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A formacão dos sentimentos

patriôticos

A formacão do senlimento religioso da fee

do amor da Pátria pertence ã Fainília, e o seu

desenFoIrimento petiencc â L'scola.

L como os sentitnentos não sc podem Irans-

mitir se nao se sentem, os professores que não

ten/îam sentimento religioso nem amor da Pá~

tría, não podem estar å trente das escolas.

O ensíno da Religião nos Institutos e nas

L'scolas Normais tcrá natureza e carácler de

culttira religiosa e será minislrado em (qdos os

ctirsos por conferências cu/'o número. e con-

tetído sejam adcaaados ao respectivo Curso.

Os programas dêste enst'no serão apresen-

tados pcla igrcja e as nomeacoes dos profes-

sotes de Pcligiao são das atribaicôes do cfiefe

do Lnsino sob ptoposta do bispo da respectiva

diocesc.

(Do artigo l.nscfĩanza de la religiôn

después dc la escuela, publicado em

ftindo, c assinado por lynacio Suares

Sotnonte, no fornal espanfiol "Diario

de liurcios,,, do dia irdeOutubrc

corrente)
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Catolica

Knsino hirtinilni'

Entendemos a conveniência oeral das no-

tas estatísticas, adíante publicadas, e respeí-
tantes aos estabelecimentos do ensíno secun-

dario, devidatnente autorizados pela Inspeccão
Geral do Ensino Particular, do Ministcrio da

Educagão Nacional.

Queremos providenciar assim um recurso,

do alcance geral, a quem ínteresse saber de

pronto se determinados estabelecimentos do

ensíno secundário particular, já em íunciona-

mento, se acliam ou não devidamente habíli-

tados com o respectivo alvarcí de autori=ac.ão.
Como é sabído, o exercício do ensino par-

ticular, mínístrado a aluno">s em comum, foi

sujeito ã fĩscalÍHagtĩo por parte do Eslado, e

regulada por disposigôes lesjais.
Quere assim, o Estado, garantir qtie o en-

st'no sej'a ininisfrado somente pcr pessoas li'-

sica, moral c pro/issionalmcnte idoneas para

o respeclivo cxercicic.

Em circunstotncías taís, intcressa a vulc?ariza-

gão e conhecímento ck.s estabelccimentos do

ensino autorízadoîs pcla Inspecgão Geral do

Ensino Partícular; e por isso nos parece de

convenientes vantasjens a publicacão das no-

tas estatístícas, adíante trasladadas, mercê do

acolhímento, que nos é grato aqui notar, dís-

pensado, a bem desta íniciatíva, pelo Inspec-
tor Geral, Sr. I)r. Oliveira Guímarãis, e fun-

cionários da Repartícão respectiva.
Ncĩo é êste nosso trabalho, como se

compreende, uma sugestão para preferéncía
de um ou outro estabelecímento, porque to-

dos os estabelecimentos do ensino secundá-

rio partícular, que se achan"' autorÍHados, alé

o presente, nos mereccram ínterêsse para êste

efeíto.

Estimariamos, quando tanto seja possível,
dar indícagôes íundamentadas dos que pela
natureza das suas instalagôes, organízagao de

servigos e rendimento da sua acgão docentc,

meregam sínsjular referencia e o título de re-

comendados pela Inspeccao Geral do Ensino

Particular; porquanto tem de facio -jrandes

vantasjens a divuls^acão dos estabelccimcntos

que melhor cooperam para a instrucão edu-

cativa dos homens de amanliã.

Será preciso um trabalho aluiado de crí-

teríosa tiscalízagão para não haver confusão

dos piores com os melhores estabelecimentos

dc ensíno; porém, nínguém por certo, poderá
de outro modo aproxímar a justíga humana

da celeste. . •

* • *

Spci'otiiriîĸlo ríei'iil

No sentido de evítar a corrupgão dos cos-

tumes o Secretaríado Geral do Cenfro Catô-

líco Português representou ao Sr. Mínistro do

Interior, pedíndo provídêncías repressivas da
licencíosidade nas praías, em ordem â defesa

dos bons costumes e sentimentos fundamen-

taís da Educacao Nacíonal.

No último número de >A Uniãov> saiu pu-

blicado o texto ola representac-ão entregue,

que despertou aprecíáveis demonstracôes de

solidariedade, e por ísso as notamos com a

melhor satisfacão;

O Secretariado Geral olo Centro Catôlico Português

acaba ole represcntar ao Govêrno, pediudo providências

conlra .1 inioralicladc deseníreada das praías.

A hora c oportuna para tal resolucão.

lislamos cm pleno l.stado N'ovo e c prcciso quca sua

obra tlc renovacão se retlita cm tôda a partc. N'c>s assisli-

mos iiojc a um lcvantainento, a um dcs|:>ontar formosís-

simo olc energias inorais, quc parccem sacudir a alma na-

cíonal e prcsagíar uin ftituro cm que predominem as fôr-

cas do espirito.

A medida quc o I.stado Novo se alicerca dc tlía para

día mais rijamente, aj>odera-se de todos os jiorlugtteses o

anseio invcncível da líevolucão N'acional inicíada com o

28 de Maio, e que j.arccc tomar agora, e em boa hora,

um rítmo niais acclerado.

Km marcha triunt'al essa revoluc.ĩo. ela íem de lancar

uma pt'cnsiva corajosa e tenaĩ contra a pervcrsão de cos-

tumes, porque o contrário não é construir um "Portugal

rcnovado.. .

O Govcrno portuguc's csta a encctar também agora,

i'ont raro dcsassonibro, a campanha da L_ducacão Nacío-

nal— e ou essa campanha abrange todos os sectorcs c

ataca todos os íocos da deseclucacão, ou fîcará uma obra

mutilada tiuando tudo aconselhava a tjue ela fôsse uma

obra pert'cita. porque será ela a formadora daquela men-

lalidade sã, conscienle e morui, So'>bre que ha-cle asscntar

a continuacão do lĩstado Xovo.

I: para tcnnínar :

O jierigo comunista apresenta-se hoje ás claras. Lu-

!.i-sc já, em to>do o Portugal, contra cle, pela exaltacão e

afervoramento olo sentimcnlo patriôtico.

Será detîcicntc essa campanha, se não se arrancarem
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aos propagandistas dessa doutrina pcrversa os elementos

mais eficazes tle luta e que visam, com especial cuidado,

a corrupcão moral.

Lembrcm-se lodos de que ao inimigo não talta intcli-

gência ncm cstrategia no ataque. A sovictiĩagao do povo

não se comeca enlregatido-se-lhe punhais, para a matanea

dos honicns c para lutar contra a prôpri-. patria,
Não ! A sovictÍHa^-ão inicia-sc com tôd.i a :a ili-

dade e até com o melhor é.xilt pe perversão do cora-

t;ão na imoralidade e pclo envenen_,me íto u_> cspintr. ia

descrenca.

Realiĩada csta ol ra o lonĸm é jo cati.ivcr : . nlão

corrompida a sociedude. nao é diticii algemar as i.icôes

e impor-lhes o tiomínio da k'ússia.

I.tite-se coHra u ct min.ismo
-

nias lute-se com ínleli

gência e argúcia, vgiando .>. alvos que êle prctcndc

atíngir.

Tome o Govêrno uma atitude severa c cnérgica, para

ser eficiente, contra o despudor das praias c contra todos

os focos dc corrupcão do meio português, e formará en-

tão um povo forte—moralmcnte forle. 1; sendo forte o

Estado, e sendo forte o povo, desalîemos o comunismo a

que ouse invcstir contra Porlugal !

Mll.US ClIKISTI

(Do scmanário «0 Povo de Pardilho», de 10

de Outubro de 1936)

®

O Cenlro Catôlico Porlugucs iniciou uma campanha

na imprcnsa atc junto do Govêrno no sentido de sercm

reprimidos os cxcessos de nudismo, que se observam nas

nossas praias.

Tem razão o Centro Catolico pois c.n verdade, a li-

cenciosidade dos coslumcs sob êstc ponto de vista atingiu

o ctímulo clo impudor.

Dalam já de há mais dc Irês anos as únicas providên-

cias tomadas a êste rcspcilo, tendo cabido atc a quem es-

creve estas linhas o encargo de ordenar essas providcn-

cias rai todo o Pais.

É necessário não enfraquecer ua luta pelos bons cos-

tumes e |ielo domínío soberano das lcis morais, protuiĸla-

mente aíectadas com aquilo <juc sc está passando nas

praias portuguesas.

(Do quinzenário «0 Alvaiazerensec de 27 de

Setembio de 1936)

m

O Secretariado Geral do Centro Calc.lico Português

reprcsentou ao Senhor Mínistro do Interior. pedindo pro-

vidências rcpressivas da licenciosidade nas praĩas, em or-

dern a defesa dos bons costumes e sentimentos fundamen-

tais da Fĩducacão Xacional.

Dcus queira que não caia no poco essa representacão.

Sc tantas vezes se exalta a dignidade e candura da

mulher portugucsa, porcjue se conscnte que essas virtudes

sejam de contínuo acoítadas pclo despejo de mulheres e

dc homens indeccntes?

(Do seraanário <A 0rdem», de 26 de Setem-

bro de 1936)

m

O Secretariado Geral do Centro Catôlico Português

enviou a Sua flx.' o Sr. Ministro do Interior uma repre-

sentacão pedindo providências para os actos de imorali-

dade pratícados nas nossas praias na época de banhos.

Ignoramos a data que escrevemes. qual o conteúdo da-

qtiela peticão, mas dada a sua proccdência certos estamos

quc devc scr o mais justo possível, e nosso desejo é que

por j>.-irte do titular a quem é dirigída, Ihe seja prestada a

mclhor das atencôes.

(Do quinzenário «0 Lafonense*, de 20 de

Setembro de 1936)

Tambem c">s semanáríos «Notíeias de Beja»,

«TradicãoT» (de Vila da b'eira), «Correío da

I:eira» e «0 Zezere» (de Terreira do Zezere)

publicaram oportunas retlexôes, adequadas âo

sentido justo e conveniente da referida repre-

sentacão.
•

í)s uossos ami.ii'os

Quiseram honrar-nos com a sua visita os

nossos amiyos Srs. Dr. Jaime Pablo Pereira,
desta cídade, e P.es Tomaz de Aquino Rafael

de Miranda. de Almada, Manuel Lopes da

Silva, de Almargem do Bispo (Sintra), Albano

Dias, de Chaves, losé Joaquím da C. Azevedo,

de Amares, e os Srs. AntônioMaría daRocha,
ilustre Deleoado do Govêrno junto do Gré-

mio do Mílho Colonial, c Olímpío de Matos

Soares, do Pôrto.

m

Muito nos apraz referir o interêsse que de-

dicaram f)ela expansão do último número de

<>A Llnião», os Srs. Alcino Amadeu Alves, de

Moncorvo, e P.1' Angelo Minhava, de Vila

Real.

Por tôdas as atencôes, ficamos muito re-

conhecídos
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"A riiiao" iiîi íuipi'piiSii

Para o número de «A Unĩão» publicado
em Setembro passado, tiveram palavras de

aprêco os jornais «Cidade de Tomar* e «No-

vidades». O quinzenárío «A Ror de Liz» dcu

notícia do sumárío dos números de «A União»,
publicados nos passados meses de Agôsto e

Setembro.

Muíto agradecemos.

* • *
—

"A Uniâo" íiit lîiĸlio-Tplotoniii

A Estacão Emissora Rádio-Clube Porttt-

guês transmitiu a notícía do sumárío do úl-

timo número de \ LlniãO".

E a radioemissora C T 2 A V, de S. Mí-

guel (Acôres), radiodiíundiu no día 10 de Se-

tembro passado, pelas 22,30 horas, no com-

prímento de onda de 83'»,56 as seguintcs lo-

cais publicadas no n.° 301 de «A União» :

*Um protesto, ttma accão de gracas c uma

oracão~.

«Prelados Mártires-' .

« Visila do Sr. Cardial Patriarca de Lisboa

a Nova-York~.

*Portugal e a Guerra Civil de Espanfia--.
Devemos ainda, a mesma emissora, a atcn-

Cão de transmitír, pela emissão do dia 14 do

corrente, âs 22 horas, o sumário do último

número de «A União*.

Os nossos reconhecidos agradecimcntos.
¥ • *

Zdresidência do Gonselho

Decreto-Iei n.^ 27.058

Dura há de_. anos a nova ordem política criatla pelo

exército e maís de uma veĩ confírmada jicla vontade ex-

pressa da grande maíoría dos portugueses. A sombra dela

tem sido possivel reparar as ruínas do passado c lancar as

bases do nosso ressurgimento material e moral. Mas,

acima de tudo, tem-nos pcrmitído gosar o bcneíício ines-

timável da pa_r. Semprc que se tem querido pcrluibá-la, a

íôrca armada a tem dcfendido e sustcntado. Ela continua,

na verdade, a ser a grande reserva moral da Nacão.

Mas as iôrcas clo mal não desarmam. llm inimígo dc

cspecial vírulcncia tenla tnstalar-se no corpo social das

naeôes, iníiltrando-se nas cscolas, nas otieinas c ttos cam

pos, nas protissôcs libcrais e n.i> jiroprijs lileiras. Xega a

Pátria, a família, os sentimcnlos mais clevados da alma

humana e as aquisicôes seculares tla civilizacão ocidental.

Chcgado o momento, desencadeia as jiaixôes, excita os

mais baixos instintos humanos e, incapaz de constnir, sô

deixa na sua passagem a ruína das nacôes.

O Estado Português tcm, em iace do problema, uma

doulrina c uma posicão definidas e não teme pelas con-

seqiic'ncias finais. tNlas a populagão, alarmada ante os pe-

iigos tjue tcm corrido outros povos, quere tomar para si

maior quinhão de responsabilídade na sua prôpria defesa,

pela palavra. pelo exemplo e pela accão.

Com êste intuito. e apesar-de nada se haver oficial-

mente definido, no curto espaco de alguns dias mais de

duas dezenas de milhar de cidadãos, por acto consciente

e voluntário, se inscreveram para formar a Legião Portu-

guesa e pedem ao Estado que a reconheca e discipline.

É o que se fa^ por êslc decreto.

^s fo-mas da actuacão do inimigo convencem da

utilidade dc uina i.'iyd coinposta de aidciitcs c esclareci-

los patriolas tjue, sendo jx>r si mesma uma íonte de saúde

moral na socíedade. ajude, caso venha a ser necessário e

na esicra de accão que Ihe venha a scr atribuída, as fôr-

t;as regulares contra os inimigos da Pátria e da ordcm

social.

E para quc se não corrompa nem desvic dos seus

lins, antcs viva na cxaltacão clas virtudes cívícas e mili-

lares, dá-se-lhe a t'orma de corpo organiĩado, sujeito a

rigorosa disciplina c directamentc sttborclinado ao Go-

vêrno.

Usando da íaculdadc conferida pela 2.» parte do n.°

2." do arlígo 109." da Constiluicão, o CJovcrno decreta e

eu promulgo, para valer como lei o seguinte :

Artigo único. 1: autoii;ada a constituigão da Legião

Portugucsa. como única organizagão palriôtica de volun-

larios, em complemento da Mocidade Portuguesa, para

os tins constantes das bases ancxas a êste decreto.

Publiquc-se e cumpra-se como nele se contém.

Pacos do Govêrno da líepública. 30 de Sctembro de

1936.—ANTO.NIO ÔíCAIi DE t'IiAGOSO CAIiMONA—Antá-

nio dc Oliveira Sala.ĩar—yiario Pais dc Sottsa Vanucl

Podn\fties Júnior—Manucl Ortins de /ícttcncourt—Armindo

Kodn\~ttes y/ontciro—Joaquim Jose' de Andrade e Silva

Abranctĩcs ■ Erancisco Josc' Vicira Mac/îado-- Antánio Facia

Carneiro /'acheco - Pcdro Teo/onio Pereira—Hatael da Silva

Scves Diiquc.

I.ASI: I

0") Ooverno reconhecc a Lcgião Portuguesa, forma-

cão patric^tica de volunlarios destinada a organizar a re-

sístcncía mora! da Xacão e cooperar na sua defesa con-

lia os miniigos da Patria e da ordem social, pela forma

inolicada nas bases seguintes
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l'.Asl: II

A Legião intt gra-se no conceito da Xacão armada

devendo portanlo ser-lhc dada organiHacão que lhe im

ponha colcctiva e individualmenlc rigorosa clisciplina c

incite â prática das demais virtudes militares.

iv.si: 111

StS poderão pcntcictr l.caião os portugucses váli-

dos com mais cle dezôi os anos e quc tomem, sob jura-

menlo, o cutnpromisso de accão polític?, civíca e moral

anexo a estas bascs. I: asscgurado o ingresso na l.egião,
sem prejuíĩo do coiripronusso. aos lîliados cia Mocidade

Portuguesa, não se iazendo porém a rcspectiva inscrigão

senão tlepois dc atir.o' iu o limi.e dc icl.ide regularneutar.

liASI: IV

A Lcgíão eslende a sua organisacão e actividade a

todo o territôrio português
—

mctropolitano c colonial— e

c uniformementc constituída por pequenos grupos sujeilos

ao mesmo chefe e inlegrados nas formacôcs superiorcs,

localizadas segundo os aglomerados populacionais.

IUSI: V

A Legião será superiormentc dirigida por uma Junla

nomeada pelo Govêrno dc entrc pessoas dc formacão e

espírito nacionalista c de que farão |iarte oticiais do cxér-

cito ou da armada com relcvanlcs servicos â Revolucão

Nacional. Da )unta fará partc o comandanle da Legião,

t|ite assegurará a unidade de acc.ĩo das rcspectívas for-

macôcs.

IIASE VI

A I.cgião actuará scmpre em obcdiência ao Govêrno

e cm regra sob as ordens da autoridade civil ou militar a

cargo de qucm esleja a manutencão da ordem públíca.

I5ASE VII

A qucbra dos dcveres constantes do compromisso

fĩcará sujeila â accão disciplinar, quc nos casos de Iraĩ-

i;ão, insuborclínacão ou cobardia terá sempre como con-

seqúência a cxpulsão cio pcrjuro, sem prejuiHO da res-

ponsabilidade criminal quc Ihe caiba. A cxpulsâo unplica

sempre a dcmissão de quaisquer cai gos públicos c a inca-

pacidade de para êles ser nomeado.

1.1 ASE VIII

Os legionarios recebcrão instrttcão milítar e usarão

unifortne em todos os actos ou scrvícos para quc sejam

convocaclos, e fora dêlcs o distintivo da I.egião. O uso

do uniformc ou tlo distintívo por indivíduos estranhos á

l.egião é crimc punivel nos termos do artigo 235." do

Côdigo Penal.

I5ASE IX

O servico delerminado superiormente não implicará

para o lcgionário perda de lugar nem, até ao limile de

cinco dias por ano, qualquer perda de vencimento ou sa-

lário, quer seja funcionário do Estado, quer de entidades

ou emprésas privadas.

Compromisso a que se refere a base III

anexa ao decreto-lei n. 27.058

I." O lcgionário deíendc a Pátria e a ordetn socíal,

srcrifĩcando-lhes. ::a mctiida cm que essa defesa o exige,

í sua actividade. os seus bcns e a sua vida.

2° O legionário proíessa os princípios da renova^ão

eo.i.iomica e social do Estado Corporativo e afirma so-

lenemente o seu respeito pelo patrimônio espiritual da

Xacão : a fé, a família, a moral cristã, a autoridade, a lí-

berdade da terra portuguesa.

3
u
O legionário repudia e combate em todos os

campos as doutrinas subversivas, nomeadamente o comu-

nismo e o anarquismo.

l.u O legionário observa na sua vida pública e par-

licular uma condnta conforme com os princípios sociais

e morais da doutrina que professa.

5." O lcgionário nunca usa em seu proveito a quali-

lidade de membro da Legíão ; sá a invoca para cumpri-

mento dos seus devercs.

ô.° O lcgíonário esíorca-se por se valorizar física, ín-

telectual c profissionalmente com o fim de ser útil ã co-

munidade c a consciêucia de que ela se engrandece com

o scu esfôrco.

7." O legionário obedece aos scus chefes e cumpre

os seus deveres j>ela forma por que lhe fôr determinado.

S." O legionário não cscondc, antes proclama, o seu

ideal. Manifesta-o no uniíorme, que usará em todos os

casos de acgão colcctíva e em tôdas as manifesta<;ôes pú-

blicas : no dislíntivo, que ostentará sempre que não vista

o uniíormc; pela palavra, repelindo agravos â doutrina

que professa : pcla accão, quando esta se torne indispen-

sável: rcagindo sempre contra o derrotismo e crítica sis-

lemática. considerados ínimigos da unidade moral da

Nacão.

9." Os lcgionáríos auxiliam-se mútuamente no cum-

primento dos seus dcveres; fícam ligados, sem distincão

de lncrar.iuia que não seja a da Legião, pela solidarie-

da>lc que Ihcs impôe a comunhão oie ideal.

10." O legionário é valente, leal e generoso e nunca

sacrifica a sentimentalismos doentios a justica e o dever

superior de scrvír a I.egião e os seus ideaís.

Presidência do Conselho. 30 de Setembro de 1936.—

O Presidente do Conselho, Anfonio de Otiveira Salazac.

{Diiítla do aovirno— X.* Série—N." 230

— de 30 de Setembro de 1936).
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JíTinistério das Colônias

Decreto-lei n.u 27.074

"Atendendo ao que representou o govêrno geral de

Mocambique no scntido de ser concedida iscncão de di-

reitos aduaneiros ao material que na referida colonia fôr

nccessário importar para a construoão da futura catcdral

dc I.ourenco Marques, cuja planta já teve aprovacão da

Camara Municipal da mesma cidade;

Considerando que tal construcão satisfa_r uma ncccs-

sidade há muito reconhecida, da maíoria da populacão

da capital da colénia, correspondendo ao mesmo tempo

á intencão de erigir dígno padrão rejiresentativo da tra-

dicão cristã da obra da colonizacão portugucsa, inícia-

tiva de que não pode desinteressar-se o Estado, o qual,

por isso, deve auxiliar as contribuĩgôcs particulares com

tal objectivo ;

Consídcrando que análogo bcnefício já foi con >•

dído na colonía da Guiné pelo decreto n.o> 24.691 tie __S

dc Xovembro de 1934;

Tendo em vista o disposlo no artigo 28.° do Aclo

Colonial e por motivo de urgência ;

Usando da faculdade conferida pelo n.° 4.° do § 1."

do artigo 10.° da Carta Orgânica do Império Colonial

Português, nos termos do § 2." do mesmo artigo e dc

harmonia com o disposto no arligo 171.° da referida

Carta Orgânica, o Ministro das Colônias decreta e eu

promulgo o seguinte:

Artigo único—Na colônia de Mocambique serão im-

portados Iivres de direilos e dcmais impostos c adicionais,

com excepcão do imposto do sêlo, todos os materiais,

preferentemente nacionais, dcstina.los a construcão da

futura catedral de Lourenco Marques.

Publiquc-se e cumpra-se como nclc sc contém.

Para ser publícado no "Bolelim Olĩcíal., ola colônia

de Mocambique.

Pacos do Govêrno da Rcpública. S clc Oulubro de

1936.—AntOnio OSCAR dr I-'hacoso Cakmona Anto-

nt'o de Oliveira Sata.zar—Ecancisco Josc' Vieica yiacâado.

(Diíric do Qovårno— l.u Séric

de 8 de Outubro de 1936).

+ # *

Pagar a assinatura ent devido tetnpo, de qualquer

publicafâo, é urna prova de consideracão compreensi-

velmente justa, visto qtte também c o pritneiro dever

dos assinantes.

* # *

Quem recusti o pagaiiieiito do dcbito da assina-

tura de uma pub!ica(âo não respeita um dever nem o

consequente prejulzo.

JIAO

fatlo. i Motas

Carta <1p dospedida do Senhor

I). Mannel Goiĸ;alves Cerejeira
iio deixiiro "Portng'alaniericano"

i.la ('alifornia

llá dias eu dízia, num magnífico banquete
em que me pareceu a mim, era honrado não

sô o Príncípe da Igreja Catôlica, mas também
a Nacôío a que pertengo (e portanto vôs, que
talvez nunca tivésseis ouvido de lábios ame-

ricanos elo§ío tão franco e entusiástico â

roshj Raca -eu dízia que ria, para não cho-

rar.

Hoje não río, choro. Choro de vos deíxar.

Llm homem humilde dísse-me—e julguei
ser êle o eleqiiente intérprete de todos vôs—

que eu ficava no cora-gão de todos os por-

tugueses. Nenhuma palavra, de tantas carí-

nhosas que me tendes dirí§ido, dísse tanto

como esta. Há coísas que sô se podem dizer

uma vez: porque tudo tica díto.

Trazido aqui pelas mãos gentis das Senho-

ras da Sociedade Portuguesa da Raínha Santa

Izabel, para presidir as faustosas comemora-

Côes do sexto centenário da entrada na glô-
ría da maior Raínha de Portugal

— foi-me

dado conhecer êste belo e rico Portugal ame-
ricano da Calitornia-. dioo Portugal, porque
no coracão de todos vc5s eu descobria a ima-

sjcm da Pátria de orisgem.
Cheo^uei-me a esquecer por vezes que es-

tava separado dela por um c^ceano e um con-

tinente, tão perto me sentla quando estava

convosco.

Ví com meus olhos a epopeia do vosso

tralialhci—anxílíar dc Dcus na obra de tornar

a terra linda e fecunda. E disse para comigo

que a raca dos colonos que realízaram, sendo

homens, o milagre do Brasil, em terra ame-

ricana, iicio estava extinta.

Conheci a fôrca, importância e intensí-

dade de vida das vossas Associac-ôes, que se

estendem por todo o Estado da Califôrnia,
como árvore gícjante que cobre com a sua

sua sombra protectora mlhares de portugue-
ses ; e o esfôr-co tenaz, porfiado e benemérito

da vossa Imprensa, candeia acesa nesta oci-

dental praia da Améríca com o fino azeíte
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português de muíto amoi'; e a obra dc cul-

tura tradicionalista dos vossos Rádíos;— c

lembreí-me dos velhos Romanos que, onde

quer quc fundassem uma colônia, para lá le-

vavam o íogo sagrado tomado no altar då

patria.

Verifîquei por mím em parte, e disseram-me

vozes autorízadas, aquela historía herôica,
que os jornais não publicam porque é feita

com a prática ordínáiia e siiencíosa — das

vossas virtudes indíviduais e domésticas. Es-

tremecía-me, no peito. o coracao de alegria,
quando Sílvestre Adriano exaltava o vosso

culto crístao da família -a lareĩra em redor

da qual se criam e aquecem as nacoes.

Assisti âs manífestacoies da vossa Lé, e

contemplei eom comocão as lágrimas que la-

vavam as faces cle muítos que me ouviam.

E, se tôdas brotavam do mais fundo da alma,

algumas me pareceram purificadoras como

as que lavam escôrias de fogos extintos. • ■

Arde aínda—Deus louvado!—no coracoĩo

aquele fogo pôsto por mãos píedosas de san-

tas mãís, que se tinaram pensando no filho

dístante, do qual falavam todos os dias ao

Coraccĩo de Deus na igrejinha da aldeia, íeĩío

(di-lo-eí?) correío das suas saudades e cui-

dados para as terras longinquas de além-mar.
Erram os que proclamavam que Portugal

era uma gloriosa nacão morta, que era já

tempo de amortalhar no lencol de purpura

as suas glôrías. A epopeía portuguesa contí-

nua. Camôes sô escreveu uma parte dela. No-

vos feitos esperam cantor, como a formacão
assombrosa do Brasil, e a moclerna restaura-

Cão de Portugal, que o brasileiro Tristão de

Ataíde chamou o mílagre que supreende o

mundo, e esta admírável obra da accão por-

tuguesa na Caliíôrnía de que vôs sois os he-

rôís.,
É a hora de vos deíxar. Quere-me pare-

cer que a mínha passagem também contrí-

buíti para íluminar um pouco maís a glôría
do vosso nome. O esplendor da púrpura ro-

mana que me cobre refletíu-se em todos vôs,

que soís meus irmaos de raca— e os que nesta

imensa Améríca se erguíam para me ver, e

me saiidar, e me honrar, não podíam deixar

de, em mím, vos ver e s.ũidar e honrar, de

algum modo também a vcis.

Agradeco-vos do coracâo as vossas ho-

menagens. Tomo-as para aquilo que eu re-

presento: a Igreja e Portugal. Recusá-las seria

faltar cm c|iie lhes devo. E deixai-me dizer,

num parêntese, íulgo que mas devíeis, pois

estes dois nomes pertencem-vos também, como
um direito, uma heranca e um tesouro.

Não quere isto dizer que eu não seja sen-

sível ao carinho que me testemunhaís. Guar-

do-o no mais íntimo do coragão. E viverei

dêle muito tempo, ínebríando-me na sua lem-

branca, como quem aspira o perfume de flô-

res emurchecídas, guardadas em píedoso lí-

vro de recordacôes.
Com extremada gentileza e cristã genero-

sídade, quísestes juntar a esmola do vosso

auxílio materia'. a obra da restauracão reli-

giosa em que ancio empenhado. Quem não

quere nada para si clos bens do mundo, e os

n.ĸ) tem,--pode bem eslender, com dignídade
e nobreza, a mão vazia para distribuir aos

outros. Pelos Semínários do Patriarcado, es-

peranga da Igreja de Lisboa, que deu tantos

míssionáríos ao mundo—beijo-vos reconhe-

cidamente as mãos.

E agora consentí que feche esta carta de

despedida, pedindo-vos que não deixeis nunca

apagar-se na vossa alma o que de melhor

nela vos pôs Portugal. iNão precísaís de re-

negar da heranca que recebestes, para tomar

posse da nova, que com trabalho e amor

tendes conquístado. Lembrai-vos que sd é

robusta a árvore que mergulha as suas raízes

proíundamente na terra. Cortar as raízes

donde procedeís é condenar-vos a esterili-

dade e â morte. Sereís tanto melhores filhos

da América, quanto maís riqueza de seiva

Ihe trouxcrdes. De outro modo poderieis ser

renegados ; verdadeiros americanos, não!

Se algum dia ouvísseís condenar, em nome

dc não seí que doutrínas de progresso e ci-

vílízacão, a tîdelídade âs melhores tradigôes
da vossa raga, poderíeis responder como os

velhos sacerdotes egípcios a Solon, quando,
nos alvores da Grécia, foi ao Egito aprender
as lícôes da sabedoría antiga :—vôs soís crian-

Cas!
Queriam dizer na sua os sacerdotes egíp-

cios que os gregos não tinham ainda nem a

sua experiência, nem a sua hístôria, nem as

suas tradigôes, nem as suas glôrías, nem a sua

arte, nem a sua ciência.

VcSs podeís responder semelhantemente.

Da vossa Língua (embora estudando, e

bcm, a inglêsa) dízei que ela lá tinha uma lí-

leratura, e nesta líteratura ci maíor poema

épíco dos tempos modernos, quando o Novo

Mundo ainda não sabia sequer ler, e que nesta

língua os portugueses ensinaram os índios do
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Brasil a rezar e que ainda lioje c falada em

tôdas as partes do mundo, e que não virá

longe o día, com o crescimento vertígínoso
do Lrasíl e o desenvolvímento das colonias

portuguesas, que será a terceíra língua íaiada

no mundo.

Da vossa Raga dízeí que ela já tinha feito

uma Nagão na «ocídcntal praia lusítana*. e

repelido para Africa (com a Espanha sua

irmã) a invasão árabe, salvando a Luropa, e

navegado o Mar Tenebroso, e chegado ã

Terra Nova e ao Lavrador, e dado ao mundo

mundos novos, e estabelecido no Oriente um

ímpdrío, e tído santos, poetas c sabios, quando
outras aínda não tinham sequer histôría.

E da vossa Fé Catôlica dizeí que ela já
exístia há muito quando surgíram outras, que

se dizem cristãs e já comecam a dissolver-se

e a cair, enquanto clo contínua no mundo a

ilumínar e conquistar os homens, e sc) ela \~S~o

oscíla, nem hesita, nem treme, se dobra pe-

rante os ventos de doutrinas ermneas, que

ameacam destruir a cívilízacão; que ela tem

formado e forma ainda os santos, que são a

flôr e a glcíria e o resgate da humanidade,
bastando sô éles para mostrar que a Igreja

possuí a virtude de Deus; que há vinte sé-

culos ela tem ínspírado os maíores artístas, e

alumíado os maiores géníos, e consolado as

maiores dôres e anímado os maiores herois-

mos; que ela fez a Europa mãí da cívílizacão
moderna no mundo, aqueceu o berco de Por-

tugal e abencoou o seu destíno ; que ela enri-

queceu e afinou o coragão das vossas mãís,
e alímentou as suas virtudes e sustentou a sua

esperanga; que sc5 ela, entim, vos dá Críslo, e
em Crísto a luz e a graga e a salvacão.

Tem-se dito que nds ficámos voltados para
o Passado, na contemplagão das nossas gran-

dezas, em vez de camínharmos afoítamente

no caminho do Progresso, como os povos

novos. Setá bem verdade?

Respondo. -Primciro, olhar para a hísto-

ria de Portugal é aprender as origens do

Mundo Novo: foi pela mão de Portugal, já
dírectamente pelos seus prcSpríos descobrí-

dores, já indírectamente pelos que êle formou,
como Colombo, que o Mundo Novo nasceu

para a Hístôria e para a Cívilizagão.

Segundo. O amor das boas tradígôes é

capital de boa civílizagão acumulada: repre-

senta experíêncía, e cultura, e sentimcnto. As
árvores sem raízes arranca-as qualquer pé de
vento. E é comunhão com a vida secular da

I^aga ; vive-se mais quando se vive prolon-
ocido no espago e no tempo.

Não falo contra a vossa -..runde Pátria

adoptiva: os Estados Unídos da América do

Norte. Admiro-a sínceramente, e bastava que

vc5s Ihe pertencesseís para eu lhe querer bem.

Pelo contrárío, digo-vos que deveis ser os

seus melhores cidadãos, para ser ao mesmo

tempo a glôría da vossa pátria de origem.

Quanto mais tie'ís â vossa Fé e vírtudes da

Raga, melhores americanos sereís.

Trazeis convosco um capital espiritual e

moral que é o produto de duas coísas gran-

des : o dom de Deus e a obra de sete séculos

de historía. (E sete séculos da hístôria mais he-

roíca do mundo, como lembrava há dias Sil-

vestre Andriano, são ainda maís que tôda a

grandeza materíal desta ímensa Nagão, por-

]iie a nossa hísloria enche o mundo).
Os Estados Llnidos da América do Norte

abriram-vos maís que as portas
—

o seio, poís
vos adoptam como filhos seus. Levando-lhes

o vosso tesoíro ancestral, não recebeis sô, dais

também.

Daís aquilo sem o que a prôpria ríqueza e

poder são estéreis e acabam por se desfazer:

o vosso sangue, o vosso trabalho, o vosso es-

píríto cle família, as vossas vírtudes, a luz da

vossa alma, — esta luz de Cristo que recebes-

tes dã Santa Igreja e dá sentido e valor â vida,
díqnifica e santífica o trabalho, alimenta e jus-
tifica a virtude, enobrece e perpetua a família.

E sem ísto, êste ídeal humano-dívino de

víver, os Estados Llnidos seriam uma máquina
portentosa, mas não seríam uma coisa verda-

deíramentc humana—uma Nacão.
Por liltímo, agradeco â Sociedade Portu-

guesa dã Raínha Santa Isabel o ter-me dado

êste ensejo e alegría de descobrir Portugal na
distante Califôrnia ; e ajoelho sôbre esta terra

que vc)s pisaís, para vos aL>encoar.
Oakland, 30-VIII-936.

t M., Card. Patriarca

•¥•••¥■
■

puede adquirirse en

£a Coruna (8spana):

UBRERÍA DE MANUELA MARINÅS
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O CATOLICISMO NA POLÔNIA
i iii 111 m n

Dada a gentileza dc Sua Ex.J o Sr. Ministro da Legacão da Polánia

em Lisboa, damos ncsta pdgina dc »A União» a reproducão fotogrdfíca da

inauguracão do Primciro Sínodo Episcopal realLzado em Jasna 6ora-

-C^cnstocfiowa (Polônia), nos dias 94 e 25 de Agôsto prôximo passado, em

quc foi Lcgado de Sua Santidade o CardialMarmaggi. Ãinda, mercê da mesma

gentileza, publicamos neste número a Pastoral Colectiva de todos os Bispos

que tomaram parte no mesmo Sínodo.

A INAUGUIMCÁO DO SÍNODO EPISCOPAI. EM lASSA GO.OA-CZI.NSTOCIIOWA, SOB A PkESlDl'NCIA DI: S. I:. O CARDIAL-LE-

OADO Mapmagoi (antigo Xũncio ApostOlico em VarsOvia)

r^2^

^

*'*uZ&*
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htstoral ('olectiva dos Bispos
dii Polônia

Catdlicos! Nôs, os Bíspos de tôda a Polô-

nia e de todos os ritos, reiinimo-nos no Sí-

nodo Plenárío. Isto é um acontecimento duma

ímportância capital. Pois éste Sínodo é o pri-
meiro na Histôría da Igreja, depoís do ressur-

yimento do Estado Polaco, tendo-se reiinído

cm circunstâncias extremamente ímportantes
na nossa vida ínterna e no momento em que

o mais terrívcl dos incêndios, que até agora

ameagou o mundo, descreve a todos com o

seu sangrento clarão as suas «mane, tekel,
fares*.

Descreve-o tambe'm a nôs. Este íncêndio

lavrado por m,ĸ> criu.ínrou ii!;i'o::ielc-.-e *-. ■•■.

todos os países e Estados e é partieuiarmei.te

pcrigoso para aqueles a quem ftillti .1 rcsi-dcT.-

cia moral e espíritual. Hoje desenrola-se, so-

bretudo, na terra espanhola. • •

Trístemente se glorificou o soldado ro-

mano, quc em eras remotas, langou uma tocha

íncendiada num templo de Jerusalém. Mas foi

apenas um soldado, que perpefuou êsse crime

contra a vontade e a ordem do chefe 10-

mano.

E hoje sob os nossos olhos e por ordem

dos chefes do Kremel russo, quantos templos
e respectívas recordagôes sagradas do pas-

sado e da arte, o incêndío actívado pelo ôdio
demoníaco reduzíu a cinzas c ruínas!-..

Nero transformara nos seus jardins cente-
nas de mártires em archotes ardentes. Mas

mesmo o pagão, ísto é o pagão que odeia o

cristianísmo, como Tacíto, envergonhou-se
com o procedimento monstruc)so e cruel de

Nero! Nero, procurou, pelo menos, o pretexto
da culpabilidade clos cristãos, mas hoje, aos
nossos olhos, na sacríficada tcrra espanhola,
incendiaram-se de novo os archotes de Nero!

E não é num sô lugar mas sim espalhados
densamente em todo o país. Aí, ao montão

ardente arrojam-se mílhares de vítimas marti-

rízadas! Com que se pode comparar êste

monstruoso críme, esta pérfida crueldade, que

ultrapassa tudo o que até agora na histdria,
a maldade, o ôdío e a perversídade ínventa-

ram e executaram ?

E atrás destas hordas de bandídos e sel-

vagens camínhaiu em ir.uítos países aqueles
quo, embora nâo queiram para sí o reino do

comunísmo, no entanto, pela falta de príncí-

pios, pelo cSdío â religião ou pela dúvida, re-
ceío e cálculo egoísta não sabem opor-se ao

perigoso incêndio de destrui'cão e são arras-

tados a sujeicão e ao servígo da mesma revo-

lugão, que êles prôpríos quereríam evitar...

Quantas ligôes e quantas advertências isto

não representa para nôs!!... Porque essa

mesma propaganda, dirigida pela mão do

comunismo russo, já se desencadeou na nossa

terra. Não chegou aínda aos templos, nem

langou os sacerdotes â íogueira, porque isto

ja são os frutos maduros da sementeíra infer-

nal. Mas a mão hábil do agitador, que sabe
bem transvíar e enganar os espíritos ígnoran-
tes lanca a semcnte do ôdío contra a religíão
e a sociedade no espírito das massas e sobre-

tudo, da juventude. Envenena e deslumbra as

almas, tornando-as um instrumento capaz de

servir os seus nlanos e as suas intencôes. Com

est.i propaounda intromete-se sempre a pro-

paoanda do atcísmo, inseparavel tĩlho do co-

munismo. Umas vezes surpreendo-nos uma

fugaz apoteose do comunismo e dos seus

apôstolos, lancada num jornal dedícado â

educagão da juvcntude: outras vezes num

jornal das «élítes» brilham de repente decla-

ragôes dirígídas para as bandas do Kremel

russo. As vezes chega aos nossos ouvidos

também a voz dum ou doutro homem da

cícncia, que na apoteose do comunísmo par-

tícipa em movimentos populares com a rua.

Também na nossa terra já se fala da assím

chamada «frente popular» talhada conforme

o modêlo estrani'eiro, aliada também, como

noutras paites, com a magonaria. O nome de

«frente popular*, justifica-se, talvez, porque

prcceitua nos seus planos a sujeigao do povo,

como na Rússia, â mais feroz escravidão mo-

ral, socíal e política.
Se quiséssemos descrever pûblicamente os

detalhes, que conhecemc">s, todos se assusta-

riam vendo díversas organízagôcs disfargadas
em associagôes comunistas conforme o mo-

dêlo russo, mantidas e dirigídas pela Rússia.

Nao sô a Igreja é vítíma dos ataques desta

propaganda comunísta, mas também o Es-

tado, todo o ídeal moral, nacional e cultural.

Temos que afirmar, que todos os compro-
missos com o radicalismo, produzem os pío-
res frutos, que o espíado comunismo depois
colhe e consome. Assím é em tôda a parte.
Este processo pode, por exemplo. scr obser-
vado 110 domínío da educagão. Para onde

conduzíram os mctodos adoptados para com

a juventude, quando esta se alíou com o ra-
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dicalismo? Quási sempre acabaram por fazer

íngressar a juvcntude nas sociedades secretas,
organizadas pclo comunismo, cujo gume ace-

rado é dírigido contra o Estado. Estamos na

véspera de cataclísmos mais pesados e peri-
gosos, que lentamente amadurecerão, se am-

pararmos o íuturo, lisonjeando o radicalismo

e favorccendo-o na vida familiar, educativa
e social.

Neste momento crílico, em virtude da

nossa grande responsabilidade rei'mímo-nos

em concílio sinôdícc>. Desejamos, sobretudo,
pelas resolugôes lomadas determinar, uníficar

e aprofundar os nossos programas e csforgos
em matéria cla Igreja e de religião. Em se-

guida prestamos atengao especial ã Acgão
Catc3líca, em que aos civís cabe a colabora-

gão com a hicrai"c]uia da Igreja para restaura-

gao de tôda a vida nos preceitos de Cristo.

Criando o homem dos nossos tempos, a Acgão
Catdlica assenta as bases do progresso moral,
luta com a maldade ínteíra e neste momcnto

deve dum modo especíal repelír a invasão e

os ataques do comunismo e a sua vanguarda,
o ateísmo.

O nosso povo, do íundo da alma honrado

e religioso, está muitas vezes privado dã as-

sistêncía e auxílío da par.e esclarecida da so-

cícdade e é condenado a tiranía dos agitado-
res comunístas, que lhe roubam a fé, semeiam
a desconfianga e depois o ôdio tanto contra

a Igreja como contra a socicdadc, e por fim

contra a Nagão e o Estado.

Preguntamos; os acontccímcntos sangren-

tos dos últimos tempos, nascídos dc\ semen-

teira do ôdio e cia agitagãc> comunísta, apro-
veitando-se para os seus tins, dô pobreza das

massas rurais e operárías,—não são provas

suficientes das nossas palavras? É preciso

portanto quc a multídão dos que apoiam e

ajudam os trabalhos da Igreja, precedam os

semeadores da subversão ou, pelo menos, si-

gam atrás dcles, a-tim-de desfazer as mentíras,
combater as falsas divisas, arrancar o espírito
do ddio e prêgar os princípîcms do amor e

justiga sociais, dcfcnder t) operário e o artísta

da exploragão, prestar auxílio ao prôximo
atacadc") pela míséría universal

Em tôdas as nossas resolugoes dcve entrar

o cuiclado e o esfôrgo para levantar e depu-
rar as almas na sociedade, porciue pouco se

pode fazer sc5 por meio de disposígôes basea-

das no castígo. O comunismo é sobretudo

uma doenga das almas, portanto é necessário

curar a alma. Mas quantas vezes, infelizmcnte

se esquecem da significagão social da alma

sã e espiritual, aqueles que são encarregados
da reforma, baseando-se em espíritos e carac-

teres baixos, que âs vezes querem combater

o comunismo, aliando-se com o radicalismo.

Em que grande êrro êles laboram !

F. como estes incompetentes reformadores

apreciam demasiadamente as suas fôrgas e a

sua influência sem ter em linha de conta a su-

gestiva propaganda comunista e não pene-

tram a psicologia clo radícalísmo! Que vejam
o que estcí aconteccndo em todo o mundo e

tirem daí o ensinamento, que todo o radica-

lismo em /nassas não se detém no meio do

caminho. Lle arranca as barreiras artificiais e

afunda-se finalmente no comunismo.

Mas não sô o povo e o operário, mas
também tôdas as castas precisam elevagão e

ressurgimento da alma. Com grande agrado
e prazer constatamos, que esta necessidade

foí bem compreendida pela nossa juventude
universítária, que no seu brilhante acto da

promessa relígíosa em Czenstochowa, deu a

conhccer a Poldnia a sua fé, e decididamente
entrou neste caminho, no qual se efectuará o

ressurgimento da alma do povo.

Mas quantas enfermidades há entre nôs,

quantas ferídas, quantas desnaturagôes do co-

ragão, do espírito e do carácter ! Á desmora-

lizagão arrasta-se desenfreadamente, destrdi a

família, materializa a alma e em vez de infla-

mar o fogo sagrado ateia a chama da sen-

sualidade, que devora todo o tesouro do es-

pírito. A luta pelo pão e pelo dinheiro, por
um lado, e a corrida vertíginosa por outro

lado, baixam muitas vezes o carácter e estra-

gam-no ã custa dos princípios e da consciên-

cía. E como é ainda fraco o espírito de sacri-

fício, indispensável para formar um grande e

único movimcnto contra tôdas as tentativas

de índísciplina, mau humor e desalento! Mas

sc5 os fortes e os verctadeíramente grandes são

capazes de solucionar os magnos problemas.
Foí nossa íntengão indícar peias resolu-

goes sinddíeas, os meios que salvam, fortífi-

cam e transformam as almas. A tôda a pro-

paganda de destruígão das almas opôe-se
única e radicalmente a verdade de Cristo e a

vída unída a Crísto: «Eu sou o caminho, a

verdade e a vida» dísse Cristo de Si. Sd a

verdade de Crísto ilumina as almas e será

para elas o facho, durante a noite da falsi-

dade e da íntriga de hoje. Sd a verdade de

Cristo é o caminho, que indica o limite entre

o verdadeiro e falso ideal, entre o ouro e a
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sua imitagão. So em Cristo e Seus seculares

ensinamcntos estcĩo os caminhos ilumínados

entre dcsvíps e veredas. Sd o alimento que

provém d'Ele é o remédio contra os ajimen-
tos envenenados dos falsos ídeais. Sc5 Ele le-

vanta as almas fracas e índecísas e com Sua

fôrga santifica e fortalece. O mundo actual,
que prescinde da alma, porque a troca por

baixos e ínfĩmos valores, sô em Crísto encon-

tra a sua alma e se encontra a si prdprio.
Neste momento de graves conscqũcncias

nada resta â humanidade senão escolher entre

o cristianismo e o ríto satânico declarado em

comunismo e ateísmo, e hoje suplícamorvos,
mostrando-vos Cristo: «Andai com Ele!»

Todos aqueles que vão com Cristo e vêem o

perígo que nos ameaga a nds e a humani-

dade devem combater a divísão artíficíal de

icieaís, o egoísmo e uiiir-se p..> . ,i defes.-a c. >-

mum. E Sc5 então o Sínodo, a queni com tv

zão muítos ligam grandes esperangci=, conse-

guira o seu fim. Temos cspcranga que atíngira
o seu objectivo.

Prevenimo-vos do perigo de inundagão
do comunismo e da ímpíedade. I: preveníndo,

suplicamo-vos para que deíendaís a fé, cuí-

deis do espírifo da nagão e da seguranga da

Patria. Mas ao mesmo tempo asseguramo-vos,

cjue olhamos com tôda a contianga para o

íuturo. Sabemos, pois, como são na nossa

terra rícas as fontes de íé e como são precio-

sos os tesouros da tradígão crista! A llistdria,

porém, ensina-nos, que gragas a estes valores

do espíríto e fôrga sobrenatural, a Pok.nia re-

sistira herôicamente aos mais fortes abalos.

E se todos se colocam fortemente sob o

estandarte de Cristo, e â Sua sombra para o

fim comum libertador, cntão a vítdría da

Cruz é absolutamente certa, e nesta vitdria

está a garantia i'iníca do triunfo da Nagão e

do Estado.

Estas palavras correm para vds de Jasna-

-Gc5ra, oncie estcí gravado nas crengas secula-

res, que mesmo na maís pesada erupgão, a

alma pode executar tudo com fé, \)ragão e

coragem cristã, pronta para a acgão dccisíva.

Como sinal desta vitdría em Cristo na Po-

Idnía, aí vos mandamos a nossa bêngao, que
de todo o coragão vos concedemos ! !

Iasna-Gc')ra, >2c> de Agôsto de 193(5.

Assinados: Ali.xandri. Cardiai. Kako-

WSKI, AlKjllSTO Caruial Hi.ond, Ãk'-

CEBISPO André Szeptycki, ARCEblSPO

José Teodorowicz, Arcbp. Eduardo

ropp, ãrcbp. boleslaw ĩwardo-

wsĸi, Arcbp. Adão Sapieiia, Arcbp.

Romualdo Ialurzykowski, Arcbp.

Antônio Julião Nowowiejski, Arcbp.

Staxislaw Gall, Bispo Gregôrio

Chomyszyn, Bispo Josefato Kocy-

i.owski, Bispo Mariano Leão Fulman,

Bispo Henrique Przezdziecki, etc,

etc, etc.

* • *

Os horôisdo "Alcázar,,

Com o titulo I.a adtniracton de tos cxfronferos ante

.c ticcocs ■* l .,,
'•
ar icproduziu o jornal csj>anhol

D.irio de Hurgos,, alguns parágrafos de ura víbrante ar-

tigo do semanário "Eco de Itálía,,, dc Casablanca.

Damos na íntegra o traslado de tão expressivo trecho,

dcdícado ao heroismo dos valentcs cadetes do "Alcázar„

de Tolcdo :

"/ Alcasar !. licillante icya dc la nneva cpopeya cs-

pahota. Las Ilamas que lo âan envuelto ducante dos meses

6an sido como un ccisol dcl qtte cesncgí pttritĩcada et alma

de Espana, envnelfo cn llamas, toctncado poc obttsc:ly gca-

nadas, minados stis cimicntos, el Alcd.~\ar 6a resistido el

asallo de las turbas feroces, qtte combatcn para destcuir.

lla cesistido pocqtte dcntco dc sus mticos, que se clcvan ma-

fes/uoscs âacia el ciclo, lalian coca.zoncs Icont'nos que /u-

cfiaban poc la salvacion de la Patcia. En el Alcdxac ûa fí-

l'ado stis oj'os ct mttndo, pccquc deníco de c'I se batian las

dos Espaíias, la qtte se arrodilla ante nn intecnacionalismo

subvecsivo y la qtte anita en alfo la bandeca del tîecoismo,

tan.ĩando el cfcito de j Viva Espaiĩa! mas potente que el es-

lallido dc las tfranadas.,.

"Entre los asaltantes, arrastrados por cl odio y !a ira,

S los asaltados que se ol'recen en íiolocaus/o a la Pafria, /a

fiistoria clegird a los lillimos y tes coronarc. de laurelcs.

Et Alcá.tac cecticcda a las Tecmápilas y vivicd cn la fiisto-

ria, mienlras ta âtimanidad mantenga el scntido del lĩonor

S se conmueva antc la bclle.ta det sacrificio„.

Pegam «A União>, na Praía da Granja,
no Bazar de Laura Pereira.
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hstîilielecinientos do ensíno Hoías estaîfsticas dos esfabeiecĩmeDtos da ensîoo secundáiio

secnndário Diirticular vMn com aivarás, posîerĩores å crĩacão da
''

lnspeccão ûeral do Eosino Particolar

liotas estatfsticas dos estabelecĩmentos do ensino secundário

partĩcular. tom alvarás. anterĩores â triatão da

Inspeccão Geral do Ensĩno Partîcuiar

EscoU Atadémica— Kua da Penha de Franc,a, Lisboa- En-

sino Primário e Têcnico. Alvará de 16 de Dezembro de 1931,

Colêgio de Ermezinde - Ermezinde -Destina-se a educandos

do sexo masculino -Ensino Secundário. Alvará de 19 de Dezein
bro de 1912,

Colégio do Pedroso - Pôrto Carvalhos—Destina-se a educan-

dos de ambos os sexos
—Ensino Primário e Secundário. Alvará de

17 de Janeiro de 1914.

Colégio 0 Acadéihico Rua Âlvaro Coutinho, 14, Lisboa —

Destina-se a educandos de ambos os sexos— Ensino Primário, Se-

cwndário e Técnico elementar.

Colégio da Baíureira — Parede (Cascais)—Ensino Prima'rio,
Secundário e Técnico artístico. Alvará dc 31 de Dezembro

de 1931.

Colégio de Liverpool — Pôrto -- Ensino Secundário." Alvar.i
de 21 de Fevereiro de 1914.

Colégio Nossa Senhora de Lourdes— ?—Ensino Secundário

(l.a e 2.a Classes). Alvará de 25 de Maio de 1933.

Pensioaato de Nossa Senho:a dos Inocentes — Santare'm—Au-

torizado å admissão de 50 internos e 50 externos—Destina-se a

educandos do se.vo feminino —Ensíno Primário, Secundário (Ge-

ral), Artístico e do Conservat6rio. Alvará de 31 de Outubrn

de 1928.

Colégio Lusitano —Vila Nova de Famalicão — Destina-se a

educandos do sexo masculino—Ensino Primário, Secuudário,
Comercial e Conservatário.

Instituto Secundário—Travessa da Queímada, 23, 1.°, Lis-

boa— Autorizado ã admissão de 60 externos Destina-se a edu-

candos de ambos os sexos Ensino Sectindário—Alvará de 28 de

Fevereiro de 1934.

Colégio Luso-FrancC-ĸ—Rua do Arco de Bandeĩra, Lisboa—

Destina-se a educandos de ambos os seios—Ensino Secundano

Alvará de 28 de Fevereiro de 1934,

Cole^io da Raínha Santa Isabel - Rua José Falcão, Coimbra

— Ensino Secundário —Alvará de 27 de Agôsto de 1928.

Colégio Joao de Deus - Rua de Santa Catarina, 781, Pôrto
—Destina-se a educandos de ambos os sexos Ensino Primário,

Secundário, Técnico profissional e Sec^ão comercial—Alvará de

14 de Mar^o de 1931.

Escola Academica -Braga- Destina-se a educandos de am*

bos os sexos—Ensino Secundário - Alvará de 1 de Marco de

1913.

Colégio de Abrantes — Pra^a Raimundo Soares, Abrantes —

Autorizado á admissão de 95 externos —Destina se a educandos

de ambos os sexos—Ensino Secundário (Geral)
—Alvará ôfe 23

de Maio de 1928.

Colégio Internacional— Quinta da Nazaré (Luraiar) Lisboa -

Autorizado å admissão de 25 internos e 150externos—Des-

tina-se a educandos de ambos os sexos
— Ensino Primário, Secun-

dário (Geral) exCoraercial
—Alvará de 27 de Abril de 1928.

Colégio Sena Freitas—Ponta Delgada (A^ôres),
Colégio Nun'Alvares—Rua do Heroísmo, 218, Pôrto.—En-

sino Primário e Secundário.

Colégio Lusitano— Caldas da Raínha—Autorizado ã admis-

são de 50 externos — Destína-se a iducandos de ambos 09 sexos

—Ensino Primário e Secundário (Geral)—Alvará n.° 1 de 23

de Novembro de 1932.

Colégio Calipolense
—Lisboa— Autorizado á admissao de

35 internos e 221 erternos— Ensino Primário, Secundário e Co-

mercial — Alvará n," 2 de 17 de Dezembro de 1921.

Colégio Vasco da Gama Lisboa— Antorizado â admissão

de 150 internos e 300 externos- Destina-se a educandos do sexo

masculino no internato e a ambos os sexos no externato — En-

sino Primário e Secundário —Alvará n.° 3 de 19 de Dezembro

de 1935.

Colégio Nossa Senhora da Conceic,ão
— Covilhã—Autorizado

ã admissão de 50 externos—Destina-se a educandos do sexo fe-

mínino— Ensino Primário e Secundário —Alvará n.° 4 de 13 de

Janeiro de 1932.

Colégio Arriaga— Rua da Junqueira, 66, Lisboa—Aatorizado

ã admissao de 150 externos — Destina se a edacandos do sexo

masculino no internato e a arabos os sexos no externato En-

sino Príraário, Secundário e Técnico Elementar—Alvará n.° 5

de 9 deJaneiro de 1932.

Escola Oficma de Santo Antonio de Lisboa— Avenida AI-

mirante Reis, 38, Lisboa— Destina-se a educandos do sexo femi-

nino—Ensino Tícnico Profissional — Alvará n.° 6 de 15 Ja-

neiro de 1936,

Grande Cole'gio Universal-- Avenida da Boavista, 28, Pflrto

Autorizado a admissão de 130 internos e 200 externos—Des-

tina-se a educandos do sexo masculino—Ensino Primário, Se-

cundário e Eleraentar do Comércio—Alvará n.° 7 de 17 de

Marto de 1932.

Colégio Franco-Lusitano—Espozende—Autorizado â admis-

são de 10 externos e 50 internos - Destinado a edncandos de

ambos os sexos
—Ensino Primário e Secundário (até å5.aclasse)

—Alvará n,° 8 de 18 de Feveieiro de 1932.

Instituto de Enaíno Normal — Rua do Ataíde, 31, Braga
—

Autorizado ã admíssão 120 externos - Destina-se a educandos

de ambos os sexos— Ensino do Magistério Frimário —Alvará

n.° 9 de 20 de Maio de 1933.

Instituto Pedagôgico do Magistério Primárío Rua dos Con-

tinhos, 37, Coimbra—Autorizado ã admissão de 80 externos—

Destina-se a educandos de ambos os sexos
—Ensino do Magiste'-

rio Primário- Alvará n.° 10 de 14 de Abril de 1932.

Instituto Académico de Lamego (Pensionato)
—Rua Macá-

rio de Castro, I.amego— Autorizado ã admissao de 50 internos—

Destina-se a educandos do sexo masculino— Ensino Primário e

diriíir estudos de pensionistas
—Ahará n.° 11 de 26 de Marco

de 1932.

Colégio de S. Josc—Largo de S. Domingos, Viana do Cas-

telo — Autorizado ã admissoo de 10 intemos e 140 exlernos—

Destina-se a educandos de ambos os sexos —Ensino Priraário e

Secundário Alvará r." 12 de 26 de Fevereiro de 1932,

Externato de Osário Novais Vila Nova de Gaia—Antori-

zado ã admissao de 30 externos —Destina se a educandos de am-

bos os sexos— Ensino Primário e Secundário (atéå 3.a classe)
e Técnico —Alvará n.° 13 de 2 de Marco dc 1932.

Colégio Brotero—Passeio Alegre (Foz do Donro) Pôrto—

Autorizado ã admissão de 48 internos e 150 externos—Des-

tina se a educaados de ambos os sexos
- Ensino Primário e Se-

cundário -Alvará n.° 15 de 14 de Abril de 1932.

Colégio Castilho—S. João da Madeira—Autorizado á admis-

são rde 10 internos e 60 externos—Destinase a educandos de

ambos os sexoa— Ensino Primário, Secnndário (Gcral) e Comer-

cial (Elementar)-Alvará n.° 16 de 15 de Abril de 1932.



73-1 A UNIÃO

Colésio de D. Estefftnia—Rua de Artilharia 1, 101, Lisboa
—Autorizado å admissão de 10 internos e 120 externos Des-

tina-se a educandos do sexo feminino Ensino Primário, Secun-

dário e Artfstico—Alvará n.° 17 de 29 de Fevereiro de 1932

Instituto Nacional Primãrio - Rua das Oliveiras, Pcrto —

Autorizado á admissão de 160 externos—Destinase a educandos

de ambos os sexos— Ensino Primário, Secundário tl.°cicloi e

Magistério Primário—Alvará n.° 18 de 27 de Abril de 1932.

Academia Figueirense—Rua Dr, Rocha, 101, Figueira da

Foz —Autorizado â admissão de 180 externos—Destina-se a edu-

candos de ambos os sexos— Ensino Primário e Secundário — Al-

vará n.° 19 de 27 de Abril de 1932.

Colégio Nossa Senhora do Rosário— Rua Infante D. Henri-

rique, Figueira da Foz—Autorizado â admissão de 10 internos e

60 externos -Destinase a educaudos do sexo feminino— Ensino

Primário e Secundário faté ã 3." classe - Alvará n.° 20 de 22

de Fevereiro de 1933.

Colégio Araújo Lima—Rua da Constituicão, Pôrto — Auto-

rizado ã adrnissão de 10 internos e 200 externos— Destina-se a

educandos de ambos os sexos
— Ensino Primário e Secundário —

Alvará n.° 21 de 10 de Maio de 1932.

Col^gio Portiĸjal Ptia Joaquim Augusto de Aguiar, Coim-

bra—Autorizado á adiîiis^áo de -0 internos e 150 exleruos —

Destina-se a educandos de ambo3 os sexos
-- Ensino Pnmário,

Geral dos Licens, Técuito e Magislério Primárĩo— Alvará n<0 23

de 22 de Junho de 1932.

Colégio Inglês dc Misses Príce - Calc.ada do Marquês de

Abrantes, 62, 1.° J^isboa — Autorízado ã admissao de 90 externos —

Destina-se a educandos de ambos os sexos Ensino Primário e Se-

cundário (até ã 3,a classe)— Alvará n.° 25 de 27 de Maio de

1932.

Colégio do Sagrado Cora^ão de Jesus — Cascais—Autorizado

å admissão de 9 internos e 60 externos—Destina-se a educandos

do sexo femínino— Ensino Primário e Secundário (até ã 2.a

classe)—Alvará n.° 26 de 14 de Junho de 1932.

ĩnstiiuto Nacional Fua Dr. Antônio Cândido, 10, Lisboa

— Destina-se a edncandos de ambos sexos
—Ensino Primário,

Técnico, Geral e Complcmentar dos Liceus —Alvará n.° 27 de

31 de Maio de 1930.

Colégio Português de Educa^ao Feminina—Avenida Praia

da Vit6ria, 42, Lisboa
- Aut.oriz.ado ã admissão de 100 externos

—Dcstina-se a educandos do sexo feminino— Ensino Primário e

Secundário completo -Alvará n.° 28 de 30 de Junho de 1932,

Colégio Moderno—Rua da Boa Vista, Pôrto—Autorizado â

admissão de 40 internos (feminino) e 160 externos i ambos os

sexos—DestÍna-se a educandos de ambos os sexos—Ensino Se-

cundário completo, Conservatôrio e Artístico—Alvará n.° 29 de

18 de Junho de 1932.

Colégio de S. Jose'—Vila do Conde —Autorizado â admissão

de 50 internos—Destina se a educandos do se.xo feminino - En-

BÍno Primário e Secundário (Gcral) e Artístico—Alvará n.° 30

de 17 de Junho de 1932.

Colégío de Nossa Senhora da Conceicão—Quinta de Santo

Ant6nio, Viseu —Autorjzado å admissão de 50 internos e 50 ex-

ternos—De.stina-se a educandos do sexo feminino — Ensino Pii-

mário, Secundário (até á 5.a classei e Arlístico—Alvará n
°
31

de 27 de Julho de 1932

Escola Alexandre Herculano — Araadora — Autorizado ã

admissão de 150 externos—Destina-se a educandos de ambos os

sexos— Ensiuo Primário, Secundário e Artístico —Alvará n.° 32

de 20 de Junho de 1932.

Colégio de Nossa Senhora da Bonan^a
—Vila Nova de Gaia

—Autorizado ã admissão de 30 internos e 150 externos—Des-

tina-se a educandos do sexo feminino—Ensino Primário, Secun-

dário (Gerali e Complementar de Letras—Alvará n
° 33 de 4 de

Fevereiro de 1933,

Colégio Portnguês—Valen^a- Autorizado ã admissão de 150

internos e 150 externos—Destina-se a educandos de ambos os

sexos
—Ensino Priraário e Secundário (até á 3.' classe)—Al*

vará n.° 34 de 18 de Junho de 1932.

Colcgio Figueírense— Boa Viagem, Figueira da Foz —Auto-

rizado â admissão de 70 internos e 50 externos—Destina-se a

educandos do sexo masculino Ensino Primário e Secundário—

Alvará n.° 35 de 30 de Junho de 1932.

Instituto Nun'ÁIvares—Santo Tirso, Caldas da Saúde—An-

torizado a admissão de 160internos e 50 externos— Dcstina-se a

educandos do sexo masculino—Ensino Primário e Secundário

(completo —Alvará n.° 36 de 20 de Ju ho de 1932.

Colégio Lisbonense—Roa Pascoal de Melo, 135, Lísboa—

Autorizado å admissão de 85 externos—Destina-se a educandos

de ambos os sexos
— Ensino Primário e Secundário—Alvará n.°

37 de 28 de Junho de 1932.

Colégio Inglês Rua Rodrigo da Fonseca, 17, 2.°, Lisboa—

Autorizado a admissão de 10 ínternos e 60 externos—Destina-se

a educandos do sexo feminino— Ensino Primário e Secundário

(Geral e Complementar) -Alvará n.° 38 de 30 de Junho de 1932,

Cole'gio de Nossa Senhora da Paz— Famalícão—Antorizado

â admissão de 50 internos e 100 externos—Destina-se a educan-

dos do sexo feminino—Ensino Primário, Secnndário (Geral) e

Arh'stico— Alvará r..° 39 de 6 de Jnlho de 1932.

Colégio Lnso-Bi tanico Rua Laíino Coelho, 465, Pflrto
—

Autorizado ã admissão de 50 internos e 100 externos— Des-

tina-se a educandos do sexo feminino - Ensino Primária, Secun-

dário (Geral e Complementar) e Artístico - Alvará n.° 40 de 28

Jnlho de 1932.

Colégio Sagrado Corat^ão de Jesus^—Rua Almeida Brandão,

Lisboa -Autorizado ã admissão de 50 internos e 100 externos—■

Destina-se a educandos do sexo feminino— Ensino Primário, Se-

cundário (Geral) e Artístico—Alvará n.° 41 de 29 de Julho

de 1932.

Cole'gio Nun'Álvares — Avenida Cândido Madnreira, 98-B,
Tomar—Autorizado ã admissão de 150 externos—Destina-se a

educandos de ambos os sexos—Ensino Primário, Secundário (Ge-
ral) e complemcntar de Letras —Alvará n.° 42 de 12 de Ontubro

de 1932.

Colcgio Inglês de S. Julião—Carcavelos (Cascais)
—Aotori-

zado â admissão de 49 internos e 150 externos—Destina-se a

educandos de ambos os sexos— Ensino Primário e Secundário—

Alvará n." 43 de 25 de Outubro de 1932.

Colégio da Boa Nova— Matozinhos—Antorizado â admíssão

de 100 cxtcrnos—Destina-se a educandos de ambos os sexos
—

Ensino Primário e Secundário (Geral)
—Alvará n.° 44 de 25 de

Outubro de 1932.

Colégio da Pena — Sintra—Antorizado â admissão de 50 in-

ternos e 80 externos—Destina-se a educandos do sexo feminíno—

Ensino Primário, Secundário (Geral) e Artfstico—Alvará n.° 45

de 16 de Novembro de 1932.

Colégio Elias Garcia—Avenida Elias Garcia, 62, Lisboa—-

Autorizado ã admissão de 100 externos—Destina-se a educandos

de ambos os sexos Ensino Prímário e Secundário (Geral)—Al-

vará n.° 46 de 28 de Outubro de 1932.

Colégio do Bom Sucesso—Rua Bartolomeu Dias, Lisboa —

Autorizado å admissão de 50 internos— Destina-se a educandos

do sexo feminino — Ensino Primário, Secundário (Geral), coraple*
mentar de Letras e Comercial —Alvará n.° 47 de 10 de Novem-

bro de 1932.

Colégio de Andrade Corvo—Tôrres Novas—Autorizado k

admíssao de 100 externos—Destina-se a educandos de ambos os

sexos
—Ensino Primário e Secundário (Geral)

—Alvará n." 48 de

16 de Novembro de 1932.

Casa-Escola de Oliveira de Azemeis—Oliveira de Azemeis

—Autorizado å admissão de 60 externos—Destina-se a educandos

de ambos os sexos—Ensino Prirairio e Secnndário (até á 5.a

classe)
—Alvará n.° 49 de 14 de Novembro de 1932.

Externato Avenida Brasil—Avenida Brasil, 250, Pôrto—

Autorizado â admissão de 100 externos —Detinas-se a educandos
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dc arabos os sexos— Ensino Príraário e Secundário (Geral)
—Al-

vará n.° 50 de 11 de N'uvembro de 1932.

Colégio de Santa Cruz—Albergaria-a-Velha— Autorizado a

admissão de 60 externos — Destina se a educandos de aniios os

sexos—Ensino Primário e Secundário (até a 5.a classe)—Alvará

n.o 51 de 14 de Novembro de 1932.

Grande Colégio Português- Rua N'unes de Carvalho. Viseu

Autorizado ã admissão de 10 interoos e 50 externos Ensino

Primário, Secundário (atc u 5.a clas: e) e Artístĸo - Alvara :..°

52 de 11 de Novembro de 1932,

Bairro Escolar do Esioril E :orii Cas >is Autoiizado a

admissão de 100 internos ■■ 100 etterno De3lina- e a edutan

dos de ambos os sexos -I'ns.no PimárÍD, Secnndário í:on.pl :to

e Comercial—Alvará n.° 5". Cĸ 1j de Novcmi ro de 1932.

Colcgio de Bra '. Grt:,ia -'e M is renhas — 01; veira do Hos-

pital—Autorizado ã adinissão de 56 -,'xterno1. De linase a edu

candos de amho* o:> •e\u'- En nu Pnin<ino <■ Sc, undário fGc-

raĩ)-- Alvaní n.u '■(> J.- íb Je NVcmhro de 1932.

Lu'.o Ingiês—- Evura - Auton/.ado ii admissão de 30 internos

e 30 externos— Deaiina-se a educandũb de ambo* os ->exos Eu-

sino Prnnário c Stcun.ĩário (até ã 5/1 classe) -Alvará n." 58 de

23 de Novembro de 1932,

Colégio Nossa Senhora do Rosário —Avenida da Boa Vista,
3 354, Pôrto—Autorizado ã admissão de 60 internos e 80 exter-

nos
— Destina-se a cducandos do sexo feminino— Ensino Primário,

Sccundário (Gcral), Técnico profissional, Comercial e Artístico—

Alvará n.° 60 de 21 de Novembro de 1932.

Colégio de S. Mamede—Caic,ada JoSo do Rio, 3, Lisboa—

Autorizado á admiseao de 40 externos —Destina-se a educandos

do sexo feminino— Ensino Primário c Secundário (l.a e 2.a clas-

scs)
—Alvará n.° 61 de 24 de Novembo de 1932.

Cole'gio dc S. Luiz — Espinho Autorizado ã admissão dc 30

internos e 130 externos— Destina-se a educandos de ambos os

sexos—Ensino Priinário, Secundário (Geral) e Comercial
— Alvar;i

n.° 62 de 29 dc Novembro de 1932.

Colégio de S. Pedro-Rua Alcxandre Herculano, Coímbra
-

Autorizado ã adinissão de 80 internos e 100 externos—Destina se

a educandos de ambos os sexos— Ensino Primário e Secundário

(corapleto)
—Alvará n.n 64 de 24 de Novembro de 1932.

Colégio de D. Nuuo — Pávoa do Varznu Autorizado íi admis-

são de 40 intemos e 80 externos — Destina-se a edutandos de

ambos os sexus Ensino Primário e Secundário (Geral e com-

pleto)—Alvará n.° 66 de 25 de Noveinbro dc 1932,

Escola Portugal-Brasil
— Rua Buenos Aires, 17, Lisboa

- Au-

torizado ã admissão de 10 intcrnos e 80 externos -Destina-se a

educandos de ambos os sexos Ensino Primário, Secundário iGe-

ral) e Couservatorio— Alvará n,° 68 de 25 de Novembro de 1932.

Colc'gio Nacional de Aveiro— Rua dos Combatcntes da Grande

Guerra, 15, Avciro
— Autorizado ;i admissao de 10 internos e 80

externos—Destina-se a educandos do sexo masculino— Ensino

Primário e Secund.írio (até ã 5.
'

classe)—Alvará n." 69 de 2>

de Novrmbro de 1932.

Escola Lui/. de CamÔes -Rua Almírante Barroso, 34-A, 1.°,

Lisboa—Autorizado â admissão de 60 externos—Destina-se a

educandos de amhos os sexos
— Eusino Primário e Secundário

(Geral)
—Alvará n.n 70 de 25 de Novembro de 1932.

Colégio Normal de Lisboa—Rua Duque de Saldanha, 43,

Lisboa -Autorizado ã admissão de 300 externos — Destina se a

educandos de ambos os sexos
— En.iíno Primário, Secundário (com-

pleto), Técnico profissional e Magistério Primário -Alvará n.'1

71 de 26 de Novembro de 1932.

Colégio Instituto Moderno— Avenida Presidcntc Wilson, 130,

Lisboa—Autorizado ã admissão de 20 internos c 160 extcrnos -

l)i*s[ina-se a cducandos de ambos os sexos Ensino Primário, Se-

cund.irio (complcto) e Comercial Alwi n.u 72 de 29 de No-

vembro de 1 <J3 2
.

Colégio Nacional—Rua Augusto Rosa, 64, Pôrto
—Autorúado

ã admissão de 20 internos e 160 externos- Destina-se a educan-

dos de ambos os sexos
—Ensino Primário, Secundário (Geral) e

Comercial— Alvará n.° 73 de 29 de Novembro de 1932,

Escola Particular do Magistério Primário de Beja
—Rna da

Casa Pia, Beja-- Autorizado â admíssao de 20 externos—Desti-

na-^e a educandos de ambos os sexos
- Ensino de Magistério Pri-

inário—Alvará n.° 74 de 29 de Novembro de 1932.

Curso de Ensino Particular de Alexandre Herculano— Rna

da Bandeira, II e 13, Viana do Ca^telo—Autorizado â admissão

dc 40 cxternos — Dcstina-se a educandos de ambos os sexos— En-

s;no Secundário e dirígir uma Sala de Estudos—Alvará n.° 75

ac 15 dc Dczembro dc 1932,

Escola Académica do Pôrto — Pua do Pinheiro, 4, PÔTto—

Auíoriza.o a admissão de 100 ínîernos e 220 externos— Desti-

na- e a cducandos de ambo-s os scxos — Ensino Primário, Secundá-

no (covpieto) e Coraercial— /Vlvará n. 76 dc 4 de Fevereiro de

l'»33

Colégio Inícrnato A.adémico—Rua da Infância Desvalida,
Guarda Autorizado ú admissão de 25 internos e 40 externos—

Dcstina se a cducandos de ambos os eexos—Ensino Primário, Se-

cundáuo (Geral , Coruercial e Artístico—Alvará n,° 77 de 8 de

Fevereĩro de 1933
.

Colégio Parisiense—Rua de S. Scbastião, 22 a 26, Lisboa —

Autorizado â admissão de 24 internos e200externos—Destina-se

a educandos de ambos os sexos—Ensino Primário, Secundário

(completo), Letras e Ciências, Conservatôrio e Magistério Primá-

rio — Alvará n.° 79 de 15 de Fevereíro de 1933.

Instituto Feminino de Coopeiayão Acadcmica—Avenida Fon-

tes Pereira de Melo, 8, Lisboa
—Autorizado ã admissão de 45 pen-

sionistas- -Destína-se a educandos do sexo fcminino — Ensino Pri-

mário e dirigir os estudos das pensionistas—Alvará n.° 80 de 4

dc Mar^o de 1933.

Colegio Alexandrc ĩierculano — Rua Venâncio Rodrigues, 6,

Coimbra — Autorizado ã admissão de 30 internos e 150 externos

—Dcstina-se a educandos de ambos os sexos- Ensino Primário

e Geral dos Liceus e Conservat5rio —Alvará n.° 81 de 23 dc

Mar^o de 1933 .

Colcgio Extremocense — Extremoz— Autorizado ã admissao

de 150 externos— Destina-se a educandcs de ambos os sexos
—

Ensino Secundário (l.a, 2." e 3.a classes)- -Alvará n.° 82 de 28

de Mari^o de 1933.

Colcgio Infante D. Henrique
— Avenida Combatentes da

Giande Guerra, J. B. C
, Algc's (Oeiras)

—Autorizado â admissão

de 40 externcs—Destina-se a educandos de ambos os sexos—

Eusino Prímário e Secundário (Geral)
—Alvará n.° 83 de 24 de

Mar(,o de 1933.

Escola Nacional ~ Rua Alves Correia, 1, Lisboa—Autori-

zado ã admissão de 50 internos e 200 externos — Destina-se a

educandos do scxo masculino no internato e ambos os sexos no

externato— Ensino Primário, Secundário (completo) e Ccmercial

—Alvará n.° 84 de 29 de Mar^o de 1933.

Colégio Nacional— Travessa da Prat;a, 18 (Belíra) Lisboa—

Autorizado ã admissão de 100 externos — Destina-se a educandos

de ambos os sexos
- Ensino Primário, Secundário (Geral), Té-

cnico Piofissional e Sec^ao Comercial— Alvará n.° 85 de 21 de

Abiil c<å 1933.

Colégio Nos:ia Senhora de Fátima—Rua Actor Taborra, 15,

Alirantes- Aulorizado a admissao de 10 internos e 40 externos

— Destina-se a educandos do sexo feminino—Ensino Primário,

Secundário (até ã 3.;| classe) e Lavoures—Alvará n.° 87 de 21

de Abiil de 1933.

Colégio Santa Ana—Barcelos—Autorisado â admissão de

10 internos e 80 externos Destinase a educandos do sexo fe-

minino— Ensino Primário e Secundáiio (1.° c:clo)--AIvará n.°

88 de 23 de Abril de 1933.

Externato de Fafe — Fafe—Autorizado á admissao de 60

externos - Destina-se a educandos de ambos os sexos
—Ensino

Primário e Secundário (Geral)
—Alvará n.° 89 de 22 de Abiil

de 1933.

Colégio Nossa Senhora de Lourdes— Rna 1820, Guarda—
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Autorizado á ndmissão de 90 internos e 70 externos—Destina-se

a educandos do sexo feminino—Ensino Primário, Secundário

(Geral), Técnico Proíissional e Artfstico—Alvará n.° 90 de 25

de Abril de 1933.

Recolhimento de Orfãs de Nossa Senhora da Esperan^a—

Avenida Kodrigues de Freitas, PÔrto—Autorizado á admissão de

100 internos—Destina-se a educandos do sexo fcminino— En-

sino Piimário, Secundário (1.° e 2." ciclo), Técnico Profissional

e Artístico -Alvará n.° 92 de 26 de Abril de 1933.

Colé"jfio de D. Egas Moniz— Estarreja — Autorizado á admis-

são de 90 externos—Destina-se a educandos de ambos os sexos—

Ensino Primário e Secundário (Gcral) —Alvará n.° 93 de 4 de

Maio de 1933.

Sala de Estudo Academia — Rua Barão de Viamonte, 8, Lei-

ria—Autorizado á admissão de 20 externos - Destina-se a edu-

candos de ambos os sexos—Dirigir os estudos de alunos do En-

sino Secundário — Alvará n.° 94 de 5 de Maio de 1933.

Colégio Luiz de Camôes— Pra^a do Comércio, Figueira da

Foz—Autorizado â admissão de 80 externos—Destina.se a edu-

candos de ambos os sexoa
- Ensino Primário e Secnndário (1.°

ciclo)
—Alvará n.° 95 de 5 de Maio de 1933.

Colegio Nossa Senhora do Rosário de Fátima— Rua do Pa-

dre Antonio, Lema — Autorizado á admissão de 20 internos e 40

extemos—Destina-se a edncandos do sexo feminino - Ensino Pri-

mário e Secundário (Geral)
- Alvará n.° 96 de 15 de Maío de 1933.

Instituto Académico de Leiria— Rua Barão de Vianionte,
Leiria—Autorizado á admissão de 80 cxternos. Destina-se a edu-

candos de ambos os sexos— Ensino Primário, e Seoundário (Ge-
ral e Complementar) e Salas de Estudo - Alvará n.° 97 de 12

de Maio de 1933.

Colégio Santa Crnz -

Pra^a da Repiíblica, Coimbra—Auto-

rizado á admissão de 10 internos (leminino) c 60 extemos

(ambos os sexos)
— Ensino Primário, Seoundário (1.° e 2.° ciclo)

e Arlístico—Alvará n.° 98 de 16 de Maio de 1933.

Cole'gio Damião Gáis—Alenquer — Autorizado ã admissão

de 48 externos—Destina-se a educandos de ambos os sexos En-

sino Secundário (1.° e 2." ciclo) Alvará n.° 99 dc 18 de Maio

de 1933.

Colé(>io ioaé Paulo da Silva - S. Martinho do Pôrto (Alco-

ba^a)—Autorizado ã admissão de 120 externos — Destina-se a

edncandos de ambos os sexos— Ensino Primário e Secundário (Ge-

ral)—Alvará n.° 101 de .8 de Maio de 1933.

Colégio Afonso de Albuquerque Vila Franca de Xira —

Autoiizado å admissão de 100 externos — Destina-se a educandos

de ambos os sexos—Ensino Primário e Secundáiio (Geral)—Al-

vará n.° 102 de 25 de Maio de 1933.

Colégio Nosssa Senhora da Tôire — Rua das Comaiueiras,

Braga— Autorizado â admissão de
~~

inlernos e 60 externos—

Destina-se a educ ndos do sexo feminino—Eusino Primário, Se-

cundário (Geral), Técnico Profissional "e Elementar Arlístioo —

Alvará n.° 103 de 25 de Maio de 1933.

Colégio de S. Gonijalo de Amarante—Amarante— Autori-

zado ã admissão de 10 internos e 80 externos—Destina-se a edu-

candos de ambos os sexos- Ensino Primário e Secundário (Ge-
ral)-Alvará n.° 105 de 25 de Maio de 1933.

Colégio Insulino—Calfada da Ajnda, 157, Lisboa—Autori-

zado h admissão de 40 externos - Destina-se a educandos de am-

bos os sexos
— Ensino Prímário e Secundário —Alvará n.° 106 de

26 de Maio de 1933.

Curso Sagrado Corai^ão de Jesus— Rua Buenos Ayres, 17,
Lisboa —Autorizado á admissão de 50 externos — Destina-se a

educandos do sexo feminino—Ensino Primário, Secundário 11.
lJ

ciclo) 4.a classe e Artístico Alvará n.° 107 de 25 de Maio

de 1933.

Colégio Sagrado Cora^ão de Maria - Palácio de Vila Pouca,
Guimarãis - Antorizado á admissão de 35 intemos e 60 externos

—Destina-se a educandos do sexo íeminino— Ensino Primário,
Secundário (1.° ciclo', Tecnico Profissional, Comercial e Artis-

tico-Alvará n.° 109 de 30 de Maio de 1933.

Escola João de Barros—Rua Tomaz da Anunciajão, 88, Lis-
boa—Autorizado á admissão de 130 externos— Destina-se a edu-

candos de ambos os sexos—Ensino Primárío, Secundárío (com-
pleto) e Música—Alvará n.° 110 de 30 de Maio de 1933.

Escola Pedro Nunes—Rua Saraiva de Carvalho, 216, Lis-

boa—Autorizado â admissão de 150 externos—Destina-se a edu-

candos de ambos os sexos—Ensino Primário e Secundário (com-
pleto—Alvará n.° 111 de 30 de Maio de 1933.

(Continua)

•

Altnanaque Popular Catôlico para 1937

A Casa Nun'Alvaces, do Pôrto, continuando a sua fc-

'Í3 iniciativa da publicagão do 'Almanaque Popular Ca-

I.jííco... acaba dc publi.-ar a cli^ão do ano de '•~7>7.

'l'rata-se dc uina publicacão que ofcrece aos seus lei-

torcs o duplo tnteré-?sc da utilidade e da sanidade moral,

afirmando, assim. a melhor raĩão para ser prefcrida den-

tre os almanaques, e não poucos, que dedicam as suas

l>.iginas a palavreados de indesejáveis propásitos.

O Regional

O quinHenário "O Regional,,, de S. ]oão da Madeira,

pttblicou uin cxcelcnte número no dia 11 do corrente mês,

precisamcnte. no 10.° anívers.írío da criagão do concelho

dc S. João da Madeira, que antes era uma das mais ím-

portantcs fregucsias olo concelho de Olivcira dc Azemeis.

Inscrc, o referido número, colaboragão regionalista

de ilustrcs sanjoanenses, cm que se nota o espírito de íni-

cíativa não sem o da solidariedade por amor daquele pro-

gressivo concelho.

A ilustre Redaccão de "O Regional,, apresentamosas

nossas felícitacôes.

O Povo de Pardilhô

Com o n.° 49S (1289), publicado no dia 10 do cor-

rcnte nĸîs, comemorou, "O Povo dc Pardilho,. o seu 35.°

aniversárío de publicacão.

"O Povo de Pardilht>„ é um bom jornal regionalista,

e o seu programa cngloba, como se lc no número doani-

versarío, a ccnido cibcicinfĩa, sobcetttdo a fceguesia dc

fiunãeiro e Estarreja, bem como tôdas as terras concelâias

em geral e Avanca em especial.

\ ilustre líedacgão expressamos congratulacão e fe-

lícitacôes.

m

Para o cfeito de referências ou aprcciacôes a obras

publicadas, e' indispcnsavel qtte os interessados nos enviem

dois exemplaces da cespectiva publicacão.
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