieclades, 32; Centros as-

saltados ou incendíados, 10: soreves soeraís,

15; sTrevcs parciais, 129; bombas, 74; pe-

tardos, 5S; oarrafas de líquídos intlamá-
veis lancadas contra pessoas ou casas, 7;

incendios, iicão compreendidos os das isrre-

jas, 19.

Isto em vínte e scte dias. Ao cabo de

quatro meses em vitjor o estadodealarmc,
valendo-se o Govêrno de tôda a casta de

expedientes para impor a autorídade,

6 qual tem sido a efîcncía do estatio de

alarme ? £ Não é esta a confissão maís

paladina e maís clara cie que o Govêrno

fracassou total c absolutamente, pelo re-

curso a taís expedíentes para governnr,

não cumprindo a palavra que deu sole-

nemente perante as Côrtes de que o ins-

trumento excepcional que a Constítuígno
Ihe dá e o Parlamento pôe em suas mãos

havia cle servír para acabar com o estado

de anarquia e subversão em que víve a

Espanha ? Nem o díreito â vicia, nem a

líberdade tle assocíac'ão, nem a líberdade

de síndicalíragão, nem a liberdade dc tra-

bnlho, nem a ínviolabílidadc cio domícílío

têm tício a menor garantía com esta leí

cxcepcíonal nas mãos l\o Govêrno, que,

pelo contrário, se tem converticio em ele-

mento cie perseguicao contra tocios aque-

les que não tcm as mesmas ícieas políticas

que os elementos componentes lAd I:rente

Pcipulni".

ímjĸisto sobro o toquo <lo sinos

Como claríssima dcmonstracão claquela
injustíca sectáría que tantas vczes c impre-
vísto rcmcdio, tle salutares efeitos, vamos re-

produzir uni recente acucrdc do Ayuntamiento
de Viana tlel L>ollo (Hspanha), talqualmente,
assim :

«L'n relacicn con el lcque de campanas de

las iglesias para la celebraciôn de festividades

religiosas, eeremonias y demás de la liturgia
dei rilo catálico se acucrda : 1° Comunicar a

los scncres curas párrocos del te'rmino muni-

cipal que no pcdrán fiacer uso de las campa-
nas fiasta tas ntteve de la mafiana. 2° Reque-
rir a dicfios senores curas para qtte manifíes-

ten el número de veces que fian de tocarse

las campanas por dia, para someterlas al pago
del impueslo correspondiente-o.

■¥■••¥■

li.la[ão \ Jiinsprudencia

( onroito do ivsi»oits;jl)ili<la<lo
no (Ynliuo Tivil

fContintiacJo do niimeco antecioc)

Ccntinuamos a pttblicacJo da confeccncia que o sc.

dc. Adollo litavo pconuncioti cecenlemcn/e, na Ocdem dos

Ad\-o<tados, sôbcc O Conceito de k'esponsabilidade no Co-

digo Civil» :

5. O nosso Côcligo Civil dispôc no artigo H.ôôl que

"todo aquele <|iie viola ou ofenda os dircílos dc outrcm,

constiluc-sc na obrigacão <le indcmnÍHar o lesado, por

todos os prejuÍHOS que Ihe eatisa'' ; e csses direilos, se-

g'.indo o arlígo __.3C>2, podem scr ofendiclos por factos

fcnlpa in tacicndo) ou por omíssno de íactos (culpa in

omittendo).

N'.is disposic'ôcs eorrespoiĸlentes do Céidigo Civil

Iraneês (artigo 1 .3SSJ') c do itdlíano (artigo I.151), íor-

mula-sc assim o príncípío da responsabilidade eivil :

"Totlo o íaclo do homem. que eausa um dano.obriga

aquele, por eulpa de qnem o íacto aconteceu, a reparar

csse tlano ".

T'omada cssa dísposíeão do nosso Côdígo sem a rc-

lacionarmos eom oulras que eoni ela formam um corpo

jurídieo, potlciíamos ser levados a coneluir— uma ven

t|tie ncla se não íala em eul[>a—que o nosso lcgislaclor,
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roi.ipend "> nom a tiadi, 10 do n I ■•

xirltgun, 10 cs

bangtiro _]i,e !;it
■

servi' :_.n>nt> Tcoti-a sislemad.i

rc_p< n- ib lit'.adc .'b;cet;vci >

Absurcia scna poivm ia! coiicluĸio, ;>oii|tic :er amos

então quc o nosso Côdigo se anteeiparn mu tOs anos ao

aparecimento do sistema da responsabilídadc obicctiva, a

não ser que admitíssemos que por um processo inttTec-

lual dc técnica jurídica a (|tie o legislador iora alhcío, pc>r

uma cspécie de lenta íntiltracão douirinana e jurispruden-

cial, aquela disposV'ão do nosso Ccidigo Civil aclquirira,

coin o andar dos anos, uma nova vida inlerior.

O nosso Côdígo Cívil linha necessarínmente que

orientar-sc pelas regras do antigo direíto, e nessc domi-

nava o princípío dc que a responsabilíclade civil prcssu-

píie pclo mcnos a existéncia de culpa no sujcilo da obri-

gacão dc indemiiÍHar, como podc ver-se nas Ordenneôes

I ilipinas ('_.), em Correia Teles (3) c Coellio da k'ocha (4).

Pc resto. aínda ncste importante instituto cla respon

sabii' !..''>■ ■

■ '
eaio. o :i it c>> ■ c > >:iKo'

n nu.nlcs <!o v. llu d, o >n .jio o !■ ■<>!_,! ĸior >ie

lc'oiii.i. descjoso dc iiiuior .ti> a ec>inp. >-;cão iiiiidiea c|tic

pusesse têrnio aos coiid'íOs suseitaios pclo cxcrcício da

vinganca por parte das vitim.i. <los danos ou prejuí.-os,

aleve-se primitivamenîe apenasao taeto brutal do pre-

itiÍHO sol'rido, sem curar propríamente cla ínlta comctitla :

c assim declaiou que dcierminalo preiuÍHo im|>orlaria o

paganniilo de eei :a indcmniĩat/ão.

Mas cm brevo se c'ompreencieu que iĸio dcveria li-

rar-se viuganc'a de eei tas pcssoas dcsproviclas de cnten

diniento: ns crianeas e os loueos ; e t(tie .lcsles não podi.i

i'xigir-sc rcsponsabilíd.ide pelo; scus nctos porquc não

Itnlia eomctido uma t'alta; assint surgiti uma vaga noeão

de culpa, t|tic ccmecou a penelrar algtimas clisposíeôes

gcrais tlo direilo romnno cm nĸiKría de rcsponsab.lidade.

N'cio obslante. a lei Aquilía não c.xige ainda a eulpa

<.\<y autor do dano : basl.iva que houvesse damniim infucia

datum, <|iiere dÍHer. um prejuÍHO causado com niiraccão

tla lei, |>or exemplo, um homicidío eomcTido lora clocaso

dc ligilima deíesa.

loram dcpois os jurisconsultos <los tiltiinos lcmpos

tln k'cpública qtie, sc>l> a intTiicncia das ideas lilosolicas

grcgas, construírain a concepeão <la culpa aquiliana -

impunitii.s est qui sine culpa ct dolo malo c< si
■

:_n. ■'< ■;>

damnuin committit.

A palavra injucia lornou-se assim sinoiiima clc culpa.

(1) 0 laclo de no nosso C6dij>o Civil não cxistir disposi

i;Tto idcntica ã dos arti^os 1
.
_182 e 1.383 do Côdiĸo iiancôs. <■

I lfil do Côdiĸo italiano, nada prova, no entanto, ]>t rque a

exl^ência .ia culpa, coiuu condiijão da iesponsal'ilidade civil

extra contratual no nosso Côdijjo, Tesulta do seu arligo 2 . 3K1

(1) I.iv. V, tit. 53 § 2.",

(3) «I)i|iesto puiltt^uês I n.
"

1^8 e sej>s . 205 e segs.

157 e segs

(T) .. Institui^ôes do ciireito civi! poi ln^nC-s ■.
. 4

.

a
ed

.

í> § 126 e 153.

:ii matcria de responsabilidadc contratual, o direito

nlassí: ronano, scm al:ês oor ccmplclan.ente de parte a

ii-trc.sidade i.t cuipa. pieocupou-se ûnieamente em pre-

ei;ar j. ext. nscĩo das obrigagoes do devedor e delimitar o

oiteiido cio contrato. esforcando-se assim por dar a

icccssiria seguranca áqucla das duas partes mais exposta

n astúcia da outra.

Partindo dc-stc princípio. certos conlratos. para os

lurisconsultos romanos. determinavam estrictamcnte aobri-

gaeiio do devedor ; qualqtier íalta ao cumprimento do

contrato importava a responsabilidadc cto dcvedor ; inúh'l

n apreciacão do |iroeedimento dêste ; sô o caso fortuito

podia dcsligá-lo da stia obrígacão. porque então a falta

de cumpriniento dela não cra [á culpa tlo dcvedor.

N'as oulras convencôes conlratuais a obrigacão do

dcvedor não era detcrminada dum modo tão preciso;

ÔTe obrigava-sc duma maneíra geral, por um lado, não a

tim certo facto ou resultado, mas sim a agir sem astúcía,
< '■< ■■■: i.i.i ic . pnr oulro, a cxccutar a obrigacão assu-

inid.t sem nici vontade, a não se entrincheirar nã inaccão,

a provar a sua diligência : a esla dtipla obi igacão chamou

(iaio tides c/ dilicfcntia.

Porém. sá os comcntadores post-clássicos da escola

de Bcvrotith concluiram, dêste dcver de diligência ou de

cxccueão contratual. a obrígacão de proceder sem culpa,

o que comporta uma aiicilisc do procedimento do deve-

tlor mcsmo de boa-íé e coiuíuh a opor a culpa ao dotus.

N'o entanto, a princípio. a culpa era nma vaga ex-

pressão, scm signitieado prcciso, c parece t|tie com di-

vcrsos graus: culpa lata, tecis et Icvissima (I).

li casos havia de rcsponsabilidade para que se não

cxigia culpa.

Pouco a pouco, porcm, a n<>c<io de culpa foi alar-

gando os seus passos no antígo direito de Poma : primei-

ramcntc iĸio se exígia que a cul(>a cometida tôsse carac-

terÍH.ida ; recusava-se a accão sc o procedjmento do

autor <lo prejuíĩo cra ínatacável. sc êlc ii.io tinha come-

litlo a mcnor ialta : scí mais tardc vcio a conipreender-se

que n.io podia haver sancão (pocna) scm a culpa carac-

leriHada do agenle.

Outras infhtências estranhas que tivessem informado

a doiitriiiac'cio <!os autores do nosso Ctidigo Civil eondu-

Hindo-os. em maléria cle responsabiliclade eivil, para con-

cepcôes diversas da ctilpa, não as h.í também : aín la hojc

íodos c>s coclígos civis, com excepcão do sovictico,

(1) Desta graduafão de culpa leria mesnio vindo a d i s t i n-

^ão cntre . tulpa contratual' e «cxlra contralual ou aquiljan_i>,

lespondendo-se nas rela^ôes contratuais, seyundo al^uns escri-

tores. somente pela culpa leve, emquanto que nas exlia contra-

tiidis se responde tarabe'm pel.i culpa levíssinia ; doutrinã e8ta

que se íunda na célebic' expressão do Digesto— «ln ]ege Aquilía
et levissima culpa venit* — e no íacto de os côdigos empiega-

retn a palavra . culpa no sentido i>enérico, ahrangendo por-

lanto tôda a culpa, mesnio a levíssnna.
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mesmo os publicados lillimamcnte (I) condicionam a rcs-

pousabilidade cívil a cxistOncia da culpu.
l>e resto, como muito bcm din o nosso cininente co-

lega dr. Martins de Carvalho (s.'l, não podc isolarsc o

Ccidigo Civil das doutrinas quc ao lempo em quc íoi

preparatîo c publicado, prcvaleciam dcnlro e fora clo

pais e que nele deíxaram a cada passo vestígios evidcn-
les (3).

6. Os atlv-erbários cla rcsponsabilidade íundada na

culpa reconlieccm. 110 entanlo, que ela é a doulrina tra-

tlioonal deiivacla do clircito romano jusliniancu, embora

cm loclos os icinpos, e j.í na autiga k'oma. hotivt sse c..i-

sos cm t(tic. cxeepeionalii.ciiie, a lei atribuia ,1 obrigaeão
de iticiemnÍHar por ccrlos danos causados scm <(italtiucr
espécie <le culpa.

.\ssim, segundo o tlireito romano, eram rcsponscívcis

pelo dano causado. os ínquilinos dum prédio olonde fôs-

scm arrcmcssaclos quaisqucr objectos qiic ferisscm ou ma-

lassem alguéni: <■ aqiuTcs tjtie coloc.issem nas suas casas,

cm lugares doncic pudes.em cair sôbre a via pública

objeclo; susceptiveis dc íerir ou malar >>s iranscunlcs.

M.us fl.igranlemcnle ainda nts casos da cliamadci

rcsponsabílidade ncxal, em quc os proprietários de cs-

cravos ou animais eram rcsponsabiIÍHados pclos d.inos

por eslcs causados. se não prefcrísscm cnlregá-los ,is ví-

limas noxac dcditio.

Mns dcstcs f.ictos iĸio nos parcce t|tic aigttm argu-

mcnlo se aproveilc para a deícsa do princípio da rcspon

sabilid.nle objeetiva ; se nesses casos a lei nãocxigia culpa

caracki'ÍHatla, era pt>r que a prestimín, .lispcnsaiidc> a sua

prova. conio succdc nalgumas clísposicVes aiĸilogns tlo

nosso Codigo Civil.

T. tis iluslres civilistas drs. Jo é Tavares c Cunhn

(îoncalves suslcntain quc a tluica cloiilriun posilivn clo

Cotligo c a tla rc'spons.ibiliclatle objectiva (4), e que sô

exccpcioiiiilmenlc nêle sc eonsidera a culpn ou negligcii-

eia, elcmcnlo essencíal Ua responsabílitlade cívil.

Pnr.i cliegarem a esla eonclusão íundnm-se nos ter-

mos em que se ncha redigitlo o artigo __.3e>l.° do nosso

O.cligo. no qual. coiitr.iriaiiiente .10 que se lc 110 arligo

I.3SĨV do CcVligo franccs. sc não fala em culpa.

1) Coditlo a'.einão, aitigo 27t> e s. gs. c 82 j e s.'os. Cod.ío

lederal suít,o rias ohrigai^ôes, aitigo 41 .- stos. c 9/ e se£s

Cé.Itgo .ivĩl lnastlrira, arli|;o 159 e segs . , 9t>3, 1.056, e 1.057

e C6dii;o civil auslríaco, ;tr t i _>o 1 .255, reioniiado peĩa ĩ.ei de 1

de Janeiio de 191 7,

|2) Cit. Ga/.ela» vol 41 pãj> . 33.

|3) Confr. atliÊos 24«, 496, 717, 734, 735, 861, n.° k',

1,161, 1.258, 1.336, 1.(17, 1
. 360. § tinico, 1

.
3S3 n.° l

•

,

1 420, § único, 1.439, 1521 n." 2 °. 1.572, 1.608 n.u 2. ',

2 059, 2.221, n.° 2.», 2.224, 2.394, 2.395, 2,398 c § 2.°.

(4) Da iuesina opinião é 0 ilustie advogado dr. Palma

Callos («A dinâinica da Ifi», p.iu. 29) e talvcz 0 distlnlo Con-

scllieilo do Siiprt'inn Tril unal .!<• lusiica, dr. Caelano Uun^al-
v.'S ( 0 dolu e a <ulj;i u.. íorinai^.'io dos actos e cunllatos^,

r.'n;. 1U.

Ora, sc considerarmos princípio fundamcntal e gcra|

cm matcria de rcsponsabilidade civil o do artigo 2.3ôl.°,

dando-lhe a interprctacão dcmasiado cstrcíta c literal quc

llie atribnem aqueics jurisconsultos. teríamosquc aplica-Io,
tanto á rcsponsabilidade contratual como e.xtra-contra-

lual, c assim, csse argumcnto pccvacia dc mais, visto quc

a responsabilidade contr.itual não pode existir sem culpa,

segundo o prôprio dr. Moncada alicis partidário da rcs-

ponsabilíolade objeciiva

Além disso. I.il interprctacão. tnesmo que rcstriia á

responscibilidacle c. Ira nonlratual. contcnde com as ciis-

posicôes dos uri gos 2.394.° 0 __.3s">_.." do nosso Codigo,
em que se rcspoi:abi -1:11 o~- donos de anímaís ou 011-

tras eousas, n os Jc us tl .• ;di cíos que se desmorona-

rem, pelos clanos >

.^ , ^,u,- >s ciusados a terceiro. csta-

belecendo-se uma vcesuncJo de culpa tiue podc ser elidĩda

pcla prova de que iicio houve da parte dêles culpa 011

negligcncĩa, scgundo as orciprías palavras da lei.

S. ki mostrámos que da redaceão do arligo '2.361."

tlo nosso Codigo sc não pode concluír que o legislador
lenlĸi saiicioiĸiclo o príncípio cla responsabilidade sem

eulpa.

Mas não c esta a disposicão sôbre que incidc mais

vívo o t'ôgo dos parlidcírios cla rcsponsabílídacle objec-

liva; outros lextos do Ctidigo tcm cxpcrimcntaclo mais

riĸles ataques.

I'ara expormos essas dtiulrinas c a sua crilica, uma

ranão clc ordcm se impôc 110 entanto. dctinindo-se os

conccitos da rcsponsabilidadc contratual e da extra-con-

Iralual. tambem chamacia dclilual ou aquiliana.

(Jluere íslo olĨHer qtic admilimos tiuc o nosso Ccídigo

Cívil conScigroti o princípío cla dualidade </a cesponsabi-

lidade civil, contrariamentc a opinião segutda por alguns

iurisconsullos estr.ingciros, (1) que. íundanclo-sc na olis-

posic.io <lo artigo _.'.3s)3.". sustcnlam que 110 Côdigo Civil

l'oiiuguês sc assimilam as duas espécies de responsabili-

tlade.

A teoria da ttnidade <ia cesponsabilidade civil é, po-

i'ém, indeícnsável a face clo nosso Ccidígo, até porque

iKTc sc trala tla rcs|>onsabilídadc conlratual ;;o capitulo—

7>os cfeitos e cumpcimcnto dcs contcatos.

Por rcspoiisabilídade contratual cntendc-se a que de-

,ĸi .t.i lesão duma obrigaeão eonveneionada pelas par-

les e relaliva apenas ao intcrcsse pnvado dclas - t'actos

iUctícs civis 011 dclitos civis -

e é assim clcsígnatla. não obs-

lante respcilar a qualquer cspccíe dc e>brig.ĸ,'ôes e iĸio

.ípcnas .is provciuenles dc contratos, por screm os con-

Iralos a lc>nle mais miportnnlc tlcssas obrigacôes.

W'sla espccie de responsabilidade. a obrigacao cle rc-

(1) Andr? Binn, «Rappoits et doniaines des responsalulite's

rontractutTle», p.ígina 183; Demoniie, «Traite des obligations en

!>eneial» vul. 5.°, p.í|>ina 565: Chiioni, «CoIpa contiattuale

página S2 .
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parac;ão c vil cm
-

_( .o pri>i o contr o celebrado ci

tre ac parlcs.

Na rcsi jns. bílioCJe exl vcont 'i:al 0.1 _l< t 1 de

nvado
'

n fraccão in >ĸ;:nto le ;al o> r ei ■' ~<"I

de mter sse e r> em publ ca
—

wo.j <t,<\t . ■icnc: 'clitis

pcnai.s, 01
•

_. ui' ilc.menle Lrnnc ou dett'tc :-: abngacĩo

c'e rept:iacci'"> ; irov m ;nd ee.c. ne < t r> :o t.y.>

cue rcinula conauO líos . iv c .1 >s Tí i, nc ite do

proprio facto 'tĸil- q ĸ
,
>r is.o _■ c i <i

'

.uo ĸn < le

obrigagôes.

Nor lermos d.> arligo -..393. do Cocligo Civii, a res-

ponsabilidadc contratual rcgala-se pn is disposi;ôes dos

artígos 70-..° c seguintes.

O artigo 705.° determina que "o cone-aertc que falta

ao cumprimento do contrato torna-se responsável pelos

prejuÍHOS quc causa ao outro conlraente, salvo tendo stdo

impedido poc lacfo do mesmo conlcaente, poc focca tnaioc,

ou poc caso foctuito, paca o qual de nenhum modo fíaja

contcibuído...

Daqtii sc tlcduH que a responsabílídade contratual de-

riva duma presuncão tle ctilpa, que pode ser aíastada por

acôrdo cnlrc as partes (artígo 708."), c elidida pcla prova

de que o contraente foi impedido de cumprir o contrato

pelo outro contraentc, por fôrca maior ou por caso for-

tuilo.

I: certo <|iie no artígo 705." não se fan rcfcrência ex-

pressa n culpa como condicno cle responsabilidadc, mas

a vcrdade é qtie se a fôrca maior e o caso forluílo exo-

neram de responsabilidade, é porque csta se baseia numa

idcia de culpa, t|tic c, portanlo, o fundamcnto exclusivo

da imputacão e da rcsponsabilidade.

Além disso, no arligo 717." cstá bem cxprcsso quc a

culpa condieiona a responsabilidadc, e csta disposicão

relativa âs obrigacôes cle prestacôes de coisas, deve ge-

neralÍHar-sc, por analogia, a toclos os géncros de prcsta-

eôes, isto é, iis prcstacôes dc l'actos eonto .is prestacôes

de coisas, .is prcstacôes de coisas cerlas como as presta-

côes cle eoîsas indetermínadas- como se decitiH da inten-

e.io evidcneiada no Ccxligo de faĩcr rcgcr íiuidamental-

mente pelas mesmas normas a rcsponsabiliclade civil, seja

qual fcir a naturcHn olas prestacôes em que o contrato se

resolva (artigos 703." c seguintes e. designadamcnte, o ar-

ligo 710.°), e ainda das disposicôes dos arligos l.'25S.<>,

1.330.", 1.33S.", 1.347.», 1 .383.°, llK 2.°, 1 ,3S4.<>. n.° \~.<~ e

l.3s)8.o.

Bstes últimos preceilos legnis dÍHem respeito ,i presta-

C«ĩo do sôcio t>ara com\i sociedacle, do mandakirio para

t'om o mantlanlc. do servical para com o nino c dcste

para aquele, e do empreileiro para eom o dono da obra

-

que s,io prestacôes de lactos, e não de cciisas
-

e, con-

luclo, é-lhcs apliccivcl, como se dísse, o preceito genérico

dt> artigo 717.°, t(ue respeita .i prestac.io dc coisas. (1).

(1) Prol. Cahtal Moncada, «ol>i. cit.» páj;ina 468 c se-

lĩuinles, Prof. Jaiine de (".otiveia, ohr. cil.» página 31 e se-

liuinles .

Si Ti| iesiT.criic cm maléria de responsabilidade con-

-.íti.ci eDrshdor adoptou o critcrio da culpa em con-

r -/c . n j ,i aíiiicacão da cuipa in concreto é a que é feita

,i.i I. _' prndente aibítrio do juigador, conforme as

tcdiisiũiicias uo iaclo, do contrato e das pessoas, como

=<■ letcrnniua no § 3.° do artigo 717.°.

l!a no nosso codigo algumas disposiîôes em que por

. utras palavras se exprime a mesma ídeia, fazendo-se

consistír a culpa na falta de cuidado ou de diligência de

que o individuo é capa.z, que emprega nas prôprias coisas

ou negôcios, ou que nêle é ordindcia (artigos 861.° n.° 3."

1.336." e 1.435.°, n.° 1.°).

9. Como acabamos de diĩer, não há responsabilidade

sem culpa nas obrigacôes contratuais, seja qual fôr a na-

lureHa das prestacôes em que a convencão se resolva,

pela aplica?ão do preceito do artigo 717.° § § 2.° e 3.°,

t(ue deve amplíar-se a todos os géneros de prestacôes.
O prcccito da alínea l.a do artigo 1.137.° do Côdigo

Civil írancês, a ttue ccrresponde o nosso artigo 717.°,

lem sido interpretado, no que respeita â exigéncia da

culpa, como devcndo estender-se a tôdas as obrigacôes
contratuais. (1).

I: do mesmo modo se tem interpretado o nosso ar-

ligo 717.o, (-2) o que é lôgico, dada a paridade dos textos

e a conhecida influcncia quc na factura do Cédigo Civil

I'ortuguês cxerceu o de N'apoleão.

O Prof. )aime de Gouveia scgue, porém, opinião di-

versa, por cntcnder, de harmonia com alguns jurisconsul-

los íranceses. designadamente o Prof. Maseaud, (3) que o

prcceito geral cm matéria de rcsponsabilidade civil, é o

dos arlígos 1.147" e 1.148.° clo Ccidigo Civil francês, con-

siderando o arligo 1.137." uma norma supletiva dcstinada

a dclerminar o conteiido do contrato, e nãoas condicôes

da responsabilidadc proveniente da sua inexecucão. (4).

10. A culpa c tanibém. segundo o nosso Cédigo,

condicao da responsabilidade cívil extra-contratual ou

delitual.

Com cfeito, segunclo o já cítado artigo 2.393.", a res-

ponsabílidadc quc derívar de quaisquer obrigacôes não

contraluais. reger-sc-á pclos prcccitos dos artigos 702." e

seouíntcs, cm tudo aquílo a quc estcs forcm iplic.ivcis.

li. como o artigo 2.393.° abrange tôda a responsabi-

(1) Planiol e Ripert, «Traité piatique de dioit civil frant

jais-i, vol
.

7 .", pág. 137 c 138 ; Aubiy et Rau, «Couis de droi-

civil íian^ais», 5,:l ed
. § 3.", pág. 162,

(2) Dr
.
Guilheime Moieiia, «Instituĩ{6es de direito civil

poituguês». vol, 1.°, pág. 602, nota l.evol. 2.°, 2.*ed.,

págs
'

113 e segs. ; di. JHailins de Carvalho, «loc. cit.», pág.
33 ; «Revista de I.egislacão e JutispruJência», vol

. 38.°, págs.
51 e seguintes.

(3) (tTraité tneorique et pralique de la responsabílilé ci-

vile ■, 2.~ ed., vol . 1.", pág. 607.

(4) *0br. cit.». pág. 34.
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lídadc eivil proveniente tle quaisquer otttras obrt'aacôes-
além das derivadas da não exccucão doscontratos -

con-

clue-se da ampla redaccão desta disposicão que se aplica
também ã responsabilidade civil conexa com a criminal,
não obstante a epígrafe do Título dc que éste nrligo fan

parte—Da responsabilidade meramente civil -

parecer in-

dicar que não ; (1) como se conclue tambcm da prôpria
disposicão do arligo 2.361/ (2).

I: certo que nalgumas disposigoes do Côdigo parcce

sancionarem-se responsabilidnde sem a cxigência <la culpa

(artígOS 2.377.o a 2.379.". 2.380.°, 2.394. °. 2.396. ", 2 397." e

2.403."), scndo, cspecialmcnte, nesto= prcoc;!os quc se íun-

dam o_=. partidarios da responsabílidade objcctivn para

defenclerem a opiiiião tle que o nosso Codigo admitiu al-

guns casos dc responsabilidade sem cul(>a.

II. Segundo os artigos 2.377.° e 2.378.», se aqttele quc
causar os prejuizos fôr rclevado dc responsabilidade cri-

minal, pelo seu estado de completa embriaguês ou demên-

cia, não ficará, por isso clesobrigado da reparacão cívil,
estando debaixo da tutela e vigiUincia legal de oulrcm ;

neste caso, a dita obrigac'ão recairá stibrc o tutor ou

curador, salvo provando-sc quc não houve cla sua parlc

culpa ou negligéncía, por<|tic ent.io subsistirá a obrigaccio
do dcsassÍHOclo, rcssalvando-sc-lhe semprc os necessáiios

alimenlos, conformc o estado e condicno dêle.

O arligo 2.379.° cslabelece que a mcnoriclade não rc-

leva de responsabiliclatle civil ; mas sc aquele que praticar

o dano não esliver, pcla sua ídadc, sujeito a responsabili-

dacle cn'minal, responderão civilmenle por CTc scus país,

ou respondcrá aquele a cuja guarda e direecão estivcr en-

Ircgtie o culpado, excepto sc provarcm que não houvetla

partc dc'Tes culpa ott negligéncia, portiue então subsistirn

a obrigacão clo menor.

Ora o nosso Ccidigo, que cm matcria de rcsponsabi-

lídade contratual pertilhoti o critério da culpa cm concreto,

scgtiiu o da culpa em obslracto quanto á rcsponsabilídade

delilual.

Para aprcciar a ctilpa em abstracfo o juiz não tcm

quc sondar o íôro inlcrior, o cstado psíquico tlo aulorda

lesão ; deve cxamínar o acto ilícíto cm si, abslraindo clo

seu autor, e averíguar sc um outro indívíduo, que consti

lue o lípo abslracto c\o liotiicm prudentc e dihgcntc, tlo

bontis paiec-famílias, teria pralícado o mesmo acto ou

lido o mesmo procedĩmcnto. (3).

Os menores c os dcsassinados incorrem. por isso. cm

culpa cm abstcacto tiuanclo proccdem ntim dado ncgocio

(1) l)r. Maitins de Caivalho, «loc. cit.», pág. 34.

(2) Di. Dias da Silva, «obr. cit.», vol. 1.°, pág. 110.

(3) Colin et Capitant, «Couis élémentaire de droit civil

francais>>, 4.'' ed . , vol. 2.°, págs. 367 e segs . ; Geny, ín «Re-

vue triniestrelle de droit civib), 1902, pág. 138.

ou rclacão sem aquela díligência que seria observada pelo

lipo abslracto do bom pai de família. (1).
Isto mesmo o reconhcce quási completamente o prof.

Cabral dc Moncada, alias parlidário, como se disse atrás,
da responsabilidade objectíva.

fixplica êste ilustre cívilista quc "praticado um dano

por um mcnor ou dcsassinado, e afastado o caso de o

seu representante estar de qualquer modo em culpa, sub-

si.sie a cesponsabilidade do incapax, mas cssa rcsponsabi-

lidadc não c inteicamente obfec/ira. porque, se o fôsse,

dar-sc-ia o seguinle resultado paradoxal e inadmissível : o

incapaĩ viria a achar-se civilmentc rcsponsável ainda no

caso em que uma pessoa caiian. provando que não tivera

culpa. se exoneraria da responsabilidadc,,.

I; eomo ísto não é admissível, tem de aplicar-se å

responsabílídade do incapaH o mesmo ccite'cio que se aplica
>i do capan, oti seja o de admitir ou não, consoantc se

prove. ott não, quc naquelc mesmo caso uma pessoa nor-

mal a teria também (cttlpa in abstcacto) . l:is a raĩão por-

quc a leí dÍH (artigo 2.377.°) que o incapaH "por isso",

isto é, por ser incapan. não fica desobrigado, não cx-

cluindo que possa ser desobrigado se se provar que um

homcm normal naquelas condicôcs o seria também ; e eis

lambém a raHcio porquc o ariigo 2.379.° din . "a menoi i-

dade não rcleva da responsabilidade". . . o que não quer

dÍHer que outras circunskincias quc poderão clar-se não

relcvem dela o menor. I.ogo, conclue o prof. Moncada,

a rcsponsibilidade não é inteicamente ob/ectiva. (2).

Mas, scguidamente, acrescenta o mcsmo jurisconsulto,

t|tie daí a alirmar-se que ao caso dos menores e desassi-

Haclos assenta o conccito dc culpa em abslcacto. vai uma

grande dískincia ; c isto porque, provando-se que justa-

mcnte na hipôtcse em <|ue ocorreu o dano causado pclo

ineapaĩ, uma outra pessoa cliligente e prudente o pratíca-

ria e tcria tido culpa. o incapan fĩca responsávcl ; e, con-

ludo. cle é psicolôgicamcnte insusceptível de imputabili-

dade, e. porlanlo, de culpa.

I:'. assím, segundo o prot. Moncada, a imputacão da

responsabilidade civil do incapaĩ fica assentado talvt'H

numa ticcdo dc ctilpa. mas nunca numa culpa real ; e essa

liccão de culpa c o mesmo que uma responsabílidadc

objectiva : foi "um meio de que se serviu a lei para, em-

bora timidamente. a decretar. pretendendo, porém, respci-

tar, ao mesmo tempo, cerlas evigcncías de equitlatle que

não pcrmiliam que os menores ou incapases licassem mais

dcstavorccidos do que as pessoas capancs ". (3).

O prof. Moncada aercscenta ainda que a conccpcão

objectívista da rcsponsabiliolade civil regulada nos artigos

2.577." e 2.379." se funda lalvcn num princípio dc eqtii-

dade, ou de justa eompensaeão cnlre lueros c riscos—

( 1) ?rof. Jaime de Gouveia, «obr. cit.». págs .
37 e segs .

(2) «0br. cit.», pág. 472.

;3| «0br .
cit

. », pág. 473.



(í.hi; A UNIAO

risco-lucro ou responsabilĸladc— lucro (ttbt' commcdum

ubi incominodum)—como compcnsacão dos privilégiosdc

i|ite gonam os incapanes no seu comcreío juridicocm ma-

lcria ole obrigaeôes conlratuais, dc podcrem faHcr anular

os aclos juridicos que praticarcm, scm quc idéntica facul-

dacle se)a atribuídci .iqucies que com clcs contralaram. (!)■

I'arece-nos. porciit. que nĩti !em ra-.io o iluslrc juris-

consullo e t|ue tião Iĸi uceessí.iade de socorrermo-nos de

liceôes menlais- porquc o conceilo dc culpa em abstcacto

se ajusta pcrkitamente n responsabilidade oios mcnores e

dcsnssÍH.idos : é eerto que clcs não Scio suseeptíveís cie im-

putnbilidade ; mas tanibcm nao seria justo prívar dc repa-

racão as vitímas de actos ílícilos praticados por éles : cn-

lcio. o lcgislador ncio exislindo culpa ou negligência dos

rcpresentantcs legais (culpa in e!i</endo ou in vigilando),

cstabelcceu- por comparacão com o procedimenlo <|ue

cm idcntieas tiretinsíâncias teria o tipo abstraclo do

liomem prudcnte uma prcsuncno de culpa, cm t|tie se

b.ociu a obrig ,vã. .ie ■■■
u ,m

> v:i o"e a I>.-t ."> |Vc .o-

ineapaHes, sem prciuÍHo d >s st os aiinicnlos.

N'os rcíerídos artigos 2.377
~

c 2,379.° delermiiia -sc.

lambcm, como sc viti. a rcspon jbilidadc civt'l indirc./a

das pcssoas etijo p.itrio poder lulela e viyikineia legal.

guartla ou ilirececĩo, eslivcrem os menorcs <>u tles.issÍH.i-

dos quc tenham praticado os tacío; líimtos causatlorcs clc

tlanos ou prciuÍHOS, tiunndo áquelas pessoas tôr imputá-

vel ctilpa ou ncglígciicia, <iue a lcí prestunc, masqiic podc

scr ilitlida por prova em contrário.

lisli prcsuncão lcgal de culpa est.ibeleceu-a o legisla-

tlor : -quanlo aos menores, para os pais e outrns pcssoas

n cuja guarda e direecão cles eslivcrcm eonfiados. com-

prcendendose nêles iĸio sá os lulorcs, mas quaĩsqucrou-

Iras pcssoas a quem os pais os tcnliam ctitregue para os

vigíarem ou dirigirem ; e qunntos aos desassinados
-

para

as pessoas debaixo de cacla tutcla c vigiláncia êlcs cstívc-

rcm, isk> é, os lulores, porque a cxpressão curadores 111-

cku'da no nrligo 2.377.° (por mera incorreccão dc lingtia-

gem ) dcvc coiisiderar-se sincínima da de lutorcs.

Po disposto nestc prcceíto legal poderia conoTuír-sc

quc s.'i os tutores respondcm pelas coiisequências dos

actos ilícitos pratícados pclos demcnles, sc í.ão podercm

ilĩdir a presunc.io legal cln sua culpa ou negligéneia.

Mas ni verdadc respondem t.imbém. por c\cinpl>>, os

dirccTorcs dos mnnícc'imios otĸie ésses clemcnles eslejam

internados, nicsmo ci nc não seiam setis lutores ; simplcs-

mcnte, a lei uão estabelece a rclacão a ÔTes, presuncão le-

gnl de culpa, como succtle com os ntitorcs ; tcni. portanlo,

as vílimas dos faclos ílícitos quc prov.ir a culpa ou ncg'li-

gciicia dcssas pessoas, para <iue elas possam ser responsa

bíliHatlas pclos prejuÍHOs causados, nos termos da disposi-

t;.io geral <lo arligo 2.36 1°.

I. o mesmo sucede com aqucTcs a eujo cuiclado esti-

(I) «Ol't .
cit », págs. 171 e segs.

verem conliados índividuos acidentalmente privados do

uso da ranão : assim, os médieosou cnfcrmeíros Scio igual-

inenle responsáveis pclos prejuÍHos causaclos por doentes

privados da rasão, havendo da partc délcs culpa ou ne-

gligciicĩa.

12. Segundo o artígo 2.3S0 °, pelos prejuÍHOS causa-

dos por criaolos cle scrvir ou por qttaisquer pessoas en-

carrega.las de cerlos servicos ou eomissôes, no dcsempe-

nho dc'sscs scrvícos ou comíssôes, respondem os ditos

oiiados ou comiss.irios solidãriamcntc com seus amos ou

comítcnlcs, salvo o rcgrcsso déstes contra aqucles, quando

houverem exeedido as ordens e instruc'ôcs rccebidas.

N'este caso tcmos, contra a opinião do proí. losc Ta-

varcs, (I) quc o legíslador estabelcceu uma presuncão

cic culpa ///r/i> e/ dc iure (c que poi'lanto iicĩo admite prova

em contr.iiTo, em rclacão aos p.ilrôes ou comitentes) que

se funcla, qucr no olcver de cscollii. quer no de vigílarem
>■' -ei, ■ : i.îci.'S ou > uniissí: k>s (cttlpa in ctigcndo oti in vi-

filaudo)

',: csla é lambém a opinião geralmenlc seguida por

iui'isconsullos e julgadores. (2).

13. Xo arligo 2.394 dispôc-sc tpie aqucle, cujos ani-

mais oti outras coísas suas picjudícarem a oulrem, scrá

responsável pela satisfacão do prejuÍHO. cxccpto provan-

do-se que não houve da stia parte ctilpa ou negligência.

N'csta hípeitcsc. parece-nos qtic o legislador estabcle-

ceti, Iniiibéni. uma verdadeira presuncão de culpa fin eti-

iiendo ou in vicfitando/.

Alguns cscrítorcs fuiĸlanclo-se no conceito de |iro-

pi'ícd.idc e no principio ttbi commodum ttbi incommodum

— sustentam que devc alender-sc apenas .i relaíão de ca-

sualídadc m.ilerial, sciĸlo por ísso, ímputáveis aos pro-

prietát'ios, ou a qucm usufruír os animais ou cousas, os

danos por êles causados em conscqíiência de casos for-.

luitos; mas é bem de ver que csscs clanos não são conse-

qiiência <lo <Iireito de propriedade, são-no do procedi-

mento tlos propriel.írios, das vítímas oti dc tcrceiros ; c

tamboín sc a obriga<;ão <lc providenciar quanto a êsses

animais ou cousas constituc um inccimodo rcsultante do

respectívo doniínio. os danos que êles causem é que iĸio

Dodem coi.sidcrar-sc assim. desdc que uão provcnlĸim

do não ciimprímento da reíerida obrigacão.

I l. O artigo 2.396 dctermina <iue, se para cvitar-se

Tlgum prcĩuÍHO emínentc <]tic doutro nĸxlo se n.io possa

( 1) «01>r. cit.v. p.ig. 519.

(2) Dr. Pinto Coelho, «obr. cit.n, págs. 35 escgs.;

Acôrdão da Relacão de Lisboa de 19 de Janeiro de 1924, publi-
cado na •> Gazeta da Rela^ão de Lisboa», vol . 38, pág .

372 e

ĸnota no mcsmo sentido do prof. Barbosa de Magalhãis ; Acár-

tião do Supremo Tnbunal de Justi^a de 1 3 de Novembio de

1925, na cit, «Gazetai>, vol. 39, pág. 234.
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impcdir, sc fĨHer algum dano em propricdade alheta, cleve

ser csse dano índcmnÍHado por aqticle ou aquelcs a íavor

de qucm for feilo.

b o mesmo se dará no caso de o beneiicio sc estcn-

dar a uma povoacão inteira. ou <|tiando o dano íor or-

denado pcla atitoridadc ptiblica no exereicio das suas

ntribuieôes (artigo 2.397).

Nestas disposicôes, <!c caractcr cxccpcton.il, e cm

que se prcsstipôc o eslado dc neccssidade, não há real-

mcnlc. como tundamento <\a responsabílidade nelas regti-

lada, nem culpa ncm simples prcsuncão de culpa impu-

lada ciqucles a t|ticm caiba a obriga?ão dc indemni.-:.
■

Mas t.inibéni ntĸ >>
■••

-rc ntie nio Iĸí aqui responsabi-

lit' idc obicctiva, porque. segundo csle conecilo dc re_-

ponsabilidade civíl, um índivíduo scra scmprc respons.i-

vel pelas conscqucncias prcituliciais <los aclos quc pratiear.

A t'míca cotisa que lem a ciemonstrar a \itima do

faclo doutrcm, para obter reparacĩo. é o prcjmso sofrido

c o neco d> c i ti
=

.

•

^'ci' ), exisleute cnlrc O i.tcto c o

prejuÍHo. Assim caola indivíduo deve suportar o tisco dos

seus actos, sejam ou iĸio culposos. ti coneetto clo riseo

substiluc o tln culpa como fonte de obrigni;ão (1).

Ora no easo tlos iirlígos 2.396 c 2.397 iĸio ha pr.V

priamcnte indivíduos a suporlarem o rt'sco dos setis nclos

h.í indivíduos obrigados a rcparar os prejuÍHOs t|uc. para

bencíício prôprio. c.iusarem cm propriedadc alheia.

O príncípio quc domina csla cspécic de rcsponsabi-

bilidadc, parecc ser. por isso. o tlo nJo locupletaincnto

sem cattsa â cttsta a!hct\i scm t|tial<|iier concepcão obje:

tivistn. e n.io o dtima espécie tle obrigacão legal de sc

guro, de ,ntríbtik;cio legal dc riseo. eomo prctcuolc o

dr. Mnrtins c)c C'arvallio (2).

15. No arligo 2.403 cstubelecc-se <]tic se algunia sen-

lenca criminal for cxecutada, c vicr a provar-sc depois,

pclos meios legais com|x'tcntes, <|itc fôrn injusta a contle-

naeão, terá o condenado. ou os scus hcrdeiros, o direito

dc havcr reparac'.io dc perdas c danos, quc será feita

pela FaHfnda Nncíonnl, preccdendo sentenca controver-

tida com o mmislcrio público em processo ordinárío.

O prof. Moneada culcndc t|tic o elemenlo da con-

cepcão objcctiva t]iie c'Te vc nesta disposicão lcgal. c o

tla idea de repnracão que o listado deve aos cidnd.ios,

no easo de iniusta .'ou.lenacão .

■

uão o <le prcsoupcr

ci'ro ou ctilp.i olo juíh ccnno rcpresentcinle do líslado.

A ntis parece-nos, porcm. qtie i lei presumc ctilpa

ou neglígcncia cla partc das ínstittuciics atr.ivcs das qtiai_,

sc iusliiicm c julgam os ícílos crtmcs. quando sc e< metcin

erros judiciniios, e. por isso. manda iaHcr a repnracVo

civil. •

16. litn tcidas as dcmais disposicôcs do nosso Codigo

(1) Prol. José Tavares, «01>i. cit. >, p.igs. 519 e segs,

(2) «Loc. cit.í, pá.c:. 35.

se fundamcnta a rcsponsabilidade civil na culpa ou nttma

prcsuncão de culpa.

I'odc, por isso, atirmar-se que o Codigo Civil Portu-

gucs sancionou. fundamcntalmente. o princípio da rcs-

ponsnbilĩdade subjcctiva ou com culpa. cmbora numa ou

noutra disposi<;<io exccpcionalmente tlvessc. como vimc>s,

seguitlo um critério díverso, quc não c. no entanto, o da

rcsponsabílidade objecliva, como pretendem algtins jutis-

consultos.

Com isto iĸio queremos porém diner que scjamos

p.irtidírios tla responsabilídade subjectiva. mas apenas

que foi csse o crílcrio perlilhado pclo nosso Ccidigo.

kntendemo- quc sc uui faclo causou a oulrcm um

prejuÍHO quem deve suporlar C-ssc prcjuÍHO c o autor do

iacto. tenhr oti ião proccdijo coni culpa. c não a vi-

lima dcTe.

li.xige a equidade qtie sofra o risco quem Ihc deu

C'clUscl (I).

O proi. Iaiuie dc Oouveia concorda lambcm qne as

nccessidadcs sociais e o mcio ambicnte exignm quc se

responsabílÍHe muitas vchcs quem iĸio tcm culpa ; c como

n no<,-ão de etilpa não tem delinicão legal, entende tiue

c.stabclecendo-sc que cxistc culpa semprc que o autor tlo

dano tenha um proccdimcnlo divcrso do quc leria o tipo

abslrato do bontts palcr lamilias, independentcmenlc dc

i|ual<]tier ímpulat^cio moral, se conccde aplicaeao da rcs-

ponsabilidade subjcctiva tão amplo como o da rcsponsa-

bilidade objecliva (2).

Illc 0 ,/ornal do Comercio e das Colont'as,

tle 18, 22 c 25 olc lunho passado).

(I) A re.ponsahilidade ohjectiva justilica-sc tanto pela teu-

ria do «risco>., conio pela «casuaí 'da.iew uu ..nexo casuals,

(2_l Cit. .Gazcta ,
vol. 49, :>ag. 249.

--¥■••¥■

cQuere aproveitar o seu tempo

nas conversas ou discussôes com os

seus amigos, tisilas ou convidados ?
— 3nteresse-os pela leitura de

"Sh União".

m

£eia todos os meses "9{ Xlnião"

e dê*lhe a convivência dos amigos.
m

ZEropagar e difundir "9i Xlnião,,
é sementeira de bom naáonalismo.

Êste ruimero foi visado pela comissão de censura



(i.SS A UNIAO

lmpiensa

"j](Mi'M-i)rio„

C'om o n." 209. publicado no dia 1 1 do passado mcs dc

lunho entrou no 5." ano cle publícacão o jornal Dcira-Ddo,

semanário nacionalista, deícnsor dos interc'sses rcgionaís.

l'eica-DJo vivc dedicadnmentc o seu lema e sempre

com ttma corrccgão que nos dá bom cnscjo para os nos-

sos cumpiimcntos dc felicitaeôcs com os mclhorcs volos

de prosperidades.

* # +

"0 í.afoiicusr,,

() n." 26 do quiiiH-iĸirio 'C' l.aíc icii.c >» u :i ui'-

cio clo 2." ano de puulicac.ii Jcstc irg.io regioiĸihsta <;-.

Oliveira de I radcs

O inimero eomcinornlivo do I." aniversúrio li'in otlo

paginas e inscrc col.iboray.io dc v.iríos nomcs. e todos in-

leressndos pelo cngratidccimenlo cla fertil rcgião lafoncnse

e dcdicados n progrcssiva accão do scu cirgão regio-

nalisla.

Associando os mcThorcs votos tlc prosperid.itic,

apresentamos á iluslre k'edaecão de "O l.aíonense,, as

nossas felicitacôes.

->|t • -¥■

Accfio Moilicii
.,

Aeha-se publieaclo o primeiro iascículo da rcvista

/lc\'<-0 Mc'dica, ôrg.io da Assoeiae.io dos Mcdieos Cat<>-

lieos Portugueses.

O artigo <le apresentaeão mostra a vastidão tlo seu

campo cle actividade, c, assim, o esclarcce :

"Ci medico consccncioso não podc viver ulbeodo

tlinstes nuiltiplos nssuntos para médieos e limitar-se aos

conliecímentos puramcnte técnicos da sua arle. 'l'ciii de

eslnr n p.ir da evolucao t|tie sc operou no inundo mo-

derno e infoi'mar o seti espírito das solucôes apresenta-

das. para sabcr não sci o que pode ia.tcr, mas também o

que devc hi.ĩcr.

Nos úllimos anos, v.írios clínicos portugticses lêm pu-

blicado trabalhos sôbre assiintos médico-morais, quc an-

tlani cspnlhcnlos por rcvtstas diversas. A ". k\\íV Sledica

vem ao cncontro tlcsta tcndêncía bem visível, que tradu-

=ia uma ansiedadc de consciência e o desejo de atirmar

os direitos da Vcrdade. Nas nossas páginas v.io disculir-se

lôdas as questdes mcdícas que de algum motlo se iclacio-

nem coni a moral, com a lilosolîa. eom a socíologia, com

a histciria, e atc com a artc c a literalura. Não Ihe sendo

estranhos e podendo até ínserir artígos de carácter estri-

lamcnte científîco, será para os assuntos médico-morais e

para um mclhor humamsmo, que orientará preferente-

mcnle a sua accão. M.is humanismo crislão, atitude cspi-

ritual que respcitc a dígnidade da pessoa humann. portiue,

na írase de Maritain. o humanísmo que não brota da

graea de Cristo leva iatalmcnte a deslruíeão do homem,,.

O primeiro íascíetilo, publicado cm lunho passado,

insere o seguinte sumirio:

Apresentacão.

I'rof. I)r. Costa Sacadura -O "birlh-control,, ou a li-

mitacũo voluntaria dos nascimentos.

Dr. Jt'tlio A. da Crttx S'evcs—.\ higiene moral do ins-

iinlo genésico.

Dr. Jcsc' de I'aiva /iole'o O valor científico da teoría

dc Ogino-Knau-.

Dt: /ien/amim Joc<fe Calado -t.ducac;ão bísica. Um

c.lor dcseonliecido.

/>c. k'Cifnicc- A eulanásia

Bibllografia : llcnri lion, Précis dc Mcdccínc catho-

li<|iie (l)c. U'ciss dc Ou'veica).

NotaS: Associac.io dos Médicos Catôlicos Poriugue-

ses. listatutos da A. M. C. P.—Os "listudos., c a "Acccĩo

Médica.,—Congrcssos A Mcdieina e as Míssôcs A Eu-

lanásia - lĩ.xercícios espírítuais
- llma página de Guchte-

nccre lesus-Mcdico: llm pcnsamento de Papini.

A Adminisirneão de _-Ic\í.>ú S/c'dica c na Avenida

IKtque de l.oulé. 91. 2.°, Iisq.°, desta cídadc.

— •

"Knciclopéilia IViIîiíí'Oííícíi

Pl'O-^TCdÍOl',,
Acha-se publicado o lascículo-cspe'cimcn dcsta publi-

caccio, dtrigida pelo prol'. Adollo Lima, que se apresenta

como doutrinal, iníormatíva, notíciosa, biogrática e biblio-

gr.ifica, dícíonárío histcirico de pedagogia e do ensino, e

vocabulárío técnico.

Prometc "sem caráclcr tendcncioso por esta ou aqucla

doutrina,, manter-se
'

absokitamente imparcial,,.

liste iaseieulo, além de várias gravuras, apresenta um

cuiolado esltĸlo do .1, como lclra, fonema. artigo defmido,

prefixo, preposiccio c pronomc.

A edicão é <la l.ivraiii I'rogreclior, 12ua de Passos

M.inuel, 162, Pôrto.

*•-¥■-
—^—

Pepam "A União"

N'a Piviíci cla Granjii :

Na agência de jornais de Laura Pereira.
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