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Um florilégio de reflexôes

Å ptevisibilidade, verdadciramente felU, das conceituosas reflexôes que vamos

publicar, mercê da bondade ilustre e esclarecida de tão insignes individualidades que

as assinam, deu-nos opottunidade para e'ste expressivo Ilotilegio que se impôe å escla-

recida atencão de todos os leitores.

0 quantum da nossa iniciativa a todos interessa, e a conclusão de cada um, se

ate nôs cfiegasse, seria bastante elucidativa para dizet do nosso ptocedimento algum

tanto delicado e aventuroso, sô por amot desta respeitosa âomenagem aos sentimentos

da vetdadeita Pa.<.

A Suas Ex.as, os insignes autores destas reiiexôes, dadas de modo especial pata

êste númeto de A Uníão, afitmamos, com o maiot tespeito, o nosso gtato teconâecimento.

Nesta hora ínquieta em que todos pro-

curam ansíosamente levantar uma ponta
do véu, que encobre o futuro, devemos

desejar que o Natal de 193ô tique mar-

cando o ínícío de uma era nova, caracte-

rizada por uma íntensiticacão do amor

pelos humíldes, como resultado da gene-

ralízacão da idea, de que são êles os de-

positáríos da simplicidade e da hondade

essencíaís â paz entre os liomens.

Para que haja paz no mundo é neces-

sárío fazer guerra ãs ambícôes desmedi-

das, âs vaídades, ao amor pelo dínheiro

e ao poder que êste tem como factor es-

sencíal da catalo^accjo dos liomens na

socíedade.

Essa guerra ao poder socíal do dí-

nheíro tem de ser feita a custa duma exa-

cerbacão do amor pela pobreza, duma

intensificacA\o do velho espíríto de írman-

dade que aproxímava as famílías, e as

unía, de maneira a fazer com que a socic-

dade dos homens não fôsse um aoregado
de células, que se desconhecem, e inve-

jam, mas viu um tecído forte e resístente,

composto de elementos que se estimam e

colaboram.

O elogio da pobreĩa contído na atir-

magão cristcÃ de que «no fundo de uma

agulha entra um camelo maís depressa do

c]ue um rico entra no céu» tetn que ser

renovado e íntensítîcado através da valo-

ríĩagão do trabalho —

e da sua conse-

qíiente prímazía— como alavanca eleva-

dora dos homens a posícôes socíais que

hoje scS o dinheiro confere.

Å medída que êsse fencSmeno socíal se

fôr dando, os homens irão compreen-

dendo que não foí sem intencão, que Je-

sus Cristo se fez operário, quando veío a

êste mundo e convencer-se-ão de que

não hc, melhor caminho para alcangar a

paz do que aquele que conduz a uma so-

cíedade nã qual, como desejam os socíô-

logos catôlicos, o homem esteja em mais

elevada posicão do que o capítal e onde

haja por issc^ mesmo uma maíor e melhor

consideracão pela pessoa humana.

A. m-: Solisa Gomls

SECRETÁRIO-DriI.EGADO DA DlRECCÃO
DA ORGANIZACÃO N'ACION'AL

"DEIT.SA DA l'AMÍI.IA.

DO MlNISTÉRIO DO INTERIOK

L,é\ paz! iQué dulcemcnte suena siempre
esta palabra en Icos oídos y qué dulce-

mente rcsuena en \o íntimo del corazôn !

Pero este ano su dulzor es más exquisito,
más atrayente, más fascínador.
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En Espana arde horrorosamente la

guerra. Y cuando arde la guerra y se ven

sus dolores y destrozos y se padecen los

míl sufrímíentos que la guerra produce o

de la guerra se derivan, entonces es

cuando el corazôn tíene más hambre de

paz.

Y si la guerra revíste las caracteres

que reviste la actual guerra de Espafia;
cuando la guerra es entre hombres naci-

dos en Espaíĩa, de los que unos conser-

van el espíritu espanol y l°s otros lo per-

díeron; cuando la lucha es para sacudir

cl yugo omínoso y nefando del comu-

nismo; cuando contra Espana batallan

todas las fuerzas de la impiedad y del

ateísmo ínternacíonal; cuando la guerra

es Cruzada, guerra de la Cruz contra Lu-

cifer v sus secuaces; lucha cruentísíma,
lucha cruelísima, lucha horrenda, lucha de

exterminío. . . jah! entonces el corazôn

se enardece v lãnzã gemídos inefables pí-
diendo al Pacificador Divíno que nos dé

cuanto antes con la víctoria definítíva la

paz, la paz verdadera, la paz completa,
dentro de Espaíĩa y fuera de Espaiĩa, en

Europa y en América y en el mundo en-

tero . . .

El Pacíficador por excelencía es Jesu-

cristo, de quíen podemos decír con ver-

dad plena que padecía y gozaba la divína
obsesiôn de la paz. Al nacer suspiraba por
la paz y como no podía hablar por ha-

berse sujetado voluntaríamente a las leyes
de la evolucíôn y desarrollo del orga-

nismo y de la naturaleza humana, díspuso
con su poder omnipotente que su Naci-

míento fuese solemnizado con el canto

sublíme de su obsesiôn dívína, con el

Cántico de la Paz que cantaron míles y

míles de ángeles en aquella prímera Noche

Buena: «Gloría a Dios en las alturas y

paz en la tierra a los hombres de buena

voluntad».

Bíen podemos decir que la primera

palabra cle lesucrísto fué la palabra dulcí-

síma de la Paz, como tambíén fué la úl-

tima que brotô de su Corazon Sacratí-

simo y pronuncíaron sus labíos sobre el

monte. Olívete, en el momento mismo de

su gloriosísíma Ascensíôn a los Cíelos,

pues el saludo de despedída de sus discí-

pulos fueron estas palabras de néctar y

ambrosía: «Mi paz os dejo, mi paz os

doy».
Y entre su primera y últíma palabra,

toda su vída, la oculta y la pública, toda
su actívídad, la humílde y sencílla y la

sublíme y esplendorosa, toda su labor

doctrínal y todas sus fulguraciones tau-

matúrgícas, todas las fatígas de su cuerpo

y todas las preocupaciones y congojas de

su espíritu, su Pasíôn dolorosísíma y su

Muerte ígnominíosa. . . todo para implan-
tar el Reínado de la Paz, de los hombres

con Díos y de los hombres entre si, Rei-

nado que se consuma en el cielo, en la

celeste Jerusalén, Vísíôn eterna y goce to-

tal de la Paz ínfiníta.

iVen ya, Seíĩor! jTráenos la Paz!

f Antoxio, Obispo de Tliv

1 endo a honra de representar em Portu-

gal um grande país catôlíco, que se glori-
ficou durante longos séculos de ter cum-

prído um papel de baluarte do crístía-

nísmo na Europa oriental, com o maíor

prazer venho responder ao convite do

ôrgão oficíal do Centro Catolico Portu-

guês, «A União», tracando algumas pala-
vras para o seu número especial do Natal.

Esta grande festa invoca tradícional-

mente os sentimentos de paz, de harmo-

nia e de fraternídade, cuja designagão
«União» também é um símbolo. Deus

queira, que estes sentimentos, reforgados
e vivíficados pela nossa fé comum reli-

giosa, contríbuam para trazer â Europa
envolvída em tantas desgracas e amea-
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gada de tantos perigos, a tranqúilídade e

o equilíbrío espiritual e materíal, baseados
na justica e na carídade, aos quaís aspí-
ram do fundo do seu coracão mílhôes de

homens de boa vontade.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1936.

Tadeli de Romer

MlNISTRO DA POLÔNIA EM LlSISOA

r

£ 3 festa do Natal uma festa de Paz.

Neste momento em que tantas ínquíeta-

gôes pairam no mundo, deve o signiiicado
profundo desta festiva quadra cristã avi-

gorar em todos os homens de boa von-

tade o firme desejo de Paz, juntar os seus

esforcos para que a Paz se organize, ím-

ponha e reine nos povos e nos coracôes.

Seja permitido esperar da Providência que
víngue essa obra de organízacão da Paz

fundada na Justíga para todos, não esque-
cendo que ela, como tôdas as gran-

des construcôes humanas, reclamará um

grande esfôrcx), um trabalho longo, perse-
verante e intelígente.

Lisboa, 9 de Dezembro de 193ô,

Dr. Eduard Jelen
Encarregado de Negôcios da República

da tciiecoslováquia em llsisoa

ĸJn ne peut que félíciter hautement le

Portugal de constítuer en ce moment une

oasis de paíx et d'ordre dans une Pénín-

sule livrée â toutes les horreurs d'une san-

glante convulsion. Ces félícítations nous

les présentons hautement a tous les excel-

lents cítoyens portugaís a quí est dû cet

heureux état de choses, faísant des voeux

pour qu'il perdLire et que l'exemple ainsi

donné víenne par une salutaire contagíon

atténuer et enfin mettre fin â ce que nous

déplorons de toute notre âme.

Lísbonne, le 10 décembre 1936.

CONDE DE LlCHTERVELDE

MlNISTRO DA BÉLGICA EM LlSBOA

tncuéntrase actualmente reunída en

Buenos Aíres la Conferencia Interamerí-

cana de Consolídaciôn de la Paz. Fué

ínagurada por los Presidentes de Argen-
tina y de los Estados Unidos de América.

Asisten representantes de todas las nacío-

nes amerícanas y muchas de las delega-
ciones están presididas por los Mínistros

de Negocios Extranjeros de los respecti-
vos países. Los estadístas cle America de

mayor sígnificacíôn y talento, coinciden

por primera vez en una reuniôn para co-

locar los cimíentos sobre los que habrá

de asentar-se el enorme cdificío de la Paz

Amerícana. Paises jovenes; nacíonalída-

des adolescentes con todo el ímpetu de

su virilidad juvenil, en los que se justifica-
rian, por tal razon, veleidades guerreras

o quiméricas aventuras, detíenen un ins-

tante su marcha en el camino y con admi-

rable buen sentíclo y conscíentes de sus

responsabílídades presentes y futuras, dan
al mundo maravílloso ejemplo de cor-

dura, de solídarídad en el ideal de paz y

de justicía, de confianza en el derecho al

que convíerten en arma suprema contra

la fuerza, y de seguridad y garantía reci-

procas para continuar en íntima armonia,
la marcha ascendente hacía sus grandes
destinos. Que Díos bendiga esa regiôn de
la Tíerra donde los hombres, sin odíos ni

pasíones, sanos y fuertes, se estrechan fra-

ternalmente la mano en senal de amistad

perpétua y de mutua consideraciôn.

Lísboa, Díciembre 13 de 1936.

R. CORREA LUNA

CiiarCjj': d Aitaires de la Riítublique
Argentine
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tntre los aníversarios de la memorable

fecha en que se ilumínô al Mundo con

el alborear de nuestra era, ante el Nací-

míento del Dívíno Redentor, uno que mar-

cará hondo surco en la historía es el 1936.

Es en este, donde se comienza a des-

díbujar en la humanidad, de un modo lu-

mínoso, un sector inmenso que aventa

con víolencia los princípíos y organiza-
cíones nacíonales errôneas exteriorízadas,
más vísíblemente desde el comienzo del

siglo XIX y qué desembocan en trágicas
convulsíones en el XX, cuando el comu-

nísmo quíere esclavízar a ingentes muche-

dumbres.

En tan hístorico momento, Espana
vulve a ser el baluarte defensor de la ci-

vílizaciôn occídental y aspira no solo a

estirpar de su solar las nefandas doctrínas,
sino a establecer una organizacíôn nacio-

nal, volviendo los ojos a las ídéas inmor-

tales que emanarôn del GcSlgota y plas-
mándolas, com realídad palpítante, en una

sociedad donde, la justícia, el espírítua-
lísmo y el bíenestar humano posíble de

las muchedumbres tengan su asiento.

Burgos, 2 de Díciembre 1936.

Pidel Dávila

El Presidente de i.a Iunta Técnica

del estado espanol

•¥■ • ¥
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J3oas Sfestas do JHatal e Slno J3om
\

Os nossos amigos

General D. Francisco Fermoso

O puebto de Roales de Campos (Vallado-
lid), pueblo natal de uma austera figura milí-

tar do Exército Espanhol, como é o General

D. Francísco Fermoso, promoveu, no dia 29

do passado mês de Novembro, uma carí-

nhosa festa de homenagem ao seu ilustre

conterrâneo.

D. Francisco Fertnoso, verdadeira vocagão

mílítai", sabe servir com honra e patríotísmo;

é, nestes tempos de §uerra em Espanha, uma

prestantíssíma fôrca víva ao servigo da sua

Pátria e da civilÍEagão crístã.

Sua Ex.a dignou-se convídar-nos para a

referida festa, não sem nos expressar o seu

ínterêsse, precisamente por estes termos :

«Tal es la iîesta que habrá en dícho día y

hubíese sido para mi una gran satisfaciôn que
V. o alguna persona de esa publicacidn hu-

biese asistído al acto como representaciôn de

csa gran Nacidn portuguesa hacia la que van

todos nuestros amores porque no solo nos

unc la historía sino que ahora le somos deu-

dores de un modo tal que sería muy díficíl

ciuc Espana pueda pagar cuanto debemos a

Portuyal por su avuda en estos terribles mo-

mentos*.

Indepcndentemente da resposta, devída a

Sua E\c~ por outra via, aqui testemunhamos
t^ nosso grato reconhecimento.

Dr. Braga Paixão

Teve a amabilidade de nos apresentar a

sua despedída, por ter de seguir no prdximo
día -29, do corrente mês, para Lourengo Mar-

ques, onde vaí dirigir os servígos de instru^ão
da colônía de Moc,ambíque, o nosso prezado
amigo Sr. Dr. Vítor M. Braga Paixão, director

geral do ensíno primário e normal.

Não íoí sem justífîcado alvorôgo que che-

gou, até o nosso conhecimento, a resolugão
do Sr. Dr. Braga Paixão ir ocupar outro lu-

gar, ainda que dentro da sua muito compro-

vada competcncia de funcionárío trabalhador
— é de justica reconhecê-lo; porquanto tôda

a didáctíca do ensino prímário elementar, com
a sua actívidade, muito lucrou, mesmo muíto,
vísando a díscíplína para o rendímento esco-
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lar, e fazendo do professor um cciucadoi de

boa,vontddc.
É evídcnle, assini, a jusiíca deslas palavras

c|iie não vcm para aquí na corrente dos quc

elogiam tudo e por nada.

Desculpe-nos Sua Ex.a eslas palavras sin-

ceras, expressão do nosso reconhecímento

pela «escola do trabalho* que soube traduHir

emquanto Dírector Geral do Ensíno Prímárío

e Normal.

Os nossos gratos cumprimentos com os

votos de boa viagem, e muítas felicidades

pessoaís a bem da Nagão.
m

Dispensaram-nos a honra da sua vísíta os

nossos prezados amígos, Srs. P.e Fírmo AntcS-

nío Franco Avelar Firno, de Parede (Cascais),
c Dr. Antônio Mendes Gouvêa, delegado do

Procurador da Repúblíca em Paredes de Coura.

Os nossos agradecimentos.
- •

Secretariado Geral do Centro

Das lacunas da lei nasccm, por vezes, mo-

rosidades que fazem alterar a visão do regu-

lar seguímento das petigôes pendcntcs, como

acontece com um caso cJa Corporagão do

Culto da freguesia de Sozelo, concelho tic

Sínfães, ha quási dois anos pendente no Mí-

nĩstério da Justiqa; porciuanto o Dccreto n."

25.547, de 27 de junho de 1955, prcceituou,
no seu artigo 10.°, que «compete cxclusiva-

mente aô Mínístro das Financas dccídir sôbre

trocas de bens ímôveís do Estado, observan-
do-sc o estabelccido nos artígos 2.° a 5.° e

14.° do Decreto n." 24.829, de 17 de Setem-

bro de 1934».

Por fôrga desta dísposígão legal, a Comís-

são Jurísdícional dos Bens Cultuaís, em face

de casos sôbre trocas de bens imôveis, não

dá parecer para os submeter a despacho, e

aguarda a aclaracão da lei.

Se a lei não decide, não se segue a dene-

gagão da justíga, tal o significado da morosi-

dade dos casos pendentes.
Permita-nos, Sua Ex.<* o Sr. Ministro da

Justíga, o pedido de providêncías, para o re-

gular seguimento dos casos aínda pendentes

por insuficicncia das disposicôes legaís ou por
defeitos de interpretagão das mesmas.

__ •

«/1 collteita do trino, íieriilntenle falando, foi boa ;

assitn mesmo o pão c/iesfou etn L.isboa a 32 réis e tneio

o arratel .'»

{Po Almanaqut: Fainiliar para o ano tte 1852. eJI-

fão ilc 185 1. da linf/re/tsa Nacioiial de LisboaJ,

0 último número

de "A União"

O jornal «Cídade de Tomar», que se pu-

blica tôdas as semanas na cídade do seu tí-

tulo, dedícou uma aprecíável referêncía ao

últímo ni'imero de «A União».

Cumpre-nos assim o grato dever, e não

sem a melhor satisfagão, do nosso reconheci-

mento.

O díárío «Novídades» referíu o sumárĩo do

nosso último número, e o «Díárío da Manhã*

noticíou a publicacão do mesmo.

A tmissora Nacional transmitiu numa das

emissôes que tinha recebido «A União*.

Rádio Clube Porfuguês deu notícia do su-

mário, e a L'sfaeão Radioemissora C T 2 A V,
de Ponta Delgada (Acôres), apresentou uma

cuidada reierência aos príncipais assuntos tra-

tados no liltímo número dc «A União».

Interessaram-se de modo especial pelos
dois últímos números dcsta rcvista, os Srs. AI-

cino Amadeu Alves, P.c Angelo Mínhava, Dí-

rector do Instituto Politécníco (Moura), Direc-
\o\~ do Colcgio Progrcsso (Coimbra), Direc-

tora do Colégio Ollianense (Olhão), Direccão
do Ctilcgio Vasco c\a Gama (l.isboa), Direc-

Cão do Colcgío «0 Académico* (l.isboa),

Dírcccão do Colégio .Marciucs de Pombal

(Pombal), Director do Colcgio de Benavente

(Bcnavenlc), Dirccccĩo do Ctilégio Alexandre

Hcrculano (Coímbra), Dírcctor do Colégio
Nacíonal de Aveiro, Dírectora do Colégío
Lusci Britâníco (Pcirto), Directora do Colégío
da Boa Nova (Matt>zínhos), Dírector da Es-

cola Valsassĩna (Lisboa), Dírcccao do Instituto

Normal Primárío (Pôrto), Dircctor do Colégio
do Sagrado Coracão de Jesus (Almoclovar) e

Mons. Martínho Lopcs Maia.

Os nossos reconhecídos agradecimentos

¥ m ¥
__ .

-•No revolto laboratorio o Ftituro se delineia e

afci(oa. Detitteia-o e aperfeigoa-o o simultâneo labor

de destruicão e de retwvacão, em qtte temos o nosso

papet, a nossa accåo. Acendamos a lûmpada do estttdo,
—

e invoqtiemos a Jestts, Pai dos Séculos, Pastor das

NacOes. E é jd poeira do túmulo, pobre cadáver ambu-

lantc, aqttetc quc â gloria intraduzivel de ser um ante-

cipado preferir jazcr no cltarco em companhia das rãs,
coaxando a miséria insolcnte da sua irracionalidade !...'

ANTÚNIO SARDINHA

|No livro .1 I'rol do Comum,,,
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"A UNIÃO ^° sepv^° da Caridade

Entendemos publicar êste número

com 24 páginas, e dizemos as razôes :

I." Porque sai na semana da FESTA DO

NATAL, o mesmo é dizer, festa decisiva

para tudo que seja PELO BEM; 2.a Há

muitos assinantes e amigos, tão dedica-

dos e criteriosos com <A União
, que

bem merecem êste reconhecimento.

m

Alguns assinantes não satisîizeram

ainda o respectivo débito da sua assi-

natura.

Desnecessário será notar os incon-

venientes da falta de pagamento.

Recomendamos o seguinte pedido:—

o pagamento das assinaturas em selos,

de taxas não indicadas por esta Admi-

nistracão aos respectivos interessados,

representa um prejuízo que seria capri-

cho não o reconhecer.

Muito estimamos concordar com os

interessados por êste modo de paga-

mento, porém sem o desprêzo dos legí-

timos interêsses da Administracão de

«A Uniáo .

É de recomendar, sé a quem inte-

resse, que a correspondência recebida

na Administracão de «A União\ quando

não identificada, considera-se como não

recebida.

¥ • *

LEITORI'S :

Não se exponham a prejuizos:

verifiquem anles tie mais, a be/n

dos proprios interesses, os pre-

<~os das casas comerciais ariun-

ciadas neste niimero de A USIÅO

Freí Alberto

Em 25 de Dezembro, día do Natal, passa
o 20.° aníversario da morte de Freí Alberto,
uma das maís eminentes e nobres figuras da
Polônia antes da Guerra.

Frci Albcrto o nome do baptismo Adam

Frhi Alberto

(Últíma iotografia, oferecĩda, por especial
dcfcrt'iicia tla Legacão da Polánia em Lisboa

á Redaccão de .1 União)

Chmíclowslnní- já em rapas de 17 anos, tomou

parte actíva na sublevacão c.ontra o jugo
russo pela Independência da Polônía, tendo
soirĩdo a amputagão de uma perna.

l)cdicara-sc, depoís, a estudos de pintura,
cursandc^ em Muních, onde foi muito elogíado
pelos prôpríos professores, como um espírito
de grande talento.

Atingíndo o ponto culminante da sua arte
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muito aclainado, como ;;. . clos mcihoires ar-

tistas-pintores da Polônia, renuncía â vida ar-

iística, veste o hábiio de franciscano, e dedí-

ca-se a vida religiosa. Dcí a sua cledicacão,
auxílío e iratamento aos pobres e desprotegí-
dos. Organiza e cría Vcírios asílos, casas de

ctlucacãt), ofícíaas cic trabalhos, tudo para os

pobres maís necessilados.
Freí Alberto, grande bemfeitor, morreu com

70 anos de ídade, pranlcado por todos os seus

concidadãos.

._

* • *

Um decreto do general Franco

É festa nacional em Espanha,

o dia da Imaculada Conceicão

O Chefe do Estado Espanhol e generalís-
simo dos Exércitos, Sr. I). Francísco Franco,

assínou, no dia 7 do corrcnte mês, um de-

creto, declarando festa nacíonal a festívĩdade

da Imaculada Conceícao, Padroeíra de Es-

panha.
Por fôrca do mesmo decreto, no día S,

dedícado a fcsta da Imaculada Conceícão,
fecharam todos os cstabelccímcntos otĩciais,
comércío e indústria.

BOLO REI
BROAS

Fabrico especial da

Confeitaria Nacional

Fundada em 1829

10. anos de exisfôncia e de extelente íabrito

Rua da Betesga, 59, 61, 63, 65

Rua dos Correeiros, 234, 236, 238, 240

Telefone 24470- LISBOA

Uma proclamacão dirigida
ao povo madrileno

Damos na íntegra o texto de uma recente

proclamagão do general Franco, dírigida eto

povo madrileno:

iMadrilenos !

Madrid va a ser /ibertado.

Tened calma y apartaos de la .~ona de

combate.

Conservad a vuestras familias dentro de

vuestras casas, que nuestras disciplinadas y

nobles tropas las respetarán y sabrán prote-

gerlas.
Nada temáis de nosotros, sino de los que

os enganan diciendo quc maltratamos a mu-

jeres ,\- ninos.

i'Milicianos y obreros de Madrid, arrojad
las armas $ libraos de vuestros canattescos di~

rigentcs, que siempre os enganan j afíora os

abandonan !

Sabemos qnienes son los culpables .v scta-

nten/e sobre ellos caerd el peso de la /cv.

Un sôlo griio lĩa de ttnirnos:

i Vira Espana !

GENERAL FRANCO

.

Y • ¥

«Se tcmos uma taxa para um ímposto e

meia dúzía de adícíonais ao mesmo ímposto

ou de adícionamcntos sôbre a sua matéria

colcctcívcl, temos a mentira da tributacâo'.

(Salazar — Do discurso de agradecíniento

âs Câmaras Mtmícipais em 21 cle Outu-

bro de H">36).

EMA CO^.DEflRO
>>i...."'L.a')ílA&A IPiEL'D tr.ũUSS-Si/ĸ. í tlO Í'ACD'C'IĨAI

DE r.-.0s'c-~A C'.M t.J iT ■!,,.I'*;iE2-;. 3C IPtilÊiAHOS

m

iviĩc.cyii«ĸA s

/v.-i.vo, SQLi-njo, casto, (uisnisn is ôpisra),
COIPCSICÃO, CIÍSSCIAS JIUSICAIS, 1TAL1ANO.

m

Rua Nova de Santo Antonio, 40, r/c, (a 8, Mamede)
L3SBOA
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UttRIBl ESPÂN^!
III |||| Papel impctian/isimo fia tenido la mttjer cn la fiisloria de .os pueblos. No es

11 1113 n,1<s^s,saria una minuciosa invcstigacicn para fiacer rcsaltar los casos en que de una

II II manet'J decisiva fia orientado la complejidad de los acontecimientos ~r fia logrado

lll' II CJn *" sercna vo!unlúa' de sacrificio el triunfo $ la scguridad de los más nobles idea/es.

Illi II ^a milicr' /■'"Ct/c dccirse, que no fia ejercido esa influencia en los destinos del mundo

II II d"esde un primer plano, en el quc de tina inancra directa y personal fia~ca buscado la

III' III! vanagloria de sus Iriunfos, sino qi:e más bien, por el gran sen/imicnlc religioso y

I | I || abnegado de sti espiriln, fia itradiado su poderosa j magni/ica infiucncia desde la

j|| j lljl esfcra privada dc stt ficgar vitiuoso. Precísamenle en esto 'fia esfado su gran valor

I ,1111 "toral y debe scguir siendo en lo snccsivo la norma de su colabcracicn y de su entu-

11! , j || siasmo, denlro de nueslros principios. No debc agotarsc este íorrente oculto que fia

I 1 impulsado en tanias ocasiones c/ pensamicnto y /a cfccuciôn de las más clevadas em-

II
A'rc.fc^.v. I.a mujcr fia preferido, mejor quc ser ftor dc esos restiltados, cuidar sus raices

jj !j|| desconccidas, para gc.<ar dc su aroma. Ila pensado en Dios, Juez supremo de stts

Sjlj |jj| obras, sin intercsarle para nada el aplatiso fnimano cotno premio de su tabor fun-

1 i l II damenlal.

VTLLAVKLJDL. DI";I. RIO L.\s joyenes del rtiEBi.o caxtando ei himno de i.a Fai.ange
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Comunisías e não comunistas

Na sua habítual seccão l'inancas e

I:\~onomia do diário «Ô Comércío cio

Pôrto», publicou o Sr. Dr. Pacheco dc

Amorím-, ílustre Professor da Uníversí-

dacie de Coimbra, um criterioso artigo
subordínado ao título' Årdís, e o mesmo

damos, com a devida vénía, na íntegra,
como segue:

As ídeias símplcs e claras atraíem o espí-
rito com a mesma natural cxpontaneidade
com que a tcrra atrai a matcria corpôrea.
Dízia um gcncicii ûa velha l-iássia tjoie na

guerra, tuclo que não c simplcs, é prejudicial.
îs'a polítíca succde o mesmo. Os pcivos sô

podem comprccnder o que é simplcs c claro,
e porisso são ávidos dc simplícídadc e cla-

reza. As idcías complícaclas e confusas, nao
têm dinamismo não movem os espíritos, não

arrebatam as almas. Soí convcnce cjuem sc

faz entendei"; e stí sc faz entendcr cjucm c

simples e claro. «/; nem porisso tcmais, dízía

Yieíra, que pareca o estilo baixc as estrclas

são muito distintas e tnuito claras, e altissimas.

0 estilo podc ser muito claro e muilo alto: tão

claro que o entendam os que não sabetn e tao

alto que tenfiam mttito qtte entcnder ncle os

que sabem. O rústico acfia documentos nas

estrclas para a sua lavotira, e o mareantc

para a sua navegacao e o matemáiico para

as sttas observacOcs e seus juí.ĩcs. De maneira

que o rústico e o mareank que nao sabcm

ler, nem escrever, entcndcm as estrêlas; c o

tnatemático que tem lido qttantos escrcvcram,
nâc alcanca a entendcr quanfo nelas fia. Tal

pode ser o sermão~. I: tal devc ser o jornal
que é o púlpíto moderno.

E se em tôdas as cpocas a clareza das

ideias foí necessária, na que estamos vívcndo

é imprescindível, visto que os ínimígos da

sociedade de hoje se estribam 'na mentira c

na confusão. As populacôes civílizadas do

mundo ínteíro divídem-sc, hoje, em doís cam-

pos advcrsos, fáceis de detînir. Num cstão

aqueles cjue dívidcm os homcns em comunís-

tas e não comunistas; no outro estão os que

agrupam os homens em fascistas e não fas-

cístas.

No prímcíro campo estao os que vêem no

Comunismo o íníniígo n.° 1. o mal que é pre-

císo exterminar j.í. Os do scgundo campo

vcem no Fascísmo o quc os outros vcem no

Comuiusmo.

lini EâDc'.nha. os do primeiro campo adop-
iaiain o nome de nacionalístas ; o~ outros

íormaram a chamada Frente Popular, e cslas

designacôes podem considcrar-se universais.

É manífesto que a posicão ídeolôgíca dos

nacionalistas é sôlida, porque o Comunísmo

já dcu as suas provas, tanto na tcoria, como

na prática, sem que sôbre isso possa restar a

mais lígeira dúvida. O nacionalísta sabe o

que diz e o que quere quando declara o Co-

munismo o ínímigo n.° .1. Scja êsse nacíona-

lista catôlíco ou alcu. parlamentarista ou au-

toríta'río, ubera! ou corporativista, a destruicão

do Comunismo e para êlc um objecto con-

crcto c bem . leierminado.

Já o mesmo não potiem dizer os homcns

da Fren'e IVpular, que não seiam comunistas,

e é inegcíve' ciue niuitos o ucio são. Quando
se CM'ganizaran" as î'rentes populares em Franqa
e na l:spauha, entraram para clas nuiitos cí-

dadâos iicĩo comunistas. E não se pocle dizer

que o fírcsseni clc má íé. ou cou.i intuitos in-

confcssávcís; lizeram-no porque julgavam
scrvír assim a causa tia liberdade luimana e

os interêsses matcriais dos dcshcrtlados da

forluna. I'oram logrados, mas niSo foram de

nici-l'é. Para csscs, o Fascismo era a explora-

Cão dtis trabalhadorcs, o esmagamento dc»s

humildes, a lirania pesantlo sôbre todos. E

para quem vc no Fascísmo csta monstruosi-

dade, é natural que o tcnha por inimigo n.n 1.

Para mostrar a êsscs honicns de boa-íé o en-

gano em cjue caíi'cim, baslaría íazcr-lhes vêr

cjue o chamado Fascismo apareccu em tôda

a parte como rcacccĩo conlra o Comunismo.

Iveaccão contra o Comunísmo na Itália; rcac-

Ccĩo contra o Comunismo na Alemanha; reac-

Cão contra o Comunismo na .Hungria ; reac-

Cão contra o Comunismo na Áustría; reaccão
contra o Comunismo na Grécía.

A experiência demonstixui a cada uma

destas nacôes sef>aradamente que as ínstítuĩ-

Côes liberais de antes da Guerra cram ínca-

pazcs de se defenderem contra o Comunísmo.

A propaganda comunisia de tal modo mane-

java as armas da meniĩra e da calúnia que

era impossível evitar, dcntro dã ordem libe-
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ral, a rccuqáo das massas. O chamado Co-

niunismo foi uma reacgão víoienta das cMites

conha un a sociedade internacional de mal-

lcitores que procurava, e procura auida, pela
mentíra descarada e pcla íntríga ardilosa, re-
duzir a alma simples do povo para contîscar

em proveito prôprio as ríquezas do mundo e

rcduzír â cscravatura todos os homens lívres.

O Fascismo surgiu em tôda a parte como reac-

Cão cxpontânect c ínvencívcl contra o Bol-

chevismo. Sendo assím, é maniíeslo quc os

homens se devem classiticar em ccmunislas e

não comiinislas, porque fo; o Comunísmo

qucin prímciro ron.peu , ft go. i. os uacíona-

listtis têm tôd : -.it >ic stu at nto Je v:s:u

Logo cj;ie :'-. , uni ,)aís w Comunísn.o eomoca

o scu ,ttac|iie, ol, se é por cie, ou se e' contra

éle. Datjui não hcí cjue íugir. E assim que os

nacíonalistas pôem a questno e j)ôem-na
muito bem. Mas pôr bem uma queslão, é re-

solvê-la, diz Bergson, e é verdade. O Bolchc-

vismo víu o perigo que o ameacava c inven-

lou as frentcs populares para lancai' a confu-

sâo nos cspíritos. Alivelando a mcíscara da

dcmocracia c dô liberdatle, icz a mobilizncũo
das alítirjus para a cruzada conlra o Fas-

cismo. O ardil ioi bcm urclítio e surtíu gran-

des efcilos cin Esponha c ra i ranca. Mas os

povos dao sinais Lviticntcs de cjue estâo a

abi'ír t>s ollu>s e a línha divisôria tlos campos

adversos em lôtla a Furopa csl.í scndo já a

dos nacionalistas. Os factos que entre si aca-

bam de tazer a Alemanlia, a Íl.íiia e o lapão,
vieram consagrar eslronclosaniente o crílério

nacionnlista ; pelo Comunismo nu contra o

Comunisiro. O isolamcnlo a tjue a Franca
cslcí scndt) votada, é a conlra-prova dá mesma

realidade. Os portugueses que se dcixaram

cair no lc'igro da Frcnte Popular que as alfur-

jas procuraram alínhar na sombra, cstão

aíncla a iempo de reconsíderar e fazer pc

atrás.

Aproveilcni. cjue a ocasíão pode fugír-
-lhes. Quem diría, atjuí há um ano, a muitos

da Frente Popular espanhola, tjue haviam de

estai", hoje, domínados pela pata bolchevisla

e solidcírios com élcs nos mais negros e ne-

fandos crimes?

--•¥■•¥■
—

ÂDÂuiOo\-

— 0 Nata! ao soalfiar, a Páscoa no lar.

—Natal na praca, Páscca ao borralfio.

0 CASO DE DOIS PADRES ESPANHÛIS

E A FRENTE POPULAR

Os jornais díários publícaram, num

clos úítimos días, do mês passado, uma no-
tícia alusiva a dois padres espanhôis, afeí-

goaclosâpi'opac-anclada «FrentePopular».
A informaCião era ínsufîcíente para se

compreender bem o seu sentído.

Entendemos a conveníêncía, mesmo a

neccssĸiade, cie um esclarecimento; e daí

a rarão do que segue, mercê de uma de-

licacia atencão que muito agradecemos.

Le '25 novembre 1956

Mcnsieur,

Son Fminence a recu fiier votre lettre du

16 norembre et me cfiarge d'y repondre.
Je vous envoie ci-joint un ar/icle du jour-

nal «Ie Vingtieme ofcc/e», avec le communi-

q'tc cnrc~ee' par l'Aicfievccfié au sujet de ces

dcux prctres espagnc/s.
On notts avail signale que ces deux abbés

donnaient å Ikuxelles des confe'rences en fa-

venr dtt Frcnte popular; le Cardinal leur a

laít interdire sub gravi de prendre encore la

parole cn piiblic. lls se sont alors présente's â

!'arcf?c',~cchc, oũ ils ont e/e recus par un Vicaire

dcncra/, qtn' leur a rcitcré cette interdiction ;
ccmmc dc plus ils n'avaient attcttn papier de
l'aalorilé religieuse espagnole, aucun -celebreh,
on lettr a aussi inierdit de célébrer la Messe.

I.e lendemain la Sûreté Publique les faísait re-

conduire ã la frontiêre.

Agree.--, je vous prie, Monsieur, l'assurance
dc mcs sentiments dévoués.

CIIASOISI: LECLEF

s'tvrt'/.iírí de S. Em.a le Cardinal
'

Na se.xla-íeíra a noite, o comité de vigilân-
cia dos íntelectuaís antí-fascístas tinha organi-
zado, na sala da Grande Harmonía, nm mee-

ting no decorrer do qual deveriam usar da

palavra dois membros do clero espanhol.
Tratava-se de doís padres que já no prin-

cípio desla semana tinham feito a apología
do ^govêrno cspanhol.

As 20 horas e meía, um numeroso público,
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vigílante, anti-fascista e imclee:ua;, esperava
então a abcriura dcsla sessco.

O senhor proíessor Abel. presideite. da as

boas-víndas a totlos os prcscntcs e o senhor

cioulor Fontaine, anuncía em seguída cjue os

dois eclesíásticos, mandados esta tarde a Ma-

lines, foram impedidos de proceder ã sua

campanha na arquídiocese de Malínes.

Convem dizer, para honra dcsta asscm-

bleia, que a notícía foi reccbida scm mnnííes-

lacôes.
Em seguida foram lídos os discursos dos

sacerdotes, que não estavam presenles e cjue

antes tinham enviado uma carta, anunciando

a sua submissão å interdícão arquíepiscopal.

0 Comunicado do Arcebispo
Pecebemos a êste rcspeilo, um comunícado

clo Arcebispo, qac sc exprime ncsles catcgô-
; ícos termos .

«Os dois patlrcs cspnnhtiis, rcvcrcndos,

Gallegos e I.obo, cjuc realiztiram algumas reii-
niôcs cm Bruxelas, não possuem carlas cren-

denciaís dos seus superíores, neni mesmo um

simples doeumento cjue Ihes permita a cele-

braqão da santa Míssa.

Os scus discursos eslão em manííesla con-

tradíccĩo com as recentes declaracôes cit

Santo Padrc, as pastorais tlos bispos espa-

nhcíís e os ensinamentos precísos e certos dn

autorídade relígiosa.
O Arcebíspo de Malines inlerditou-os de

continuarem a sua propaganda cm favor dn

«Frente Popular* e recusou-lhes a autoríza-

Cão de eelebrar Missa».

(Do jornal "Le Vingtiênic Siôcle,,, dc 14

dc Xovembro tlc 1930)

¥ • ¥

Liwos e Publicacôcs

Inventário do Cartorio do Cabido da Sé

do Pôrto e Índice-Roteiro dos cha-

mados Livr.os dos Originais (coleccão
de pergamínhos), organizados ptM" JosJ
ûaspar de Almeida

O Arquivo Distrital do Pôrto íniciou as

suas publicac.ôes com o volume Invenlárío do

Carlciic do Cabido da Sc do Pôrto, tendo jcí

pubiicado um outro volume que se íntítula :

Indice-Roteiro dos chamados Livros dos Ori-

ginais.
Ambos os trabalhos revelam bom método

como bem empregada dedicacão ao servico
das valiosas cspécíes que constituem um im-

portante recheío para os estudíosos, e ainda

uma louvávci prova de zcMo pelos ínterêsses

da cultura nacional.

São dois livros de cuidada apresentagão

que hcMiram deveras o organízador de tão

ínteligente como patriôtica íniciativa.

m

Defendei vossas terras . .
., por Antonio

Ferreira Pinto.

Defendei vossas tcrtas. . . é o título de

uma criteríosa monogr.'iiĩa local, da freguesia
de S. Mamecle cie Guízande, do concelho de

Vila dá Feíra.

C) seu autor, Sr. I)r. Antônio Ferreira Pínto,

cônego tla Sé do Pôrfo, Peittir e prc>fessor
do Seiniiuirío Epíscopal da mesma cidade,
n'iriiioii ccmii escrupulos : inft imacão o btMn

[">itMU>sítt> d,~. sua obra. revcl.mdo uma cuí-

d.ula cFibornC'to do seu esludt> em que atlo-

ram Consítlcracôes sinlc'tícas e expressívas

com, cquilíbrío c eoeicncía.

E uni livrínho de S-l páginas de texto, de

invcstigacão ccMhitia in loco, prtiporcionando
uma visão muitt) complela, c alé crítíca, do

assunlo em causa.

B

«Novidades>

Passou no dla 15 do corrente mcs o 13.°

aniverscírío do diárío Novidades».

A actívidade de um jornal, se depende sc5

dos juizos humanos, cstcí sujeita a muítas con-

temporízacc>cs com o pensar dos homens, e
daí a pluralidade de horízcMites ; porém não

aconlcce assim com a ímprensa que vivc a

orientacão catt.líca.

E neste caso eshí o jornal >Novidadcs»,
víslo que a superíoridade dos príncípios de

Deus é o scu vcrdadeíro horízcmnte.

PtMtjue c) nosso csfôrco tem o mesmo

nortc, c com a maior largueza da nossa satís-

faccĩt) que apresentamos, â ílustrc Redaccão
do jornal «Novidades», as nossas felicítagôes
com os melhcires votos de prosperídades.
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ssasa ii-^t-tiíms-t^îaga^mãssíXBassgm

Espana

infortunada

Mc fie dcscubictto al

cntrar porque tambic'n

cran santas las parcdcs,

j quc fria cstaba iu /c~tcsia

dcl puebio! Å't airc los

muros, con la cara blanca

~z vacia en la ausencía

arisca de sus cuadros, pa-

rccia paiida d pesar de

sus re/a.<os sin cal. /:s/an

dcsiertas /as naves. I.as

ima<.fcnes par/idas. 1:1 ptíi-

pi/o desga/ado de su si/io,

quc dc/'a sin objcto la ci-

rnera de su cúptila. No

tícncn las capilas cn sus

dbsidcs ni retabulo ni al-

tar, ni tapices, ni cruces,

ni nada. Por ei suelo tin

paullo de bancos desfic-

clĩos, purpurina de csto-

las, asiillas .r vidrios cn

pcdaxos.

(l'o artt\)0 Lii iglesí.i

crucilicdcia, pabli-

cado no diart'o de

Seuillia *l~dlai~ifc

ISs/jaiĩota*, dec~ dc

l)c:iCint~rodcl~?i')

LOIA IcjI.esia iwkijoouiai. diî Santa Catalina, nnspui-s de la bárbara

\ciucjo.n de i.os rojos
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"IDl caso de Bspana"
O Cardíal Gomá, arcebíspo de Toledo,

publicou recentemente urn interessante

opúsculo sôbre «E1 caso cie I:spana».

Reprodu3Ímos o;ostosamente uma parte,
tal a oportunidade como a importância
do seu sentído.

iGUERRrA CIV7IL?

A guerra que segue assolando grande
partc de Espanha e destruindo magníficas ci-

dadcs não é, no que tem de popular e nacío-

nal, uma contenda de caructcr poiitíco 110

sentítlo estricto dô palavra. Não se luta pela

Repúblíca, aínda cjuc nssim o queir.mi os

partídários de certa classe de Pepúblíca. Xcm

loí môbil da gucrra a solucão de uma questũo

dináslica, porcjue agora ticou rclegacla para

LÍltímo plano alé mesmo a questão dú forma

de Govérno. Nem sc ventilam ct)m as drmns

problemas inlei-regionais no seio tla grande

p.ítria, sc bcm que no período cle luta, e com-

plicantlo-a gravemente, se tenham levantado

bandeiras que ccMicrelízam nrdentes dcsejos
de reívíndícaccies maís ou menos províneia-
listas.

Esta cruentíssima guerra, c no fundo, uma

guerra de príncípíos, tle doutrínas, de um con-

certo da vida c do íaclo socíal contra outro,

de uiua civilízacao contra outra. E a guerra

que sustenta o cspírito cristão c espanhol con-

tra êste outro espírito, se espírito podc cha-

mar-se, que quisera derruir tôda a humani-

dade, desde as altitudes do pensamcnto ôi

pequencz do vivcr cotidiano, no molde do

materíalísmo marxista. De uma jiarte, comba-

tentcs de tôda a ideología que represenle,

parcial ou íntegralmente, a velha tradícãc) e

histôria
,
de Espanha; de outra, um informe

conglomerado de combatcntes cujo empenho

princípal é, mais que vencer o ínímigo, cmj, se

se quere, pelo triunfo sôbre o inímigo, destruír

todos os valores de vossa velha civilizaccio.

Ignoramos ccmiio e com tjue lins se produ-
zíu a ínsurreiccio mílitar de lulho-. os suptMiios

alevantadíssimos. O curso postcrior ctos facltis

tcm tlemonstrado que o deterniinou, e o tem

informado posteriormente, um proíundo sen-

tido de amor patrio. Estava Espanha já qiicisí

no fundo do abismo, e quís salvar-se pela

fôrga da cspada.

Quícti não tínha já outro remédio.

O que podemos alirmar, porque somos

testemunha, é que, ao pronuncíar-se uma

parte do Exército cc"mtra o velho estado de

cousas, a alma nacional sentiu-se profunda-
mente tocada e encorporou-se, em corrente

profunda e vasta, no movimento militar; prí-

meíro, com a simpatía e o anelo com que se

vê surgii" uma esperanca de salvacao, e logo,
com a arribada de entusiastas mílícias nacio-

naís, de tôdas as tendêncías políticas, que

ofereceram, sem pré nem ajustes, o seu con-

curso ao Exército, ciando generosamente vi-

das e fazendas para que o movimento inícial

nâo fracassasse. E não fracassou-o temos

ouvído de prestígiosos milítarcs ■■-precisa-
mo-ntc por o concurso armaclo das milícías

nacionalistas.

É que a Religião e a Pátria aræ et íoci

estavam cm gravissimo perigo, levadas ao

tim do abisino por timá polítíca totalmente

em ixigna com o senlir nacional e com a

nossa hístôria. Por isto a reaccao foi mais

víva doncle melhor se conscrvttvn o espírito
de religí.io e dc juítria. I: por isto logroti êste

movimenlo o matiz religioso que se tcm ma-

nifcslatlo nos acampamentos das nossas milí-

cías, nas ínsígnías sagratlas cjlic oslentam os

combatentes e na cxplosão do cnlusiasmo re-

ligíoso das multidôes da rcctaguarda.

* • ■¥■

Gomo o mundo seria uma harmonia, se ao

desenvolvimento progressivo da nossa riqueza

correspondesse um desenvolvimento paralelo do

nosso carácter !

Glit'eira Jtífartins

* • *
-

SK organizacão econômica da ÍKacão de-

Verá realizar o máximo de producão e riqueza

socialmente útil, e estabelecer uma vida colec-

tíva de que resultem poderio para o Sstado e

justifa entre os cidadãos.

(3>a "Constituicâo" vigente)
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Um diâ na Seira do Caramulo

(Conclusão)

Contimumos a publícacão do excerto dã
brilhantc confertncia cjue o Sr. Dr. Amorim

Gírao, ilustre Professor da tfniversídade de

Coímbra, proferiu na «Casa das Beiras», desta
cíclade; e muíto nos apraz notar que a prí-
meira parle dc'stc excertt), publicada no úl-

tímo niimero de A llnião», ínspirou as me-

lhores ímpressôes. F são essas ímpressôes de

mniios.

Atc nos chegaiam l.l algumas inîormacoes
cjue nos deram a certeza dá boa hora em que

resolvemos publicar as despretencíosas pala-
vras do Sr. Dr. Amorím Gírão que constituem

dc facto um cuídado cstuclo, baseado não scí

no víver e no crcr do povo, como aínda con-

sagrado por uma erudicão revcrente e convi-

datíva â meclítacão nacíonalista.

Peconhecemos assim, e por isso acjui pro-
lcsttuuos os nossos agradecimcnfos ao Sr.

Dr. Aniorím Girão.

MlNHAS SEN'IIOI-WS I: MEUS SlîNIIORES

Os aspeetos .l.i Xaturcza c tlo ilomcin dc tjtic acabo

tlc ftilar-vos. totlos <"les iii.iis 011 m> nos trûtluîJdos na taco

tla tcrra, jiodcis obsetvá-los rccolhê-los mcsmo no vosso

Kodali ; mas c jncciso não csquccci' tanibétn as qu tliJades

íísicas c morais tla yenlc dc. scrra, e esta^ sô pnr tima

l.irga permanência lograrão siirprcender-se c a|>reciar-se.

I) A scrra c, cni jinmcíro lugar, escola de cncri/ia

fisica. )á Castii.iio escrevcn, acêrca clo Caratmilo : «
. . . c

iuna bUatra niontanlia rndc c silvcstrc, dominando dcntrc

as nnvcns meio I'ortiiCfal, latya cm fontcs c pcncdias, po-

dcrosa ctn /ctnpcs/adcs, ctn frtttos niaiira, mas opitna cm

lĩoincn: c nnttâcres dc antiga tcmpctii, pacicnfcs da pcnt't-

rt'a, do frio, aa fontc, c da ittidcx . . .-

O excrcícío constante e o ar mais ptiro e mais rare-

teíto ct.vs altilttclcs íor'.itîcam o organismo e dão tmia con

siderável rcsístência, qtic desde logo se tradiiĩ na maior

capacitlaclc toraxica e nct mais .lesenrolvid 1 inuseulatura

l)cj>ois, a vida na ntontanlia, onde a icrra não jirodi-

galira ao honicni os rccursos e os regalos da planície. c

lc">d.i ela uma luta, na tânsia dc venecr as difictildadcs do

meio. Clnclc a Natureĩa d.í menos, tem o llomem cle dar

mais. E são essas ditieuldades t|tic cxcitam a rcaceão vital,

tornantlo os monlanlieses mais activos, mais sábrios, mais

cstorcadc)s c rcsistentcs.

Não admira, por conseguiiitc. quc a serra tenha sido

3erso .le algtins dos nossos mais valentes homens de ar-

mas, de alguns dos nossos herôís maís assinalados.

Dnas pcrsonagcns quási lendárias da nossa histôria—

o alíeres Duartc de Almcída, que no recontro sangrento

dc Tono não largou o pendão real antes que llie tivessem

áccpado as mãt s, e o cscudeiro Goncalo Pires, que nesse

mesmo dia arrcbatou o estandarte portuguésaos Castelha-

nos--na;ceram aqui nas abas do Caramulo, e nas monta-

nas e caralaria.- serranas se caldeou a rija tcmpera do

:>i i Uraco.

|á o ^scrtor viseense \. CAMPOS, no seu livro Aldeias

da nossa l'eira, localizou no Caramulo a memôria de Si-

mão, o ISstranciciro, soldado português assim denominado

por ter servido nos cxércitos napoleonicos ; habítuado aos

rígores tlo clíma, teria regressado da prôpria cainpanha

da k'ússía, para todos conslituindo uma demonstracão

viva da horrorosa odísseia por que então passaram mui-

los dos seus companheiros.

Ou.ísi de nossos dias é o célcbre Rafael de .Mmcida

e Sousa. natural da iregucsia de Alcofra, concelho de

Vouzela. Cjtierrilheiro dcslcmido, herôi da Patuleia, chc-

liava nosta parte tl.i Bcira tim verdadeiro excrcito em pé

de guerra, que mantínha, vestia e muníciava â sua custa.

(,
L não foram os "serranos, do tronl que escreveram

as melhores páginas tlo heroísmo portugués na Grande

Utierra V

llm sô cxemplo. I:stava-se em plena mobilÍHacão do

C. li. P., coni destino a l'landres. llm reservista da Alco-

íra aparece na cstacao do eaminho de ferro de Vouzela,

a lirar bilhete, com guia para aprcsentar-se no seu regi-

mento. Vinha triste o nosso homem, com a nostalgia de

c|uem deixa famílía e amígos, talvcĩ mesmo os carinhos

de uma noiva, para ir combater lá longe, em terra estra-

nha, não se sabía bem j>orquê.

-c.ISntão lá ~~ai o scnfĩor atc' â Franca ? pregunta-lhe

o chefe da eslacao.

— I'ois c rcrdadc ! l'or mal dos meus pccados. . .

- Ora ! Também o senfîor vai ver terras. . .

kesposta do nosso homem :

— l'erras lcnfĩo ett visto tnttifas. 0, depois, mudando

de cxprcssão c criS|->ando os ptinhos :

—

i y/as, at'nda assim, o atte qttcro rcr c a fôrca do

raio dos alimces !

liste espírito d.i luta que os pastores procuram desen-

rolvcr na serra, cni combates singulares, tem de exerci-

lar-sc 0111 tcmpos de paz nas contendas de freguesias,

quando as h.í : c, quanclo as não há, de povos da mesma

fregucsia. Pelo Carnaval, então, vcrifica-sc por ve;es numa

espécie de e.xercícios de rcpctigão, uma espécíe de mobili-
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racão gfral. Oi iro i, r>>; r e .«: altura dti ano já i.inguém

po'.lia passai d< 101 .. pont< cte sopara os dois povoa

dos tle Vasconha di Sc. ra e Vasconha de Oueirã e, na

missa do dominco an erior ,á ■

is seus habiíantes se sepa-

ravam mcsmo denlro .;.■ igreja

2)—A serra c lanibcm uma cseola de amoc ao traba-

tâo. A Xatui'cra. pobrc dc recursos, dila ali ao Homem,

mais do que em qualquer outra paric a sentenca moisaica:

Comcrds o pão, coni o stior do Icn rosfo. A vída htimana

sô i'.oJc ali sustentar-se å custa do traballio porfiado de

todtis os dias. E a terra produr tanto mais quanto maior

é o esíôrco que o homem llic dispensa.

A simples ínspcccão d >n terrenos culiivados cm volta

das povoacôes pode diĩer-nos ontle o cajiilal liuiiiano sc

torna mais produtivo. |á vimos t|tie a Scrra do PJo, so-

branccira aos povos dc Vermilhas e Alcoíra. assinalava a

tcrra dos "homens tjue mataram a preguic.a,., tal a porfia

com que cles ali parecern qucrer rcalízar a tcntacão satã-

nic.i ; i'ii, as pi pi , 4-as se :o •criesscm cir. pão

->i Ma' se •

cap' il ui i.:n coin d'fieuldade pode

na sci ra . ineallor .^ o íãt h. ., >t íle 1111 latla, >r •-

cisa, |>ara nãt> stiCLinibí dt or n r-st rotiLiuv-. não inc-

nos c para |-.;>r em deslaqiĸ i ■■íaicn eotno éssc nesnio

cai>ital porfi i I 'irente sc nultip ica Cr ■scei c multt'plicai-

-vos. A t'eeiin li lac'e tlaĩ Dopiilacôes serr n.is o Ir e.-io

t|iie a serra |>oJe or aos ibH. ntcs da cn'adc outlc ,s

ditictildacics da vi i > não sao maiorcs.

Imjiresuon i bem vcr i n Ji as ejcolas ,ão fittjtu i-

ladas, e niiuc.i podcrci rsqucc r a Irase com quc s< nt

saiu ccrta vtlliota, uma vt'? quc cu no'ava a iniiiierosa

prole que havia lá ;>or um.is ca-as clo cxlremo ,!o jiovo

jAqailo c' ttina coclheica, senn'oc !

Por oulra vcr, enlrávaiiios nôs numa vcnda serrana,

a adquírír algunias |>rovísôes cle boca para a joniada. Ca

íora, no lerreíro, nmnerosos gartitos, alguns dêles cm Ira-

jcs tjuásí fiaradis! icos. divcrtiam :c animatlamcnt.'. bcrra-

vam, atiravam pcdras, enlravam mcsmo cm algararra pcla

porta da locanda.

—

i I'clo visto, aittda aqui sc não acaba o tnnndo! dí

rî.imos nds, sonJndo. ao veiideiro,

I: csle. co'.u ares senteucioscs dc , iucih jo> tinii > tloao

lirasil, julganilo quc a uialt^ ,ios iiiconio 'ccí^, logc a:. „ta-

liou, colt'i lc'O :

c.ISnlao cftte qnccc o scnâoc'S / Isio c' uma />r.;;;.i .'

n.tnlci, 16 as■ bcxt)fas lcvavam nietadc dclcs. Agora, dcsdc

qtic dcscobriram a vacina, cscapam lodos. f: ntna praqa !

... 1: os filhos são afinal, eomo cIíh o nosso j>ovo. a

granole ricjucHa clos pobres.

Andain os sábios todos alarmados com o ere.-e inento

d.i populafãti em nossos dias, visicmaiitlo, como ; un.i

gran.lc eal.iniítlacle. a salur.icão deniogralica |>ari quc

muítos países. no st u grave direr. vão caminliando. Pre

vê-se o dia em que a terra ja não poder.í alimcnlar o efee-

ivo liuinano qu. ncla vai ereseeiido de forma bcm =:nsi

vel, com todo o scu corlcjo de dcsaítraJas consequcneias.

Isto diĩem os sábios da Escritura, todos preocupados
com lirar partido das estatísticas e chegar, pelo jôgo nia-

labar clos números, a muíto respeitávcis conclusôcs.

Por outro lado. anda o tĩomo inimicus a scgrcdar á

rmmanidade inquieta e doente que pode encontrar o pa-

raiso na terra removendo tôdas as difîeuldades que se

conlrapôem ao seu bem-estar, cstancando as fontes da

vida, reduzindo as famílias a um fĩlho único ou fugindo

mesmo as reíponsabilidades da família. I: os lares despo-

voatlos. como "colmeiaã sem abelhas e nínhos scm aves e

lirimavera sem llorcs... segundo dis o Poeta, aí vão ates-

lindo por tôda a partc uma das grandes chagas desta mo-

de.rna socícdadc civilirada, â qual bem pode aplicar-se

aqtiela imagem dos sepulcros caiados por fora, mas dentro

dos qtiaís tudo é luto e podridão.

A grande ricjucEa da serra é ainda o carácler singu-

larmente prolífico da sua populacão, que as práticas nco-

-mallusianas ainda não corroem. Scm esta fonte de cner-

,a. , alqucvc não seria levantado, o matagal invadiría a

scaia, o fio dc ágtia não iria fecundar a eneosta estcril. E

'•
c: íd.i a i>opulac;ão serrana que. pela cmigracão iempo-

rárii ou peimanentc, leva á planícic a mão cle obra para

rabalhos agricolas c varios outros mesleres.

A <ríiide calamidade do nosso tempo é, sim, o aban-

tlono jirogressivo da terra, a rarcíaccão da gente do

c.iinoij eui icneficio da cidade, a Iroca da agricultura e

tlas iiidúst
■

ias caseiras tjtie davam tudo quanto as famílias

pr cisivam, pcl giande ind'istiia. cle sal.irio tentador mas

nem seinpre assegurado oiule a nátjuina escravirou o

li >m nn, spci n do o raba'ho numano c lcvando lam-

bt'.ii, >u co íseguinte ao abandcnio de hatiitos de Ira-

ballio.

Comerás o jião om o sttor do teu rosto,,. E por

iim i cspéeie de con nalo do llcmem com a 'l'erra t|ue

a.jucic i'.oclc obler os reeursos alimcntarcs dc que precisa;
•

i|ticin sua no Irabalho do seu braco tcm scmpre assegu-

rado o pão jnara a stia bôca.

O grande inal do nosso tempo nâo c o aumento dos

qtie comcni : scrá antes a dimínuicão bcm acentuada do

núniei'c) dos que suain. Coino clemonstrava há pouco

liRENirU :io Cotnfccsso /nlcrnacional da I'cpulacão, não é

>, <f i ra ciue sc arrisca a faltar ao liomeni : t5 o homem, j>elo

coiiJ.i'io, t|ue eada vez mais se vai arriscando a fallar a

l^roSpria terra.

Contra o cancro eorruptor da depopulacão, que está

minando foiJemcnte e assustadoramciile as naeôes maís

cívilÍE.idas tla Europa, a ponto de MtlSSOl.INI ainda há

l>ouco nos falar da "morlc da raca branca... a serra pode

dar unia grandc licão á cídade. E scrão porventura as

vuJiides d.i niontanh.i que virão salvar a planície, como

lantas vcses se tcm verilieado, por excmplo, na histôria da

Suiea.

l) Poniue se a serra é cseola de energías fisicas, não

o c- mcio; de cfualidadcs tnorais.

Ås iilanieies de acanhado horironte, onde a vista es-
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barra contra os relevos vizinhos, tornam mais acanhado

tambetn o conceito que o homem lcm da sua prôpria clí-

gnídade.

Na montanha, pelo contrário, os horízontes são mais

vastos, estendem-se a petder de vista, e com íreqtiênciaas

figuras humanas aparecem projectadas no azul da abá-

bada celeste.

O homem nunca se revela tão grande como quantio

a sua figura se projecta no céu. O eavador, brandindo ao

alto a enxada, parcce assumir as proporcôcs de um gi-

gante mitolôgico ; e o pastor, sentado 110 eume de um

sêrro, faz lembrar, no dizer de Antero DE ElGUElREDO,

"colossal figura de Uodin, meditando a Etei niclade...

N'a montanha, acima do "niar das nuvcns,., j quantas

vczes vemos estalar as teiiipestades abaixo de nôs!...

Depois, o doinínio dos grandes espacos, a visão em

globo de extensas superfieíes, que sô uma grande altitude

pode dar, constituem scmpre condicão cssencíal para ía-

zer conceber e pôr em execucão os grandes planos de

conjunto, tanto para atjuêles que tcm por missão governar

e dirigir os povos como especialmcnte para os que têm

por dcver apaseentar as almas.

Os ieitos dc Viríalo e de Pelágio eompreendem-se

mtJiior quando os eonsideramos preparados num anibieute

monlaniioso. E na.juela decisão e nobre coragem com

que o Pontílice rcinante enírenta os graves problemas do

futuro ,', iuão se revclará em grande parte a ampla e jiene-

trantc visão do antigo alpinista A<|uiles Ratti '.'

IVecisamentc porque o Sr. Piesíclente do Consclho,

beuão iitctre, conslitue alinal em tudo. . . unia e\cepe.~io,

a\ ciitttrar-nie-eí a estabclecer como regra que os grandes

chefes, a qufm cabe o papel cle abrir os eaminhos por

onde os jiovos avancam para o futuro, tlevem ser oriun-

dos ou, jielo menos, ter passado grande parle da sua vida

na iiionlanlia. Mas, talvez porqtie ncla não nasceu, é que

Sua Ex.'i scnte a atraccão tla jirôpria montanha : e nos

curtos días tlc íolga quc lhe tleixa a gercneia dos negôcíos

públicos, lá o encontraremos entre gente simples, isolado

do mundo, a rcctifîcar porventura, em momentos de fe-

cunda medilacão, o rtnno a seguir nos complicados mean-

dros tla política.

5)
—Entrctanto, se a grandiosidade dos horizontes dá

na montanha ao homem a conseiência da sua dígnidade

moral, mais faz avultar néle também a idea da sua fra-

queza e da sua pequenez física. Em íacede umaNatureza-

-gigante, tlesenham-se melhor as justas proporcôes do

llomem-pigmeu. E é sem dúvida esta eírcunstância que

conlribue para afervorar o sentimento religioso das popu-

lacôes serranas, c desenvolver nclas a cacidadc ccisfa c a

tĩospitalidadc para com os cstranhos.

Llma vez, nas Talhadas, andava eu a percorrcr uma

partc da serra, despovoada, e jiara mím completamentc

desconhecida. E andava então sôrinho, porque as coisas

dã vida e a insurreicão monárquica do Norte me linham

levado os dois habiluais companlieiros dc excursoio : um

déles, esludante dos últimos anos de Direíto, correra a

alíslar-se nas hostes realistas ; o outro, professor primário,

concorrera a uma escola fronteirica do Minho, elásevira

também incomodado por motivos políticos-.

Depois de percorrer bastantes quilômetros sem encon-

trar viva alma, perdi o rumo, e encontrei-me no meio da

serra bravia, a s6s com uma carta geográfica, que não ha-

via meío de orientar-me no caminho.

Continuei a andar, até que lá consegui descobrir al-

guns seres viventes que, muito longe do seu povoado, se

entregavam a dura tareía de rocar mato.

Dirigi-mc a um que me pareceu o maioral do grupo,

preguntando o caminho para determinada povoacão.
—

J yias qttem e' o senûoc, e que anda poc aqtti a fa-

,zec sô.iinHo ? indagou o serrano, logo disposto a sujeitar-

-me ali a um inquérito mais apertado do que se tratasse

dum cartcirista.

Confcsso a W. Ex.>15 que, ao ter de declarar na serra

a minha ídentidade e os meus propásitos de estudo, me

ví sempre em situa;ão mais embaracosa que a do BOCAGE,

quando, no regresso do botequim famoso, se viu altas ho-

ras surpreendido pelo agente da polícia.

Respondí ao homem que sim ! que andava por ali de

passeio, a ver aquelas terras jiara mim desconhecidas. . .

Interrupcão de uma velhota que até aí estivera a me-

dir-me dos pés alé a eabeca :

—

i O senfioc anda mas e' fttcfido ! E tem caca de sec de

boa familia. Oltie, se qttiscc, nâs vamos accanjac-ltie al-

ifiima coisintia de comcc pocqtte o senfioc dcve tcaxec mas

c' l'omc !

Estão VV. E.\.'>-> a ver como fîquei com o inesperado

oíereeimento. Tivc de mobilizar todos os recursos da mí-

nha pobre díaléctíea para mostrar áquela boa gente que

não ! que nem andava fttgido e nem trazia fome ! Valeu-

-me aludír a ttm advogado meu parente, bem conhecido

naquclas redondezas, e so então se resolveram a indicar-

-me o caminho, como eu Ihes pedia.

6)—Além disso, os rudes trabalhos que a serra impôe

ao homem c os perigos de que a Natureza o cerca fazem

dcsenvolver em larga escala o espíríto associativo, por ve-

zes tão obliterado nas populacôes da planicie.

Em cerlos povoados, não há mesmo dístincão eníre

ricos e pobres, mas apcnas entre os que têm terras e os

que as não têm. Estes últimos dedicam-se â pastorícia ; e

aquêles não precisam de toniar jornaleiros para os seus

trabalhos agrícolas, pois são os prôprios lavradores que

se ajudani uns aos outros.

Por tal niotivo, não sc conta ali com o recurso que

há-de vir da autarquia local ou do Estado-Providência.

I:m certas povoacôes, os moradorcs reúnem-se mesmo

para executar alguns trabalhos dc interêsse público, como

a reparacão dos caminlios, numa forma de associacão que

íaz lembrar o antigo conventtts publkus vicinocum.

Ilá também na serra uma verdadeira igualdade, e uma

acentuada fraternidade. O tratamento de tu é usual entre
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pessoas de diferente condicão e h.í, quando muito, um

cheíc a que todos mais ou menos obcdecem. O que é de

um é de todos os do mesmo lugar ; c. assim, a charrua

comprada por algum iavrador mais abastado anda de mão

em mão, e quando não está em scrvico fica mcsmo no

prôprio terreno onde foi utilízũda, â espera que outro a

reclame.

Emfim, para estas novas íormasde economia autodiri-

gida que se estão tentando entrc nos, no scntido de eorrí-

gír os vícios do íeroz individualismo, a serra pode dar

ainda uma proveitosa licão prática ã cidade.

7)—Dizem que as mãís têm mais amor aos filhos que

mais lhes custaram a dar ao mundo. E é talvez a vida

rude e canseirosa dos montanheses qtte ncles dctermina

uma característica especial : o seu extremado baiccismo, o

amor ao cantinho serrano, â sua pcqttena-pJtcia, que é

scmpre para cles o que há melhor debaixo do sol.

i Meditemos sôbre éste facto, metis senhores ! Porque

uma das maniíeslacôes mais características, e tainbém in-

íelizmente mais lameniáveis, da psicologia do povo por-

lugués c, sem dúvida alguma, o mau sestro de amesqui-

nhar lutlo o que é nosso, e cair de joelhos, em adoraeão

e\t.ictica, perante o que do estrangeiro vem oti a estran-

geiros pertence. E o mal não será apenas jiortuguês, nias

também peninsular, a julgarmos |>elo aforismo dcpreciativo

lão em voga no país vizinho : Cosas dc Espana !

Mesmo reeenleniente, tima nova maniíestacão dêste

velho traco da psicologia do nosso povo deti em farcr-se

sentir também nas camadas intelcctuais da nossa terra. com

ccrlos bolsciros que a extinla Junla de liduc.icão Nacionai

eiivíou aos grandes centros europeus. I: ver como alguns

dêsses raros e íelizes contemplados dc la voltaram com

arcs de quem vcm prcgar o Evangelho aos genlíos. . . em-

bora tôdas as denionstracôes tlo espíríto noyo de que pre-

lendiam vir animados não raro andassem á volta desta

coisa vclha : dírer mal do que cá temos. amcsquinhar as

bascs da nossa educacão e os nossos processos de ensino,

ainda mesmo quc para tanto fôsse preciso cometer uma

injustica ou turvar a prôpria água que tinham de beber.

Poís, meus senhores, aqui no Caratnulo nunca ouvi o

estribilho pejorativo : Coisas da nossa tcrra !

Na bôca dos serranos, tudo o que é da sua terra é

bom, é mesmo o melhor que luí. Pode o vínho lá de baíxo

da planícic, por mais maduro e alcoôlíco, despertar mais

as alegrias do seu coracão, mas nunca scrá capar de atrai-

coar as palavras da sua bôca. O "seu vinho,, aquêle ver-

dasco que nôs não sonios capazes de passar ao cstômago

sem torcer a orelha, é sempre para êles o melhor dos vi-

nhos. Afi I rapazes, csle sim : / êstc c quc cfic-fa mcsmo ca

dentro ao coracJo !

A íesta da sua frcguesía é semjire a mais animada, a

imagem da sua ígrej'a é a mais boníta das rcdondezas, a

voz do seu sino, scmprc a mais cristalina.

Aprendamos, meus senhores, nas populacôes scrranas

exemplos de patriotismo e de amor ao tori ão natal. Apren-

damos a dizcr sempre bem da nossa terra, tendo em aten-

cão que, se não formos verdadeiramente bairristas, nunca

poderemos scr bons patriotas.

8)—Mas importa terminar, que a hora vai já adian-

lada. Assístímos presentemente no nosso país a um colos-

sal esfôrco de reforma dos costumes politicos, e tem-se in-

dicado, como base essencial dêste esfôrco, a remodelacão

e aperfeicoamento de todo o nosso sistema educativo.

Dir-se vulgarmente por aí, com muita insistência : Es-

tado Novo, gente nova. Melhor se diria talvez : Gente nova,

Estado Novo. Porque, pretender realizar êste antes daquela'
o mesmo será, como dizia Mussolini, parafraseando uma

passagem do Evangelho. que deitar vinho novo em odres

velhos : ou se estraga o vinHo ou cebentam os odces.

Ncão é, efectivamente, com estatutos políticos que se

renovam os homens ; e estes sô poderão constituir penhor

duma nova ocdem socíal e política, na medida em que ti-

verem sabido renovar-se a êles práprios. As sociedades

apenas se reformam eficazmente quando a reíorma comeca

l">elos indivídtios qtie as constituem, partindo do particular

para o geral : a transfonnacão índivídual será semprc o

único fermento capar de operar a transformacão colectiva.

Por êsse motivo, também entendo. com o meu pre-

zado Colega e Amigo I)r. AGOSTINllO l)E CAMPOS, quc

"na gramálica cspecial da educaeão. o j>lural ccfocmas

vale menos do que a lieforma no singular...

I: a grande retorma a tentar, a grande revolucão a

íancr c uma revolucão de ordem interna, é aquela qtie

precisa de ojiérar-se clentro de cada um de nôs, e -

para

que seja cticar c duradoura— na mocidadc. que será o

Porlug.il dc amanhã.

Surgem. aquí e além, medidas de largo alcancc, pro-

missoras de bcnclicos resultados, e t'altaríamos â verdade

se não dísscssemos que nniito se tem feito já por tal ca-

minho.

Mas parece cjue há ainda hesitacôes, diversidade de

pontos de vista, incertera na eticácia clos meios a em-

pregar.

Desconfîemos, minhas senhoras c meus senhores, de

certa escola de Eu-fenia que assentou arraiaís na legislacão

dalguns paí^es, e cntre nôs vimos já proclamada nalgumas

cátedras universitárias, segundo a qual a regeneracão da

humanidade pode muito simplcsmente íazer-se aplicando

ao homem os mesmos processos de seleccão que se apli-

cam, por exemplo, aos porquinhos da índía.

Nada dísso, A grande reforma a tentar, a grande re-

volugão a farer é, repetimos, uma revolucão de ordem

intcrna, quc atenda menos â robuster dos corpos do que

ã satide das almas, porque ainda níngucm demonstrou

(embora muilos o jiarecam exempliticar) qtie a felicidade

tlo homem consistc apenas em scr bom animal. . .

E preeiso olhar sobretudo pela edueaeão da moci-

dade. problema que agora se vai cnírentando, ao que pa-

rece, auspiciosamente.

Não deseonheceiitlo tjuanto as viagens eonstituem um



A UNiÃO 771

poderoso meio educativo, e o mais poderoso talvez, sur-

gíu aí há pouco a ícliz inicíativa dos "Cruzeiros de Eé-

rias,,. Aplaudimos sem reservas csta íniciativa ; mas ape-

nas descjaríamos tjue, antes de se realizarcm êsses Ccn.zei-

ros de Pcctas ás Colônias, se procurassem levar a efeito

Colontas dc Iccias nas grandes zonas montanhosas do

país.

Efectivamente, rcconhccendo qtianlo em Eranca o

sedentacismo se revel.t tambcm um defcito quási gcral na

educacão, punha Aljiert DuPAIGNE em relévo a impor-

tância das víagens á montanha, "as mais ínstrutivas e agra-

dáveis, eujos efeitos sôbre a saútle da alma e do corpo

são tão rápidos como poderosos.. , porque "a monlanha é

sã jiara o corpo, sã para o espirilo. sã para o coracao ...

|á Koussf.au. na Nova tlclcisa, escrevera : Com efeíto,

c' tttna intpccssão gecal' quc fodos os fiomcns cxpcritncntanh

ainda quc ncm todos a notcm, qttc nas altas montanfias,

ondc o ac e' puco e sttbtil, sc scntc mais facilidadc na ccspi-

racJo, mais ajilidadc no cocpo, mais scccnidade na alma ;

os pcaxcccs sJo ali mcnos acdcntcs, as paixôcs mais mode-

radas. As tncdifacôes tomam nJo sei qtte cacáctec jcande e

sublimc. . . l'arccc que, elevando-nos acima da mocada

dos fiomcns, ncla dcixamos fodos os scnfimentos baixos e

tctccnos, c qttc a nossa alma, Si tncdida qtte nos aproxima-

mos das rcí/iôcs ctcrcas, contcai qualqitcc coisa da sna inal-

lccávcl pucexa. . . . Dttrido qttc fiaja algttma agitaqJo vio-

lenla, aljinna pcrturbacão dc vaporcs quc rcsista a nma

pcrmancncia protonuada nas montantias, e sttrprccnde-me

dcvcras qttc os ban/ios Jo ar salttbre c bcnc'lico das altiltt-

dcs nao scfarn um dos yrandcs ccmcdios da mcdicina c da

inocat.

E a medicina tle nossos tlías natla mais tem fcito do

que conlirmar as palavras tle kOUSSEAtl, pois se c gr.-indc

o pa|iel das monlanhas na cura dc tanlas doencas físicas,

não é menor a sua iniportâneía na terajiêutica das paixôes,

havendo, efcctivamente, uma ocolccdpia mocal, mais eficaz

porventura do quc corporal.

Ora, cntre as nossas ronas motitanhosas, o Caramulo

eslci-se tcrnando hoje um importante ccntro de atraccão

para os pcrseguidos pela doenca. E como as doencas cor-

liorais são âs vezes eficaz remcdio para a eura das doen-

cas moraís, sem tlúvida algtima "a mais línda serra,, conti-

nu.ircá fiel â sua fuiĸnão primacial de totlos os tempos : rc-

temperar os corpos e purifîcar as almas.

A montantia fax o fiomem, a cidade consomc-o.

iQuanlos "vcncídos da vida,,, que andam percorrendo

as ruas da amargura pelos grandes centros urbanos sc

não sentíriam totalmente otttros, se vicssem passar uma

lcmporada ã montanha ? E ver o que succdeu ãquelc no-

bre Jacinto, Príncipe da Grã-Ventura. de que nos fala o

I;CA : *Aquêle ccsseqttido galtio da Ct'dade, plantado na

sccca, pcqaca, cliupaca o fîumus do toccJo fiecdado, cciaca

seiva, afundaca caíxes, enjcossaca de tconco, aticaca ca-

mos, cebentaca em tloccs, foctc, scceno, ditoso, bcnc'tico, no-

bcc, dando fctttos, dcccamando sombca. E abcijadcs pcla

gcande ácvoce, e poc ela nutcidos, cem casais em redor a

bcmdiziam-'.

Mas é preciso habiluar ao clima da serra—e falo não

apenas do clima fisico, mas também do clima mocal—a

prápria gente sã dos nossos aglomerados citadínos.

Na serra, bem longe do bulício do mundo, e bem lí-

vre da complieada engrenagem que é a socíedade con-

temporânea, vive-se com maior liberdade de movimentos,

como se respíra com mais íacílídade. E os que na cidade

se ievanlam todos os dias quando o sol percorrcu )á um

lorco ou mais do seu arco, ^podem lá fazer idea dos te-

souros de satide, de alegria e de bem-estar que teriam

aproveitado com um levantar maís matinal '.'

Depois, c nas cidades que se faz em grande parte a

cducacão da juventude, expondo-a a todos os maus con-

lagios, físicos c moraís -. e geralmente, também, paraevitar

ésses mesmos conlágios, cm colégios e internatos, donde

muitas veres saem planlas de estufa, com horror ao ar

livre e á vida actíva.

Se verdadeiramente queremos desenvolver, na moci-

dade das nossas escolas, qualídades de trabalho, de cora-

gcm, de íníciativa, de íé no esfôrco projxio, de confianca

no dia de amanhã -- formar homens, numa palavra — im-

porta inanter, acima de tudo, o seu contacto com a terra

c com as vírtudes daqueles que nela vivcm mais enraĩza-

dos. E sô assim conseguíremos vencer a grave crise eco-

iiômíca c moral da hora presente.

O monstro do comunismo que nos es|>reita, e tantos

cstragos cstá causando 110 país vizínho, não podcrá sub-

jugar-nos se. como Anteu, mantivernios sempre contacto

com a ierra.

I'" preciso mostrar por isso, â geracão que sobe, ao

Porlugal cle amanhã, o e.xcmplo que ainda nos dão as nos-

sas zonas serranas, onde a humanidade tem permanecido

sempre, através de tudo, mais fiel ã terra. E lá que os ho-

mcns mais eficazmente se ligam a ela pelo "vinculo nupcial

o sulco dos arados., (EllCLIDES DA CtlNllA); é na serra,

tambcm, que as mulheres ainda não puseram a roca de

parte, como traste inútil, fazendo ouvir pelos povoados as

trés pancadas dos teares caseiros.

E, coníorme escreveu o pocta da Patcia Nostcat
grande glôria da nossa Beira, qtte é facho de luz nesta

hora de rcsgate nacional :

— Qttem aca e fia ot'co ccia—

Atta sentenca do povo:

Se fêa. o Poctwjal Velão,

Podc faxcc outco novo.

DISSE.

•

**A IJNIAO'*

puede adquirirse en

£a Goruna (Bspafía) :
LIBRERÍA DE MANUELA MARINAS
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OFICINAS GRAFICAS
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('RMÃOSĨ. f A UNIAo
T. CONOESSA 00 RIO, 27

LISBOA

EOTOGRAVUk'A EM ronos OS GE-

NEk'OS ■=■ REPRODUCÂO DE AGUA-

k'ELAS, ÔLEOS, ETC. =. TRAIiALHOS

TIPOGRÁEICOS EM TODOS OS GÉS'E-

k'OS <= OFSSET, EOTOCk'OMO, CAk'-

TASES, ETC.

PECAM ORQAMENTOS

RECOMENDA

ÅOS SEUS

LEITORES

AS CASAS

ANUNC/ADAS

NESTA SECQÃO

MODEI.OS l'Ok'TÃTEIS E DE SALA E

PARA CAPELA, DE EABRICANTES CA-

TEGORIĨADOS ■= VIOLINOS, CELOS,

E TODOS OS INSTRUyiISNTOS DE OR-

QUESTRA ■=. MÚSICAS

Eusljo [aidoso Poreira 8 [.'
Rua do Canno, II

LISBOA

170, Rua do Almada, 174

PORTO

mm

mm

mm

. . . chama-se comércio a tôda a espécie de rela-

fôes. G comércio das ideas, dos sentimentos, dos afec-
tos e dos ôdios, é exactamente como o dos produtos.
Gra se, sem relacôes, contacto e penetracåo entre ho-

mens e entre povos, não há sociedade nem civilizacão,
êsses actos que se referem a espécies morais ejuridi-
cas não podem deixar de referir-se também å espécie
crematística correspondente.

Comércio pode ser pois também uma definigão
da sociedade.

(Glioeira iMartins, no lioro «0 Jĩegime das JÍiquezas")

mxi'Vh

%/2a.jã«
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PIANOS E ÔRGÃOS
EIvI S.A MÃO

MAIS BARATOS E GARANTIDOS

VENDAS A PRONTO E A PRESTACÔES

SALÃO MUSICAL BONTEMPO
DE

SEQDEĨRA h LE0P0LD1I10, L
m

L'iRAVESSA BA QHJEIMÂDA, <å

TELEFONE 25081-LISBOA

CAFES
Torrados e moídos das melhores qualidades

Moído 2.a K'o. 5$6û
» \.~ » 7S60
» Especial » 10SOO

Em grão, torrados

Anibriĩ K'o. 7$>20

Novo Rcdondo » 8$00

l<?ÍO » D2$00
Scinlos » 14$00

Moloa (S. Paulo) » 1 6800

Cabo Vcrde » 1 $$00
S. Tomc » l20$00

PÉROLA DO ROSSIO
105, Rossio — Tel. 20744 — LISBOA

Remessas para a província contrareembolso

LUIZ PIZARRO
LICENCIADO EM DIREITO

COk'k'ISrAG/SM DE SEGUROS NOS RAMOS -.

INCĨiNDlO MARÍTIMO, TRANSPORTL'S,

VIDA, ACIDLNTLS, ÂGRÍCOLA, ETC.

LIQUIDflQÃO DE SINISTROS

■

Administrador Gcrcntc da Eirma

Orenville Hill & Company (Portugal) Lt.a

Fundacão em Lisboa áa Gasa Grenville Hill A G.a

de Londres

Correlorcs dc Scqnros dos

Lloyd's, de Londres

•

END. TELEGRÁFICO: HILSURAL LISBOA

ETJA IDA. CONCEIQÃO, 4B3 2."

TEL. 2&6SO LISBOA

3.' 10 J. Fianú

SHRVigOS DE SAUDE

IIOSPITALIZAQÃO DE DOENTES PARA OPE-

RACÔES CIRÚRGICAS I; TRATAMENTOS.

PRECOS MODERADOS

QUARTOS PARTICULARES DESDE 30S00

I.NPERMARIAS 20$00 DIÁRIOS

•

RUA 16 DE OUTUBRO, 33

(Antiga Rua Serpa Pinto)

TELEFONE 25235

LISBOA

- Carĩnhosa e profitiente enfermagem

EXCURSAO A. HÂDEIRÂ

ci vapor i.ima" que sairá no dia 27 do corrente, pro-

l>jrcioi i aos seus evcursionistas o ensejo de assisti-

rem ac magnifico e maravilhoso fogo de artiíicio que

se queuna naquela ilha na noite de S. Silvestre, facul-

ta:ido-liies, também, a ocasião de visitar a magnííica
Sc do Eunchal e a riquera do seu tesouro, bem como

a pitorcsea capelínha de Nossa Senhora do Monte e

a imagem de Jesus Cristo na Ponta do Garajao.

PREQOS DESDE 700$00

Continua aberta a inscricâo na Agência:

Avenida 24 de Julho, 2, 2.°

Tel. 20214-LISBOA
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UMA CASA FELIZ!

Raro é o tlia de sorteio na Santa Casa da Mi-

sericôrdia, que uma casa de distriliuígũo de

lotaria não tentia cnsejo de poder afirmar que

veodeu o ni'unero mais premiado, i o da sorte

grande ! É a feliz Casa Travassos, da Rua da

Palma, 43, em Lisboa. E mesmo qtiando não

pode fazer tal afirmaeão— a sorte é capricliosa

e âs vezes vui bater a otitra porta— ainda a

Casa Travassos tem que dizer aos que a pre-

ferem : que se não acertou com a <'talttcla»,

teve a compensá-la o regozijo de haver favo-

recido os compradores do seu jôgo com outros

prémios de vtilto. E isto sucede freqiiente-

mentc, quási em todos os sorteios, podem aorc-

ditá-lo os leitores que tentam a sorte. Como

t'ácilmente se demonstra, trata-se tliuna casa

recoinendín'el para estas transaccôes. Dizetno-

-lo tão sinceramente convencidos, que, pela

parte qtte ntis toca, lá irctnos liabilitar-nos

para a prúxima Grande Lotaria do Natal, pois

segreda-nos o palpite que será a Casa Tra-

vassos a esoolltida pela Fortuna para a distri-

btii'vão do maior nt'utiero dos mais valiosos

prémios.

PAPELARIA

La Bécarre
DE

da
Emílio Morais, L.

Aptigos de pintura

Objectos de escritôpio

Tipogpafia

•

Rua Nova do Almada, 47 e 49

(Esquina do Largo da Boa Hora)
TELEFONE 26711

CASA F-UIMOADA E IVI 1845

3LV ISBOA

BRINDES
PARA O

NATAL
Sô vendo se acredita !

•

COLOSSAL SORTIMENTO DOS MAIS

LINDOS ARTIGOS PARA BRINDES

•

Novidades recentíssimas!

VISITEM AS

ARTES DECORATIVAS
Rua do Oupo-LISBOA

a i da

ÍIK 8 L'. Língos iiio
Casa Fundada em 1867

B

Vinhos

e seus derivados

ø

Escritorio e Armazéns

Rua da Manutencão, 63

T
. , í 38061

Telefones [^3
LISBOA
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HOTEL UNIVEDSO
ENTRADA

RUA DO CARMO, 102

L I S B O A Telefone 2 2170

PRECOl IUODICOS

0 Proprietário

$osé J&aria Eírigo Sonzalez

m^MmM^m:

A. MORAIS NASCIMENTO, LDA
(SECgÃO TÉaHNTICA.)

CALCADA DE S. FRANCISCO, 15, 1."

M

ioA

áquinas
otopes

o í n h o s

eta is

Representantes de :

WINGET LIMITED ROCHESTER (Inglatena)

Betoneiras -Britadoiras- Maquinas de blocos Elevadorei

de matenal, et~.

BRODERNA SKOOGS MOTORFABIRK BORLANGE (Suétia)

Motores maritimos a petroleo de 4 a 16 HP

MAXIMILIAN FUCHS & C.--WIEN (Âustria)

Moinhos de martelos, moinhos «ldeal-Triunlo», moinhos

de bolas, de discos, de cilindros, etc.

Instalacôes de moagem para todos os produtos

DOBBERTIN & C '-HAMBURGO (Aleinanha)

Ferro—

A?o- Aluminio-Zinco
—Cobre-Bronze- Latão, etc.

em chapas, tubos, arame», etc.

iDeseja V. Ex.a um maple moderno?

Visite a grande ex-

posivão de maples
do fabricante

JÚLIO ROCHA

A melhor fabricac ão
a preíos sem com-

petência ; em peles,
veludos, cretones,

pergamoldes.

Rua 20 de Abril, 48, 1.

å R. da Palma, a [oucos minutos do Rossio

TEL. 28215 LISBOA

Stores ĩdeal, L.da
[oníorto, beleza e [omodidade,

so [om os stores øelosias

IDEAL

« ^Æ. 7WL.lvwntOSs

Rua Seppa Vidal, 88 -- Qpaca

Bairro «Estrêla de Ouro»

LISBOA

Hospítal de Jesus
SKmais econômica e confortável

Gasa de Saúde
•

QUflRTOS PflRTICULflRES

AMPLflS ENFERMflRlflS

flQUECIMENTO CENTRflL

•

Hospitalizacôes desde 20800

TRAVESSA DA ARROCHELA, 2

f=~- B. X. 23AOI

LISBOA
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k
(DIAMANG)

Sociedade Anonima de Responsabilidade Limitada

Com o capital de Esc. 220.000.000$00

Direito exclusivo de pesquisa e extracoao de diaiuautes

ua l'roYíucia de Auu'ola, por couct^ssrtodorespoctivoGovrruo

SEDE SOCIAL:

LISBOA, RUA DOS FANQUEIROS, 18, 8."

Teleg. : DIAMANQ

Escritôrios em BRUXELAS, LONDRES e NOVA YORK

Presídente do Conselho de Adminístracão

J3anco JCacional Ultramarino

Admínístrador-delegado

Srnesto de Vilhena

Presidente dos Grupos

Estrangeíros

Jár. Sfélicien Cattier

Reppesentagão e Dipeccão Técnica em Áfpica

Representante

Goronel Shntbnio J3randão de Jtílelo
Cai.xa Postal 347 —Teleg.': DIAMANQ

iv ti a ^r u> a

IL

Engenhcíro-consultor

Jú.r. 3£. 3. ZDickinson
DUNDO

iv u ^" jtljî a

Director Técnico

8ng." Quirino da d-onseca

DUNDO

IIL, 1/ ?%' IJ> A
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