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Ecos dc Ucma., 7_>o

Um apêlo do leader

do Partido Nacional irlandês

rQue fazem as nacôes da Suropa? -disse

ã imprensa do seu pais o general O
'

3)uffy, lea-
der do Sartido jSacionalista irlandês— . Os ho-

mens de eslado da Suropa travaram batalhas

diplomáticas e esforcaram-se por estabelecer

sancôes contra a Stúlia não há muitos meses.

Sĩgora, sbmente a voz da Slålia se ouve contra

os abomináveis crimes do Sovêrno de Jfladrid

comunista e ao servico da Jîússia.

Os operários russos ajunlaram em uma co-

lecta para os seus camaradas espanhô.is.comu-
nistas a soma de 485.000 libras esterlfaas e

preparam uma armada vermelha para que os

camaradas de Sspanha continuem a sua accão

destru'tdora e nefasta ; e o ôrgão do Sovêrno

francâs convoca para uma organizacão que

reúna dinheiro e mobilize um exército para o

mesmo fim . . .

£m vista disto c'o que compete â ârlanda?. . .

ffí resposta da 3rlanda deve ser a que compete
a todo o mundo cristão.

tOo diario gakyo l-'aro de Vigo, de í de
Sctcntbro corrente)
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( ru/.«l;i <Ip lí<Toiiquist;i
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1; é peranic uma lnta destas, em que se

decide da sorte dos príncípios vitais cie unia

civili_.acoK"> milenária, c]ite a kranca otieial. a

l:i"anca dc\ licnte popular, apreseiita ãs demais

potências uma proposta . ■ • de nctitralidadc e

nãc intervenc.no!
Isto clepois de o Uovérno Bkun ter forne-

cído armas, aviôes e até vo!untári:>s a Madrid

c Barcelona !

I:, emquunto a In^laterra, acoJadam.'ntc.

procttra o apoio das oulras iĸic,ôes ôt proposta

francesa, eonlinua o alíslamenlo <le voluntá-

rios na embaixada <ie Hspanha em l'arís, con-

íorme o denunciou a «.-\ction krnncnjse
(V. telegrama da I). X. B. publicadoem *A Vo=>;

de 21-S- Ií>3ô) e o Ministro do Intcríor. Salcn-

o"fo, diseut'satido em Sille, pronuncía u;n dis-

curso no quul, pesando as snas responsabi/i-
dades e co.no membro do ooverno, íu? votos

pelo triunio do oovêrno leaal espanhol
O oovêrno ley'al, Sr. Salenoro!

Sô por escárneo se pode assím cliamar a

ttm o'rupelho t|ue consenle tôila a casta de

crimes praticados por cneroúmcnos, atic clc

inesino artnon.

\l êsse mesmo a.O!7êrno que permite seja

víol.tda a nossa íronleira, fuHÍlados esiranjei-

rc)s (como sueedeu <i qu.itro alemãís em Bnr-

celona), impostn a niodifieac,ão da rola ao

barco alcmão «Kamerun» e outras Iindc.<as

de io'ttal jaeĩ.
Pareeía que as atrociciades relaladas por

um reporlcr do jornnl franccs «l.c |oui"

(V. Xovidadcs de _2û-S- 19êo) deviam ekicidar

os Blum, os l)elb..>s e os Salengros, da !c>ia!i-

dadc do tfoi'êrno de Madríd.

Mas não. Pede-sc a neulralídade para se

poder manobrar maís ã vontade!

A l^ússía manda e a trenle poptilar francesa

obcdece.

kVsposta di^na, conerefa e preeis.i, sem

reíolhos diplornáticos que acabam por nao

querer di^er tĸĸln, dcu-a o o'ovêrno portu-

OLlês.

kíectívnmentc na n<>ta porlue,'uesa nada

falla: desde a maniíeslacao do clesejo de

conlríbuír p.ira a manulenc,ão da pa?, â rci-

vindicacV'o do direito quc Portu_jal tem de se

não deixar, ã sombra da pacilĩcacvĩo, Sovieti-

■-jar e â condenacão eneM'o'ica, feíta alías em

iermos correclíssimos, cias barbaridades co-

metidas pelos marxistas c que enver^onham

a llumanídade !

Outra atitude não cra de esperar de ho-

mens que, como o Dr. Olíveira Sala=ar, ilustre

Pre-idente do Conselho, e Dr. Armindo Mon-

teiro. ilustre Ministro dos fĩsiranjeiros. sabem

deiender a hoivu e a independência de Por-

ttbjal, cujcis destinos Ihes cstão confiados.

R díana também de louvor embora tĸĩo

precise cios nossos elo_jios. a atitude de Rádio

Clab Porftigttês, a emissora posta ao servíco

d.i ordem e cujo presidente de direccão. o

herdico cnpíkio Botelho Moni;. tem defendido,

coni u:na tenacídade digna de todos os lou-

vores, a índependê'iicia cie Portuo'al. ameacaoia

por uma invasão conutnista c|ue de nos íuria

vassalos da Ri'issia !

I.ram estes os votos do «Komintern» no

VII Conoresso, liourando no prograrna a

provocac<ĩo dumu o'ucrra com Portugal «fas-

císta (sic) tendo em vísta a criacoĩo duma íe-

deracão íbérica» (Griiĸooire de r-S-1^36).

[':, pois, be.n certo qtic. como disse o

l)r. Peqtiito k'e'vlo ao mieroíonc de /JJdio

Club Pcrliigucs, para nôs. portuoueses, bolche-

vísmo é sínônimo de iberismo.

Dio'am ao'<ira os nossos bons ccnscrrado-

rcs que a íntromissão dos A__níĩa em Portugal,
caso se desse (como iníeli=mente se deu no

caso da viokĸao de Ironlcirasf cra <levida- • •

â atílude de R.klío Club Portugues!

V.'i lonyo êsle arlio'o, o espaco é pouco

e .1,1 >. cicncia dos loitoics tcm límítes.

I; possível, cc>mo acíma dÍHemos, que c\o

aparecer em público êste n." da «União» já as

tropas de l'ranco e Mola tenham entrado,

vencedoras. em Madrid e joí tenham subjugado
o resto dc>s bandos selvao;ens ciue se op<">cm

ao triunlo cia catisa nacíonalista.

Iviĩcíiios votos por cjiie assím acontega.
I: ímpossível que tic|tie cstéril perante Deus

\a\~\o sacrífício, tantco saiĸjue derramado em

deíesa da boa causa. dcscie o de Calvo Sotelo

um do>s maĩores estadistas cjlic a Espanha

possuíu nos tempos m.)olcnĸ)s, vilmenle assas-

sinado t^elcis preU^ríanos da __.uarda de assalto
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--até ao de Cîoded, kanm!, Quíntana. Burriel,
Dimas de Madariaga, en're taiĸos ui'ros, pe-
recidos âs mãos de íncínoras ar acios pelo
tal govêrno legal, insishmos, e ao cio i iticSíco

general Snnjurjo, motto num i .mentável de-

saslrc qtiaiĸlo se cHspiinhn a contribuír com o

seu conciirso para a salvacão da sua pátria!
E quc a lispanha, provada por tantos ín-

fortúnios nos últimos tempos, saiba encontrar

a pa=, a autoridade. a ordem e a prospcrí-

dacle, que os lacaios <lc Moscovo Ihe preien-
cliam roubar p<ira sempre.

Volta a Iremular ao venlo a sua ivncicírn

vermelho e oiro
'

As vírludes citie essa bandcira sí> bohĩn

não podcm scr olvidadns pelos seus servido-

res, que Soĩo took)s os pali ioi.is eso.miicíĩs.

CMie sc não esquecn tnmném e eskimos

certos (iue isso nũo succderá a baiĸleira de

Portugal, a cuja sombra protedora se acollic-

ram. em horas de inccrlcra e de angústia,
tantos ckĸiueles que se batem pelo engrandc-
cimento de kspan'na.

Seguros estnnĸ^s do cavallĸ'írísmo e grutĩ-
dão dos cvpanlĸiis c|tie a víkiria, quc morak

menle ajudamos a coiĸjtiistar, se tradurírá

numa scilida ami=ade para com o noss<> país,
qtie conta oito séculos de glciria e que lĸí-de

prossegtiir, mcrcê de Deus. no períoJo de

cngrniĸleeimento que o nosso gloríoso tkvér-

cito iníci(>u cm 'JS de Mnío e cstatiistas de va-

lor soubernm continuar.

S. |oâo do listoril, 'Jl dc Agôslo de 19ãt\

Pv.i.o PlM.'hlkA

•¥■•■¥■

.\s MÍSPl'Íror.lÍ.-is <' <> ]><>vo

C) seculo XV, ídade de ouro cla nossa hís-

tciría, fulgurante tlt) brilho d<)s grandcs feitos

de armas e ttas grandes descobertas, feclĸ>u
com chave d<> mesmo precíoso metak a clc>ís

anos cfc> scu têrmo viu iĸisccr a primeira Mi-

seríccirdia.

Dcve-sc esta instíluieno de caridade ao es-

pírito preclaro e bondoso clum tr.ĸle askiriano,

que a concebeu, e â inlluência pessoal e mo-

ral tluma carítativa raínha, quc a transíormou

cm perdLirnvel realídade.

N'ão insistircí nestcs faclos histôricos sobe-

jamcnte sabidos por todc)s. mas gravc injustic,a
seria esquecer aciueles a c)tiem _>c deve, <itr<t-

vés tjuatro long'os séculos, a nĸiniileiicao, am-
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paro e estímulo de obra tôio grandíosa: o

)OVO.

\i inútil lancar â terra séca e escalvada as

mais belas senicnles oriundas das mais belas

plontas: estíolar-se-ão e morrcrao sôbre o solo

iĸĩo preparatlo para as reccbcr. apeis uma

vída eíémera, lutando com o meio ambiente,

hostil ou índiíercnte ao útil desejo de pro-

creacao.

Semclhanlcmeri:-.', se a tenkitiva tlas Mise-

ricoirdias não livesse encontrado na alma

bondosa oko nc^sso) povo o ambiente propício
ao scu desenvolviuiento, eslíolar-sc-ia e mor-

rería como a bela semente prenhe de novos

frutos, de nada Ihe valendo o real amparo

dos seus prímciros passos.

lî ao povo português, de alrna símples e

carítalíva, (|ue sabe senlir como suas as alheias

desgrac;as e sabe ver em c^dci estranho um

irnĸĩo, cjuc ett quero |orestar a vénia e a jus-

tica a (]ue tem díreífo.

Se criar uma obra perfeita tlemanda pcrs-

picácía, clareĩa de visã<"> e conliccimentos

proíundos e vaslos, aliatlos a um forte cspírito

einprecniledor, manter a obra crkĸla alravés

as geracjôes e os sécukjs, conservatĸlo íntegra
a sua esst'ncia e inccilume o seu espírito, ím-

pôe uma coeréncia e se(|tiência ídcokigieas

cujo signiticatlo nunca c tlemasiatlo enalteccr.

Ouantas fransíc^rmacôes sociais c políticas
se oper.iram iĸi sociedatle, tlesde o scculo XV

alé os nossos dias!

Poderíamos, scm receio dc exagerar, atĩr-

mar que o mundo e; outro, regido por outras

leis e habitado por homens diferenles- . .tudo

mudou. tudo, de alto a baíxo, a prcipria mo-

ral, <i iĸcipria tinalidade da vida. Tudo. . .

mcnos a earídade crístã, o amor ao prôximo,
a boiĸktdc ínata êi alma do nosso povo por

scr a sua esscncíu.

A alnĸi do povo (tcirtuguês foí sempre,

Iradicionalmenle c por característica prôpria,
um cdinpo aberto a tôtlas as realíragôes dc

caridade. Bendito pais onde um pobre nunca

morrcu tle íome e oiĸle o prcíprio clíma

adciuíríu os Iĸíbitos benigntis tlos seus habí-

tantes!

As Míserit'(irdías vieram preenchcr umn

necessickĸie ímediata de assistêncía e luta

contra a miséría, ciue o povo compreendeu e

u que se devokui tle alma e coracão. De ou-

tra f.irma nâo se compreendería a sua rápida

expansão por :>")das as cidades, vilas e aldeias

do país. kevada a ideia pelas caravelas e ga-

leôcs no peito dc)s iĸuitas porlugLieses, em
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breve se estabeleceu nas nossas posscssôes
ukramarinas, no Brasil e na índía, e até em

paises estranhos de estranha civili=acão, coino
o lapão e a Cliina!

O grancle Aíonso <le Albuquerque (que foi

um dos provedores da Misericcirdia tle kísboa,

como D. Manuel c k). loão III) fundou a Mise-

riccirdia .cle Goa, prímcíra das vinte e cinco

que na íiĸlia se fuiĸlaríam, provando com a

evidência que os esforcados guerreiros da

conquista e os traficantes do coméTcio não

sci pensavam em conquístar, os primeiros, e

em cniiquecer, os segundos: nos seus peítos
dc portugueses não morrera a recordacão tia

Poítría tlistanle nem se tiiluira a traciíciona!

carídade.

limbora tle nascimento nobre, em breve <is

Miserícôrclias eram pertenga i, ira! dc> povo,

que as conĸ\'ava a amar como c)br .< sua

como obra de todos.

Creío não scr descabído recordar (|tte a

desígnacão de Santas Cas*as, pela qual as Mí-

serictirdias são vulgarmentc conliccíctas e no-

mcatlas, não se encontia cm nenhum tlo-

cumento coevo å sua íundacão nem foí jamaís

outorgada pela Igreja para |iremíar santt>s

servicos, como sería raEoável supor.

koi o povo, ainda o povo, que premíou e

sagrou snntas as Miseríccirdí<is.

Para o povo, sobrctudo |iara os pc>bres e

os eníermos, era santa a obra das Míseritĸir-

dias, com essa santidade palpável e visivel

nos bcncfícios t|ue espalhava e nos males que
minorava.

A vo= do povo c a vo= dc Deus: a sag'ra-

Cão das Míseríccirdias como Santas Casas, c' o

bra=ão e a pedra de toque dc unĸi obra de

sobrcnatural ínluicâo e írreprcensível reali-

=ac<îo.

k.x.'1 Setembro 193(5.

k. kor.o i>.\ Cc_>sr\

* • -¥■

SiM'i'<vl;iri;ĸlo ííonil

0 Secrclariado Ciera/ do Centro Catôlico

Português rcprescntoti ao Sr. Ministro do In-

terior, pcdindo propidcncias cepressicas da li-

cenciosidade nas praias, ein ordein â dcl'csa

dos bons costaincs e sentímentcs tiindciinenlais

da Edttcacão Nacional.

Publicamos a rcferida rcprcsentacão, coino

seguc:

SbSiiOR MlMSTRO IV) IMT-RIOR

E\CI:U-NC.\

'l'endo em aiencão repetidas referências

noticíosas não sem justos reparos, publicadas,

recentemente, em váríos jornais, acérca da li-

cenciosidade cio nudismo nas praías do Esto-

ril, Caparica, Eoz do Douro e Figueira da

\oz, permita-me V. lixn' (iue renovc por esta

vía, e respeitosamenle, em nome do Ciĩxtro

Cyícíi.ico PoRTUCiiif-.s, o pedido de providên-

cías repressivas dessa licencíosídade, marca-

damenlc escandalcosa, e portanto dentro das

proporcôes para aplícacão ttas providências

prcvístas \~o n." 5 do artigo 14." da Constituĩ-

Coĩt> vigcnte.
liu creio, Senhor Ministro, que V. lix.j re-

ccmhece a ímpoi tância socíal de tôdas as

providências necessoirias, preventíva ou re-

pressivamente, para evitar a perversão da Pa-

milía; e por ísso cntendo frí?ar tais abusos

que as praias oíerccem a vísta tle todos, como

se os princípios dn doutrina e moral cristãs,

que servem de nortc segttndo díspôe a Cons-

titui'C'ão, â formacão de tôdas as virtudes mo-

raís c cívicas, tivessem passado c\o inteiro

abandono. tal a indiferenca das autoridades

(]uc -.elam nas praias o respeito pela moral

compatível com os bons costumes.

Veríiica-sc assím, salvo melhor juí=o, não

a falta tle provídéncías legais, mas a falta de

CLim,príment'.) das providências existentes.

li t) caso, Senlior Minístro, tanto mais grave

(liianto e certa e nítida a onda das ímoralida-

dcs comunistas c comunÍHantes que, pelo ful-

gor de escritorcs c jornalístas desvaírados,
excrcem vigoi'osa intluência advcrsa aos scn-

limcntos íunclamentaís da Educagão Xacional.

Alongar maís consideracc~">es justitĩcativas
desta peticão que tcnho a honra de dirígír a

V. E.xn1, julgo desnecessário, bem confĩante no

esclarccído crítcrío com quc V. lix.J aprccia
os assuntos de reconhecída oportunidade e

desígnadamenle justos.
E creio assim, pela parte ()ue me cabc, dar

cabal satisfac<ĩo aos numerosos banhistas que
sentem nas praias a adversidade dc\ gcnte sem

rcspcito pela moral. que sem vergonha ve.xa

tc'ĸla a gente tligna clo nome de séria.

Aproveitando êstc ensejo, tenho a honra

de expressar a V. lix.1 os melhores votos,

A BEM DA XACÃO.

kĩsboa, ! 1 de Setembro de 1936.

(SlĩGllK A ASSIN'ATLIHA)
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()s ímssos ainiií'os

Tívcram a amabi'ídade da sua vísita os

nossos amígos Srs. Drs. Anttinio Grade Ri-

beiro, do Barreiro, e AntcJnio Carncíro tla

I'rada, acomtianhado cie sua Ex.llu' Espôsa,
de Vila Xova tle Gaia.

r.o

Dcclícaram cspecíal íntcresse pela propa-

gantla e cxpnnsno do úllimo tuimero cie *A

União» os nossos prezados amigos, Sr. Alcino

Amadeu Alves, c IV Joaqtiim Ciapela, losé

Ioactuím Baptísta, Adriano Garcês, Angclo
Minhava, Manuel Alves Correia.

Por tôdas cstas atencôes. <)S nossos agra-

decimentos.

•¥■•■¥■

0 últiiuo uuukm'o i[(- "A l'uifio"

Cotu agrackível surprêsa rccebemos <i

carla tiue vamos transcrcver, e não sem os

nossos reconhccitlos agratlecímentos a Sua lixn'

o Sr. Governador Civil dc Burgos (Espanha),
1). Eraneisct) Eermoso :

thnyos, 14 de seplietnbie de /P3t>

■ • . Snr.

ile leído con el dclenenuenlc qtte mis ocupa-

ciones rne perinilcn el e/cnip/ar recibido, y prin-

cipalmcnfe los aiiicu/os que l/eran por lilulo

Una Protesta, Uha Accion de Gracia y Una

Oracion, \- Cruzada de Reconquista, asi como
Prelados Martires.

Eresa/ta cn tales articulos un acendrado ca-

rino a nueslra /ssparia, qtte deintieslra e/ am-

bienle favctable de cse bel/o pais, por e/ tno-

pintienlo nacional iniciadc para sairar a/

tntindo del caati\~erío a quc qttiere sotnelcrlc

Mosctí, debt'endo contcsarle sinccrainente qtie

las trases que a eslos sucesos dedica lĩan con-

tnopido profundaiiiente mi alma.

/;// noinbre proprio y .
en de la ProFincia

que mando, eiun'o a E. cotn estas /íneas /a ex-

presion de sinccro ai/radeciinicn/o.
Me es inux ara/c apropccliar esfa ocasién

para o!icct.r/e el /eslimonio de tní considera-

cion pcrscna/ nnís distinguida.
Quedo stiyo afin.0 s. s. q. c. s. m.,

(a) Ei.'.\\c"isco Ei:I.>moso

A estacao radíoemissora IJadio-Cctttna

transmitiu o sttnĸírío tto Lilttmo luimero de

«.-\ União> .

Os nossos reconl 'Cidos agradecínientos.

m

Cíclade de Tomar>', semanário da cidade

nabantina. publícou. no seu luímero de 13 do

eorrente més, uma aprecíoivel referência ao

núnicro de «A União», do mês de Agôsto
passado.

—Com a nossa melhor estima ncotamos tam-

bém uma alusão ctuc o scmanário «0 Castelo-

vidense», tle Castelo de Vide, publicou. ao

últímo número de «A União*.

O <Diário da Manhã», noticiou o sumárío

do referido iuimero; e tambe'm os jornais
«Novidadcs» c «Beira-Dão».

Muito agradecemos.
— Salvo êrro, o diário portuense «C) Comér-

cío do Pôrto» tianscreveu, embora por lapst)
omílisse a transcricão, a abertura do último

iHÍmero de «A União», subordínada at) lítttlo

«llm |)rotesto, uma acciio dc gracas c uma

oracão».
—* • +

\ rxiAo"

SERVIQOS DA ADMINISTRAQÃO

Temos recebido alguns recibos de

assinantes de «A União», que os respec-
tivos empregados do correio nos devol-

vem, porque os destinatários deixaram

de residir nas respectivas localidades.

Claro está : mtidaram de residência e

não providenciaram quanto â respectiva
assinatura.

Costumadizer-se com optimismo uni-

lateral :
—

Depois cá tratam disso, vou-

-me Iá, adeus. . .

E depois, âs vezes, os afazeres da

vida e os interêsses prôprios fazem es-

quecer os alheios.

Pois é esta, de-certo, a causa da de-

volucão dêsses recibos que não logra-
ram ser vistos pelos respectivos desti-
natários ; todavia os exemplares corres-

pondentes â respectiva assinatura nunca

chegaram devolvidos!

Será isto uma banaiidade?

Talvez; pois varia muito o critério
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dos casos sem importância, especial-
mente quando são onerosos.-.

Ainda assim é bom pensar que na

vida tudo tem importârcia, e a vida de

■A União- não é excepcão å regra.

Para comodidade dos leitores mais

interessados preferimos êste modus di-

cendi», porque, estes assuntos, ainda

que adogados, custam a prender a de-

vida atencão, e neste mês das férias de

Setembro—

para os que as gozam não

seja esta página de A União
, por amor

de ser lenitivo da sua vida, um motivo

de desconsôlo. . •

* • ¥
-

A GLÔRIA DO MAM'ÍKIO

Foi'din í'u/ilailos 111 Paihvs

A.ii'ostiuhos <lo Ksoorial

SKzana foi aluno do Golégio

Os 114 Padres Agoslinhos do liscori.il ío-

ram fuzílados pelos milicianos vermelhos sem

formacão cle causa.

O espanl<)so dramn íoi consumaclo a-pe-

s<ir-tl<i íornuil promessa do Presídcnte tl<i De-

piiblica.

Azana, (]ue íoí um anlígo akino dêstes re-

lígíosos, havia-lhes prometitio quc enĸjuanlo
êle cstívcsse no pocler, não teriam (]ue senlir

rcci'íos.

Promessa vã, qtte o Presidenle se víu na

impossibilidade de nionter.

E ísto uma nova prova de (jue a prímeira

personalidadc cki aclual l-V'piiblicu lispanhola,
não dispôe dc ncnhuma autorídatle.

* • *

0 l)ispo <lo rupuoa t'oi í'u/i!a<l<i

koi fuzil.ĸlo pclos marxistas o Bíspo de

Cuenca, I). Cruz l.a Plana y kuguna, dc\ íckĸle

de 61 anos.

¥ • -Y-

Assassiiuito <1<V oaior/o ro.iii'iosos

oiu Tarrau'oua

Xa cosla catalã dc\ pr<)víncía de Tarrngona
e cntre os kigares de Calatell e S. Salv<ĸk)r

acha-sc siluado o soberbo ediíício do Sanald-

iío de 5. ]oũo de Deus, dedicado â sustenta-

Cão e cura cie criancas que soírem de escro-

kilosc, luberculose cissea. raquitismo e afec-

coes meduk.res. Os pobres enfermos eram até

Iĸi pouco tratados solîcitamente por Irmãos

da Caií.iade Crístã, que passavam a vida ao

lado ciestas criancas, com a maior abnegac.ão.
I\>is os niarxístus e anar(]uístas assaltaram

êste hospíeio, e obrigaram os relígiosos a se-

guir num camião a caminho do fuzilamento.

iMorreram, é certo; mas enlre grilos de

Vi\~a Isspana y Vipa Cristo AVv.

* • ¥

0 iliseurso ({(■ Pio XI aos ospa-

íiliius roíu.uiailos oiu ltalia

Uáci.c -Burg'os, as 23 c.oras. tlo dia 16 clo

corrente mês, conuinicou que foi rctransmi-

títi() |)or csta estacã'' rádio-emíssora o dis-

curso c|tie o SanSo Padre pronunekui no clia

14 dêste mês pcrante os es(ianlĸiís rcfugiados
em ihílía, no qual o~ alentou ao sacrifícío da

defcsa da paz públíca em Espanlĸi e ao res-

peíto â Igreja.
Scgue uma boa parte dum rclalo do dis-

curso proíerido por Sua Sanlidadc:

"Tcn ívcis catastroícs -c prtxluĩ'rão se levados por

íalsos i<lcais c íalsos ínterêsses a<|uclcs a <iucm incumhe

lai tlcvcr não pi'ocuraro'ni. anlcs cic scr .lcniasiaolo tanle,

detcr mnrch 1 lâo desastrosa,,. Si:a Sain: Jadc c.vpôs as

perseyiiicôcs. olc <|uc é objccto cni lispanlia a lyrcia catô-

liea, pclo faclo dc sc vcr mla o úuico obsláculo ao "ole-

seiicadea.nciito olas lôrcas <)uc ja tlcram Instcs provas clc

sí inesinas...

Cls aconicciiiicntos <la l.spanha moslram <)ue cstão

ameacadas as bascs dc tôcia a orUein c oíe t.xla a oivili_ra-

(,'ão. Pio XI preveniu seauidameule os calcilicos conlra

ocrtas ituinobi'as. por meío <las quais os arauios de tôreas

subvcrsĩvas piociirani críar enscjos p.ira sc apro.vín.aivm

Jos ca'oiicos c oOtcrcm a sua coiaboracão, eslabolcociido

a dislincão cntre a i<ica e a aceão. cnlre a ordem cconti-

nica c a moral armadilha csta c.vtrcinamciitc periyosa c

icciiía.:,! .mican.cnte para luolibriar c dcsannar a l:ui<>pa

o .. Munoio eni proveilo cvclusivo clc invari.ivcis proyra-

iiias >.lc odio. dc subvcrsão c ilcstruicão <)iie os ameacam.

O Pa;>.. dcíciidc <lcpois a lyreja ola acusa.;ão dc <)ue csln

;c :i\c3>c n ostr.ĸio inca|>a_; de coniurar as ruínas das íôr.

cns subvcrsiva., mas <|iie podc faĩcr a Igrcja diĩ —onde

.i siia bcncticeute iníluência sobrc a famíiía, sôbre a juven-

lu.le c 5<>t>ic o povo cnconlia scnipre op<>sicão'.;

1: quem iynora <|uc sâo prccisamente a família, a ju-

ocntude <• o poivo <|iic lcni maior necessidade da pre'ciiea
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d~ Igrej . e da sua f mcio dc i ã }uc .odc _,it-r u Igrcjj
ondc a inipretsa c_it<jlica d< para c< m to< >s osobstá. Jos

ao mesmo tc iiip:> ., c s. gainnte
"■

. [ib :i dad< ior is

ciuc parcce tci > m > ma id.il> clc con un lir deo . c .iriltar

a religião, indo ato so x nlo de irci rr n i_.ii ni>:no_ e e

lígiôes inventados adrcd Ouc >odt „_<r u igrc .1 oal<

líca c|uando tantoj obstaou os sobietuJi aaraaiuvc ituuc

tornam <iuási imposs:..! >,ue a Igievi sc nponha ra

salvaguardar c ahmerta a \ loi, ''iln a e o .. aslro icn <>

geral da imoi .ilitl ide p n'ccc l.irer dcsa rc '< inn sr.i >U.

niimero de almas :> icos os sentixientos e u lo c ĸn

dade, de conseiênc 1 e resion ahilĸ .ĸlc" )e_>oi_ d'< le

nunciar a •> avida< e oLs cspois.il lidades em q >< ''icor-

reni os podcics inmlic _ uã poii.io um tra<..0 ) ais m 1-

les, Sua >.ii li a [( lai.cou a c>K> j xs.ous ic.Cutc <_

a : 0 los >s _■< us rmaos ougluqiio

!:_>,< Ji-cuiso io Onpu .íos )isp< s >a.t e_., rcliyiosos

e lemal. oessoas ., e tiv. a 11 ,iyn dc ::spanha t'e:

uni apclo a paz. dinyieo a ) la a 1 ,sp iiih-i

No liual <ta alocugao Su.. SanuJade deit<>u a sua ben-

cão aos cspanlniis e dissc . "(Js out:o_ são e nontínuarão

sendo nossos tilhos e devemos amml 05. c 0111 uniami.r

tocto feito de compaixão c misericôrdía...

—

*•-¥■

Ztresidência do Gonselho

Decreto-lei n. 27.003

Tendo em vista a cvccucão <• maíor clicicncia dos

princípios consignados 110 clecreío lei n." __5.jl".'. dc lode

Maío dc 1035 ;

Usando <la faculdade conferida pela i>." parle ao

n.° 2.0 olo artigo 100.° da Constiiuicão, o Govcrno de-

ereta e eu promulgo, para valcr como lei. o seguinte :

Artigo I ." Para a admissão a eoncurso. nomcaeão

eíeeliva ou ínlerinj, assalariamento, iccondueão. promo-

e.To ou accsso, eomíssão ole scivi<,o, coneessão <le díutur-

nidades c Iransíerciieia volunlári.i. em relaeao aos luga-

res do Hstado e scrvicos autonomos, bcm como <ios cor-

pos e corporacôes administiK'.vas, ê exigido o seguinlc

doeuniento eom assínatura reconliecida

"Declaro por iiiinha houra <iuc cstou ínte

graolo na ordem soeial cslabelceida p<-la Consti

tuĩeão Polítíca cle 1033, eom activo rcpúdio do

comunismo c de lôdas a= i.leias subversivas

Art. _?.
'

:\ nĸ'Miia decl.it aeao cxigida d>_. cau

didatos a Ircqucneia .ijn e_coIa_. <iu<* pivpurani evclusi.a-

nienle para o tuneionahsiiio, ao esta._.io pc :ay..yioo k

iiualqucr e-p'eíc 011 grau d. ensíno 30 i'xamc de Hstado

_■ ao diploma de cnsmo i>artieular. bem como dos leito-

s le poriu'-tuc. 11.
•

est.angci -o, bokeiros e equiparados,

c clos represei.iantcs >>fic.-is de Portugal em quais<|ucr

congressos 011 c> >mi>etieôes intcrn icionais.

\:t 3.' A íalta do reienJo documeuto tmporta sem-

pre u . labiliJade 'ngal ola pretensão c responsab'Tidudc

di-.cipliu.ir p_t:a os iuneionários que lliederem andamcnto.

\rt l.° O. ili' clorcs > tT_c.es dos servicos serão dc-

11 tĸlos. retoi mac.os ou aposentados senipre que os res-

vo_ Mimion.irios 0.1 cmpregados professem doutrinas

subí-erj.v ;. e se veritique iue não usaram da sua autori-

daoe ou :ião ínloniaram superíormente.

\ri .

~

Os ^overn Jores. vine-goveinadores e mem-

bros dos consc iios de idm i.s".i<;ao e tiscal dos bancos

cmsscircs. 'oem eomo disemprésas conccssionárias dos

servieos públieos são obrigado. a prestar. no aeto da

possc, a deelarac;..o de honra prescrita 110 arligo I ." e

o' llics dcsde lá aplicável o disposto do artigo l.°.

Art. o>.u Caducarão os tiaaneianientos íeitos pc>r or-

g.u.ismos do lislado ás en prcsas, logo <iuc sc verifique

tercm c.'as .10 seu servico, c eom eonliccimento dos

admínistradores, indivíduos que proíessem ideias subver-

sivas.

Arl. 7.° A ialsídade de deelaracão de honra prescrila

nesle deereto-lei eonstitue acto deshonroso e importa

âcmpre a demissão do cargo.

Arl. 8.° (") juramenlo de bandeíra prestado pclos mi-

lilaies dc tcrra e mur conipreende. para todos os efeitos,

a di'claracao de lionra prcscrita neste olecrcto-lei.

\ii 0." I.strc deoi'eto-leí entra imcdiatamente em vi-

yor c abrangc todos os processos pendentes".

Pnbln jiio so e cumpr.i-sc como no'le se eontcm.

Paeos do Ciovcrno dã l-_epública. 14 de Setembro tle

l03o> AN'TOMO CÍSCAH Dt. l'I.'At.OSO CAPMON'A—

. 'ntc'nic

de Oli-ceira csala.ĩar—Mdrio l'ais de Scitsa—Manuel k'o-

dtitfues Jtiniot
—Manttel Orlíns dc l'etlencouct- Acmtndo

RodctCfiies Montcico—Joaquim Jose' de Andcadc e Silva

Abcanclĩcs — l'cancísco Josc' V'ieica Macíiado —Antonio

I'aria Carnciro IKĸfĩccc—l'edro Teotonio Pcreira k'afacl

da Silca Nevcs Dtiqne.

(Didiio 1I0 Oovê/no— 1.> Série—N.u 216

de 14 de Selemhro de \~.'»'.

•¥■•■¥■-

"Jk Uniâo"

puede adquirirse en

£a Corufia (8spafía):
IIBRl'RÍA DIs MASUIiLA MARISAS

•¥■••¥■

l\\-am A União
,
iĸi Praía cki Ciranja,

110 Bi.ĸir c!>n kaura Pereíra.



71'2 A L'NIAO

FACTOS E NOTAS

i iii 111 m n

O CATOLICISMO NA POLÔNIA

:i

Por cspccial dcfcrência, quc muito nos lĩonra c agradccemos, de

Sua Isx.a o Sr. Minisfto da I.egacão da Polônía cm I.isboa, «A União consc-

guiu a cxcclentc fotogratia quc damos a scguír, e alusiva ao Primctro Stnodo

Ispiscopal realú<ado cm Jasna Gora - C<ens/ocfio\ca (Polánia), nos dias 24 e

•25 de Agôsto proximo passado, inaugurado com a presenca de Sua Ismincn-

cia o Cardial Marmaggi, I.cgado de Sua Santidade c do Ministro da Instru-

Cão Pública e dos Cultos, Sr. S\'~ietosla\vski.

O C'AI.'DIAI. M.\I.'M\CjC".I UNI'IOc) Nl'lNCIO APOsl'OI.ltO l:M VAKSÔVIA). I.I.GADO DO P.\t>A I'.\ss\ DIANiti D.\ C_.lAI.fi...

1)1. IIONk'A. i.HIANDO DA b(IA tlK(jAD\ A CZLNSTOCIIOWA.
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0 Sonhor Cardial-I'atriare;!

<lo Lishoa ua Auioriea <lo \orto

O Sentĩor Cardial- Patriarca de Lisboa,
D. Manuel úonca/ves Cercjeira, contintta na

terra imensa da América do Scrte a ser alvo

das inais eloqiientes demonslcacôes de sitnpalia.
No dia l26 do passado mes de Aycsto ofe-

receram as Senhotas Catôlicas Atnericanas t/a

Califôrnia tttn banqtiete a Stta Pminência.

Assistiratn o Sen/îor ]rcebispo a'e S. Fran-

cisco, o Maior da Cidade, as atiíoridades, e re-

presenlantes de nunierosas /ôrcas vivas em nti-

mcro de mtl aprcxtinadamenic.
Faioti em primeiro lityar o Sentĩor Arce-

bispo de S. I'rancisco, qne saiidon em Sua Ltni-

nênct'a o mensaaeiro do Pspírílo portuutiês,
pedindo-lfíe uma mais /c..>/t7 dcinora, ao me-

nos seis meses, para poder visifar o Arcebis-

pado.
O Maior da Cidade de S. L'rancisco saii-

dott, num enltisiáslico discurso o Sen/ĩor Car-

dial-Palriarca qtte respondeu com o discurso

qtte vamos reprodttxir do jornal <-Soi~ídaa'es»,
e não sem a devida venia:

«lix.A Rr.v.M\
IÍX.HA Sl.NTIOlM Pl.'I.SIDIiNTI. i).\S SliNTIO-

IMS Ca'kíi.ic\s Ami.i.mcanas,
l:.\.M0 M,\ioi.> da Cihadi: n._ S. I i.wncisco,

\l\.m Sl.NHOU! C'ÔNSUI. 1)() Ml:ll P.\ÍS,
MlNTIAS SbNTIOPAS,
MlTIS Sl.NHOl.'liS :

Não tenho c.xpressôcs para agradceer de-

vidamente csta homcnagcm que V. I:\v,> c|tií-
seram prcstar â luimildc pessoa do Cardíal-

-Patriarca de Lisboa.

S. Erancísco de Assis cantava, quando a

emocão lhe tĸio cabia no coragão -ciue era

tão grande! ; as palavras eram-lhe cntão

insufĩcientcs para tradu?ír os sentimcntos.

Bem quiscra eu poder cantar, em ve? de

ter que dizer em pálídas palavras o que nesta

hora me vaí na alma. Duas razôcs, porém, se

opôcm a isso; a primeira, que eu não sou

S. Erancisco, e a segunda c]iie não aprcndi
nunca miísica- • •

Poderá parcccr-vos que cu río. Talve?;

para... não cliorar. Chorar de admiracão,

de ales^ria e de gratídão.
De admiracão pelo esplentlor dêste gran-

díoso banquete. Não é ()Lie eu seja de\ raca

dos Bríllat-Sav<irin, quc pcnsam quc um bom

praio é <^ quc melhor a civiliĩacão jnventou
para f<i?er a felicídade dos homens. Este bari-

<iucte é, <icima de tudo. uma csplêndida afir-

mac<ĩc) da vitalidade da Eé Cakilica nesta

grancie Arquidiocese de S. Erancisco. Porque

é a Eé Cakilíca que ncos reũne aqui, nesta im-

ponenle e dístinta rctinião. E os meus olhos

estão deslumbrados pelo brílho do que vejo.
\)e alegria também. Neste esplêndido ban-

t|tiete, e.xaltam-se os doís maiores amores da

minha alma. Oico aínda, nc^ mais íntimo dela,
as eloquentes palavras com que falaste da

Igreja Catôlica, dc que sou mínistro, e da

Nacão portuguesa, cle cjue sou filho:— e qui-
sera, se fôsse possível, ficar assim a ouvi-Ias a

vida ínteíra. Porque quando se ama com tôda

a alma é sem|ire novo tudo quanto se ouve,

por mais que se repíta.
Ii de gratidão, enfnn. Quisestes honrar

aquilo que é mais alto cio que eu, na minha

pobre pessoa. Com mais racôĩo do que as se-

nhoras, que ticamsempre desvanecidasquando
ouvem dÍHer que sao bonitas, mesmo quando
sabem (|Lie o não são -

eu eonfesso-me since-

ramente rendído com êste testemunho público
do aíecto dos catcilicos de S. I'rancisco.

Cuiardo-o no meu coracao como um tesoíro.

Cjunrdo-co, porcm, ã maneira dum depci-
sito Sci<n<rado. Sei cjLie me não pertencc abso-

Ititnmente. Se v<is me vêdes, é porque me eo-

brc o esplcndor tlesta piirpura, <|tie, na sua

inngnítica símplicíta" como di? Maiironí, c'

apeiĸis um refle.xo dô grantleĩa do Augusto
Clieíc tfa lgreja Catolíca, o Vigcirío de Cristo

110 lerra.

Poi(|ue é tão grande a Igreja Catcilíca ()iie

quando ergue do \~>o de\ terra um humílde fĩ-

Iho clo povo, e o pC">e sôbre um trono— tôda

a tcrra se descobre diante dêle.

E sc a Santa Igreja me dcscobríu a niím,

e. alem do lítulo de patríarca (que lembra

uma ígreja maí de muitas outras ígrejas), me

e.xornou com o esplendor dá piirpura,— foi

em reconhecimcnlo do ciue a Nacão Portu-

guesa tem íeito pela extensoĩo dc\ Igreja e cla

Civíliracão.

Ao dei.xar a vossa cídade e Estado c País,

qtiero atirmar-vc)s (|iie os levo comigo no

coracão. Tenho passado atravcs dêle num

deslumbramcnto: admírando a obra dos ho-

mens e.adorando a obra de Deus, nesta

imensa e opulenta Nac<ĩo. E os mcus votos

são c]ue os listados llnídos dc\ Améríca clo

Nortc- -ciue já são uma grandegltiria da Igreja
e cla Civili=ac'ão crescam cada ven mais, e
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floiescam, e prosperun : o culto dc\ verdade,

n<! observcîncía da virtude. nc triunto da paz,

no estabelecím.'nto cia justiga,— que são a rca-

li?acão do prtiprío reino tle Cristo: reíno no

qual verdadeíramente o homem cncontra o

scgrêdo do seu destín.), e a clignidade e valor

da SLia vicla, e o penhor da sua íelícídatlc.

NTão quet'o concluír, sem saCidar respeilosa
e afectuosamente, mais uma ves, o vosso ilus-

Ire Arcebíspo. Príncipc dc\ Santa Igreja uni-

vcrsal, reveste-me a ntim um |iouco clo es-

plendor do Papa e Irago, por ísso, em tôcia

a parte, de algum moclo, a representacão cle

tôcla a Igreja dc\ terra. Muito me aprás, nesta

hora ctuc é já cle despedida, inclinar-mc díante
de Aquele ctue é o cheíe da vossa Igrcja, sua

petlra angular, pontílicc, jliíz, pastor— comti

se a lgreja tôtia de Crislo se inclínasse díantc

dêle. D.'scnbro a sua t><'ulta mio provídente
n<i t)rganí?acão tlesla soberba maniícslncão:
e, com tôda a veneracão, e devocão, e eslima,

beijo-a comovídamente, em mcu nome, e em

nome dcsles numerosos portugueses, por cujas
almas éle vela.

Por tillimo c c tio Evangelht) que os i'tl-

límos sao os priniciros
■- devt) alirmar âs E.\"."ias

Scnhorns Catciiicas du Arciuidíocese de S.

Erancisco, que promoveram éste brílhantís-

símo baiĸ|ucte, com a homcnagem do meu

vivo e perene .igradecímcnto, o prcito dc\ mi-

nlĸi sínccra admiracao pela sua tidelidade a

Santn Igrcja- caminho indispcnsiível e ínfalí-

vel para encontrar a Crislo c pelo scli ;êlo

e dcdícacão na Acc<io Cakilica (que é a es-

pcrnnea tki salv<ic<io da civílisacão crisloĩ,

ncsta hora tão semelhante, sob certos aspec-

los, <ii das ínvasôes bárbaras). E |iermitam-me,
nuin breve paréntese, que aqui especíaliĩe

acjuelas iior cuja mão eu tive a íortuna de vir

â Calitcirnín, as da Socíedade Portuguesn
líaínha Santa lsabel. Saíido nas Mulkeres Cn-

kilícas Americanas as gloriosas conlinuado-
ras clas (jue com todo o seu onior trabalha-

ram na dívulgacão do lîvangelho, segundo o

diĩcr cle S. Paulo— tilhas, díscípulas c ímíta-

doras de Acjuela, bemtlita enlre tôdas, que

em Cristo deu at) muntlo a \uz e a salvacão.
liti mesmo sou o lilho duma cleslas mulheres,
e trago no peíto o cordão de ciíro (|iie meu

Paí lhe ofereceu como prcsentc de noívadci.

I)isse».

¥ • *

Qtietii cecusa o paiiamcnto do dc'Mo da assinatnca de

iima pttblicacdo não respeita um dever nem o con-

seqiiente prejuízo.

Lioao <los t'a<'tos

NOTA OFICIOSA

A Nacão conhece pelo extenso relato dos

iornais de hontem os acontecímcntos desen-

rolados a bordo de dois barcos de guerra. A

atilude utĸínime da Imprensa e o estado da

opínício clispensam o Governo de largos co-

menkíríos. Por êste motivo se tixarão apenas

em breves notas os pontos que mais interessa

pôr em relcvo.

I." Muito bem se evitaram e.xageros e con-

íusôes ínconvenientes. Algumas dtíĩias de ma-
rínheiros sem chefes de qualquer graduacão
não representam nem a Iripulaqão dos barcos
nem a Marinha cle Guerra. Esta ticou onde e

como estava, cônscía das suas responsabili-
olades e deveres, a colaborar com as fôrcas
cle tetra e na parte que llie foi ordenada, na

submíssão tlos amotinados.

Não há mesmo raHão para exagcrar o des-

gôsto e abalo moral pela actuacc'ĩo de alguns
marínhcíros. Nas eorporacôes como nas fa-

mílias há por veses elementos que pclo seu

comportamento se desprenciem naturalmente

de todos os outros: jcí não pertenccm c\o

gi'U|)o; est.i desde cntão (tuebrada com éles

ciualciLicr solidariedade.
_.'." Não lĸí razão lambe'ni jiara lamentar

e.xnger.iclamentc os prejuÍHos sofridos nos bar-

cos. ii cerlo que a retirganiĩacão tla Mnrinha

dc Guerra, cuja fnse inicial há pouco se aca-

bou. constiluiu a primeíra grancle reali?acao
clo listado Ncivo. Com acjuelas tlôces kígri-
inas cjue são a pura essência da alegria, a boa

gente porhigLiesa os viu chegar ou lancar e\o

ria nos eslaleiros nacionaís, por não sti se

reatar a nossa tradícao marítíma mas se ha-

ver tlotado o país de novos instrumentos tle

fôrca e tle prestígio.
Embora â custa do SLtor de todo o povo,

cotn alegría e a clara consciência do devcr

se mandaram construír. CcMiscicnciosamente

os matĸlei pfigar. Ctim a mesma imperturbá-
vel serenidade dci'ordcm para cjue fôssem

bombardeados até se rendem ou aíundarem.

A raHcĩo que se eleva acima cie todos os sen-

timentos foi esta : os navíos da Armada por-

tuguesa podem ser metidos no fundo;mas
nât) tiotleni i'car outra bandeíra cjue não seja
a de Portugal. Desperdicam-sc num momento

economías de muitos meses. cccrlo; mas não

podemos licar presos dc tais considcragôes
quando o e.xige a honra da Naccio.
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C° Sendo tão grandes os prejuízos mate-

ríais e morais, é lícíta a chivida se não seria

maís razoávcl cvitar, (juando possivcl, factos
como os de hontem, de que ulkis Iĸi muíios

dias rccebéramos o avi'o. Assim se procccie
^eralmenle; uma vez ou outra porém conve'm
mais deixar rebenlar estes peciuenos tumores,

porque as vantagens na ordcm ínlerna c>u na

ordem internacional supcram os inconve-

nienlcs.

rcmo-nos cansado de dizer â Europa (jue
a gucrra civíl esponhola, indcpendentemcntc
dc\ vontade e inlencoes das partes em con-

flilt), é com absoluta evídêncía uma luta ín-

ternacíonal num campo de batalha nacional,
e qtie fôrcas poderosas se descnvolvem em

todos os países para conseguír pc>i" meio de

movimentos internos ou de prestacôes dc pes-
soal e malerial auxílios ao tríunío cie uma

iclcc)logia cjue stipomos não ser ou pelo me-

nos até há pouco iĸio era a clo Govêrno

olicíal dc Madrid. S(i nos têm acredítado os

t)<iíscs c]ue sofreram já as inclemêncías tlo co-

munismo 011 tcm razôes claras, motivos scgu-
ros para coinprcender os peiigos cla cloenca.
Ncio cra cle clesprc?ar pôr antc os sorrísos

das supcrioridades íncrcdulas, qunnclo |)odía-
nios íazê-lo sem risco dc niaior, uni exeniplo
caractcríslico.

Mcic-sc [iclos olhos dentroqtie váríos paí-
ses, tendo ou n.io ado]ilado |iroccssos orígi-
nais dc Govérno e alĩrmando-se no cani|io

doutrinal extrcnuos defensorcs clas suas cría-

Côcs políticas, íĸio c'.xcT'cem actĸio noulros

para os convcrler á sua prôpria idcologio.
Nâo se pode clÍHer o mcsino tle alguns que
por fôrga clo seu facciosísmo ou crcnca no

valor unívcrsal das suas ícleas íntervem dc

motlo efcctivo na scqiienciados acontecimcn-

tos |iolíticos e por tôda a parte fomentain a

sublevaccĩo socíal : cstes lĨHerain partídários e

nncionaís scus de eidaclãos dos outros lîsta-

dos. li a nova forma das gucrras cntre povos

no prcscntc.

Desde cjtte em Espanha as coĩsas pcilíticas
tomaram o aspccto que actualmcntc té'in, o

país coiirc'oli a ser trabalhado por agcntes

espanlĸiis e cle ouiras nacíonaliclades, coadju-
vados |ior algtins porlugueses

- tralĸilhado

]ior activa propagatĸki c por dinhciro •. dc al-

g'Lim, e iĸio nos gloríamos em relacâo a todo,

temos scguido os eamínhos (icrcorrídos. Poís

bcm : no espírito de simplcs marujos toi possi-
vcl por insístenle acc'ão de desnacionnlizados

de todos os |iovos, |iela c<ini|)anha de jor-

iĸiis estianhcíís e panfletos portugueses, pela
influêncía contagiosa cios maus exemplos, lan-

car a íclea do auxílío ínternacíonal aos «cô-

maradas» vermeihos, JLintan.lo os prcipríos
barcos aos dêlcs. Com ésse intento se amoti-

naram e tiretendíam seguir víagem, com ofĩ-

ciais presos e um «comité» depracas a bordo.
O acto e o processo tcm a marca inconÍLin-

clível da doutrina e é e.xemplo que deve scr

consíderado por tôdas as potências dc or-

dcm, êste de conslituir-se uma verdadeíra es-

c]Liadra internacíonal sem responsabilidade
aparente dos benetici<íríos ou dos países for-

nccedores de navios. Por qualquer modo ncis

respondcmos pela nossa esquadra; e paga-

mos com o nosso dinheiro um avíso a outros

tiniscs pnra cjue, se c]Liiserem se disponham a

contnr cc>m as suas.

4." A posícão tcrritorial do nosso país ckí

ncste inomcnto grande íntercsse ínternacional

â ordem ou desordem do nosso povo; e não

podemos cslranhar que os interessados na

nossa anarquia redobrem tle csforcos a traba-

Ihai" tão ingrato terreno.

Sôbre trés coísas 'os achcímos equivoca-
dos: a capacidade revolucioiĸíría dos scus

adcptos; (i valor defensivo e ofensívo das

nossas fôt'cas ; a resístência do povo a deixar

perdet', em benelícío de país eslrangeiro, a sua

libcrckĸie e os Itindamenlos do sua civilÍHaeão

c]iie sno a<) mcsino tcmpo n razão da stta llís-

kiría.

liu iĸio digo (jue tcmos ticlo a honra. (jucro

a|ienas dÍHer cjue temos sido objccto dc ata-

ques e ínjúrins por parte tle jornaís considcra-

dos* esc]ticrdistas de varios tĸiíses, entre cis

c]Ltais se revelam maís desiiutloradamente os

ingiêses e os frnnccscs. C)ra, por exemplo. nos
lins do més passado, um jornal estrangciro

comecou umn campanha coutra o Govêrno

porluguc'S, a-|irotĸisíto dos acontecimentos de

Espanha, e no prímeiro arlígo que c de £20 de

Agôslo, o jornalista iala cla "esciuadra redu-

ĩicla mas modernn," nncoracln no Tejo, a me-

nos de utna mílha da Praca do Comcrcio. E,

certamente tior artifício liteicirio, atribue a não

sei t]tte acatlemíco írancés êste tlílo: cjue ela

acabaría por bombardear um dia alguma
coísa e ''ce serait probdbletnent la catiitale.»
Nada pretendo ínferir desta frasc, senão quc é

tligna dc ser admirada a previsao acêrca da

ntissa vida inlerna por banda dos partíckirios
das *frentcs populares.» O jornalista pode

ngora rectilicar e completar c) seu artigo cnm

os íactos averiguados.
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5° Internamente espcram-se também bene-

fícíos dos acontecímentos de ontem. A-pesar-
-das tristíssímas realidades a que assistímos

além íronteiras, muíta da nossa gente é re-

fractcíria a despegar-se da eslulta idea de que,

pela mocleracao e docura dos nossos senti-

mentos, estaríamos, sern cautelas especiaís,
ímuncs daqueles horrores. Por causa clísso já
lemos tido sacriticados que tornam a esqueccr.

Duas coisas deve a fôrc,a armada ter sem-

pie presentcs: a prímeira é que o cspírito estci

na base dû sua organÍHacão e da stia vicla.

Podem não concordar todos com a orientacoio

polítíca em certas medidas adminístrativas;
mas se a honra e a Nagão desaparecem da

formacão moral e intelectual do soklado, o

Exérciio fica sem regra e sem finalídade.

Oucm é conlra a Nacão não pocle ser milítar.
A segunda e cjue cle tôda a Iransígc'ttc íu

oli dcscuido nesla educacao ou deptiracao
serão as primeíras vítimas os chefes, porciue
ou sucunibem ao cumprimento dos setis deve-

res, 011 pcla inclulável lôrca das sancôes so-

írcm os efeítos dc\ sua condescendéncia e íra-

(|LlCHa.

6." A nossa posieao relativamcnte ao cco-

munismo cskí fixada e em relagão aos comu-

níslas também. Contrariamente ao (]iie êle faz

iĸio vamos combalé-lo cm ti<irle alguma, mns

aqtii iĸĩci conscnliremos qtte nos cscravÍHe a

iĸís. Eisla tiolílica tie bondade e tolerância tem

nns fronteiias e no intcrior o limitc imposto

pela salvacao coinum, c êsse em caso algum
sei'ci desrespcitado.

Não se sabe se por ínconscíêncía ou frívci-

lickĸle, cspírilo doentío de crilica destruidora

cui cálculo de fuluras posicoes, |iessoas de

eerta categoría e parece que cnlrc estas al-

guns funeioiĸiríos públicos, se esciuecem com

íreqiícncía dc\ rcsponsabilidadc cjue assumem

em arrastai' atras cios seus desvaneios ou

siinplcsmcnte dos seus c'ĸlios pobrc gente ín-

culta que nos momentos decisivos nos vemos

obrigndos a prender cut a metralhar. Deve fi-

car bcm cnlendído cjtie tierante a eonsciéneia

do Govêrno os primeiros são mnís responsú-
veis (]ue os últimos.

Ilavendo de faclo gcnte qtie iĸio agradcce
nem querc gozar clos bcnetícios cjtie Ihe ga-

rante ti trabalho na ordcm e na paz e nos

imporia, se a deixnssemos, a sua leí de gucrra,
o CiovC'rno vê-se obrigado a reíorcar e intcn-

silicar a sua ofensiva contra o coinunísmo, e

sti cleseja (jue os portugueses colaborem nessa

obra pela forma quc víer a ser-lhcs indíeada.

kim momentos graves como o presente

para a paz europeia e o destino dos povos,
nao lemos que perder a serenídade de sempre,
mas não nos importa atirmar que a maior

preocupaccio c— Portugal c a civílízacão do

ocidente.

9 de Setembro.

O Pl.'i:SI0l_N'TR IIO CONSHLHO.

* • ¥

(1ar<lial-Areol)is]io <lo Tolodo

o Aroobispo <lo Yalêuoia

Encontram-se em Burgos (Espanha) os

Srs. Cardial-Arccbispo de Toledo e Arce-

bispo de Valência. que foram recebídos com

as melhores atencôes pelo Presidente da Junta
de Defesa Nacional dc Espanha.

—

* • *

Coutra os blastomos

Do dícírio galego ■ L'l L'aro de \''icto~ trans-

crevcmos, talqLialmcnle, esta detcrminantepro-
vídéncía a bem dã Ordem Pública :

«Sícndo la blasíemia una soez provoca-

eicin de la íra Dívina v la deshonra de todo

pueblo culto, ijueda terminantcmente prohi-
bída v la sancioiidte con sendas multas tjue
se destinarcín al nprovisionamenlo clel Ejcr-
eíto.

kl Delec?ado Milítar dc Ortlen Públíco.

|. CÍANTlARA

Jf • *

\<U;i ot'ioiosa <la l'ivsidiMicia

ilo ('ousolho

Vai poi êsse mundo. e a pic>(>o_,ilcs dos acontecimen-

los de Hspanha, grandc alarído contra Portugal. Acusa-

CÔcs dc todo <> poulo injustas ie mistuta com intcnsa

oícnsiva de boalos aecrca da oiclem interna e cla nossa

posíc;ão uiternacional ciinulain nos loniuis eslrangeiros e

lém seus porta-voĩes no País. Ilá-de demonstrar se <;ue

não tcm raĩão o esciuerdismo europeu. cmbora por csse

eieito venlia a licar um poueo a descoberlo o verdadeiro

molivo da sua irrilaeão.

(1 primeiro ponto em quc deve assenlar-se é o caraác

ler da lula eívil espanhola e o alcanee ou sígnifĩeado po-

litico ú.i vitôria de <iualqucr dos conlendores. Uma coisa

pareee evidente: mesnio c|ue o levantaniento da íôrcna arma-

da não representassc no prineipio o <iuc hoie vemos ser,
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êle viria rcprcsentar pela fori;,. das cireunstáncias não a

luta do Bxércilo conlra a democracla p.trlamentar mas

conlra o comunisino em hspanha

Pesde qtie a revolta se deti na nuíoima parte da f.>r<;a
armada e Madrid enveredou pelo c_.min.io de organizar

a sua defesa com milícias teorieamente. com todos os par-

lidos da frente popular, prátíeamente, pcla ascendéncia

dos mais violenlos, com os liliados nas organí_:acôes co-

munislas e anarqmstas, lieoti lĩxado o car.ietcr da luta. i

cntao. quaisqucr que sejam as preíeiéncias ou sĩmpati.is

de cada um, c>u os aconlccíincntos do país vizinho lia-

viam dc de.ii'.entir a ra_rão c a expeiicncia liumana, ou

no dia do aniqiul uiienlo <lo l.xcrcito não haveria senãj

um triunfailor c unin lor<;a política- as milíc: js armadas

e ninguciii poderia inielizmente salvar na lcrrocada nem

a CoiiĩlilLU'cão nem o parlaniento ncm a dcmocraci.i es-

panhola. Gs quc prefiram cug m n- sc a si piopi ios podcm

no cutantci. eonlínuar a f_int_.si.ir oulius lnpoteses.

I.stes os faclos. 1: não nos importc agora qualquer

responsabílidade dos homens—
, cstes os factos quc, dc-

ci.lo ao caráetcr do comunísnio, deram ú guerra civil <le

lispanlia a essência <le lula internacional, embora desen-

rolada, eomo já cscreví, em terriítirio nacioual. Não obs-

tante isso, sem o perder de vista e sem perder dc vista os

pcrigos do conl.igio e da exlensão do prcdomínio eomu-

nisla, o estado aclu.il d.i l.uropa claramcnte indícava de-

ver lentar-sc tudo para não cleixar íepcrcutir a luta de

l:spanha no quadro dos intercsses e posiKôes inlerna-

eioiiais.

li

Poi isso o que sucedeu '.'

Supomos tradurir a realidade dos iaetos dincndo quc

no prineípio dos acontecimcnlos a I.uropa eneonlroi

diantc de si. de uni lado. a indiferenea da Inglaterra. a

fria reserva d,\ Il.ilia, a especlalíva da Alemanha, e, do

oulro, o apoio e incitnmento da liVissia e a utilude i\<\

l'ram;.!.

A I'i'anea, <|iic em lodo o caso não era a Franea do

Qttai d'Ocsay, por dois modos dei.xou lcvar a qucstão

para o terreno internaciona! ; ali se tem dctendido o cii-

r<-ilo e o dcver de preslar aĩuda muleríal ás niilíeias de

Madrid ; ali se pos a queslão <la seguran<,a dos Píi íneus c

das ligacôes com a Africa. Sabemos que a chamada liber-

dade de Imprensa c dc rcimião pcrmitc irresponsabiliĩar

os govcrnos dc sc críarem estados dc opiniâo inconve-

nientes; m,is aqui tratamos dc tactos c não de responsa-

bilida.lcj.

A vcrdade c <iue os auxilios matcriais, no campo da

solidariedadc idcolôgica em <|ue ioi postn a <|iiestão, iin-

porlavam o reconhecímento a outros países de lambém

por atinídade ou ínlcrêsse doulrínal, prestar ajudas mate-

riais ou morais a parte contrária. Por outro lado, a ideía

de segurnnen das Ironteiras e das líguc'ôes com a Africa,

ãparte o eíémcro resullado que podia tcr e teve na poh

lica ínterna irancesa pela adesão de muitos elementos do

ccnlro .- alé das direitas. levanlaría uili.ibiliiĸnU e sem ra-

zão o problema inediterrãneo.

Não stS de tôdas as Nacôes europei3. é a r.spanha de

amuníiã o país a que mais parecc conv.r a neutralidade,

mas uina Franga que contc com a Inglaierra aliada a Por-

iugal nada deveria reccar da Hspanha nacionalista, a qucm

alias csta iigada na l.uropa e na Afriea pela vi-rinhan;a c

pcla amisad.

\s reaccôes cvtcrnas cram. poio'in. íalais.

II

So por cste cammho se explica a iniciativa do accSrdo

ac n.ĩo iiĸervencão proposto pclo Govêrno francês. Por

cie espontáneamenle renunciava a l-'ranea ao direilo dc

fornecer armas c m'.micôes ao Govêrno de Madrid, di-

rcito que no campo puramente jurídico nunca pens.ímos

neg.T', em nome desta ideia conveneional na conumidade

das N'a<;ôes de que c amda aquêlc Govêrno o represen-

tanle <iu lispanha.

lĩ geralmente sabido que, talveĩ devído a rarôes de

Lirgi.'iiciu. o proeesso dcstc acôrdo não íoi o da cliscussão

eaceilaeão geral de um te.xto, mas o da adesão unilateral

de cada iistado a uma ideia comum, apresentando cada

qual as suas rcservas ou condicôcs. Apôs conversacôes

necessárias ao eselarceimento da questão. que j.í irritaram

além cle tôda a medida cerlos meios. o Ministro dos Nc-

goiclos lîstrangeíros dava. por nota de 21 de Agtisto, a

aclesão do Gorcrno Portugués. c formulava ao mesmo

tempo as rcservas e cond.gôcs da sua amicncia, larga-

mente íundamentadas.

A-pcsar-da sua impoiTáneia, fomos apcnas iiilorma-

dos pelos ( ijvernos inglo^s c írancês de quc havia siclo

reecbida e se agcadecií. a nossa adesão; o silêncio porém

das duas gt'.mJes polc'ncias não poJia tírar a tais reser-

vas e condicôes o seu signítieado, nem nos podia con-

\ cneer a dei.vaiinos ole as julgar cssenciais. Isso o lizcmos

snntir aos reícridos Govêrnos em notas dc 'OS dc Agôsto ;

in.ts o faeto aeouselhou-nos a usir de maior prudcncia

ainda no íuturo.

IV

l)e liarnionia oom o acôrdo, na parle e nos termos

em qtĸ nos havíamos comprometido publicou-sc o de-

oitto n" _.C035, dc i!7 de Agôsto. lîste diploina eslá cm

vgor mais preeisamente está sendo exeeulado, e aiiida

ninguéin nos pôde aeusar de o não eumpriniios ou de

n.ĩo c> t ■_:-ei mos eumprir : declaraeôes espontáncas nos

tém s'd.i feitis de teinios maniido eom liouestĸlade o

coniprouiisso tomaclo. Se as ehaneelarias não estão redu-

Hidus a faier politiea e.vterna eom as informacôcs ancini-

mas oie anonimas emissoras, as delicientes e equivocadas

nolíeias das agéneius c as paoxôes de eerta Imprensa. te-

rão tcSdas ehegado a mcsma irrecus.ivcl verilîca<;ão. Dc

íacto não temos sido aeusados por qualquer enliclade res-

ponsável de havermos vlolado ou eontribuido para ser

violado o acôrdo de não interveneão.
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A quc vcm, pois, a novu eampanh.i cont'.i Portugal?

I: certo quc as reservas e coiĸi.côes da nossa nota

de 21 de Agosto passaram pnra o de. eto publ.cado. em

lei inos clc .> Govêrno Poriugucs so se repular ligulo ao

eompromisso cnquanlo os outros I.stnclos >> cstívcrem, e

de pocier suspender a stin cvccucĸo sc verifieasse por

partc de outrem tiuebras do prmeipío de não íiitcrven-

^ao iiicdíanlc a org.iniĩaeão de corpos volunlários e

subsc!ir;ôes públicas pnra manler os eombntentes. Mas dt-

veudo erer-se que no espirilo de toclo.: eslá cumprir com

scriedade as obrigaeôcs assumiJas, não vemos cm que ís

nossas tão razoaveis condicôes pudessem exaccrbar os

áiiimos .los p.TiTidários dj não mtervencão em l.spnnlia.

llu-cle huver pirn o caso outra cxplicagão.

\'

ITSsse por êssc in<>liv<>ou por otilro <|u.il',|ucr. l<>go

ipi-, o coniproui - .> dus i <!a .lo propos o
"

\ i ĸ

iranecs a eonslilui^âo cle uin comitc' que >< Jen.i 'un

cionar niima grande c.ipital cui'op. a. eumo, por c ■ :n-

plc>, l.ondres. A su.i constituieno c funeionamculo n.io s.i

não estuvam previslos no pnuĸiro acôrdo. como rcvo-

gnvam em parte o estabeleciJo. A nos, porem, a<iuem s<>

verdadcíraincule imporla a esscneia das eoisas, pouco se

nos dnria de subshtLiit' Lini pi'oecsso de intormaeâo rccí

pi'<>ca p>>r oul.'o se, manliiin:. as uossas reservas, uos iossc

dcmun_.lra.lo

ii^queestava rigorosnmcnU dclinida a compctcucin

d<> 'comi/e',, ,

b) quc n c'-stc cslavam asscgtirndo.s meios eliea-es de

lĩs.'nlíznC'io, no cuso de se <iuerer atribuir liie fttncoes

fiscalii'.itloras ;

c) quc eslnvn garanlidu u sua absolula iieulruhdade

Com mais oii menos dcmora se foram íazendo repre-

sciil.ir no "cotm'te'.. de I.ondres mtiiios p.uses. mas alé o

prcsentc, cmboi'a j.i inforni.nlos <la opiníão <\o C.ovorno

inglcs. n.io fomos niu.l.i ínleii'aniciiU' es.T.irceidos acoc.i

ilc tôdas as n<>ssas JúviJas c nno podemo ; p<>r i>so ta

ncr-nos represcntar no scu scio.

Nôs <lo'sejnrínmos <iue a l.utopn se convcnecsse .lc

que e uoiuin ■■] \ n.xsn voia pui>it \i cuiiipi'ir c'om houesti-

dad<\ senão com escrúpulo. aquilo n que nos compronie-

lemos, m.is para tanlo precisamos de saber elaranĸ'iite o

que nos é evigido. Gra desde luí muito que vemos per-

dercm-se na ínvencão cle fcirmulas vagas os csíorcos que

melhor sc empregaram em desco>brir solucôes coucrclns c

nũo lcnios nola.lo quaiiquer resullados <lcssa orieulneão.

N'.io os poderia lcr, pois que por lal proeesso â facilidadc

dc con<|uislar adcsôes sc sacnlica loda a possíbilidndc

de exaeto eiiteudimeulo c dc Irabalho úlil.

Dcmais os grancies p.uses podcm assuinir a rcspons.i-

bilidade de mtcrpretar o. textos dus suas obrigacoes e re-

gular estns pcla interpĸ tae.io propria. mas e>s pequcnos

não pojein evil.ir alrilos ineoiiveiucnte» e discussôcs ou

rcpresnlias scnão adermdo a textos que não sejam dota-

dos de demasiada eiastícídade.

A prov i de que tínhumos razão est.í na falta de ren-

dini-in:o do comite'... do qual as vagas notícias publiea-

das não pirnee dar a entendcr que ao menos até o

presene momenio saiba muito bem <;ue missão desempe-

nlnrá. pois esiuola ainda a sua compctêneia e meios dc

aecão. Nem ntSs poderíamos crer que constituímos, pais

lão modcsto coino somos, estôrvo de maior no seu fun-

conimento ou as suas deeisôes. Não sô o acôrdo dc não

intcrv ncão e a vigéncia do dccrelo que o t'aĩ cumprir

em Portugil são independentes do ''comitc'.,, mas no caso

presente, cstando ncle os países produtores dc armamento

estão néle por igtnl íepresentados os maiores intercsses

peranle ctija aetuaeão a nossa siluagão de possível país

de trânsito c absolLitamcntc sceundária.

VI

'ost.'S nssim nunmeiHc os faclos c obrigacios em prin-

cipio a dai as deeísôes dos oulros l.stados sentido razoá-

v.l e justo. não podcmos eompreender a irritacão quc

parcee t<"r causado nalguusa nossa atitude. Dar-sc-á o

caso de havermos involunt.iriuinciitc fruslradoo maquia-

vélico plin.) de tolher-nos os braeos quando a otitros

seria deixada inteira liberdade de accão? Tal atitudc não

pcĸlcmos, p >rcm. atribui-la. por equívoea e injusta. a Go-

vernos com quem temos amig.iveis relacôes, mas quando

muito aos torvos cspeeuladorcs desta hora.

Segundo o correspondcnte pnrisiense <lo Titncs 'Ac-

It'cn /-'cancaise de I'O de Setcmbro) é-se dc parcecr cin

certos mcios quc "c dicei/o de um país cclativaiiicntc pe-

aueno a manlcc tiina atilitdc dc in/ransi\icncia a propásito

de ....... qttcstão da mais alla importSincia intcrnacional,

.......mcmenío cm cfttc as graiiilcs potcncias rcnunciarani

Sis sttas /.'rcfercncias pcssoais, nltrapassa os firivite'gios

nocmais da sobecania interna e tocna-sc nejôcio de in-

lciSssc iicral ".
'

P' cginita-se agor.i. concltii o corrcspon-

dcni.e, se não chcgou o momento cle dar uma expressão

pr.ilica a esla dcsaprovacão gcrnl...

I'or mais pura e bcm abaslceida <iue seja a íonteonde

o loruali.la toi beber a sua nolieia, diga-se o que se clisser,

n.io podc ser esla a doutrína de Paris. A posí<;ão olieial

cstá lixa.la na seguinle passagcm do thscurso doChcfedo

Cjovcrno íi'ancts, de 17 <lo corrente: ".-I í'ranca rcspeita

a sobecania dos dctnais povos na mcdida cm quc c' sctt

pcoposilo faxcr rcspeitar a stia,,. U assim qtic pensamos e

íaremos até on.le ehegareni as nossas fc'>r<;as.

VII

l_>uanclo lorcm lcvadas a bom tcrmo. como espcra-

mos, estas incruenlas bal.ilhas cliplomálieas, leidos os paí-

ses Je ordem podcr.'iei ver eom serenidade que no fundo

so cm daas ccnsis interessa deler a atencão. A primeira

e : o eoniuiusmo est.i a travar ua pcnínsula uma íormidá-

vel batalha, dc otiio extto dependerá cin grande parte a
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sorle t\a Kuropa. razão por quc por ela se intcressam .

nela tenlarão intcrvir, na medida pcrmilĸla cm cada l;s-

tado, todas as ideologias atins. A scgtinda c : mnís valio.o

para o comunismo ibcrico do <|ue um carregamenio le

armas e municôes seria a raiisíormacão polilica operad a

em Portugal quc lornassc vulncrável a retaguarda de todo

o lûxércilo espanhol. 1; logc-mc a :ĸ u pana umu preguntn

indiscreta : lambém ues»;c easo ulcrcs aria lanlo como

agora quc a.lcnssemos ao o uiproiiiiss.. dc não inlerven-

cão '.'

A éste poito tund iiiĸ'iiln l'otigal país de oi'den;

soeial c de au o. luclc esln i; ida substanci.'tlmeiite a

ca" panha os |< maí lri< , do ■iresente momento

por mt'K' 1 n il a icsmo empo e em exrenĸ.s opos-

os .. :i rop. se ..lirm. a ĸ »s, rc pcil vcntla de co-

o>n as a cdc ic a Je Lmscs maríl a -. mudati;;. d ■ cívo

l.i polílic. ra.li i< .1 jiu :amci eom clii iieiro su

peito. cons'piracnôes aeltn.is. or>. inízacSes revoluctoiuinns

enlcndimeiilos -

comnromissos enlrc gcn c quc mal podia

st ;>or ;e esh.r tão uniJa c scr tão cln.Ja. S6 queui lenha

presenles os dois potitos neimu rct'endos pode cnloidcr

uin unporlaiiic scclor dc polilica curopeia do niomenlo c

orientar adcnlro l.i- fronlcir is a uecão >|ue compefir.

Miutas \ cĩ ns, 'alvcz deinasiadas vczcs, se nos pôc a

alli : nat vn clc scyuirmos cltTcrminudo camitiho ou ficar-

mos com a rcsponsabilidade dc desabnr o muiĸlo. N'oSs

n.io aercditnmos >|tie cm gernl ns coisas iiudcsscm passar

-se com tania simplieidade e tio grnnde pcrigo, mas não

qucrcmon opôr-nos aos bons enteiĸlimenlos seinpre que

n.io temos de rcspcitar um alto pi incipio iuoral ou cle

alcnder n in'ercsses vitaís clo país : < stcs mio podeinus se

crilĩeá-los a iieiihunui consideracno, mesmo poiq-.e passa

a ser iiaturulinenlc baslante sceiuĸl.ína pn> i nos a des-

grac'a do tnuii lo se ntis ja não c>isiiruios par.i sciiti-lu

Ora os <]ue lcm scguido sem paívno o ch inin penin

sul>u\ os quc uũo t's<|uccci'nm n historia ic hn d.'Cntns, dc

li.i auos e cle lui dias, <>s que sc lembrnin dns amhicôe . -i!

eutna vez m aniíe.ladns do plano iberieo do coiiiunisii:",

dn clareza ali.is de agradeeer com <]uc tem sido mtiitns

vczes deíendido nn impreusn o direilo dc intcrvencão <m

Poi tugal, fanem-nos a justien dc crer que não sno romun-

lie<is os reccios nem ievaulamos por eaprieho diliOuldndes

a iiínguc'ii) ; simplesniente. nno desistiino>- de que scjn res-

peitada a nossn ti'aiiquilidade ncni podciiios írausigir no

neccss.írío .i defesa da vi.la c liberdade do nosso povo

VIII

I: a Inglnlerra V

l'Tnbora com razoes p.na estranhar lão giaudc aiisic

dadc. sossegarei os intraiĸjiiilos clizcndo-lhe.- simplesmcnie

1." A Inglnlcrra coinpreeucle a delieadcza dn nossn

posíeũo c não hi-de cslranhar <|tie o nosso m.xlo de vcr

sôbre os problcmas pcninsulares s.ja mais rigoroso que o

seu proprio ;

_ĩ." e porque tem da alianca eom Porlugul, c|iianto

ao objecto c modo de íuneionamcnto. uma nocão dife-

rciite da do_ que formulam tũo aflilivas dúvidas, respcita

as uivergêiicias, acompanlia as discussiSes e, certamcnte,

nos dara, sem contraricdade. razão naquílo em que lo-

grirmos convencé-la.

ii não provt :n daqui senão melhor comprccnsũo mii-

ua e inelhor trabalho de con unto a bem dos intcrô'sses

comuns,

í:spcio ler a.si n eonservado para a iuglateira a tĩ-

dclĸlade dos sctis jngos amigos c ter-lhc ainda gran-

geado a laqunles cuja dedicu<;5o me era até há pouco

ai>sc>lutaniente dcsonheeidu.

00 bnenbro de \9Sv.

Cl PiînsiDrîNTE do Cos'su.no.
— • —

\0-OI0 MÍSSÍOUĩU'Íil

UM APÊLO

O bciiemcrilo Perfcilo Apostôlieo de Cubango, Mon-

senhor l.tu'z Keiling, envía á Directora Geral do So-

dalício de S. Pedro Claver, obra de auxítio Sis Mis-

sôcs .ll'ricanas, êsle apclo de socorro, c\o Posto de Cutschi.

a míssão mais aínslada no inlerior dc Angola.

Sempre soliet'to em soeorrcr as qucridas Missôes

Airíeanas, <> Sodalícío eomtmíca c'ste apélo c o reco-

inenJn ao bom coracão do cstímado leitor.

ISscreve o Stiperior da Syli.ssJe de Culscth', aue a Mis-

sao assislc a tnna jjrandc calamidade causada pcla fatla

dc chuvas dcstc ano c pcla passa.fem dos <jalan/jctcs do

ano passado. Diirante iodo o dia os pobrcs estacionam â

enlrada da Míssão pcdindo alimenfo. llistribtiítnos comida

a ■>0l~ pcssoas c mesmo a mais, mas dcpois dc as sococcec-

:,ics, no dia sciiuinlc o mímeco clcva-se ao dobco.

I'oda a rc.scrva dc milho que a yiissao tinha, toi assim

já distribuída ,/d itastamos tnais dc 'CO conlos.

I.slumdo lcilor por amor dos pobrcs irmãos preios,

nâo dcivos ticar cste brado sem. do melhor gi ado. Ihc

cort'csponJcr :ui medida das luas posscs e Deus vos

payará.
Scria csd curi'lade iambém tima honietingcm muito

ngradnvel u 'ĸ>s_-.i k'.iiulin Snnlu. nesle seti ano de jubiicu.

Que.n aiuda brencuicnte, ajudn dtipiamente.

As oferias, soj am grniiJcs ou pequenas, são recebidas

e e.vpcdidas úo seu deshno. pe'o

Muito gratc) em N'. S

0 Sodalicio ri? S. Pedro Glavcr

p^ra as Mîssôes Africanas

Campo k Sant'Ana, 26-1° ou Av.nida Álvares Cabral. 19

I.ISIlOA

• *

/'.;.;.;.- a assiria/ura cm dcvido letnpo, de qua/qiter ptt-

blicacdo. c' uina prova de consiJcracJo ccinpi'ccnsĩvcliiicti/c

l'usta, visto qtte tambc'm c o primeiro devcr dos assinantes.
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Piiiaĩ.

Relatôrio do Colégio Almeida Garrett

A Dircccão do Colégio Almeida Garrelt, do Porlo.

U'v<- a amabilidade de nos cnviar o Relntono tl<> tíllimo

ano lcctivo, em que dá conla do rcnJimento cscolur da-

qucle importanlc estabelecimento de ensino.

N'ão se trata dum rclatôrío, eomo tanlos, quc aparc-

ceti pnra tazcr apenas propaganda doColégío: porquanlo
vê-se bem, pelos an.suntos trnlados, que outro louvável

objcetivo cletcrmínoti a sua elaboracão.

A questão dos examcs, quc tem sido larganiciite dc-

balida. vem tralada no retcrido relatorio com a aulorídade

<la cxperiêiicia ; c por isso muito nos apraz ar<|tiívar cstas

bem ohscrv.ĸias eoiisidcr icôes

"O aluno não tem, cm lodos os momenios, uma pcr-

tcita cquanimidiidc. uma igual disposic;ão de espínlo para

produzir. Como surprecndc-lo no seu real poder ctieientc''

Cientificnmente h.í uma maneiru dc rcsolver n dificul-

dadc; é a reneticão da prova em número suticicntc dc

vczes, pnra que >is eausas Je érro se eeimpenscm c equili-
brem. Assim se procede com kSdns as ohscrvaeôes dc or-

dcm psieologiea. l:oi certamcnte csta mais uma razão para

qtte as provas dos eursos complemcntares fôssem, éste

ano, duplas e apreeia.las não pela médía, mas alc pcla

iii.i.xiina das possibilidades dos altinos, I'ugiu-sc. poréin,
dêslc crĩtcrio nos cvnnics <le adnn'ssão io l.iceu, fcitos por

uma so prova. Gra sc. quando se Ir.ila de alunos cle 17

anos. mereeeu eonsí.lerar-se a variabJdade das disposi-

eôes dc cspírito, eomo intluindo no rendiiiienlo do Iraba-

Iho e sc ccrrigiram essas oscilueôes ccim provas duplas,

parcec que. eom maíor razão. se dcvia adoptar o mesmo

processo de correccão com ci ianeas cie 10 nnos. que

preslam as suas pnmeirns provas ptiblieas <• sâo inqties-

lioinivclmente muis impressionnveís com o ambienle e ee-

n.irio dos ex.nncs.

Conio explicar esla divergência de erilério <• eonse

t)itentc difercnca cle Iralamcnlo. provenientcs da mesma

lonte'.' Certameule não impcrnm motívos de ordc-ui pedn-

gogien, mns razôes secundárias, como o aeréseimo de tra-

halho com a eorrespondente dcspcsa eom o cxame de se-

gundns provas. C)ra, qunndo se Iratn dc garantir a genui-

dacle de tim iulgamenlo, de lão graves consequéncias mo-

rais e materiuis, enteiicleinos qne tocfos c'sses sacritícios

sao de pouca monla c que h.i o dever de nno t>s poupar.,

O Conserveiroo

Comcmoratívo do 1." aiuversário J,\ siiu puhlicacão.

ocorrido no clia 31 dc Agôsto pussado. publicou o aema

nário setubalense
'

O Conserveiro,,. ôrgno dos Siiĸlicafos

Naeionais dos Clper.irios da liidústna e Coiuci va_.dc l'or

lugal, um cxcclenle nt'imcro, impresso a côres, de doze

páginas, e boa colaboracão.

O Ministro do Comércio, Sr. Dr. Teotônio Pcreira,
esereveu uma saiídacão cm que louva a missão de

"O Conservcirc>,., e acresccnta :

Ontem, como sub-secrel.írio de Kstado das Corpora-

.;<">es, hoje como Ministro do Coméreio repito aos operá-
rios das conservas :

"O nosso esíôrco lenaz < sineero há-de realizar no

campo dos iaclos tudo o que l'ôr humanamcnte possível

em dcícsa <ia índt'islría e dos que nela Irabalham.,,
A ilustre Redac<;ão dc "O Conscrveiro,. apresenlamos

as nossas telieitacôes.

•Ecos de Roma>

k'eccbcmos o n.' ;>, desla publieacão dos alunos do

C'olégio Porluguês, relativo a lulho de 1936, c cujo sumá-

no .'■ o snguuite :

In mcmoriam

I Curríciiliim vitae
~

Curriculum virlutis

T> Consummattis in brevi

Ao saúdoso eolega Harroso

Desfolhando saiulades

De poi lus ndentro

liiblíografîa

l:sta revista. dc bon factura. nprescnta bclo aspcclo

gráfîco.

O iii'inĸ'ro c|iie temos prcsentc, c quásí exclusivamenle

dedicado á memoria do dineono Artur dc Azevedo Bar-

roso. da Aniuidiocesc de Braga. altino do Colégio Portu-

guês. faleeido cm lOoma nas vésperas da sua ordenacão

saccrdotal.

Km rcsumo. o n.° 3 dos "licos dc Rom.i„ c um per-

fumido e sniidoso botiquet dc violctas dcsfolhadas sôbre

a sepultura do malogrado di.icono.
"

i\ llnião., associa-sc comovidamenle ao luto do Co-

légio Portugucs. apresentando ao scu ilustre Corpo Do-

cente. c aos colegas do saiidoso Artur Barroso, as stias

mais expressivas eoudolências pelo ínfausto acontecimento.

—

*•■¥•-

"Siempre qtte sc prodtifo ahnin acontccimiento revolu-

cionario en ta S'acion, tejos de aprestarse J la del'cnsa de

los intcrescs cormmes, /10 miraron nids quc los su^os par-

Itcutares, y es/o con lan pobre concepto de stt propria de-

tcnsa, quc cmprendian la httida y abandonaban la admi-

nistracicn dc stis nenocios en manos extratĩas .

(Do diário Fatange Esfxtnola, dc 17 de

Setetnbro corrente, de Scvilha).
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l-STE NLMERO FOI VISADO

PELA CO.MISSÃO DE CENSLKA
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