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Salário c assistcncia

ao opcrário rural

Desde que na génese a célula humana to-

mou a extraordinária grandeza da sua vítalí-

dade e consciência— sob a éaidc do Criador
- teve a Terra como agente aproveitador e

transformador da sua ríqueza o Homem.

Xesta concepcão filosôfica, íundamental-

mente verdadeira, admite-se ter evolucionado

o aperfcic.oamento da cspccíe até formar-se

completamente a máquina humana.

O seu funcionamento misterioso pela com-

plícada nomcnclatura de que é formada, ã

semelhanga de qualquer fôrca motriz em que

o cilindi'ti, ôr^ão principal — concenírador.

distribuĩdor e reaulador dã energia produzida
—

o coragão, víscera maís íniportante-- con-

centra, irradía c regularÍHa a circulacão c sis-

tema nervoso- elementos basilares da accão

muscular e da inteligêncía, carecc dos melho-

res cuidados na alimentagão c noulros ineios

confortivos inerentes a vida cspirittial, iiiora/
e malerial

Admitida a compara-cão, verifica-sc na

prática que a fôrca motríz para pioduzír rcn-

dímcnto apreciado, prccísa de combustível

apropríado, lubrilicante e cuítlados em con-

scrvá-la para maís lonija duracao.
Ora, com' efcíto, a máquina humana para

produzir trabalho e ter garantia dú sua cxis-

lência, impôc alimentacão sadia e outros

meios dc confôrlo em rclac.ão ãs suas exioén-

cias físícas e socíaís, sobretudo quando dis-

pcnde maior esfôrgo, condi'cão «sine qua» que

dcve presidir a todos os ramos tle vitia.

Conquanto a orsjanizagão soci.-l esteja
concebida em categorias diferentes, å semc-

lhanga dos dedos das mãos, a boa le^íca, isto

é, o Cristíanismo não deixa de admitir para

cada utnu delas complola satisfacão matcríal,
ao abrisjo de uma eqíiidade sã.

Nesta ordem de ideas, sem o vislumbre,

sequer, áo desmoronamcnto social, e talqual-
mente os apôstolos de Cristo prê^aram por

todo o iMundo, não se admite o muito rico

em prescnca do muito pobrc ; todos os seres

humanos têm direito ôi sua existência condisjna
na Terra.

Subordinado a êste salutar do«jma, í'.coiho
se podcria admitir que o trabalhador rural

ou qualquer operarío pudesse usufruir os

niesmos díreitos e reg. ias do patrão ou de

iiessoa com cate^t ría si pc íoi ã sua ?

O principal objeclivo clos cypírítos bem

formados. é livrar o trabalhador, ou qualquer

pesooa, da miséria por meío de salárío con-

dítjno da sua personaiidade, do qual possa
obter am nível de vida que garanta uma si-

luagão uesaíosjada em todos os aspectos. Para

isso nôto é nccessário recorrer aos maléficos

sístemas úo paganísmo
—meios de desmoralí-

zacao e de índisciplína-que Carlos Marx,

Lenine e demais, têm utilizado como arma

iraicocira para o desmoronamento de famílía,
tla fé e de tôdas as vírtudes cívícas, impe-

lindo, nesta feígão, seres humanos para os

mais hediondos proccdimentos, como nos é

dado verífîcar na Piíssia c na malograda Es-

panha.
"i. :',; 1" ; >, pois.

-

viovû':ĸ> de Salazar cm

tei' cncarado assiai o> problenia socíal. decre-

tantlo o sala'rio mínimo ao operário, bem

como outros meios de assisténcía proporcío-
nados pclas Casas do Povo, medida, quanto

a sal.írios, que brevementc vaí ser extensiva

aos Irabalhadtires ruraís.

Xeste capítulo tem a ítnprensa de Lisboa,
nomeadamtjile ■•■O Século*, sido feliz na cam-

panha que inicíou acêrca do salário âo ope-

rário rural, cítando cxemplos degradantes
observados nos servicos das estradas em que

o empreíteiro nutría duas ambícôes: pagar
mai aos trabalhadores c forneccr-lhes subsis-

têncías caras, isto é, cstabclecia o Moulement*

mas de benetîciacão unílalral por saír de uma

parte o salárío e entrar-lhe por outra a mesma

ímpoi'tâneía, em troca de iuercadorías forne-

cídas a elcvado prec.o- • ■

Déste inodo, 0 como sc poderiam ocultar

os clamorcs em terra cívilizada—de quem

quotídianamentc mourcjava no tlesprendi-
mento exausto de cnergias em princípal pro-
veito tto explorador?

Aínda bem que o Sr. Tmistro das Obras

Piiblicas, deteriuinou t]ue a medida referente

ao salário mínímo íôsse cxtcnsíva ao pessoal
das cstradas tiu de quaísquer servigos públi-
cos de empreitadas.

l)e tal deshumanídade resulta a miséria e,

por conseqiiéncía, a fome; como esta é má

consclheira. • • <-', (]ue lui a esperar?
A propôsito ocorre-me ter lído há anos

duma sublevaoto de um ni'iclco de populagão
trabalhadtira acusada de assaltar os transeun-

tes c liisjares habitados circunvízinhos, onde,
como cra natural, acorrcu a fôrga pública.
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Chevjada csta ali deparou um espedáculo de-

Sradante de indivíduos escanHclados—csque-

letos môveis— revoltados pcla íomc, verifican-
do-sc, assim, que as mclhores municôcs para
combate devcriam ser géneros alimentícíos.

Aínda neste capítulo condcnavam-sc locaís
em que se formaram povoacôes, devido ao

sensível cstado patolôyico 'iri que uma grande
parte dos seus habitank-s se enconlrava,

observando-se, passado ai^um lempo. ser o

mal conscqiienie de clefîcieníe ■.Tmcniac.ão e

impropricdadt' tlc aícyimt : >
'

, is.

E ncsle secttir t|iie c- seuiiores clinieos iêm

um papel imporlante a deseiiipenhdt", especial-
mcnte os deleeados cle saúde, poís, as causas
clac cnfeniiiciades das povoacôes rurais resí-

dem ciu.ísí scmpre na falla dc actuacão protî-
latica. I:, assím seja-mc peri: : iííclo ínvocar a

opiniao sábia de um mcdieo: -O bom clíníco

revela-se na profila.\ia».
Com relacão a assísténcia médíca nas po-

voagôes rurais, <■', a quem compctiria suporlar
os encaraos dela ?

Ao proprietário, em moldcs prtiporcionais,
tínica cntídade (]ue utilízu a mão clc obra

sístema usado cm terras tlc At'ríca, mormcntc
em S. Tomé' e Príncipe.

Imagínemos o mesmo críteTío para todos

os ramos dc vida, cjuer índustríais, quer co-

mcrcíaís e outros.

Se tomarmos I.ísboa como basc, com a

obritíatorícdade dc ttxlos e>s estabelecimentos

proporcionarem assistência médica ao seu

pcssoal, ã rasão de 10S00 mensais por ca-

bcca, fora os mcdícamenlos, quc sucedcria?

Tería, cntrc outros bencíícieis, liscalizacão
tcrapêutica o índivíduo bcm como o local dc

trab.ilho, o que não rcpresentaría encai'sjo cx-

cctlenle a latítude de c]iialt|iier actividade es-

tabelecída.

Dêstc modo dcixaria de haver críse na

classe dos mcdicos; teria cada um onde exer-

ccr a sua profissão c\o sair di\ Fscola, a bem

da Ilumanidttde, e\ itando lomar iiiuio tiife-

rcnte da aptídâo que adquiriu no seu curso.

Seí já haver alaumas orojanÍHacôes onde

não falta assUtência. métlíca, no cntanto>, aintla

é niímero insisjníticdiitc em relacão âs necessí-

dades vcriticadas.

Na mesniit ordem tlc ítleas, se olharmtis

com agudeza dc vísta para o que se passa

nalguns países -expoentes da civili?aqão— em

que se procura o rcbustecimento da raca e o

desenvolvímcnto intclectual de harmonia com

as necessidades socĩais, veremos na vansjuarda

a Améríca, Alcmanha e Itália para não citar

outros, onde não luí médicos a mais, nem en-

snjenheiros, nem professores e demaís actívida-

dcs, em sinna; tôdas são necessárias a bem

da comunidadc c da economia nacional.

6Quão interessante não será o revigora-
mento espiritual, moral e íísico das geragôes
sucedáneas da I-îaga >usa. com as medidas

emprcenditlas e a empreender pelo Estado

Xovo ?

H, assíiii. termino num hino: iGlôria a

Dcus no Céu e Gloria a Salasar na Terra

Poitusjuesa !

Axtômo Maria da Pocha
—

*•■¥■

IMid tilito Portuouês

SpciTtariado Oral

Pelo Secretariado Geral do C. C. P.

foi entregue a Sua Ex.a o Sr. Minístro da

Justíca a se>_;uinte peticão:

SliNIIOR MlMSTRO DA JuSTICA

Excelêncía :

A Corporacão Fabriqucíra Paroquíal da

írcaucsía de S. Jerônimo de Rial, áo concelho

de Bratja, vem expor a V. E\.a os seguintes
íactos que julsja úo scu dever particípar, para

que lhe não possam imputar responsabiiída-
des.

Fstá sob a sua posse e adminístracão a

Igreja Paroquíal da freguesía, edifícío sem

exasjêro sumptuoso, que em tempos foi de

uma corporacão religiosa francíscana.

Incorporada nela, e constituíndo uma de-

pendôncia, achara-se a conhccida Capela de

S. Frutuoso, hoje classificada como monu-

mento nacional.

Tendo comecado há anos as obras do

rcstauro clesta capela, foi, por virlude delas,
derruída totalmentc a tôrrc e liga-cão da Ca-

pcla ã Isjreja, tîcando em conseqtíência esta

mal ressjuardada e protecnda. Assim é que

tlti antisjo tírs-Jão, cuja fábrica assentava na

parte destruída acaba de ser furtada tôda a

tubasjem tle cstanho, e que veio tornar mais

difícíl a sua projectada restauragão.
E contínuará a Igreja sugeita a outras de-

predacôes, sc providências urgentes se não

tomarem, atcnta a fragilidade das vedacôes,
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uma de simples tcla, com q..o s eioi.ledcs

(iirísje:;tes daquelas obras entenc.eru.rr. dever

(lefetnler o edificío, sem contar que eslas se

encontram paradas e abantlonadas ha ;á quási
doís anos.

E, como se não baslassem taís danos,
sabc-se que ao mesmo lim se projocta oíncia

desíazer maís uma porc,ão do ediííco, com

scnsível dessjôsto dos paroquianos, quc assím

vécm a sua Igreja mutilada, e sem compen-

sagôes, como acontcceu com a tôrrc. que foi

substituída por um símples campan.írío, colo-
cado em laclo dô lyreja oposto áquele em

que aquela cstava.

Pretendc-se com ísto dÍHer quc os sisjn.t-
la'rios sejam contra os rcstauro? Xada tlisso.

Pretende-sc apenas acautelar o que esla

entresjue a sua guarda, e evitar maiores nre-

ji. -os n>) (|.ie 'lics csl.í confiado e c j >ofri : o-

nio (ki freauesíu.

F nestes tcrmos (|tie vimos respeilostiinen:

impetrar de Y. Fxn1 as provídências necessá-

rías:

A br.M d.a Xacão.

S. Jcrônímo tle Pial, 15 cle Oulubro de

I í>3o.

Pela Comíssão Fabriqueira Paroquí.'.!,

O Presidente,

Padrc Josc da Cosla L'rcilas.

iSeguc o reeonhecimento)

m

Fm atencãt") a vários pedidos cle csclare-

cimcnlos, que temos recebido, chamamos a

alencãt) tios ínteressados para as sesjuíntes

indicacôes ciuanto a servico de passasjcns de

colonos para as colônías de Afríca, scrvíco
êste absolulamcnte gratuito.

Docutnentos necessários:

a) líequerimento, assinado |>clo intcressatlo, on. nâo

sabctitlti êste eícrovei', assiiuitlo a ro^o na jorcsenca tle

tluas lcslciiiuiili.is, nos tcrnios leg.vis, com tt'itl.is as assina-

lnras icconliccĸijs j>oi not.,iio, c rediyidn nos seguiiitcs

lo'llllOS:

Senlior Ministro das Colonías

l:\cclcnciii :

I ... litl.nle. eslatlo, n ilurulitlude, residcneiu c

lirotissâo). tcndo o'olocaeão na colonia tlc. .. c não

possuindo mt'ios |>.ira pagar a'resj>ectiva pass.i<>ctn,

ictjiierc a V*. I \. '
.|iic sc tlígtic concedcr llia. como

colono, j>,u"d. .
■

.... cm , . .tle. . tle 19. . .

i Xssiiiatuia, oti as^iiiatiiia^, rcconhccitl.is jioi

iiolano).

b) Dtias fologrufîas u'ormato para bilhcte de identi-

dadel.

c) Ccitidão de idadc.

dl Cc: !i ão do rcgisto criminil. quando tcnha maís

de 16 aio de iJade (artigos 94.° e 181.
°
do decreto de

2' de Maĩo tie ;>■: í .,.

c) Aittori3a>;ão da autondadt militar para atisentar-se

para a colônia. qtiando lenha niuis de !4 anos dc idade e

nieno; de 4?, comprovando lambem o pagamento das

anuĩdades da taxa ntilitar (liquidac.ĩo lotal), nos termos do

dccrclo n.
°
17.095. de S2 de Deĩcmbro de 19:29, ou que a

ela não cslá sujeíto.

ÍJ Têrmo tle rcspoiisabilidailc. em papel selado, assi-

n.ido j>or pessoa íclcinea e dcvidaincnte reconhecido, re-

tligido nos segtiintes lermos :

Térmo dc responsabilidade'

Perantc as tcstenunihas presentes a êste acto,
> 'sl ' I o, iirol'ssão. moraclal e l'. . . (est.ido. jiro-

ssãc moiv, la > .-.baixo a:-uiác!as

I.... com estabelc.Jmenlo tie. . . . na iíua...,

N'.° ... cni..., declara cjtie r... (nonie do colono,

ou dos colonos, quando se trate dc iiessoas dc famí-

lia) tem colocacão na colonia de.... responsabili-

ĩ.mdo-se j>elo paganicnto da passagein (oti jiassa-

gens) dc regrcsso .1 Meti ôpolc, quando se cíectue no

prazo dc tlois anos. contado dcsde a d.ila da sua

cheg.itia ao pjito dn... (dcstino). A importåncia

dt'jlti tĩant-.i é .lc l.se. . . ,S. .. acrescida tle qualquer

cvcesso se iioiv.-nluna houvcr futuro attmento no

prco'o da |>jss.igcin (011 passagens).

... cm .
. . tle. . . tlc 19. . .

f.\ssin.itura sôbre uni sélo de 5.SX, reconhe-

cida por tiotano, o earínib-. do c : ib.Jcciniciito

c mais o sô-lo tle 75
"

1, sonrc- a iinportância da

lianea).

(As assinattiras das lestciiiuiihas lambcm re-

conhccidas por notário)

•1) Ceriidão de casamento e auloriĩucão do marido,

.juiiiJo se trate dc muliicr casad.i.

6) Ccrtidão do divcircio ou t!c obílo do inarido,

q'.iando se tr.ile. rcspectivainentc, dc mulhcr drorei.iclu

Oll VÍlÍVJ.

ij Auloiinatjã > dc j>ai ou tulto, t;.i 1J0 se trate dc

menor.

jj Autoriĩueão do Gmveniudor tla Coltínia, para os

colonos dt) sexo m.iseulino 011 documento comprovativo

de qtic tem colocac.io na colônij, (ctccplo quando se

Irale dc mulher eas.ida que vá pjra jtinto do resjicctivo

marido e de filhos nienores qtie sigam para junto dos

pais, c. ainda de ínJivíoluos tjuc scjam n.itttrais da colánia).
ĸ) Apresentacão, jura uv'erbjnieiito, do bilhele de

identitlatlc tlo reqttcrente.

Nota: — Os inlcrcssados não tcm a pagar qualquer

imporlância por cstc scrcico.
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Salas dc Estudo 1.' de Dezembro—Rua Portas de Aljustrel
Beja —Autorizado ã admissao de 8 externos em cada sessão de

estudo—Destina-se a educandos de ambos os sexos - Direccão
de cstudos para o Curso Secundáno - Alvará n.° 135 de 15 de

MarSo de 1934.

Colê^io da Imaculada Conceicão — Rua dos Fornos, Lamego
—Autorizado ã admissão de 40 internos e 65 externos— Dest;-

na-se a educandos do sexo feminino— Ensino Primário e Secun-

dário -Alvará n.° 136 de 20 de Ahril de 1 9 3 4 .

Grupo Leccionista de La£os-Rua Júlio Danus, Layos —Au-

torizado ã admissão de 65 externo , Destma- ,e a educandos de

ambos os sexos— Ensino Geial dos Liceus -Alvarã n.° 137 de

18 de Abnl de 1931

Colégio de Dublin - -Iravessa do Carmo, 2, Bra^a
- Autori-

zado å admissão de 18 ínternos do scxo feminino e 170 externo;

do ambos 03 sexos Ensĩno Primãrio e Secundário iGeral)- Al-

vará n." 13s de 1 de Maio de 1936.

Colefcio de Sanlu Antomo — Louzã—Autorizado ã admissão

de 70 externos l)estina-se 3 eJucanío; Je ambos os sexos- En-

sino Pri'...tiio e bĩcundáno ( 1 ,° cicloj Alvará n.° 139 de 10

dc Maio de 1931.

Externato de Feltfuciras Fetgueiras Aulonzado ã admissão

dc 1 8 cxUrnos — I)e ;t ina-?e a educ andos de ambos os se.xos — En-

sino S^cundário ( 1 .° ciclo)— Alv. n
"

140 de Ib de Maio de 1934.

Colé^io de Santa Maria - Travessa de Santa Maria, 12, Lis-

boa—Autorizado â admissão de 40 externos - Destina r,e a edu-

candos de ambos os sexos Ensino Primário e Secundário (î a,
2.a e 3.:' classe)

—Alvará n.° Hl de 18 de Abril de 1934.

Colé^io Louletano — Loulé— Autori/ado á admissão de 30

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

Primírio e Secundário (1.° ciclo ) — Alvará n.n 142 de 2 de Maio

de 1934.

Colé.^io Moderno de S, José —Vila Rcal — AutorÍTado n

admissao de 20 internos e 35 externos --- Dcstina-se a educandos

de ambos os sexos -Ensino Primáno e Secundário (Getal) Al-

var;í n." 143 de 18 de Maio de 1934,

Colé^io Coimbra -Pencdo da Saiidadc, Rua N.° 6, Coimbra

— Autorizado ã admissão de 80 externos Dcstina-se a cducandos

de ambos os sevos Ensino Secunrinrio (Gc-ral) e d ir i yí r eslu-

iíos cm Salas de Estudo - Al vará n.° 144 de 22 de Maio de 1931,

Coléj;io de -Santo Am.iro ■ Oeiras Autorizado á admissao

de 56 externos Destina-se a cducandos de ambos os scxos- En-

sino Prim.irio e Secundário (1.° ciclo)
— Alvarán." 145 de 31

de Maio de 1934.

Cole^io Jnlio Diniz— Pôrto Auloii/ado ã admissão dc 90

evtcrnos — Destina-se a eJucandos de ambos os s'xos
- Ensinu

Prim:írio e Secundário (1." ciclo ) — Alvará n." 146 dc 30 d>

Abril de 1934.

Exlernato da Sanla Casa da Miscricôrdia Mom,ão Autu

rizado ã admissão dv. 00 externos -Destina-se a educandos de

ambos os sexcs Ensino Piimário e Secundáiio (1.° ciclo) Al-

vará n.° 147 de 30 dc Maio de 193 1.

Coléijio de S, José Coimbra Autorizado a admissão de 35

inlcrnos do scxo íeminino e 50 externoj de ambos os sexos
—

Ensino Primário e Sei'undário (1. ^iclo) Vvdi.i n." 1 1S dc 6

de Junho de 1934.

Colc^io de S José -Curía— Autorizado a admissão de 300

evternos - Destina-se a educandos do sexo masculino de nacio-

nalidade espanhola Ensino Primário e Secundário -- AI vará n.u

149 de 29 de Maio de 1934.

íustituto Acadcmico Castclo Branco—Vila Nova de Famali-

cao
- Autorizado á admissão de 90 externos Dcstina-se a edu-

candos de atnbos os scvos Ensino Prim.íno e Secundário (Ge-

ral)-AIvará n.° 151 de 23 de Abnl de 1934,

Colé^io de Lameijo -Baino da Orligosa, Lame^u Autori-

zado ã admissão de 250 iníernos e 100 externos Destina-se a

educandos do scxo masculino Ensino Pnmario e Secundário —

Alvar.í n.° 152 de 3 de Julho de 1934.

Sala de Estudo do Capitão Calado -Rua João de Barros, 9,

Vriseu—Antorizado â admissao de 16 externos em cada sessão

de estudo—Destino-se a educandos de ambos os sexos—Ensino

SecundárioíSala de Estudos)
—Alv. n.° 153 del7 de Julhode 1934.

Sala de Estudo D. Diniz—Kua de Santa Catarina, 251,
Pôrto -Autorizado ã admissão de 50 externos—Destina-se a edu-

candos de ambos os sexos—Diri^ir estndos do curso Secundário
— Alvará n.° 154 de 16 de Outubro de 1934,

Instituto de Música de Coimbra—Coimbra—Antorizado ã

admissao de 80 externos— Destina-se a educandos de ambos os

sexos-Eusino Geral da Secijão de Música do Conservatôrio—

Aivará n.° 155 de 19 de Outubro de 1934.

Colégio de Niza—Niza - Autorizado á admissão dc 65 ex-

ternos Destina-se a educandos do sexo masculino—Ensino Se-

cundário ( Gcral )
■- Alvará n.° 156 de 24 de Outubro de 1934,

Instituto Nacional do Coraércío— Rua da Palma 272, 2.°,

Lisboa — Auíorizado ã admíssão de 85 externos—Destina se a

educandos de ambos os sexos — Elnsino Comeicial —Alsará n.°

157 de 3 de Novcmbro de 1934.

Culégio Siva Teixcira -Rua Pinto Bessa, 595, Pôrto—

Autorizddo á ao nissão de 70 externos Destina-se a cducandos

de ambos os sexos
— Ensíno Primário e Secundário (1.° ciclo)

—

Alvará n.' 158 de 5 de Novembro de 1934.

Novo Coléyio Portujíucs - Rua Duque da Tercena, 38, Pôrto

— Autonzado ã admissão de internos e externos--Destioa-se a

educandos de ambos os scxos Ensino Primário e Secundário

( 1.° ci^lo) Alvará n.° 159 de 26 de Novembro de 1934.

Externato D. Diniz— Largo Cândido dos Reis, Leiria—Au-

torízado á admissão de 150 cxternos Destina-se a educandos de

ambos o> cxos E.isino Primríiio e Secundário (Geral) e com-

plemcntar de I.etras e Sala de EstuJos — Alvará n.° 160 de 9

de Novemr-ro de 1934.

Coléj^io Mcstre de Aviz Cal^nda de S.tnto Amaro, 3, Lis-

boa Autorizado á admissao de .^2 internos do sexo masculino

c 80 externos. de ambos os sexus -Ensino Primário^ Secundáiio

(Geral) e complementar de Letras e Sala de Estudos-- Alvará

n." lbl dc 9 de Novcrnbro de l'-*34.

Colégio ioau das Re^ras—Vila Vit;osa
- Autorizado ã admis-

são de o0 cxternos— Destina-se a educandos de ambos os sexos

-Ensino Liccal ( Trcs 1 ,"s chsses)
- Alvará n.° 162 de 19 de

Novembro Je llí3 1.

Colé^io Eca de Oueiro.; Fua do Arco do Ccj;o, 92, Lisboa

- Autor.zado <i admissão de intcrnos e externos - Destina-se a

eiucan.lo:> de ambos os sexos Ensino Prĩmário e Secuudário

( 1,;|, 2A e 3/' . 'asscsi e Conservatário—Alvará n.° 163 de 19

de Novtmbro de 1?34,

Colé^io do Condc^tível Vcn.ia du Pinheiro (Mafra) —Au-

tori.-'ido a admissão de 41> intemoa e 100 externos
- Destina se

a cdu .'aiĸios de ambos os sexos Ensmo Geral do Curso Secun-

d.ino e i oinplcmentar de Ciências- -A lvará n.° lbl de 26 de

Sovembro de 1934.

Escola Secundãria Bracarense — Avenida da Pcpública,

Braj^a -Aulorizado ã admissão dc 5 internos e 38 exlcrnos—

Dcstina se a educandos de ambos os sexos
- Ensino Sccuudário

(até ã 5.a classc)
- Alvará n.° 165 de 26 de Novembro dc 1934.

É. J Fr.in,
:
■; ĩ'.Lt ; '

dc Tiiolo, 25, T.isboa — Autorizado

ã admissão de 170 cxternos— Destina-se a educandos de ambos

os sexos
— Ensino Pnmário e Secundirio (1,° ciclo) e planos

piáprios— Al vará n. ! b6 Je 27 dc Novembro de 1934,

Culéfcio Moderno -Om'luz iSintra) —Autorizado ã admissão

de 80 externos Destina-se a educandos de ambos os sexos
— En-

smo Priniário e Secundário (Geral) e Cumcrvatôrio Alvará n.°

167 de 28 de Novembro de 1934.

Instituto Acade'mico Portuense Ru : da Boa Vista, 442,

Pôrto—Autoruado á admissão de 70 externos — Destina-se a edi-

candos de ambos os sexos Ensino Primáiio e Sccundáno (l.a,

2.'1 e 3.a classej —Alvará n.° 168 de 21 de Novcmbro de 1934,

Escola Valsassina—Avenida Antônio Auyusto dc Aguiar,

148, Lisboa—Autorizado á admissão de 10 internos e 200 ex-

ternos — Destina-se a eJucandos de ambos os sexos— Ensino Pri-
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()S llOSSOS îlllliuo.v

Aproveitando a tlemora de aiyuns dias
cm I.isboa, onde veio !raiar de assuníos de
interêsse para o disiiilo que superiormentc
chefia, deu-nos a honra tia sua visíta o Sr.
Dr. Alfredo Peres, niuito digno e ilustre Go-
vernador Civil de Aveíro.

•¥■••¥■

0 últiino niinni'o <lr "A rnifio"

Temos a <nralti satisi.xão de fer recebido
um honroso testemunho tle aprêe,o que nos

dirísjiu o prestíojíoso Presicente da Junta Té-
cnica do Lstado Lspanhol, i). Lídei Dávila.

Aqui o arquivamos com os nossos rccti-

nhccitios asjradecímeníos :

Lntrgos, 9 dc Novicmbrc dc 1956

cSV. ...

Mtt$ Sr. tnio dc tni considcracion . Rccibo
e/ N° 505 dc la inlcrcsantc pub/icacion dc V.

tiinlada «A UniãO'.

Vco cl rccnerdo qne dedíca a los fieroes

del Alcaxar v por ello le exprcso /a gratilnd
de Lspaiia, /ĩermana de esa Noble Nacion Por-

tttgnesa, cnyas glorias íambicn admira ,\-
an/ĩe/a.

le saluda ,v qttcda con íal mo/ÍFO siiyo

att.° ,v s. s.

1/. e. s. m.

(a) Lidel Dáfila

A Lesjaccĩt) tla Polonía ein Lísboa apre-

sentou-nos aoradecimenfos pclo ínterésse cme

«A llnião* dcdicou, nos tlois últímos ntínic-

ros, ao Prímeíro Sínodo Lpíscopal, reaiírado
em lasna-Gt)ra tic CHenstochowa.

«A União» rco'isla com a melhor Stitísfa-

cão a tlistínta amabílidade do ílustre diplo-
mala, Sua I.x.-1 o Sr. Ministro.

M

A Ls/acao Radiocmissora C 1 í? A V, dc

Ponta Delo'atla (Agôrcs), transmitiu ao mícro-

íone, no dia 9 do corrente mês, uma descnvol-
vitla referêncía ao úl!Í!i)t) lu'imero de A Unt'Jo,
publícado no passado mcs de Outubro.

Muítt) estímamos o ínterêsse desta Lstagão
Radíoemíssora pela obra etlucatíva de.4 Uniao

que outra não é— a tia verdadeíra I.diicagão
Nacíonal; e tanto maís de estimar quanto é

certo que dá assím um salutar exemplo âs

cmíssoras que faĩem do respectivo mícrofone
uma t'eira de amostras para todos os gostos de

educagão, como se não tívcssem. até por de-
ver dc ofício, a Obra da Educacão Nacio-

nal, diante da vista.

¥ • *

"A rnirio" im Impronsîi
Dedicaram apreciáveís refcrências ao úl-

fimo niímero tic «A Llníão» os jornais «Cí-
dadc de Tomais> e «Beíra-Dão».

Os jornaís «Diário da Manhã», <Xovida-
des e :I:lor de Líh» puhlicaram o sumário do
último número de «A Llnião*.

Também os jornais espanhôís «Díário de
I5urojos» e «1:1 Pueblo Gallego^ deram notícia

uo sLimário do número de «A Llnião», publi-
cado 110 passado mês de Outubro.

Os nossos aoradecímentos.

Pactos e Itt

l'îii'ii ii Historiit

Portuoal esclarecc as ra=ôcs quc o leva-

ram a suspcndcr as relacôes díplomáticas
com t) Govérnt) de Madrid.

Damos na íntegra, a nota dirioída pelo
Sr. Ministro dos Lstranjeíros, Dr. Armindo

Monteíro, ao Lmbaíxador tie Lspanhaem I.ís-

boa, I). Cláutlío SanchcH Albornor:

Lisbtiti. >23 tlc Oiilubro tlc I9ôt>.

Senhor l:mbai\ador

lixcclcncia

l:in ln>tlc Selembro últiino o Ministro de Hstado do

Govérno que v. cx.'1 representa dirígiu ao I.ncarrcgado
dc Negc'icios dc l'orlugal cm Alicanie, unia nota que con-

ti íha cc
■

tas aeusaeoes ao Govérno portugués, a iiropô-
ãito do- ajiulas tjue diĩia jtrcsladas por cstc aos naciona-

listas esp.inhô.s. Vinha csta nola dcsaconipanliada dc

t|uaistjtici- clcnicntos dc prova e sô alguns dias dcpois,

(>-"_' de Setembro) por natural diticuldadc de comtuuca-

c;ôcs, toi i!itcira:ncntc coiiliccida em Lisboa.

Sein csjicrar jior tjiiakjuer resposlj tlesta chancelaria,

o Govcrno dc Madríd c.iininicou-a aos sígnatáiios clo

acordo de não-intervencão e á Sociedade das Xacôes .

cm :>7 clc Sclembro os |ornais de Gcnebra davam conta

do seu conleúclo e no dio I de Outubro o «lornal des

\'alions> inscria inleyralmente o scu texio. Depois. o Go-
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vêrno de Maclríd fe* a sua pubiicacãc o'iciai 1 por fĩin.

por intermédio do Govérno de b M. no liein. , Unido,

submcteu-a a Comissâo de não inl^: v.nc. o q.e :unniona

em Londres.

Este procedimcnto díspcnsa-me de resjionder â nola

referida ; c sou torcado a dcclaiar a v. ex.> quc o consi-

dero não jmigável.

O liiiearregado dc Negôcios de Portugal protestoti

junto do Ministério do Kstado contra a violacão ola cor-

respondência que lhc cra cnderccada— rcferindo-sc par-

tieularmente a um ofício lacrado, qtie cm 5 de Setcmbro

último Ihe foi dirigido de Gencbra ; a-pesar-de tcr exte-

riormente a indieacão "Delcgatíon du Portugal auprês de

la Socíété des N'ations.. e de vir lacrado com as armas

l>orluguesaî, o seu conletido foi subtraído e substítuído

j>or um papel tjue diĩ : "Retirado contenido. Miilieies an-

lífei.xislas de Catalunya. Dcpartaincut de Prensa, Ceiistira

i Propaganda,,.

O MJii 'ro d> FJmdo liiĩiilou c afĩi,, J a 1 uiiciilai' o

incídentc c a Iransmitir a seguinte evplicacão, vinda. ao

cjue |>areee, do Mínistério ttas Comuuicacôes: "Os erros

cometidos jiela eenstira postal obedccem em grantle parte

a inumerávcl quantidade tlc correspondência dírigida a

parliculares cm qtic se eonsigna como direccão a das di-

versas Kmbaixadas, I.egucôes e Consulados estrangeiros.

O mcllior mcio de cvitar a ccnstira dos docttmcnlos oli-

ciais é restríngir as autoríĩacôcs para quc os sútidilos es-

Irangciros recebam a sua correspondôii.'ia eom a diiec-

cão do domicílio na sua re|>resentacão dijiloniátíca e

consular,,.

Ao Govcrno j)ortugiiês, dcj)ois ttéslc laslimável in-

cidente c a-pesar-da sua reclamacão iieiiliuina garaiitia

foi clada, acêrca da inviolabilidade da sua correspon-

dêneia com os agentes diplom.íticos ou constilares res,

dentes na parte do territôrío espanhol ainda sujeito ao

Govcrno de Madríd.

Assim adquiriu a certeĩa de que o segrêdo du; co-

municacôes com os seus represéntuntes junto dêsse Go-

vêrno não ser.í res|)cítatlo. Kalta-lhe tlêste modo tima ya-

rantia esscncial tlas relacôcs dij)lomálicas. K lem tle con-

sidcrar não amig.ivel a atittide tomada jiclo Govcrno de

Matlrid.

I:m 30 de Selcmbro últímo, tjuando algumas malas

dos agentes d,| Joniútícos åo mcu Govrno Ciam coinlu-

ĩidas para bordo de um navío de guena |>ortugucs stirto

no pôrto tlc .Micantc. um grupo dc milicianos ao scrvíco

dc Madritl, pcrante numerosa assislcncía, procedeu nelas

a minuciosa busca. Como j<5 foi atiitnado ao Ministcrio

tle Kstado, êste faeto que rcpresentou clara víolacão das

imunitlades diplomáticas teve por fîm tinico sujeitar a

Missão porluguesa a um vexame público.

N'a manliã do tlia 1 tle Outubro corrente. no llotel

Palace dc Alicante, um indivíduo que dÍHÍa ser inspector

eliefe da Políeia do Mediterrâneo ínquíriu o n>.» Secretá-

rio da limbaixada porttigucsa acc'rca tlo parcntcsco ou

relaeôcs pc=coaí? que supunlia exislirem enlre cle o Duque

tic A'imodovar. Trantjtiiliĩada a polícia pelo interrogado,

reccbeu ésic das au'oritlades iocais, como única satisfa-

eão pclo vcxame sotrido c horas depois dêste, a declara-

cão seguinle.
"

Por afĩora pucde Us/cd esfar /ranquilo„.

Tendo êsse ftincíonáiio do meu Govêrno recebido

ordem para sair de Alicante, foi-lhe exigido. como for-

malídade indispensável para êsse efeito. um visto espe-

cial da Comandância Militar no seu passaporte diplo-

m.ílico.

Eĩles íactos constituem víolacão flagrante dos prin-

cípios qtie regem as relacôcs diplomátícas entre Gover-

nos: a sua repeticão relíra práticamente aos funcíonários

diplomáticos as imunidades dc que universalmente gozam

e torna impossível o livrc exercício das suas funcôes.

Para evitar quei.xas e reclamacôes que embora con-

siderassc injustas rcpresentavam semj)rc um motivo de

atrito diplomálíco, que nas circunstâncias presentes con-

viuli.i tv'i icre.-.-u o Govni'uo português â sua custa

a repalríac :o t'.e cerlos rcíugi.nlo- espanhôis. Foram a

v. ex.' pediii.is as providências necessárias para facilítar

o scu deseinbanjue em Tarragona
—

pôrto preíerido pelo

Govcrno dc M .drid. Clicgado alí o navio que levava os

refugiados, venticou-se não sô que nenhumas medidas es-

tavam tomadas para o cfcito rcferido mas tambcm que o

Govêrno de v. ex.a noin setjucr tinha comunicado o facto

aos seus rejircsciitantes locais.

lîtectuado o dcsembarc|tie, ousaram cstes apresen-

lar-se armados c com a prelcnsão de j>assar busca num

barco tjue levava icada a fl.imula da Marinha tle Guerra

l'ortuguesa.

As guaiiii^ôes ,\o transportc e do navío de guerra

tjue o comboiava ioram obrígadas a tomar jxistos de

combatc jiara a evcntualidade, quc j>arecia iminente, de

lcicin dc rcpelir uma agressão.

O procedinientt) clas autorítlades de Tarragona não

íoí apenas íncorrcto: tenho de o eonsiderar hôstil.

I:m documento aprcsentado pelo Ministro de Estado

espanhol ao Comité de não-intervcneão de Londres,

tliĩ-se que "por medidas incompatíveis com as boas re-

laeôes íntcrnacionais, todo o j)essoal. com excepcão do

limbaíxador. foi afastado da Hmbaixada (J.isboa). O Em-

baixador eneontra-se por êste tacto prisioneiro no local

da Embaíxada scm ncu'itinia possibilidade de comuniea-

cão com o exterior,,.

Muito rcceiitciiienle. jornais de Madrid que quási po-

demos considerar oticiosos anuncíavam em grandes tí-

tulos tjuc V. Ex.J eslava i>rísioneiro na sua Kmbai.xada.

lispcrci t|uc V. l:x.« negasse estas afirmacôes. Até

t'íte moniento de nenhum desmenlido ou simples aclara-

cão tomou V. Kx.'i a íníciativa.

Ora tuiha V. I:x.'>, como colaboradores dipiomáticos,
no coméco da guerra civil, segundo a lista e.xistente nos

Servieos tlo Protocolo, um Conselheíro de Embaixada,

três Secretários e trés Adidos com diíerentes funcôes.
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A correspontlência arquivada no Ministcrio dos Ne-

gôcios i strangeiros mostra quc. J.'sses setc funcíonários

cinco sc dcmitiram por não desejarem servir o Govcnno

de Madrid > que a um foi dada outra comis.ũo. lunto de

V. K.x.' rcstava portanto ajien s o Atíitlo militur.

Ficou V7. Itx.'i tjuásí isolado. Compreentlc o Gorérno

porluguês cjue, dadas as eircunslancias em que ocoircu o

facto Ihe tenha sido exlremamonte peno:o. Mas, noinea do

novos funcionários, podia o (.jov.'rno dc Madrid ter cvi-

lado que o isolamento de V K.c se prolongasse.
O Adido militar tcve de ser considerado, cm certo

momento, pessoa iiulescjávcl. Sabc V. Kx." as razôes do

caso : o Govêrno i>ortugut's ião podc consenlir .|tie fun-

eionários dessa calcgoria ;e iiaiisformcm cm ageiites dc

conspiracôcs ou iiitri,;as, en, irir siiiisoies internacioiiais

tle mentiras.

K i.ils.i lumbciii a afirmacão de que V. I \. n"io tcm

nenlnim,, >i,s,ibilidat!e de comunic.i.'ão c.in >> exerior .

A verclade incgável é que V7. K.x.' comuníca com o

exterior quando e coino qtiere.

K muito tácil provú-lo.
No período que vaí de 1 de Selembro a 17 tle Outu-

bro cxpediu essa Liir.baixada i>ara o cstrangeíro 69 tele-

gramas e recebeu tlo estrangeiro um ni'imcro cxactamenle

igual.

Enquanto hotivc ligacôes eom a Europa recorreu

V7. Kx.» fretjuciitemcnte ao tclcfonc, muitas vezes solíci-

lando os bons ofícios do Ministci ío ou da Adminísti'acão

Geral >los Corrcios para maior rapidez das comuníca-

côcs. K seiii|>rc cnconiiou cla parte tlestas cntídades as

tlel'crcncias e a boa vontaJe que ao seu allo cargo são

devidas.

I:m cerlo moinenlo relalou-me V. I:x> o facto de um

espanhol, prevendo a eventiialidade cle eeito aconleet-

menlo, o havcr ameagado tle morle : mas leuibrará

V. Kx.i deecrto t|tie lal ameaca ioi feila numa .-.ala da Em-

baixada, estando V. Kxv' a sôs coin êsse seu eonij>atriota ;

e não esqiiccerá V. Kx.> aíiida qtie cste foi introduzido

na Kmbaixada por um criado tjue para ísso tínha rcce-

bido prcvia Iieenca. Depoís da amcaea, V. Kx.i deixott-o

sair em jilena Iranijiiilidadc e iiiiuca tlcclínou o seu nome.

A-jic'sar-das circunslâncías lão paiJictilures dcste easo

íoi a l:mi>,i'.xada manclada guardar aunla com maior rigor
tlo quc uulcs. I a vcrclade c quc \. . Kv u:m jio.iido cír-

cular nas ruas tle l.ísboa cin libcrd.itlc o sosscgo tjtie nem

o mais lcve ineídenle pcrlurbou aintla

licspeitador ze'c-o das imunidades diplomaticas o

Govêrno |>ortuguês não podc consentir tjue as inninda-

das atirmacôes do tiovcrno de Madrid a t*sse respeito

j>asicm sem protcsto c sem esclarecimento. ,\ neccssidadc

tle os tornar conhecidos leva-me a rcservar o direito dc

publiear iniediatamente o j>rescnte dociuiiento.

Ksles faclos c otitros poolcriam ser infeliĩineule iiicn-

cionados—moslram t|tie, nas eircunstâucias actuais, c un-

possívcl ao Govcrno de l.isboa inantei' relacôes diplomá-

ticas normais com o Govtnrno tjue V. Ex.a representa ;

Jesde já as considero suspensas. Aguardando as modifi-

cacôes favoráveís que o tempo deve introduzir na situa-

cão da Espanha, ordeno neste momenlo ao Encarregado
de N'egocios de Portugal em Alícante que abandone o seu

posto.

Aproveito a ocasíiĩo para reitcrar a V. Ex.a os pro-

testos da mínlia mais alla consideracão.

a.) Al.'MINDO iMONTEIRO.

* • ¥

( in uin ii;i Spit;i do (aramulo

O Sr. I<r. Amotím Giiao, Professor da

llnívcrsídadc tlc Coimbra, realízou, no dia

31 do passado Outubro, na «Casa das Bei-

ras», dcsta cídade, uma ímportante conferên-

cia, subordinada ao tema «Llm día na Serra

do Caramulo».

Bem nos parecia, e não nos enganámos,
que o trabalho do ílustre catedrático seria de

apreciável merccimentc>, e por isso entende-

mos pedir a Sua Lx.-1 o excerto que damos a

seguir:

A Naturena — O Homem —

Ligão
da Scrra para a Cídade

K.\'.M0 SliNHOP PRUSIDENTI:

MlNIIAS SENIIORAS I: MlillS SENilORES :

llma eocursão á Serra do Caramulo, lcndo em vísta

upreciar as suas bclczas naturais, deve sobrcltido rcali-

zar-sc nos fins da Primavera, pelos meses de Maío e Ju-

nho, quando as principais cspécies do seu revestimento

vegelal—a giesta, o tojo e att' os earacterlsticos rododen-

dros -sc cneontram em plena floracão.

lî diversos itinerários nela podercmos escolher, eon-

soanle a zona serrana que maís nos aprouver visitar, e o

proprio meio de transporte que prefcrirmos.
rrcs excursôes especialmente se nos oferecem, to-

mando como ponto de partida as três sedes de concelho

o o-slacôcs Jc caminho de íerro mais prô.ximas : I. De

lontlcla, pela eslrada tlas Parccles do Guardão ; II. De

Aguetia, pela já quási eoncluida Kstrada Nacional n.° 39;
III. De Vouzela, a pc, pelo alto da Sena, até ão Caramu-

linho.

I.— Para o viaiante vindo do Centro ou do Stil do

l>ais, o itinerário por 'l'ondela é sem dúvida o mais aces-

sível e o mais comodo. Pcrcorrendo-o, teríamos ocasião

de visitar algumas das mais frescas c vicosas povoacôes
tlo ridente Vale de l.estciros, entre as quais Molelos, o

eouhecitlo ecntro tle fabrico da tão característica louca

j>reta, ein tôda a sua considcrável variedade de panelas,
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i.'tnatos, po/i.s padcliis, ântaras, afíjtiidi cs, jccilas, ta.

.no tcrtir is, ulhas /t yn Jc. e . .1 10 nlt io ioi«a-

í.iiiit 3 dc pari ai .oen ,a \elia igreja lo Guardao, de

glorio :a .raclicô s, j> iia pa -c ,. m is anliga .j.ie

iiouve por cstas reJonaezas, lendo se couscrvado mesmo

com jviroco e fregtieses nas horas ciinílosas dĩ con-

cjtusta niitculmann.

Kntretanlo, não serei cu quem por este lado vos ser-

vir.i dc cicerone, pois tenho a certcza de qut ;>ara mui'.os

Je vôs seria cnsinar o Padre Nosso ao Vig.íno.

II. Para qticm vcnha tla lieira-mar e tjucira l.izcr o

trajecto de auiomôvel, o accsso por Agueda c tambcm

reeomendável. I:le nos oferccciia cnsejo para visitarmos

u célebrc j>onlc romaua do ,Mfust|ueiro, a fi'eguesía tla

Caslanhcira tlo Vouga, clc quc nos í.ila CASTiI.IIO no Pccs-

bitccio da yionlantĩa, j;ois atjui \ ivcu . lurantc alguns at'.os,

uo lcmj>o em que ncssa íieguesía estavt, como Príor seu

irmão, o Dr. Augusto I reccnco ce C'ootilho, N'ão deixa-

ríamos de parar lanibt'ni em S. |oão do Monte. antiga

,t_ !c tl coiicellio ,t. ieu tor.il c n í ConquKtat'or

onde a velha catleia e >, pelourinlio se conservam a nda,

eoino recoi'dacôcs dêssc passado rcmoto. K, cscollicndo

ocasião oportuna, poderíamos mesmo fazcr tima visila ao

Dr. losé lulio Ccsur quc ali nos receberia com aquela

alma frauca .le Ixwi caramu mo, e, com o seu grantie co

nhecímenlo da>, coi-.is d . iiiais linda serra,, sabería juntar

o úlil ,n> ugradável na nossa etcursão.

Mas nãt> é ainda por aqui .juc queo lcvir-vos. ao

mcnos em c-pírílo, niinlius Senhoras e nicus Senliores.

III. O tiosso passeio liá-tle ser maís lougo. e por ea-

ininlio menos accssicel ; mas cS|>cio ijue clcjiois de o j>er-

coricrdes, tcreis vonlade tlc aplicai' Ihc aquêle vcrso clos

l.usiadas :

. . . camintio. . . alto c l:a:ioso

yias no tim docc, alcgrc c dclcitoso.

Partiremos de Vouzcla, a hislôrica lena dc S. Krei

Gil, do heroico Deccj>atlo tle Toro e do vc-lho P.f Mcslre

Simão Rodrigucs de Azcvcdo : e, encoiili ando-nos nesta

vila, não dcvcinos dcixur de fazci a ascensao 00 montc

tia Scnliora do C.islclo, o csjioião nuns sel' nlrional tlo

Caramulo, e 11111 dt>s inclhon s poulos de vista do país, ao

lado tlo Allo dc Santa Luĩia cm Viana tlo Castelo, ô^

Cruz Alla 110 I5ueaei>. c tlo Castelo da Peua cm Smtra.

Ali tlirenios aJetis a civilizacão, âs eslradas. aoi 1110-

dtiuos meios de tiansjioiJc : a via ordinária ser.i o nosso

liinco recurso, e uni v.u ipau e umas boas botas ferradas

.iccsiorĩos indisjiensáveis j>ara a iornada.

l.^i.inios ehcgados .i scrra bt'.uia, mas dcscansai, quc

v.uiios jiara terra dc boa genle. D.is liês íreguesías de

Vcntosa, Pacos de Vilharigties e Alcofia, que lcinos logo

na uossa Irciile, ajicnas vos dcixatci atjui esta ligcii'a uola:

nti frcyucoJas scrrauas, Irés nomes rcjiresenlativos, trés

glonas tla cicncía e tla lileralura porlugucsas.

Nasceu cm Ventosa 1). Antonío ,\ircs clc Gouveia,

granJe luminar da cátcdra, do ptilpilo c da tribuna j)olí-

lica. indifidualidade singular tjue pôdc dízer uma vez

iium dcsabafo iiĸímo c, talvez iambcm, nur.ia ocasião cm

quc entcndeu não dcver deixar os seus crcditos por mãos

alheias ; Quis scr cstttdantc, efuilcnlc; qttis scc padre, e

ûti bisp-- ; qnis sec poiílico, e ftti ministcc ; e, sc v.tnca iui

■/eneral, c' porqnc nunca quis scr so/dado.

Ena de Vílharigues o paí do Dr. Ricardo Jorge, um'

dos poucos
'

curopcus de Por'ugal... que um dia, ao ter-

minar o scu disetirso num Congresso onde se cncontra-
'

tmiii sábios tle todas as nacíonalidades, se viu rodeado

pelos nielhores de entre êles, eom estas palavras cntusíás-

licas ; C'est ttn cfíarmc de i-otts cntcndrc parler, Mc. de

Joc$e !

Teve ascendcntes na íreguesía de Alcoíra o Prof.

I.gas Monĩz. méciico insigne. cujos Irabalhos de angiogra-

lia ccrcbral corrcm niiindo c l!ie eonquislaram 110 cstran-

geiro uma aura dc admiracão que é alîna! bencíícío para

lodos nôs.

...
.
O; frt: :os vírram produzir sc ã ciclade, mas as

i'aizes ,la ccj.a mergul ia:n funcio na prtipría serra !

Comec.mdo a ascensão ao Caramulo, em direccão ao

pico mais elevado . |iie av.stamos o.cabcco das At>as, com

s?SS nictros de altiludc logo .Ji nos aparecem, um pouco

afastados do nosso caminho, algtins restos arqueolôgicos

t|tie bem poJcm scrvir-nos dc proveitosa líc.ĩo nos cami-

nhos desla vitla.

lunto da povoacão dc Sacoreliie. e lalhada no mais

abrupto da encosta esearj>ada. existe tuna pequena pla-

nura, uma .'c>|)écie dc degrau dc cscada, qtie lanto pode

ler sido retiro de eremita eomo esconderijo de ladrôes.

O povo ajilica ao local o nomc stigestivo dc I.amei-

tâo dc S. Dominnos, e diz a lentla cjue viveu ali o eelc-

brado íundador tla Ordem tlos Prcgadores. . . Um mon-

lão de j>cdrus tlcsmorouadas eonstituina a antiga morada

do Sanlo ; um euorme pcnedo, em tjue parccem revclar-

-se vcstigios cte trabalho htunano. tería servido de púl-

pito, tlontle êle íazia as suas prédicas aos quc vínham

ouvi-lo : ao lado. j>ode ver-sc uma scptiltura antropomôr-

lica cavada cm rocha. como c vtilgar encontrar-sc nos

saiituáritis medievais, a que o povo tla o nome de pia,

sein sabcr vcrcladeíiamentc o seti destino.

Ora, não é difícii tlescobrir a cxplieaeão de tais ves-

tígios arquct.lt'g.cos. cmbora seja impossivcl dcsvcnclar o

mistério da vida e o nonic de qticm ali dci.xou tão clo-

qtiente testeniunlio tla sua passagcm por êste "vale de lá-

griinas...

Eloqiientc teslemunho, dizemos, pcla oportuna licão

que uã sua fria niudez encerra.

O inoutão de |>edras desmoronadas, correspoiidenlc

sciii diivida a unia velha ennida, edilicada 011 inandada

eolilîeai pelo solitario caramulano. e onde êledeseiou aca-

bur scus dias, 110 reliro tla monlanha. é a iuiagem daquela

Uibia eonsli'uliva. obra t\c bem e de verdadc, que todos

nos lemos obrigacão de reahzar sôbre a terra, porque de
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lacto, como coslumava dizer o Km "» Ca-iiial i'atriarca

ntim dos seus mais saltitares coiiscllios aos novos, uin

guem, ao dei.xar éste mundo. o dcixa como o eneontrou

ou terá aumeu!ado néle a soma dc hem ou a soma de

mal. . ,

O p.'iicdo, tlonde o ignoratlo eremila falava as mulli-

dôes que aeorriam a escutálo. simboliza a obra de apos-

tolado que lodos prccisatnos le reulizar nesle intinJo, le-

van.lo a alma dos nossos nm.i pela jialavra falada ott

cscrila, o muito ou o pouco >

jue ein uo.sas almas livcrmos

recebido.

i E que l>elas serão essas obras matcriais e espirituais,

quc abencoado sera ,, nosso j.crcgiinar sôbre a terra, se

tivcrmos sein|>re tliante dos olhos, não como visão lerrí-

fica tla moite, tuas como salular aviso contra as tcntacôes

vãs tlo niu'itio, sc tivoiiiios sempre dianlc dosolhos, como

a tinlia o anoniiiĸ) stililái'io curamulano, a nossa propria

sepultura '.

Mas. . . Iristezas nũo pag un cliviclus. Ksiamos em Ju-

nho, é tlia dc íesta, e lá no allo o eslalcjar tios íoguelcs
anuncia pelos ares a romaria dc S. Pcdro do Covelinho.

Por aqui c por ali. em alegrc e ruidosa coinpanhia,

ranehos cle romeiros. em trajes tle vcr-a Detis, coi lam por

cstrcitos caininhos cm direccão ao alto. ondc a peqiiena

crmida faz lembrar uina jrømba branea, pousada u sombra

de anosa eai valhcira.

Vamos lambém alé la. A vctusta capelinha, ctim seu

arco elcganlc c scu inlerior ingéntio, oncle uni acentuatio

perfunie a rosnianinho enibalsaina o anibicnle, tein aqtiélc

ar dc lesta cle iima so vcz no ano. I:m conlíiiiia mobili-

tlatle, ronieiros e roineuas acotovt'lam se tlenlro do aca-

nliatlo icciuto. ondc seus avos vioruin c oiĸle seus ncíos

virão tanibém . . .

,', Vt'tles aqiiela_ lellias lcvaniada:. no bciral m.iís |>ro-

ximo tlo solo '.' Direis ialvez que as deslocou o vcnto. mas

não : é tjue algumas niiilhcrc. giuviclos cias vizinhoiĸI'as,

(|iiantlo senlcm clicgada a su.i hora, vcin ali as eseondidas

e, por siij>ersiícão, voltam uma telha tlc baixo j>ara cima

e assim a deíxam eslar até que lenhani o seu bom-su-

eesso> . . .

Cá fora, no |>et|ticno icciîilo ancxo, ronicii os eami-

nliam |>roccssionalnieiile, cliupéu nu mãt>. em cuiiipii-

nieiilt) tlas suas promessas, cmtjuanlo mocus tle capticha

Iraíes garrido. c voz cristalín.i lan.:a'ii ,ios n.res em grupo

a Santa Combinlĩa e outrds toatias caruotciisĩicas do can-

cioneiro rcgional. São sobi elutlo adnuraveis os eoros or-

feônicos eni que vánas io.cj se eonjugam t'ala, dcscante

c botc, como la dizcni iiuina pcrfeita harnionia, com ex-

lcnsâo tlas notas linais, a perder t'.e-folego.

Dcixcmos, cntrelanio, que o .iriaial se vá juiilando, c

vainos tlaí ule a vizinlia povoacão de Adsamo, uina das

mais altas da serra, onde a cssa hora se tlá aos eslomagos

a sua qiiota-|>arte na íestanca rija.

Knlrantlt) (>ela ru.t eslreila, lageacla ao natiiral, tjtic as

polentcs l>roehas serranas. por sceulos eni foru, aintla nũo

desgastaram convcnientcmente. dir-sc-ia que sô havia mu-

hĩrcs por aqucles sitios— tal a proíusão com quc o sexo

frágil nos uparece por patins e varandas, em remansada

convcrsa. -. Para onde foram os homens, santo Deus'?. . .

K emquanto á nossa imaginacão vai ocorrcndo, por opo.

sicão de sexos, a historia tlo capto das sabinas, eis quc

chegatnos a easa do mordomo å^ festa, ondc o iantar co-

niecara havia pouco.

Sabitia a novu da nossa passagem por ali (porque,

nestas povoacôes tão aglomcradas do Caramulo. não sei

qtie estrauha lelegralîa sem fios leva no mesmo instante a

lodo o povo a nolieia de quanlo se passa a volta dêle),

vem ao nosso encontro o dono da casa. e convida-nos a

enlrar com utna insistcncia que melhor diríamos intima-

cão, po:s nĩquele dia tcm lá comida capaz dechegarpara

uni rcgunento, c tomava como desfeita que não nos de-

morássenios, ao menos um bocadinho.

I ntremos, pois. Km espacosa sala que acanhadas ja-

uolas u cu.lo ilumin.im. como se fôssein dcsfiiiadas a ím-

jiedir as vislas eobíeosas do cxlerior. dispôcni-se, umas

ao iuJo das oulras, mesas dc pinho e velhas arcas postas

»ôbre bannnos, torm.mdo qtiásí um quadrado eoberto de

uiva toalha, ã bt ira do tjtial alinham cm dois rcnques os

1111111cro.11> convivas.

São, eoin ee: teza, os representantes varôcs de tôdas

as casas l,i aidtia , os parenles e amígos das aldeías vízi-

nlias. Il.i al: carus e caractercs rcaliiicnte distínlos, mas

uma sô ánsia veiJadeira dc salisfazer as exigêneias da

vísccra digcsliva.

I'eilos os c.iinj)! imcntos todos j>or tun e uin por

lodo. esj>ccial:nantio os donos da casa c os senliores

ceiesi.t Jioos tjuc íutervíerain no olicío rclígioso, sentámo-

ios sem n: >is i>i*c>imbuio.

i'a53. .mos eni cl.'.ro a elássiea sopa scca e o co.iido

.iio já tira'.i. servi-itis. e entranios no cacncit'O nnisado c

nos Lxir, bttcs ..e ;:!ela t|ue se liic segtiiram. Carne e maís

earne [>.r i a incsa. laia-se (>c>uco e eome-se niuito ; c

ijuaiulo iosso estouidgo já suspírava poralgum alimenlo

vcgel ,!, tjuo- |>.n.i :i boa gtnle da serra é o "pão nosso de

cĸla ttia,, c ;>or lal inotivo não aparece â mesa em dias

Jc its'a, c s quc sinyein ainda, da |>orla da cozínha, trés

nioct lôcs empunhando oada um seti antio assaolo no forno,

que colocam íriuii:antes sobre as mesas.

Ali o oliacto gozou o ijuc o gôsto i.i não podia aprc-

ciai'. a;st t>u: anc o nos lc soL>ejo que .íquele cozínhado

L>em pt;tiigi:cs nuo otrcna eoiiiparat,'ão eom tc>das as

n .iJelas do mcsiiio gc;:cro quc j.aia aí nos tcm ímpíngido

a oii'.ii ária ance>ti

N.io j>t>a,tiii,os ncSs mais ; e nem ao arro.i dccc e so-

nnos ia.c' scnlios no Caramulo ij tizemosas nicrecidas lion-

rus, ajiciias iciiialando jiclo apetecido copinho de aguar-

deute bagaccira, com sua competenle colher dc acúear.

Muilo bciii ! Agiatiecendo a ímprcvisla aniabilídade

tlo iĸisso liospedeiro, que agora ja nos dcixava rclírar,

embora desiazendo-se em mil desculj>as, c ajiresentados
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os nossos cumprimenlos a dona da casa, que vicra da

eozinha com lágrímas dc alegna j>oi ter iido um doutor

de Coimbra na sua festa. relomámos o no,so eaminho em

dircccão ao cabeco tlas .Y>ũs, ct.in sua aiíitude vizinha

de 1 .000 metros.

Como no Eansto, comeca então a dominar-nos a ten-

lacão tias alturas. ; Acima. cada vez mais acima !

Eu linha resolvido fazcr uma surprêsa aosmeuscom-

panheiros de excursão. Logo qtie chegássemos ao ponto

culminante tla serra. encarrapitar-me-ia no penedo mais

elevado, c ali. em transporlcs dc enlusiasmo, lhes deelama-

ria um soneto de CORREIA DE Oi IVEIRA que levava no

bôlso e qtie tcrmína assim :

Pois amar e' sitbir de monlc cm montc :

I: a gente -sempre a ver novo tĩorixonte

Clieí/a á yiontanâa, alar-fa o peito e o olfĩar.

I: depot's que câegoti fem pcna ainda,
l)c nãc ubir ntais al/o, ã iu.~< infínda .

— I)e não scr dyttia -c ndo podcr vcar!

Kstes versos levava para reci'ar l.i no alto. como vos

digo. Mas, ehegados alí, å vista dc tão grandioso pano-

rama, ceriou-se-nos a bôca em religioso silêncio, como sc

o enlêvo dos olhos atonilos de todo nos tivessc suprimido

a palavra. I: comprecndi então melhor at|ucla frasc pro-

funtla de Goi.Tlli. : Os montcs sdo mcs/rcs mtidos c l'a.~:cm

discipulos calados.

Olliamos para um lado. e é tôda a extensa bacía oio

Mondego, eom a monotonia dum grande Oecano, ontlc

as numcrosas povoaccies pirecem oulras tantas frolas al-

vinilcntes, a demandar o gígantesco promontôrio das ser-

ras tla K.slroJa c tla I.ouzã. quc se recorta bruseamente no

horízonle; do outro lado, é o vastíssimo relêvo da região

de Lafôes c Vale do Vouga, a estendcr-se até a luiha es-

branquicada das areias, no Iitoral dislanle. . .

Os graiĸles núclcos j>ovoados que descorlinamos

mais j>erlo, eomo Viseu. Torredcíla e Boaldeia, pareeem

simples aglomcrados tle colmeias môveis ; os mais lon-

gínquos, como Seia. Gouveia e S. Romão, nas aL>as da

Estréla, dir-sc-íam otilros lantos formigueiros ; os com-

báios do ramal tlc Viseu e da lieíra Alta, apcnas revela-

dos ás vezes por iiiíntisculo traco de fumo, lcmbram brin-

quedos de erianca : e o farol de Aveíro, com scus t>l me-

Iros de altura, tnais não avulta do quc um mísero canudo

de fogucte tle três rcspostas. . .

E preciso ascendcr a estas alturas para tcr a venia-

deira impressão da jiequcnez dtx humanídade no seío ot>

Natureza, e reeonhceer ao mestno temjio não ter sido em

maré de misanlropía á Totissencl quc o nosso Epico eha-

nĸui ao honiem "um bicho cla terra tũo pequcno...

Mas urge deixar aquelc admirável ponto de vista e

prosseguir na nossa excursão.

I.ogo ali perto assenta o povo de Covas. com a sua

vizinha e fronteira Povoa Pequcna, ponjue as povoacôes,

corao as almas. lambém ás vczcs ,ios aparecem aos pares.

O l'ovo e a Pâvoa, como l.i dizem simplesmente, para

mclhor distin;ão.

O conjuiĸo. isolado do rcsto do mundo na vertente

oricnlal da serra, constitue tim vei dadeiro odsis de mon-

/anâa, apresentando, por isso mcsmo, partícular ínterêsse

jiara os csttidícsos.

Kstamos numa das zonas mais sertanejas e menos

acessiveis tio Caramulo. Llm día. encontrei lá um vende-

dor de louca |>rcta de Molelos, tjue âquelas remotas para-

gens se aventurou, eom a sua pesada carga.

J O senfíor nac c dcstes sitios, pois nao ? pregun-

toti-me. !:, a uma respos.a negaliva . liem se vê ! Mandam-

-se os condcnados para Africa : podiam-se inandar para

aqui.

Terra singular c csta, de aspectos c costumes bem dí-

lerentcs dos das outras terras vizinhas. As casas de habi-

lacão. niuito encostadas umas âs outras, têm por vezes as

narc.les muis allas c\o qtte o telhado, para melhor rcs-

guardo da vcnl.uua : en, .i.nia vive a tamília. e cm baixo

os semoventes. potlendo dizer-se que esta cohabitacão

com os gados realiza no inverno um excelentc mcio de

cfiaufiac/e natural.

Os ares são lavados e as águas magnífîcas : o hal">i-

tante é por isso robusto c sadio, c muitos por lá podem

vangloriar-sc de utinca tcrem tomado "remcdios de botica,,.

Por outra vez, galiava cu a tim respcitável velho, oitenta

ianeiros l>em puxados. o seu porte desempcnado c a sua

niagnítica saútle :

—S'ao c lanto assitn. incti sentĩor. As doencas lambe'm

se pcgam Si gcntc, c dclas niiigac'm sc livra. Mas, gracas a

Dctts, o que por aqtti cntrou (c apontava a bôca) nunca

pcr c'tí' tnais saitt !

Kstamos, como vos dissc, ntun caraetcrístico oásis de

montaníia, ntim verdadeiro mundo âparte. Pode a gente

daquele povo contrair ligacão matrimonial com pessoas

de fora. desde que saia dc lá ; gentc de fora não pode vír

casar ali, a não ser que para ísso obtenha uma licenca es-

pecial, scmpre diíícíl de conccdcr. E, \ aí dc quem trans-

gredir aquela prática tradicional !

Llma mulher tjue tenha emígrado para ganhar a vida

em trabalhos agrícolas ou domcsticos, e rcgrcsse grcivida
á sua terra, não j>ode lá cntrar ou c expulsa violentamente,
se a gravidez st> mais tarde se reconhece.

A endogamia c. por isso. regra gcral : e qu.ási todos

05 habitantcs daqueles tlois povos são atĩnal parentes uns

dos otitros.

Estamos, rcpilo mais uma vcz, num pcqucno mundo

âparte, e ali temos também um campo magnífîco para o

csíudo tlos íenomenos soeiais, que, cm semclhantes condi-

côcs, nos aparecem em mais reduzida escala. como que

encerrados numa redoma de vídro. 1; uma grande e salu-

!ur lieão ali podemos colhêr tambcm sôbre as causas da

erise que o mundo atravessa.

Niiiguéui ignora. eom efeíto, que entre essas causas
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figuram algumas dc ordem externa ; mas figuram outras

quc eslão afinal dentro de cada um de nos

O problcma foi juslamente foeado em ternpos. muna

nota ofĩcioso tlo Ministério tlas Kinant,as, sôbre os dcsial-

ques apurados em diversas Tesourarias clei Kazenda Pú-

blica do país, ondc se npontava. como dctcrminante es-

sencial dêsses dcsfalqucs, "não a miséría ou a fraca remu-

neracão dos funcionários. nu_ o luxo, o jôgo, o gôsto tla

vida larga, a ânsia de rápido eiirítjuecímento,,.

Esse facto pode aqui veriíicar-sc bem ao vivo, e bcm

dolorosamcnte, por sinal. A alla dos precos provocada

pela Gtierra c a abunduncia de j>aj>el-moeda em cireula-

gSo trouxcram tambcm a csta zona serrana hábitos deseo-

nhecidos Je gastar ã larga.

O fabuloso preco atingido pclo gn.do, que constítui

para mui!.. genlc a ún.ea lonle dc receita, tleu aos mais

jiobrea a ini|>ressão de ter ehcgado a liora de sc lornarem

rieos, sem tliticuldades de niaior.

Suii|>Ies cavadores e rendciros, sem eira nem l>eira,

cntenderam dever passar a proprict.irios e foi um louvar-

-a-Deus, pedindo dinhciro a juros clevadíssimos, na cs|>e-

ranca tle cjtie brevc se pagaria. O gado para ludo dava. . .

"O gôslo da vída larga, a ânsia de rápido eiirítjueci-

mcnto,,.

l'rocarani-se hábitos de viver modesto pcla osteiila-

5ão de grandezas de tjucm não sabc o qtie o dinhcno

custa a ganhar. Grandcs conlas no ourivcs, grandes con

tas no sapateiro, grandes eontas no alfaiatc.

Deixouse o btirel. liaolo e lccitio em casa, pela easi-

mira eslranjeira de elevado prcco. 1: qiiaiĸlo nos tlias dc

Lira se dnscia a vila, era semj>re animada eomesaina n^

melhor easa de jiasto, onde todo o pobrc tle Cristo se

íulgava com direilo |>ara dizer ao eslalajadeiro, ali .i L>ôca

clo tonel : líolc e dei/c : o sc! qnando nascc c' para /odos !

Mas brevc chegott a hora da liquidacão. I.aíxaram os

j>recos do gado c tlos gcneios agi íeolas , e o dinheiro qtic

dêlcs vinha já não chcgava, tlcntro em pouco, para j>agar

os elevados juros.

Llm recurso ainda sc vislunibrou : vender as terras

que sc havíam comjirado. Mas como ? sc ninguém asquc-

ria agora c nínguém as cjuerc. . .

. . . E veio csla boa gcnte a reconheccr como encon-

trou a sua desgraca preeisamente na felicidade passageira

e ílu 'M-io da>juele pcríodo cm que se viveu â larga, sem

saber doiicle o clinheiro vinha. sem saber por conseijiicn-

eia j>ara onde cle ia. . .

Mas não podcmos tleinoiar-iios em divagagôcs. tjue

sc faz tartle e temos aiiĸla muílo eaminlio a |>crconer.

Pela Malhada do Salgtieiro. eorlenios em direccũo ão

Ventoso, oulro píco maís elevado que agora se mostra na

nossa íreule.

A serra, j>eIo menos na vertente oeídental, é tôda cla

cultivaJa alé aos mais altos cumes. 1: na parte sobranceira

aos jiovos de Vermílhas e de Alcofra aplica-se-lhe mesmo

o nome stigestivo de Serra do Pdc.

Serra do Pdo... Meditemos sôbre éste nome, mcus

Senhores.

Cá em baixo, pcla planíeie, e muito especialmenle

pela cidade, enconlramos nôs ás vczes homens que antlam

.emprc macados por... nada fazerem. Excelentes pes-

soas, genie pacífîca, sem fazer mal a uma môsca, seriam,

entretanto, capazes de cometer um assassinato. se encon-

trasscm jiela frente o åomcm quc inventou o trabalfĩo.

Atjui. nesta |>arte da serra, muíto ao conlrárío : por-

que moram ali os homcns qne mataram a Preguica !

ô E quercis .-aber coí.ĩo ?

N'a luta contra a hosũlídade do meio desenvolveram

o seu engenlio, e puseram a render ao máximo a activi-

dade tlo seu braco. Cultivaram o milho, a vinha, a batata

e o fcijão. emquanto na encosta havia tcrreno arável e

bem irrígado para o fazer ; levaram ainda mais acima a

cultura íio solo, disputando á rocha o fio de água, ã custa

de uma incrível tcnacitlade ; e quando a serra bravia já

so n.,.> ; >re_ ! >va a outra coisa, ainda |)elas cavadas ou

qttcimadas dela liraram o pão de centcio, fazendo alourar

a tnesse onde st> as j)edras negreiavam.

I, lá >!>ssc o pocta do Attto do Eim do Dia :

Qnando a Prcguica morrer

A/c' o moníc maninfio,

Alc' fragtiedos da scrra

!\trJo rosas, pJo e vinho.

Mas conlinuemos. Do Vcntoso até ao Caramulinho, o

pico mais clevado de tôJa a serra (1 C7-i metros). são, a

tlircito, ccrca cle 13 quilômelros, quc |>or uma estreita ve-

rcda c com bom guia podercmos pereorrcr em duas ho-

ras. E sc atrás dissemos adeus â cívilizacão, aqui leremos

de despedir-nos lambém das j>ovoacôes, pois é sempre

por tuna zona eomplelamenlc dcspovoada que íarcmos o

nosso trajecto.

DeixanJo á esquerJa o pico lanús ( 1.025 metros) e

bilvarcs, passaremos pela ermida de S. l.arnabé, com seu

lelhado de pedra, para mais seguro resguardo do venlo.

Mais alcm, uma toada plangente víuha de espa^o a

cspaeo até nôs. Apurámos o ouvido, e pudemos surpreen-

der duas pastoras, que apascentavam o gado em cabecos

dislantcs uin do outro, a "convcrsar j>or cantoria,,. E uma

forina ínteressante de sc ouvirem e entenderem, a que

Castii.iio se re'.'i'iu no Prcshi/c'rio da yicn/anfta.

Seguindo senipre pela cumeada da scrra, passamos

tlepois da zona granítiea para os xistos. Ojiera-se então

uma completa mudanca na j)aĩsagcm, bem prépria para

impressionar e adcstrar a visão dos aprendízcs de gcti-

grafo. Tudo intiJa : a água falta. a vegctacão rarcia, a etil-

Iura do solo ciesaparece. A nossa alma eoncentra-se, ele-

va se e eomo cjtie se dobra sôbre si mesma. neste cenário

de maravilha jiara versos de Iun'OUEIRO :

Terra iih/rala onde a tic.nc a cttsto dcsabcoclĩa,

licbendo o sol, ccmcndo o pc, mocdendo a coctia.
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Mais adai'.-, soi rc as corgas i Mis rtO, oiĸlc a

vt:J. nlc >rie ít lo ,i ímu qu >i aih c esc.rp

temos a scns, ũo nitn -. da vt rl ^cm ^u :c o al.siio

jue se ctitti a uossos p-.c

O dor d iso e escalvado ua erra Já ios por ve_.es

a imprcssão cle pcrcorrennos urna cfiana Jc Aiigôia ou

um uaclo do scrtão brasileiro. 1. comec:a como que ins-

lintívamcntc a torturar-nos a sêde.

Procuramos água por todos os lados, mas nem o mais

leve veslígio dela conseguimos encontrar. |á nos invade o

desalento, sob o calor ardente daquela tarde de Junho.

Mas o nosso guia anima-nos, dízendo que maís adiante,

não longc do eaminho, havia unia nascente a sombra dum

salgueiro

A expectativa daquele reirigétio e daquela íresca som-

bra dá mais lirmeza aos no.sos passos. Kntrctanto, por

mais jue sondássemos os longes, o salgueiro juovíJcncíal

não aparecia, lendo conslituído alinal. para nás, verda-

deira miragem. . . no descrlo.

"Mguns quilômetros voividos, nos.o u,a,cme,aa

csquadiinhar ct idatiosamentc o terrcno, elevn nos.i bcira

tlum charcc inundo. :r _tlí i _,;ccnte dc tjuc nos ialara,

mas o sa gteiro tin'ia dcsaparec dt t. scrrano. in'migo

das ãrvores, aj>arecia-nos ali agora como reu dtim odioso

crimc c comprcendemos cnlãc>. mellior clo que ntinca,

loda a verdadc dat|tclc ditado popular ,la Sérvia : Qnem

dcrrnba tima Cirvorc, mata iiin homcm !

i'.ebcmos da ugua lodosa que se nos deparava. não

sem nos ter ocorriJc sorve-'a ulravés de u:n lenco, posto

ii laia tle tillro, como usavain lazer os nossos soldados de

Aírica. I: conlinuámos o c.iii.uiho. tlcsilentados.

Mas, cle rejienle, pe!as alttiras tle Varzielas tun ncto

inijircvi-lo vcm mtnlar a faec tlas eoísas : ti cst;„.la nova

das Parcdes clo Gttardão, |>or oiĸle um auloniovel de.lizn

cin mnrcha lenta. surge ali aos nossos olhos des!uinb>ado_.

. . . Estamos chegados a pôrto dc laKamento e. sem

tleixarmos uinda a serra. entruinos tle novo na eivilizac.io.

(Conclnc no proximo mtmcro)

* • *

Noîas esta.is.icas dos estabeletinienlos da ensĩno secundárîa

paititalar, tom alvarás, posteriores å tiiatão da

Inspettão beral do Ensino Partitolar

(Co-iclusão)

Cole^io Eialho de Almeida— Estrada da Correia (Cariude)
Lisboa Auloru.idu ã admissão de 50 ínternos e 50 externuí.

Desíina sc aediuandos do sexo masculino- Ensmo Gerai dos Li-

ceus e Técnico Protissiunal—Al v, n.° 112 de 27 de Juuho de l 9.1 i.

Escola Israelita Kua do Salilre, 82, Lisboa Aulorizado a

admissão de 85 externos ■ - Destiua-se a educandus de ambos us

sexos
— Ensino Primái io e Secundáno (completo)

- AI varã n."

113 de 8 de Novembro de 1933.

Coléjjio Barr .nense Bajreiro Autonrado ã admissão de

30 externos Destina se a educan.os de ambos cs setos
— En-

sino Pnmário e Secundano (il.v> ciclo)
— Alvaiá n.° 1 1 i de 9 de

Novembro de 1933.

Coléjjio Femiuiuu Fiauces Kua do Salit í. b- l tboa

r\utoizaio ;( admissão de 150 externos—Ensino Primáiio e Se-

zt: dário iG^rali -Ahará n.° 115 de 10 de Novembro d« 1933.

Eîcola Ke.L.ional Dr. José Diniz da Fonscta - Sardeira (Sa-
butfali Autoriĩado â admissão de 10 internos e 10 externos—

Destina se a educandos de ambos os sexos— Ensino Primário e

S cundário (i. ticlu) --Alvará n.° 116 de Novembro de 1933.

Coléyio do Beiinho Esposcnde—Autorizado ã admissão de

20 inerncî á'i sexo masculino e 30 externos de ambos os sexos

- Ensino Pnnírio e Secundirio (1. e 2.° ciclo) -Alvarán.0
117 de 2 de Novembro de 1933.

Deutsche Schule Porte— Kua Guerra Junqueiro, PÔrto —Au-

tonzado á admissao ae 200 externos —DeMina-sc a educandos de

ambos os sexos— Ensino Primário sob planos e programas por-

tugueses e Secundário se<;undo planos pr6prios
—Alvará n,° 118

de 12 de Novembro de 1933.

Colégio do Campo de Regenera^ão
—

Pra^a da Reptíblica

208, Pôrto— Autorizado á admissão de 60 externos—Destina-se

a educandos de ambos os setos
—Ensino Primário e Secundário

(l.a, 2c~ e 3.1' classe! -Alvará n.° 119de 12 de Novembro de 1921.

Externato Lusitano — Vila Nova de Gaia—Autorizado â

admissão de 80 evternos—Destina-se a educandos de ambos os

sexos
- Ensino Primário e Secundárío (Geral)

— Alvará n.° 121

de 25 de Novembro de 1933.

Coléjíio Filipa de Vilhena—Rua Tenente Vidal Pinheiro,

j 1, Fô; co — Autorizado ã admissao de 80 exteraos —Destina-se a

i->dii:ando3 de ambos os sexos — Ensmo Primário e Secundário

ÍGeralj- Alvará n.J 122 de 24 de Novembro de 1933.

Colé^io Externato de Gaia—Vila Nova de Gaia--Autorizado

ã admissão de 80 externos—Destina-se a educandos de ambos os

sexos -Ensino Pnniário e Secundário íl.'1, 2.a e 3.a classe)
—

Alvará n.° 124 de 8 de Fevereiro de 1934.

Colégio de Nossa Senhora da Conceicão Kua da Cedoíeita,

637, Pôrto— Autonzado á adunssão de 10 alunos no internato

e 70 no externato Destina-se a educandos de ambos os sexos—

Ensino Primáno e Secundáno (1.° ciclo) Alvará u,° 125 de ]0

de Kevereiro de I 934

Novo Colé^io Lusitano Matozmhos Autorizado â admis*

são de 70 externos — Destina-se a educandos de ambos os sexos

— Ensiuo Primário e Secundário (1.° ciclo) - Alvará n,° 126 de

10 de Keveieiro de 1934.

Colé^io Nossa Senhora do Carmo - Penafiel—Autorizado â

ndm;ssão de 50 interncs e 200 externos — Destina-se a educan-

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

Alvara n," 127 de 21 de Fevereiro de 1934,

Colégio Nossa Senhora da Conceiyão
—Kua N.° 24, Espinho

-Autorizado ã admissao de 7 internos e 60 cxternos— Des-

tina-se a educandos de ambos os sexos -Ersino Primário e Se-

i.undário (Geral )
— ■ Alvará u.° 128 de 21 de Fevereiro de 1934,

Sata de Estudo Júlio Dmiz— Foz do Douro i Pôrto)—Auto-

rizado ã admissão de 18 externos simultâneamente — Destina-se a

educandos de ambos os sexos
-

Dirigir e^tudos de alunos do

curso Secundario—Alvará n.° 129 de 21 de Kevereiro de 1934.

Colégio Pro^resso
— Kua dos Coutinhos, 2~>, Coimbra—Au-

Luruado â admissão de 60 externos—Destina se a educandos de

ambos os sexos Ensino Secundário (Geral)
—Alvará n." 131 de

22 de Fevereiro de 1934.

Colégio Sal vador— Kua do Esquível, Beja — Autorizado å

admissão de 150 externos—Dcstina-se a educaudos de ambos os

seioá -Ensino Primário e Secnndário (1.° e 2.° ciclo)
—Alvará

n.° 132 de 26 de Fevereiro de 1934,

Colc^io Alenino — Aveuida Columbano Bordalo PÍnheiro,
Lisboa —Autorizado a admissão de 200 extcrnos — Destina-se a

educandos de ambos os sexos --Ensino Primárîo sob planos por-

tu^aeses e Secundário sob planos proprios -Alvará n.'! 133 de

11 de Julho de 1^34.

Salas de Esludos Alexaudre Herculano—Kua do Po^o das

Patas. 12, Pôrto —Autorizado á admissão de 12 eiternos — Des-

tnii-6e a educandos dc ambos os sexos —Diri^ir os estudos aalu-

nos do Cuiso Sccundáno— Alvará n,u 134 de 8 de Marijo de 1934.
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Salas de Estudo 1.° de Dezembro—Rua Portas de Aljustrel,
Beja—Autorizado ã admissão de 8 externos em cada sessao de

estudo—Destina-se a educandos de ambos os sexos—Dírec<;ao
de estudos para o Curso Secundário - Alvará n.° 135 de 15 de

Mar^o de 1934.

Coléj,io da Imaculada Concei^ão — Rua dos Fornos, Lame^o
— Autonzado ã admissão de 40 ínternos e 65 externos- Desti-

na-sc a educanaos do sexo feminino—Ensino Pnmário e Secun-

dário-Alvara n.° 136 de 20 de Abril de 1934.

Grupo Lecciomsta de Lagos
- Kua Júlio Dantas, La^os— Au-

torizado ã admissão de 65 externos !)cstna-se a educandos de

ambos os sexos— Easino GcmI do. Liceus -Alvará n.° 137 de

18 de Abril de 14* 1.

Colégio de Dubnn - -'i ravcssa do Carmu. 2, Bra-a ■ Autori-

zado ã admissáo líc 1 ■.. ínb rnos lo seito fermnino e 170 externo i

do ambos os sexos Ensino Primino e Secur.dário Geralj- AI-

vará n.1 13S de 1 dc Maio ue 19 ,

Coiêgio de Santo Antoniu —Louía. Autorizado a admissão

de 70 etternos Dest ina-se a e n !o . d .niK ^ sexu.s- En-

smo P.-iii.ai 10 c Sscundário (I .

u
ciclot A vará n, 139 de 10

dc Maio de 1934.

Externato de Feĩgueiras Feljjueiras Auto"izado ■i admissão

de 1 8 externos -- De d :n,i-^ ■

a > ducnn '■
s dc us os sexus — En-

sino becundáno ( 1 .° ci. lo)- Alv. n
°
140 ac ■ t> de Maiu de 1 ^34.

Colégio de Santa ÍHana Travessa de Saota Maria, 12, Lis-

boa— Autorizado ã adinissao de 40 exteinos Destína r.c a edu-

candos dc ambos os sexos Ensino Pnmaiio e Secundário ll [,
2.d e 3.'1 classe)

—Alvará n.° Hl de 18 de Abril de 1934.

Colégio Loulctano— I_.cn lé —■ Autoi 'izado ;'i adinissão de 30

externos - Destína se a educandos de ambos os sexos
- Ensíno

Primírio e Secundário ( ĩ.° ciclo )
-- Alvará n.° 142 de 2 de Alaio

de 1934.

Colé^io Moderno de S, José —Vila Keal — Autorizado ã

admissão de 20 intcrnos e 35 externo-t De^tma-se a educandos

de ambos os sexos -Ensino Primário e Secundário (Gcral) Al-

vará n." 143 de 18 de Maio de 1934,

Colégio Coimbra—Penedo da Sa.idade, Kua N,° 6, Coimbra

—Autorizado á admissão de 80 externos I)estma-se a educandos

de ainbos os :ie\os Ensmo Secun.iário (Gcral) e diri^ir estu-

dos em Salas de Estudo — Alvará n." 144 de 22 de Maio de 1931.

Cole'gio de Santo Amnro Oeiras Autorizado á admissan

de 56 externos -Deslina-se a educandos de ambos os sexos En-

sino Primário e Seeundário ( 1 .

°
c i c 1 o ) Alvaran." 145 de 31

de Maio dc 193-1.

Colégio Jiilio Dini/, -Pôrto -Autoii rado á adnnssâo dc 90

extcrnos — Destina-sc a educandos de ambos os síxos
-- Ensino

Primário e Secun Jário (1.° ciclo) —- Alvará n.° 146 de 30 de

Abril de 1934.

Evleinato da Sanía Casa da Misericordia Moncão- Auto

rizado ã admissão de 60 externos --Destina-se a educandos de

ambos os sexos Ensino Primáiio e Secundáiio ( I ." ciclo) Al-

vará n.° 147 de 30 de Maio de 1931.

Coléi^io de S. .los>; Coimbia- -Autorizado ã admissâo de 35

intcrnos do sexo temmino e 50 externob de ambos os sexos
---

Ensino Prinuiio e Secun.'ái io : 1 .' riclo) A'vara n." . 18 de (j

de Junho de 1934.

Coléi;io de S Josi* -- Curia-- Autnmado a admis;ão de 300

externos Dcstina-se a educandos do sexo uiasciilino de nacio-

nalidade espanhola -Ensino Primirio e Secund.irio Alvará n.u

149 dc 29 de Maio de 1934.

Instituto Acade'mico Castelo Branco —Vila Nova de Famaĩi

cão - Autorizado ã adniissão de 90 externos -Destina-se a edu-

candos de ambos os sexos Ensino Primário e Secundário (Ge-

ral) Alvará n.° 151 de 23 de Abril de 1934.

Colé^io de Lamego -Bairro da Ortigosa, Lamef*o--Autori-

zado ã admissão de 250 internos e 100 exlernos ~Destina-se a

cducandos do sexo masculino Ensino Primário e Secundário—

Alvar.í n.° 152 de 3 de Julho de 1934.

Sala de Estudo do Capitão Calado -Kua Joao de Barros, 9,

Viseu—Autorizado ã admíssão de 16 externos em cada sesslo

de estudo—Destino-se a educandos de ambos os sexos—Ensino

SecundánofSala de Estudos)
—Alv. n.° 153 de 17 de Julhode 1934.

Sala de Estudo D. Diniz—Rua de Santa Catarina, 251,
Pôrto -Autorizado ã adniissão de 50 externos—Destina-se a edu-

candos de ambos os sexos—Dirigir estudos do curso Secundário
—Alvará n." 154 de 16 de Outubro de 1934.

Instituto de Música de Coimbra—Coimbra—Autorizado â

admissao de 80 externos—Destina-se a edacandos de ambos os

sexos--Ensino Geral da Sec^ão de Música do Conservatorio—

Aivard n.° 155 de 19 de Outubro de 1934.

Colc^io de \iza— Niza — Autorizado ã admissâo de 65 ex-

ternos Destina-se a educandos do sexo masculino—Ensino Se-

cundário (Gcral) Alvará n.° 156 de 24 de Outubro de 193^.

Instituto Nacional do Comércio -Rua da Palma 272, 2.°,
Li&boa - Autoncado â admissao de 85 externos—-Destina se a

educaodís de mbos os seios
— Ensino Coraeicial —Alvará n,°

157 de 3 de Novcmbro de 1934.

Coié^io S: va Teixcira Kua Pinto Bessa, 595, Pflrto—

Autonzddo a aamissao de 70 exíernos - Destina-se a educandos

de ambos os se\os
- Ensino Primário e Secundário (1.° ciclo)

—

Alvará n." 158 de 5 de Novembro de 1934.

Novo Coléjjio Portujiuês — Rua Duque da Terceira, 38, Pôrto
—Autorizado â admi^sao de internos e externos—Destina-se a

educandos de ambos os sexos Ensino Primário e Secundário

(1.° cicloj-Alvarã n.° 159 de 26 de Novembro de 1934.

Externato D. Diniz —

Larj;o Cândido dos Reis, Leiria—Au-

torizado á admissao de 150 externos —Destina-se a educandos de

arabos os sexos -Easino Primáiio e Secundário (Geral) e com-

plementar de Letras e Sala de Estudos —Alvará n." 160 de 9

de Novembro de 1934.

Colé^io Mestre de Aviz -

Cal^ada de S.mto Amaro, 3, Lis-

boa -Autorizado ã admissão de S2 internos do sexo masculino

e 80 externos de ambos os sexos -Ensino Primário é Secundário

[Gerall e complementar de Letras e Sala de Estudos-- Alvará

n." 161 de 9 de Novembro de 1434.

Colégio João das Keyras -Vila Vit^osa
- Autonzado ã admis-

são de 60 cxterncs— Destina-se a educandos de ambos os sexoa

— Ensino Liccal (Três 1 ,',s clisses) -Alvará n.° 162 de 19 de

Nûvcmbro de 1934,

Colégio E^a de Queiroz — Rua do Arco do Cego, 92, Lisboa

—-Autorizado u admissao de intcrnos e externos -Destina-se a

cducandos de ambos os sexos Ensmo Primário e Secuudária

(l.1, 2.a e 3.' t 'asses') e Conservatôrio—Al vará n.° 163 de 19

de Novembro de 1934.

Col?j>io do Condestável - Venda do Pinbeiro (Mafra)— Axi-

ton.Mdo a admissão de 45 inteiuos e 100 externos
- Destina-.se

d . du.'diuoa de anihos os sexos
— Ensino Geral do Curso Secun-

dário e complementar de Ciências—Alvará n.° 164 de 26 de

S'ovembro de 1(|3 1,

Escola Secundária Bracarense — Avenida da Kepública,

iîraga Aulorizado ã admissão de 5 internos e 3& exlernos—

Destntrt se a educandos de ambos os sexos
- Ensino Secundário

(até .i 5.a clas.se) Alvará n.° 165 de 26 de Novembro de 1934.

r:an^ ísĩ p..iíio do Ti'oĩo. 25. I isboa — Autnrizado

a admissão de l/O e\terno-i— Destina-se a educandos de ambos

os sexus — Ensino Primário e Secund.iiio (î.° ciclo) e planos

práprios— Alvará n. 166 de 27 de Novembro de 1934.

Cule^io Moderno Oueluz (Sintra) — Autori/ado ã admissão

dc 80 externos Destina-se a educandos de ambos os sexos
— En-

smo Primirio e Secundário (Geral) e Conservatorio Alvará n.°

167 de 28 de Novembro de 1934.

Institutu Acade'mico Portuense - Ku : da Boa Vista, 442,

Pôrto—Autori/ado ã admissão de 70 externos — Destina-se a edi-

candos de ambos os sexos Ensíno Primáiio e Secundário (l.a,

2.il e 3.a classe) —Alvará n.° 168 de 27 de Noveinbro de 1934.

Escola Valsassina—Avenida Antônio Augusto de Aguiar,

148, Lisboa —Autorizado ã admissão de 10 intcrnos e 200 ex-

ternos Destina-se a educandos de ambos os sexos— Ensino Pri-
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mário, Secundário e Comeicial—Alvará n.° 169 de 27 de No-

vembro de 1934.

Colégio de Silvcs—Silves - Autorizado ã admissão de 50

internos e a externos de ambos os sexos — Ensino Liceal (cinco
l.aS classes)-Álvará n." 170 de 2S de Novcmbro de 1934.

Colégio Farense—Rua Castilho, 1, Faro —Autorizado ã

admissão de 50 externos -Destina-se a educandos de ambcs os

sexos -Ensino Liceal (l.*1, 2.a e 3.a classe)
—Alvará n.° 171

dc 28 de Novembro de 1934.

Colégio de Santa Catarina —Monchique—Autonzado de 30

internos e 90 externos -Destina se a educandos do ^eto femi-

nino— Ensino Geral Secundário—Alvará n° 1/ .: de 28 de Nu-

vembro de 1934,

Colígío Sagrado Coracão de Maria Penafiel -Autorizado

á admissão de 10 internos e 85 cxternos — Destina-se a educan-

dos do sexo feminino —Ensino Primirio e Secundário (1.° ciclo)
Alvará n.° 173 de 29 de Novtmbro de 1934.

Culégio D, Filipa de Vilhena —Avenida Praia da Vitôria,

31, Lisboa—Autorizado ã admissao de 120 externos -Destina-se

a educandos de ambos os sexos -Ensino Primário, Secundário

(Ceral) e Conservatário— Alvará n,° 174 de 29 de Novembro

de 1934.

Colégio D. Dĩniz—Praca Mousinlio de Albuquerque, C. V.,
Lisboa— AutorinTsdn ,'. a,..:. i'. n.-, !e

1
3 ..

'

l-ího C'- .;>_\o w.ã ■

culinp c 1*0 extcrnoa de ambos os .... xos Ens no Px imano. Se-

cundário (Geral), EJuca^ao leminiua seí* :ndo planos prôprios
-■

Alvará n." 175 de 30 de Novembn dc i 93 i.

Instituto Politécmco Moura Antorizado .; admissao dc

80 eiternoj — Destina-se a educandos de ambos o. sexus En-

sino Primário e Liceal (1.;|, 2.a, 3,a e classe)
—Alvará n,° 176

de 5 de Dezcmbro de 1934.

ColéjJÍo Caldense -Caldas da Raínha —Autoriztdo ã admis-

são de 70 cxtcrnos - Destina-se a cducandos de ambos os sexos

—Ensino Prímário e Secundário (Gcral)—Alvará n." 177 de 20

de Dezemhro de 1934,

Escola Moderna —Rna Herôis de Chave3, 667, Pôrto—Au-

torizado ã admissão de internos e cxternos
- Destina-se a edu-

candos de ambos os sexos
—Ens.no Secund.íiio e Técnico Proíi3-

sional e Sala de Estudo—Alvará u," 178 de 22 de Dezembro

de 1934.

Internato Anexo ao Liceu de Sá de Miranda — Braga— Auto-

rizado ã admissao de 200 internos - Destina sc a educandos do

Bexo masculino—Ensino Secundário - Alvará n.° 180 de 2S de

Dezembro d<: 1934.

O Acadéniico de Setúbal Rua de Santa Maria, 20, 2.", Se

túbal—Autoiizado á admissãn de 60 externos Destina se a edu-

candos de ambos os sexos -Ensino Prunário, G.tqI dos Líceus

(Sala de Estudos)-- Alvar.í n° 181 de 15 de Fevereiro de 1935,

Escola Anglo-Frauco Portu.^uês Avenida A Imirantc ReÍs,

45, r c. D .

"

, Lisboa--Aulurizado ã aduusão de intcrnos e ex.-

ternos -De^tina-se a educandos de ambos os sexus Ensiro Pri-

mário c Secuiĸlário ( l.'J ciclo)
—Alvaní n.° 182 de 1 4 de Feve-

reiro de 1935.

Instituto Lusitano de Comercio— Rua da Palma, 164, 1.",
Lishoa- ~\ utoTĨrndo ã T3i;ii'i^rĩ( '.- c\'iTnr7 Des'.in.1 se ■

'

candos de ambos os sexos
— Ensino Comercial e Sala de Estudus

—Alvará n,° 183 de 26 de Fevereiro de 1936.

Escola de Nossa Senhora do Carmo—Lar^o da Princesa, 2

(Pedro^os) Belém—Autorizado ã admissao de 45 externos—Des-

tina-se a cducandos de ambos os sexos—Ensino Piimário e Se-

cundário (1.a, 2,;1 e 3,'1 classe) Alvará n,° 184 de 24 de De-

zembro de 1434,

Pensionato Académico — Evora — Autorizado á admissão de

23 internos do sexo masculino c .1 7 exiernos de amb->s os sexos

—

Dirigir estudos de ah.nos do cnrso Sccundário (Salas de Es-

tudos)—Alvará n.° 185 de 23 de Ahril de 1935.

Escola do Asilo da Ioíancia Desvalida do Lumiar—Rua do

Lumiar, 14, Lisboa -- Autorizado á admissão de 70 externos—

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

Secundário (l.\ 2." e 3.a cĩasscf -Alvará n.° 186 de 23 de

Abril de 1935.

Colégio «0 Educadcrí É-ora - Autorizado â admissão de

50 externos —Desĩiua-se a educandos de ambos os H'\ns—Ensino

Prim.uio *■ Seo.ndár.o (l.a, 2.a e 3.a classe) e dirigir os estn-

dos do curso Secund.irio ( Sa.as de Estudo) — Alvará n.° 187 de

25 de Abnĩ de I 4 55,

Ext»rní:o A îuemico Via Sacra — Viseu — Autorizado k

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

sexos -Ensioo Secundáno (1.° e 2.° ciclo)
—Alvará n.° 188 de

15 de M;uo de 1935.

Colégio de S. Jos? —Castendo —Autorizado â admissao de

35 externos — Dest ina-se a educandos de ambos os sexos — Ensino

Secundário (l.;i, 2,a e 3.:i cias3e)--Alvará n.° 189 de 23 de

Maio de 1935,

Colégio Eborense—^Elvas —Autorizado ã admissao de 100

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

Secundário (Geral dos Liceus)
—Alvará n.° 190 de 28 de Maio

de 1935.

Escola Secundáiia Municipal de Tôrres Vedras — Tôrres Ve-

dras —Autorizado ã admissão de 180 externo3 —Destina-se a edu-

candos de arabos os sexos
—Ensino Secundário (Geral) — Alvará

n° 191 de 24 de Maio de 1935.

C lé*ĩio Re5'au.a(ãG Olhão-- Autori/ado â admissao de 50

cxteruos — De- tina-se a cducardos de ambos os sexos — Ensino

Secundáiio ( 1 .", 2Jl e 3.1 classe; e Salas de Estudo—Alvará n.°

192 de 29 de Maío de 1935.

Escola do Mestre de Aviz —Montemor-o-Novo —Autorizado

ã admissão de 50 externos —Destína se a educandos de ambos 03

sexos Ensino Secundário (5 primeiras classes)
—Alvará n.° 193

de 3 de Maio de 1935.

Escola Secundária de Reguengos
—Reguengos de Monsaraz—

Autonzado ã admissao de 70 externos—Destina-se a educandos

de ambos os sexos —Ensino Secundário (5 primeiras classes)
—

Alvari n.° 194 de 3 de Maio de 1935.

Colégio de Almeída Garrett- Sintra (Qneluz)—Autorizado â

admissno de 100 internos—Destina-se a educandos de arhbos os

sexos—Ensino Primário, Secundário (Geral), Profissional Té-

cnico c Comercial—Alxará n,û 195 de 6 de Junho de 1935.

Colégio Luso-BritAníco — Elvas—Autonzado å admissão de

18 internos e 100 externos —De^tina-se a educandos de ambos

os scxos — Ensino Primário e Sccundário (Geral)—Alvará n.°

196 de 31 de Julho de 1935.

Instituto de Ma^istério Primário «0 Académico»—Avenida

da Repútdica, 13 a 15, B, Lisboa—Autorízado å adraissão de

188 extemos —Destina-se a educandos de ambos os sexos En-

sino do Mi«»istério Primáiio—Alvará n." 197 de. 1 1 de Novem-

bro dc 1935.

Instituto Normal Primário Cônego Barrciros—Viseu — Auto-

rizado á admissão de 96 externos —Destina-se a educandos de

ambos os sexos -Ensino do Ma^istério Primário e Primário Ele-

mentar—Alvará n.° 198 de 12 Outubro de 1935.

Colégio Moderno -

Lamego — Autorizado â admissão de 35

externos —Destina-se a cducando3 de ambos os sexos Ensino

Primnrio e Secundáno (î.° ciclo)- Alvará n.° 144 de 12 de

Outubru de 1935.

Instituto Normal Primário—Rua da Estrêla, 2, Coimbra—

Autorizado ã admissão de 120 externos Destina-se a educandos

de ambos os sexos
—Ensíno do Magistério Primário e Primário

Elementar—Alvará n.° 200 de 15 de Outubro de 1935,

Escola Manuel Bernardo -Rua Esquerda do Pa^o do Lu-

miar, 140, Liiboa—Autorizado ã admissão de 80 externos— Des-

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

cundário (1.° e 2," ciclo)—Alvará n.° 201 de 6 de Novembro

de 1935.

Cole'fiio de Santa Terezinha —Rua da Alegria, 135, Pôrto—

Autorizado ã adraissão de 10 internos do sexo feminino e 90

externos de ambos os sexos —Ensino Primário e Secundário (l.a
e 2.a classe)

—Alvará n.° 202 de Novembro de 1935.
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Colégio Infante de Sagres — Cantanhede — Autorizado á
admissão de 70 externos—Deslina-se a educandos de ambos os

seios—Ensino Primáno e Secundário (l.a, 2.~ e 3." dassc,—
Alvará n.° 203 de 13 de Novembro de iy35.

Externato Mnnicipal Arcovense — Arccs de Val de Vcz—

Antorizado á admissão de 100 externos Destina-se a educandos
de ambos os sexos - Ensino Secundário (l.a, 2.' e 3.a classe) —
Alvará n.° 201 de 19 de Novembro de 1935.

Escola Pátria—Rua Gomes Freire, 189, Lisboa—Aulori-
zado ;i admissão de 60 exterrios — Destina-se a cducandos de am-

bos os sexos—Ensino Primário (4 classos) e Sala tie E.tudos
Alvará n.° 205 de 20 de Novembro de 1935.

Colégio Olhanense Olhão Autorizado
'

admiisão de 60

externos— Destina-se a educandos de ambos o-
•

exos
— Ensino

Primário e Secundáno (3 primeiras classes)- A I : aiá t ." 206 dc

20 de Novembro de 1935.

Escola Portugália — Rua Palmira, 14. Lisboa — Aoton-

zado â admissão de 110 externos — Destina-se a etiucandos dc

ambos os sexos
— Ensino Priinário e Secundário ÍGeral e Com-

plementar) c S_,ids de Estudo—Alvará n.° 207 de 21 de No-

vembro de 1935.

Colégio de Matosinhos - Matosinhos—Autorizado í admis-

são de 10 internos du se\û masculino e 100 extcrnos de ambcs

os sexos— Ensino Primário e Secundáiio (Gcral) — Alvará n."
208 dc 21 de Novembro de 1935.

Colégio Infanta D. Maria Avenida Bcrne, 27, Lisboa—Au-

torízado a adinissão de 80 externos —Destina-se a cducandos de

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

vará n." 209 de 21 de Novembro de 1935.

Colégio Pensionato Nun'Álvares — Évora — Auforizado
'

admissão de 20 internos e 60 externos e Pensionato— Dcstina-se

a educandos do sexo masculin.i -Ensino Primário e Secundário

(3 classes)- Alvará n.° 210 de 25 de Novemhro de 1935.

Externato de Oiã—Estrada de Aveiro, Oliveira do Bairro —

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

de ambos os sexos Ensino Seounddrio (Geral)
— Alvará n.° 211

de 25 de Novembro de 1935.

Colégio de Santo Antônio— Cuba—Autorizado ã admissão

dc 30 externos—Destina-se a educandos de ambos os sexos
—En-

sino Litcal—Alvará n." 212 de 26 de Novembro de 1935.

Colégio Sagrado Corar^ão de Jesus— Beja — Autorizado á

admissão de 75 externos—Destina-se a educandos de ambos os

sexos— Ensino Primário e Secundário (3 classes) e Sala de Es-

tudo -Alvará n.n 213 de 26 de Novcmbro de 1936.

Colégio Alcaides de Faria— Barcelos—Autorizado n admis-

são de 120 externos Destína-se a educandos de ambos cs sexos

—Ensino Primário e Secundário (Gcral)
—- Al vará n.° 214 de 25

de Novcmbro de 1935.

Colt'gio Secundário de Vidigueira—Vidigueira— Autorizado

ã admissão de 60 cxternos—Destina se a cducandos de ambos os

scxos — Ensino Prim.-írio e Secundário (l."ciclo)
—Alvará n."

215 de 28 de Novembro de 1935.

Colégio Português—Carcavelos—Autorizado ã admissão de

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

Primário e Secundário (Gcral)
—Alvará n.° 216 de 28 de No-

vembro de 1935.

Colégio das Escravas do Sagrado Coracão de Jesus— Cal-

fada da Estrêla, 30, Lisboa —Autorizado ã admissão de 10 in-

tcrnos e 120 exrernos
—Destina-se a educandos do sexo feminino

— Ensino Primário e Secundário (1.° oiclo)
—Alvará n.° 217 de

4 de Dezembro de 1935.

Cotégio Nnn'Álvares- Gouveia—Autorizado á admissão de

internos e extêrnos -Dcstina sea educandos de ambos os sexos—

Ensino Primário e Secundário - Alvará n.° 218.

Colégio de Nossa Senhora do Rosário —PortaIcgre---Autori-

zado á admissão de 10 internos e 55 externos—Destina-se a edu-

candos do st-xo feminino—Ensino Primário e Secundário (3 pri-

ineiras classes liceais)
—Alvará n." 219, de Janeiro de 1936.

Colégio du Sagrado Cora{ão de Jesus—Almodovar— Auto-

íizado â admissao da 10 cxternos—Destina-se a educandos de

ambos os sexos- Ensino Primário e Secundário (1." cido)
—Al-

vará n." 220 de 10 de Fevereiro de 1936.

Colé^io de S. Francisco Xavier—Ponta DelgadJ—Autori-

zado a admissão de 10 internos e 75 externos—Destina-se a

educandos do sexo feminino—Ensino Priinário e Secundário (1.*
2.'' e 3.» classe)—Alvará n.° 221 de Fevereiro de 1936.

Escola Académica de Viseu—Viseu—Autoiizado á admis-

são de 200 externos— Destina-se a educandos de ambos os sexos

- Ensino Primário e Secundário (comnleto)
—Alvará n.° 222

do 25 df Mat^o de 1936.

Cwlégio Nossa Senhora de Guadalupe—Serpa—Autoiizado â

admissão de í 00 extcrnos—Destina-se a educandos de ambos os

stxos— Ensino Secundáao (1," ciclo)
—Alvará n.° 223 de 28 de

Mari;> je i _M6

Colégjo Tereziano—Braga —Autorizado á admissão de 10

internos e 30 externos—Destinase a educandos do sexo femi-

i.ino
— Ensino Secundário (l.o cíclo)—Alvará n.o 224 de 28 de

Marco de 1936.

Instituto Académico Eborense — Évoia—Autoiizado á admis-

são de 60 externos - Destmase a educandos de ambos os sexos

— Ensino Primário e Secnnddrio (Geial) — Alvará n.° 225 de

8 de Maio de 1936.

Colé"gio de João de Dens—Monte Estoril— Autorizado å

admissão de 54 internos e 150 externos—Destina-se a educan-

dos de ambos os sexos
— Ensino Primário e Secundário (da l.a

á 5.a classe—Alvará n,° 226 de Junho de 1936.

Estabelecimento Humanitário Baião de Nova-Cintia—Pôrto

— Autorizado å admissão de 150 internos e extemos de ambos

os sexos — Ensino Primário, Elementar e Artes e Ofícios - Al.

vará n.° 227 de 4 de Jiinho de 1936.

Colégio Amaral—Lisboa—Autoiizado â admissão de 50

externos—Dcstina se a educandos de ambos os sexos
—Ensino

Piimário e Secundário (1." e 2,a classe)
— Alvará n.' 228 de 8

de Junho de 1936.

Colégio Campos Monteiro—Moncorvo—Autorizado å admis-

são de 150 externos- -Destina-se a educandos de ambos os sexos

—Ensino Primário e Secundário (l.'J e 2." ciclo)—Alvará n."

229 de 12 de Junho de 1936,

Colégio da Apresenta^ão de Maiia— Funchal (Madeiia)-
Autorizado á admissão de 180 externos — Destina-se a educandos

de ambos os sexos—Ensino Primário e Secundário (Geral)
— A-

vará n." 230 dc 12 de Junho de 1936.

Colégio Espcran^a
—

Montijo— Autorízado â admissão de 60

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

Primário e Secundário (1." e 2.° ciclo) — Alvará n.° 231 de 12

de Junho de 1936.

Colégio Bartolomeu Dias—Algés (Oeiras)
—Aulorizado ã

admissão de 100 externos— Destína-se a educandos de ambos os

sexos
— Ensino Primário, Secundário (Geral) e complementar de

Cicncias —Alvará n." 232 de Junho de 1936.

Colegio de Benavente - Benavente—Autorizado ã admissão

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

F.nsino Secundário (1.° e 2.° ciclo)—Alvará n.° 233 de 22 de

Junho de 1936.

Sala de Estudos Luiz de Camoes —Leiria- Autorizado ã

admissão de 36 externos—Deslina-se a educandos de ambos os

sexos — Dirigir estudos de alunos do curso Secundário—Alvará

n." 234 de 8 de Julho de 1936. ;.;

Colégio Luso-Francês—Rua do Amaral, 442,'Pôrto —Anto-

rizado â admissão de 25 internos e 75 externos —Destina-se a

educandos de ambos os sexos— Ensino Primário, Secundário e

Artístico— Alvará n." 236 de 7 de Novembro de 1936,

0 Novo Acadímico—Avenida da Kepública, 1313, C—Au-

torizado ã admissão de 350 extcrnos— Destina-se a educandos de

ambos os sexos Ensino Primário e Secundário Completo
— Al-

vará n." 237 de 12 de Novembro de 1936.

Colégio Marquês de Pombal—Rua do Prof. Alberto Mon-
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teiro de Olive.ra, Pombal Autorizado a admissão de 150 ex-

ternos— 50 no Ensino Priiná: 10 e 100 no Curso Secundário

(
"
e 2

°

ciclos) I>.:stina-se a educandos de ambos os sexos —

Alvarí n." 238

Colcgio Lisbonense— Rua das Mercês, 41, Funchal— Atito-

rizado á admissão de 180 e.vternos no Curso Primário e 70 no

Curso Secnndário— Destina-se a educandos de ambos os sexos—

Alvará n
°
239 de 31 de Outubro de 1936.

Instituto D. Luiz de Ataíde - Aventda Almirante Reis, Pt-

niche—Autorizado á admissão de 60 externos—Destina-se a

educandos de ambos os sexos - Ensino Secrndáiio (l.°ciclo),
Técnico Profissional e Sec^ão Comercial—Alvará n." 240

h/VsA/^>A/^NA^^V^A^A/^V4^VA^>^SA/*N^/^4^^'Vx^^A'^>A'^>4 ls"^^^s^\^s^-\^s^\j±

Espana
Nueva

« Sois la más fiel expre-
siôn de la hidalguía espa-
nola, vosotros, que no te~

neis taras políticas, que

estais comptetamente

limpios de los pecados

que llevaron a Sspana å

la situaciôn caotica que

sufríamos, sereis los ver*

daderos regeneradores de
la ^tatria, vosotros de-

volvereis a Sspana su

grandeza; por eso, con

toda la fuerza de mis

pulmones, grito con vo-

solros: i ffîrriba êspana!»

Salaoras del Seneral

EJranco a la &alange

I.SCUADKîAS 1)1; l'AI.ANGI; l.X V]LLAY!_DDI. DI:L mu
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