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ĩDe quem é a vitôria?

Nesta fiora de agitada renopacJo social, so

os cspíritos timoralos sc encfiem dc papor

diante da catdstrofe que se desenfia no fiori-

.<onle. Mas para quein tem a alma fortifícada

na pcsse dc.s princípio.s eterncs, é so de confu-

são aparente o momento que passa. Mais do

qae niinca o problema se simpli/ica, ao con-

trário dc qttanlcs stipoem cfiegado o instante

tinal da cipili.zacJo. T. cerlo qtie êle cfiegou,

não para a cipilixacJo, rnas para un.a civili-

Hac;ãt). Essa cipl/i.<acJo e' a cÍPÍlixacJo male-

rialista, efieia de idolos abominJpeis, inimiga

de iôda a manifestacão superior do Sangue,

do I rabalfio e da Inteligêncía.

Para qne a perdadeira cipitixacão tritin/e

nos seus fundanientos eristãos, c' neeessário

que de-apareca a bárbara cÍPÍ/i.ĩacJo de ietro

em qae pareeem /iear esmagados para sem-

pre tanlos e tanlos seca/cs de cultara fiu-

mana.

(Antcnio Sardinâa, no íivrc

A prol Jo cotnttm. . . *)
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MAIS UM ÃNO

L, êste númcro de «A Uniâo», o prímeiro
do seu 1S." ano de publícacão.

O luimero uin, desta revista, apareceu no

día l s> de Janeiro de 19:20, para scrpir cotno

érgJo oficialdo Centro Catôlico Português,
refleetindo directamente a sua orientaeJo.

O Centro Catôlico organí=ou-sc, como

é sabido, scgundo as bases regulanientares dc

■22 de Novembro de 1919, scguidas dc ínstru-

Côes vcrbaís c cscrítas da Santa Sé c dos ve-

nerandos Prelados dc Porlugal.
A acc,ão do Centro csclarcccu dúvidas,

alentou energías c rcívindícou clireitos incon-

lcslávcis c conlestados com ataqucs apiaíxo-
nados c violêncías; c tlc rccord.ir o brillio,

clarera e digníddcle clos muitos Irabalhos apre-

sentados nos Congressos e no Parlamcnto.para
tlefcsa cla tllosotia poliiica do Centro Catô-

lico e das suas legítímas reivindicacôes.
Tcmos prcscnte o ínteressanlíssímo trabalho

cjue nos dtí agora oporlunídadc para a trans-

cricão cle alguns pcríodos, cm que o scu ilns-

Ire antor pôe cstas ciilcriosas consíderac'ôes
(«A Uniãt)», dc .23 tlc Julho clc 19CC) :

«A política relígíosa do País c visla sob

aspectos diíerciiles c aconselha alítudes clívcr-

sas, scgundo quem a cxaiuína c moncírciiiíco
ou rcpublicano, pratica ou nao a religíão ca-

kílíea, cstá ou não disposto ti seguir, além dos

prcceitos cla moral crístã, as inslrucôes dc\

Santa Sé. Isto mcsmo explica quc pessoas d<.~

mcsmo crcdo cstcjam ncstc ponto tão dividídas.

«IIá mtiíta gcntc que supôe pi'etendermos
ncís o monopcilío do caíolícismo em Porlugal.
Lstulta suposiccit) ! 1-Jeconhecemos lealmcnlc

que não sc cncontram connosco muitos c

grandes catc'ilícos, tão bons e melhorcs cjuc

nos picípi ícas, os cjuaís, no pleno uso tlum dí-

reitt) que ningucm ainda lhes contestou, eon-

líntiam farciĸlt) a sua política partídcíría ou a

sua polítíca dc rcgime.
«1; êrit) porém pensar-se cjue Ihes vem dc

não cstarem connosco, a sua grandcrn dc ca-

ItMícos: essa vem-lhes cla purcra dc\ sua fc c

dt) brilho das suas víriudcs. Dc mais nada.

«NcJo nos apresentando como melhores

quc os oulros, reivíndicamos no entanlo cstc

dírcíto íncontestcível : o de seg'uírnĸis na polí-
lica rcligíosa do País as inslrucôes e consclhos
tlc Ronio, scm atraicoarmos c)S bem entendi-

dos íntcrcsses tla no^sa Pcítria.

Pode scr que ínlerpretcmos mal aquelas

insliciccdes. Pode ser. Mas não tenhamos re-

ceío : :|iic, quando corrermos êsse perigo,
Romíi falara outra veĩ.

l)e rcsto não ha aquí íntolerância nem

c')dios».

Pcu" sua vcĩ, «.\ União» tem sidc> sempre

a gujrda avancada do Centro, o mesmo é

diĩcr, guarda avancada cla Igrcja e da Pátria;

l">orc|iianto secunda os csforcos dos fiomens

bcns cntrecgucs ao servíco da colectívidade

nacíc^nal e acendc-lhes o cstudo dos bons en-

sínamcntos quc tradur nas suas págínas.
!: csta a mHhor consolacao dcas dc-assctc

anos tlccorrídos, que nos parecem recc^mjien-

sados por tantas informacôes amigas, vindas

até ci nossa mesa de trabalho, como subsistên-

cía allamenfc animadora nas lutas p>ara deíen-

der a verdade.

«Avantc por Deus e pcla Pcítria»—é a frase

lĩnal dc uma carta, reccbida agora, de um

operário dc:> norte do Pais (Caldas das Tai-

pas). velho assinante, c]uc nos clir, por expres-
sivas ptilavras, qunnto cstíma o scntido moral

c pntiíôtíco clas picíginas de «A Unícto».

Valem muito estes belos rasgos de franca

energia poi amor cla lioa Imprensa, e mais

aíntla cjuando a tátiea de muitos é" manter o

cultt) â dc Lucifcr, etuquanto, outros, o repar-

teni também com a acioraccĩo a Deus- • •

Por Deus e Portugal. Neste fito tem vívido

*A Unícĩo» os dcHasscte anos decorrídos.

Claro que as íntelígências enfermas por

tnarxismos são-nos estruturalmcntc adversá-

rías; e, nestcs tcmpos tão aprovcitados para
cmaranhar a desordem nas almas, maís in-

tcnsa c a gucrra, ainda cjue surda, contra a

ímprensa jĸir Deus e a Patría.

Ptirque não nos intercssam admiracôes

deprímcnles, cjueremos apenas as honras ct)ii-

ducentes â tĩnalidade supcríor da nossa accão.
L cabe nestas hc)nras a dedícacão dos

nossos ptrerados assinanlcs, colaboradorcs e

amígos; e ainda a atencão de quantt)s lêcm

cstas p>áginas ctun a |ircocupac,cio da sua me-

Ihor pi\)pagantla.

Para todos a nossa gratidcĩo, c não sem

as mclhores csperancas de continuarmos a

mcrccei' quc ajudem a acccĩo fecunda dêste

Bom Combate.
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Vive a Cpuz: Pop Deus e Pela Pátpia

■1

^ÉA UNIÃO

"Cru.< de Cristo, Crti.< das carapclas, Cru.< de gloria, roando na gloria das a.<as

da Tspopeia, qae de iiofo desceste sôbrc esta terra que e lua, lerra de Santa Maria,

socorrc-nos, cjiie pcrccemcs, Salra Portugal.»

(Dc ttin aiit\io Jc T. de 0. cm -.1 í//i;'Jo>, de 5 dc Soranbro de 19'29)
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Ds uossos iiiniii'os

Do uosso muiio preHado amígo, o Gcnci'al

do Exército Espanhol, D. Prancisco Fermoso,
rcccbemos uma atenciosíssima carta em que

nos clcí a boa notícía do acolhimento do líI-

tímc"> númcro c!c «A União» no Centro de

recreio maís importante cia cídade de Valla-

dolíd ; pois dír-nos Sua Lx.' :

«Lci con gusto la revista v encontrandola

muv ínstructíva y recreatíva a la vch, la pre-

sentc cn Ccntro de recreo nuís importante de

csta Capital qucdando admitída».

Regístamos aínda com grata satisfacão
cstas palavras do bom Lspanhol e ínsigne
General :

«Dios nos conceda la pronta terminacicSn

dc la ylcic 5d reconquista, viendonos librcs

dc la crímínai y barbaríe Marvista, v en la

que Porlugal, como buena hermana, estcí con

nosotros».

A Sua E.x.a reiteramos os nossos protestos
dc rcconhecidos agradccimcntos.

m

Aprovcítando a sua cstacia cm Lísboa,

dispensaram-nos a honra cla sua visíla, o cjue

muíto agradecemos, c">s nossos p>re?ados amí-

gos Srs. : Mons. Joaquim Pereira Sêco, dc Co-

vilhã, c IV Manucl Lopes da Sílva, de Almar-

gem do Iiíspo (Síntra).

* • +

"A rnirio" iui inipi'onsii

Com os nossos reconliecidos agradccímen-
tos, rcgístamos as palavras de aprêco que nos

dírígíram alg'uns jornaís a projxísito do liltimo

niimero dc «A Uníão».

Do díc.rio «Novitiacles» :

«0 prestímtiso ôrgão do Centro Calcílíco

Portugucs publícou um cxcelcnte niimero co-

memorativo do Natal.

•A colaboracão é valiosa, c rccL.cada dc

ôptimas gravuras».

Do semaiicírio ■sJ^eira-IX'i-o* :

«Trataiiclo de assuntos intercssantes. o dis-

iínlo org.io oticial do Ccntro Ctitcilico Portu-

gucs, no scu últímo niimero, inserc um varíado

texto de propaganda e activídade a bem da

Igreja e da Pátria e de documentacao, que
bem evídencía quanto «A Llnião* sabe e pro-

cura cumprír a missao que lhe incumbe».

Do quínrencirío «0 Regional* ;

>Lste nosso brilhante colega de Lísboa pu-

blicou um apreciável número de Natal, com

24 páginas, como scmpre atraentes e muito

bem colaboradas*.

m

O quínrenárío «A Flor de Lir», ôrgão ofi-

cíal do Corpo Nacional de Escutas, publicou
o sumário do penúltimo número de « A Uníão»,
e o jornal «0 Oriente», de Lourenco Marques,
dc :9 do passado mcs de Denembro, publica
também uma refcrcncia ao N.° 304 de «A

Llnião'-.

Os nossos agradecimentos.

* • ¥
-

Dunnitc o Xatal c Auo lîom

Dígnaram-se, durante os dias do ciclo do

Natal e Ano bom, expressar-nos palavras de

aprêgo com os melhores votos de prosperí-
dades, o que muíto agradecemos, os Srs. Mi-

nistros da Polônia e Tchecoslováquia em Lis-

boa, Doutor Amorím Gírão, Centro Literário

Excclsior (S. Paulo, brasil), P.e Antcínío María

Domingucs, Alcíno Amadeu Alvcs, Joaquím
da Silva Paulo, belarmíno Percíra da Costa e

Luir Torrczão.

■*•><•

S<MTPt,iriailo (rpral do ('ontro

Em referência a Vcírios pcdídos que tcmos

recebído, respondemos, como segue :

l.u O N." 304 dc «A União», do passado
mês de Novembro, publica as nccessárias in-

dicacc)es para govC'rno dos interessados;
2.°- C) Tcrmo de Responsabitidade deve

scr assinado por pessoa ídônea, resídente no

Contínente:

3." Os intcressados devcm apresentar os
scus documcntos na Agencia Geral das Colô-

nias, síla â Rua da Prata, 34, Lisboa ; jĩodendo
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também enviá-k.>s por intermédio clo Aciminís-

trador do rcspeclivo concelho.

Satísíascndo um pcdido que nos parece

de extensivo inlerésse, ciamos a mínuta do tí-

tulo de cons'.itui'cao cias Caixas dc Crédito

Agrícola Mcituo :

Aos. . . dias do mês dc . . de mil novecentos e irinta

e sele nestc ltigar dc . frcguesi de. eoncei.io dc. . .

comarca de. . . ptraiile o not r o dcsta ^omarca I .
. . 'oci

dc um dos jirolessores do- s 10 .riin, na. de harmu-

nia com o arligo 3. lo )cnreto X. ■*■
j lc n>

'

lc

Maío dc 1927) . as tcslemunhas n fĩm assinadas l'. c P'.

(estado, profissão c morada. mas que d< vcm ser o regc-

tlor e o pieJdente ou o sec: etáido a iunta de Preguesia,

se o contralo fôr lavrado perante o professor) comparc-

ceram F. F. e P. (nome dos sôcios fundadores, que devem

ser pelo menos dez, idade, estado, profissão que deve ser

de agrícultor c morada) a-fim-de lavrarcm o jiresenle tí-

tuio de constituitjão da Caíxa de Crédito Agrícola Mútuo

de. . . que entre si resolveram organisar, em confoniiioladc

com o Regulamcnto aprovado pelo Uecrcto número cinco

mil dtiĩentos c dezanovc c com a dcmais legislacão do

crédilo agrícola mt'ttuo aplícávcl, e que se regeivi tambéni

jielos seguintes cskitutos :

(scitucin os cstattilos, constando, dos mcsma,

0.5 sácios nomcados para a direccJo dttran/c

o primciro c.xcrcicio)

Dêste título se lavraram dois exemplarcs que, dcpois

de lidos e conl'eriolos pcrantc todos c:n voz alta, vão ser

assinados pclos sdcios fundadores e pelas testemunhas.

Os sôcios íundadores ;

(sci/uem as assinafitras/

-■¥■•-¥■

«A i'nintM

Stí nt) último dia de laneírt) nos é possível
ter pronto êste número de «A Uníão», e por

isso a publicacão tcm de ser no prineípío cic

Fevereíro.

Muíto estímaríamos publicá-lo ainda em

Janeíro, mas a gripe visitou o pessoal dc\ tí-

pografia e, íníelirnicnle, não sem poupar a

vída de um dos maís solícitos típografos quc

trabalham em «A Llnião». Pan ã sua alma.

m

Alguns assinantes não atenderam aíncla o

nosso pedido para pagamento da respectiva
assínatura, íá vencída.

Muito estímamos, conio é ôbvio, o ime-

díato pagamento; porque, da repetígão dos

servícos de cobranca pelo correío, resultam

cncargos quc desejaríamos evítar.

O pagamento em selos de taxas nao indí-

caclas. aos respectívos ínteressados. por esta

Admínístracão, nao é accítável; porquanto
bem compreentic. o raciocínio cle boa fé,

quanto tcm cle raroável, a renovagão dêste

peciicîo.

•¥-••¥■

No dia do Ano Bom

Palavras proferidas ao mícrofone da Emis-
sora Nacíonal, no dia 1 de Janeiro,

por Sua Eminência o Senlior Cardíal

Patriarca de Lísboa, D. Manuel Gon-

calves Cerejeira, e dírigídas a todos
os homens de boa vontade.

No quaclrante do lempo, quc é constante

sucessão, ccmmeca maís um ano.

No límíar do novo ano cheio de ansioso

mistérío, como as aves que cantam â aurora

do dia nascentc, ciueremos nc')s entoar o cân-

tico malínal cla cspcranca cristã.

Tudo passa nesta voragem do tcmpo. O

ano passado já nôĩcJ exíste seiicĩo na nossa re-

cordacão. Arrastados pela corrente passa-

geira, nôs mesmos que cantamos o amor c a

vída nos vamos aproxímando da morte.

Nasce o novo ano com os horízontes do

mundo entenebrecídos; nuvens carregadas
vínclas do cuiente ameacam tempestade. E em

balde (parece), a veneranda figura branca do

Vígário de Crísto, gríta atlitivamente amor e

Pdr aos homeiii !

Ao nosso lado, a hercíica nacao irma--

quc cc)nnosco dcu ao mundo e â cívilíraccĩo
crístã novos mundcjs- luta, tôda em sangue,

coniû na cra da reconquísta, ccintra os ínimí-

gos de Crístt) e da Igreja.
Mas ncís, como os Apostolos na frcjgil

barca que as ondas levantadas do mal pare-

ltiii a pcmto de siibmergír. voltamo-nos para
Crísto Senhor Nosso c dircmos-Lhe contiada-

mentc o tríunfa! acto de fé:

«Salvaí-nos, Scnhor!»
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■c ,ic Ccs.'u" c:.;.'. vendo uma veĩ os

seus cc mpaniiciros assustados com furiosa

icnipcslade, que se ievantara duranie uma

Iravessia no mar, cxclamara : Não temais,

que vai Ccsnr a borclo!*

Iniciando o novo ano com o Nome bcm-

dito de Jcsiis, <■', que poderemos iĸ>s cristãos

rcccar, se é Lle que possuc as palavras omni-

potentes cla vida eterna ?

Senhor do tempo, st') Lle não está sujeito
a sua lei destruĩdora. lesus c a grantic Deali-

dade, scmpre presentc e viva em loclos os

tempos.

m

Jcsus, com cfeíto, não c de ontcm, é de

semprc: foi, c e scr<í.

lislá tão prcscnte c vivo no inundo, que
aínda c pciseguítîo, coino luí dois mil anos,

pelo c'xtío cego de tantc>s quc não podem lî-

car indíferentes sob o Seu penotrante olhar.

Ninguém assim foi ociiado como éssc

Morlo imorlal, com um c'ĸlio tão vivo, tão

pessoal, tão directo c|Lic nem é capa= dc O

malcir, nem é capar clc dcíxai' dc odin-lO.

Odio cjuc é testemunho ínvoltintcírío de

que )esus está vivo na consciéncía atc cla-

quele que O rejicle.
Dí-IO niorto,— e declara-I.he gucrra! Chega

a afirniar cjue nem sequer existíu e não pode
dcixar dc pensar nlile!

Se íneendeía igrcjas, é iiorque Scĩo moiui-

mcnlos elevados ũ glôría de Crisfo, cloncic

continua a ensinar e a santilicar os homens;
se niata sacerdotcs, é porque vê ncles os ml-

nístros (como quc a mcsma prescnca) do Sc-

nhor ; se persegue e ultraja religiosas, é jior-

que, templos do lispírito Sanl.o, as sabc virgi-
nais acucenas consagradas Aquele cjue é o

puro, o Formosc) Amor.

Sím, Jesus cstcí vivo ; mas estão morttis as

almas cjue O odeiam. lesus passa c\o laclo de-

las; e, scndo a I.u=, maís se cntenebreccm,
como as dos judeus. Nesta cegueira voluatcí-

ria, luí algo de salâníco: jiorcjuc. cm facc da

Vcrdade, ticam mais obscurccídas; em ínce

do bem, persegucm a vírtudc; em lace clo

Amor, se exacerbam no c.clío.

Ao lado, poreni, clcste cxlio, que ímcnso

tinii'i'! Os apcístolos. que privaram com Jcsus

cm ínlímo convívio, foram pela terra inteíra a

aiuineiar a tc)di)s <>s homens <juc ncnhum ho-

mem jamais falou como Aquele—-e o muiĸlo

ct)inecou ti anui IO.

!;, cm todob t>s lcmpos. os máriires morre-

ram cantando a glcíría de sofrer por ble; e

as virgens mais puras e belas Lhe consagra-

ram o coracão e a víla, iuĩo sabendo exprí-

mír bastantementc a a!egria dc Lhe perlcnce-

rem; c os confessores procurai'c ; < -spalhar,

com todo o entusíasnĸ) c ĩêio da alma, o

Seu Nome e doutrina, confessando, porém,

que tudt) cjuc tliriam cra pálída sombra do

quc sabíani; c os santos todos gastaram a

vida scí a ímitcí-IO, achando sempre pouco

tudo c) que lĸ-rôícamcnte tizeram por Seu

anioi'.

Oh! Nunca ning'Licm foi c c tcĩo amado

conĸj lcsus'

Lsící prcsenle ao mais íntimo das nossas

alegrías, e clores, e aspiracôes mais sublimes:

-Os moribundos inorrem consolados pro-

nunciando o Seu nome bemdito; e os que es-

í.to itiiiadob, icc' bram ít'irca, ínvocandti-O ;

e a mocitlade beníc impclos de generosidade
e purera, pronunciando-O; e os cnfermos e

allítos enconlram eonsolaqão e alívio, rccor-

reiĸlo a LIc.

Realidade sempre presente c víva, Jcsus
não vive scí íora de ncis vitorioso da morte,

vive na conscíência dos cjue O amam. E a

Itir que alumía as suas almas, o ícleal que en-

canla os seus coraccdcs, e a graca que transfi-

gura as suas vidas.

O mistério de lielém renova-se em tôda a

alma cm tjuem Jesus víve. Icsus de Si mesmo

tlisse cjue era a Verdade,. o Caminho e a

Vitla. A alma cm quem lîle vive, vive na

contcmplaccio tla verdade e na [u>sse do

bem. A sua vída deve ser comunhão e de-

monstraccit) dessa vida divína; iluminacão da

intelígêncía, elevacao tla vontade e purifica-
Cão clt) coraccĩo.

Nenhum vivo tcvc jamaís ímpcrio tão abso-

lutti sôbrc o espírilo e o coracao humanos

como cssc dívíno Morfo cjuc c a Vida dos

crístãos.

Sai'ĸla-O a procíssão cresccnte dos sé-

culos. Passam imperadores e reis e pôcm
suas coroas, huniíldemente, aos p>cs dêsse Cru-

citicado. Passam sábios cjue pcrscrutaram os

scgredos do uníverso -e ajoeHiam, .entre a

multidâo, como discípulos, pois scm lile reco-

nheccm cjue não sabem nada dcis segredos de
Dcus. Passam os podcrosos e ricos segundo
o mundo e despojam-se alegrcmcnte, para
O scguircm. Passam os fracos c os humildes

c bcmdirem-nO, [lorque os ennobreceu fa-

rendo-Se um dêles.

Nínguém disse mellior que Lacordaíre o
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domínio que Crislo cxerce sôbrc os omens

de toclos os lempos.

«IIá um Homem a qucm o mor guoivla
o Uimulo, um ilouitiu ctijo sepuicro

■

ão c sc')

glorioso, como disse um proleta, ;uas cujo se-

pulcro c amado..- Uá um llomem cuja re-

cordacão é semprc viva no coracão dc mi-

lhôes cle liomens. . ■ llá um llomciu cujos pas-
sos são seguídos, por uma po:c<i" consídeicivv
da humaníciacle, seni se cunsar jainai:;. • ■ ILí

um llomcm nim to c enterrado ho muito lempo,
de cjue a mais petjuena pala\ra eontínua a

ecoar aíiĸl.; ; o meio de iĸ>s, e prodiir mais

do que tiiiior. protluz víitudes cjue frutíticam

no amor, Há Liin I nne.u, Iĸí séculos ígnomí-
níosamenic pregado numa cruz; e ésse Ho-

mem, milhôes de adoraclores tocios os dias O

desptvgam do trono do seu suplícío, ajoelham

pícdosamente diantc ciîile, prostram-sc sem

vergonha no pc> cla terra, c aí, por terra, bei-

jam-lhe com índirível amor os pés cnsangiien-
tados. Há um llomem, llagclado, moito e cru-

cíficado, que todos os seculos acloram na

glôria dum amor que nacla ia? desfalecer, que
encontra nlilc a paz, a honra, a alegria e até

o éxtase. lLí um Ilomem perseguido no suplí-
cio e no túnuilo por um c'xlio cjlic se não ex-

lingue, -o qual, pedindo apostolos c nnírtiivs

a tôtla a posteridade, enconlra apcislolos c

nĸirtírcs no seio de tôclas as geracôes. Hcí um

Homcm, emfîm, o linico que funclou indestru-

tível rcíno dc amor na terra : ésse Ilomem,

soís vos, c') Jesus, \"cSs que me quísestes bapti-

zar, ungir c consagrar no vosso amor, c cujo

Nome, sc') cle O pronuncíar, mc abrc o maís

íntímo das enlranhas e me arranca êsle grilo
de fé e amor que a mim mesmo me perturba».

m

E para Crísto Senhor iĸisso, vencedor tlo

tempo, dt) tklío e tla morte, cjlic esperancada-
mente nos voltamos, ao entrar do novo ano.

E cis nossos vctos Scio qo.e lilc vcnli i a

ncís, como outrora a bclém. iium munclo a quc

fallava, cmbtira brilhassc com o esplendor frío

dã arte e se esgotassc nas contradicôes esté-

reís da filosofia, a luz da verdadc e o dívino

fogo do amor.

Quando Lle nasceu, os anjos anunciaram,

em tríunfal Ccintico: a Gloria a Deus e a par

aos homens de boa vontade.

E comecou cnlão nova era de graca e dc

salvacão. Salvador dos homens, trouxe-lhcs a

revelacao do reíno dc Deus, em que eslcs en-

contram o segrêdo do scu destino, e o penhor
da sua clignidacle, c o sentído da sua missão,

e a proclamacao dt - ta

'

nerdade, c a grac,a

da sua reciencão, e t 'und.imento clos seus

dcvercs.

Que o c\\~o cl; \g.u lcaga Cristo a todos

os espírílos que duvidam, pois Crísto é a prd-

pría I ii; d ■

Dcus, e conhecerão a Verdade;
e a todos os coracôes que soírem, poís Crísto
dará sígnificacão c valor ao sofrimento, unín-
do-O â Sua pai.xão, c serão consolados, e

até, como S. Tcresinha, (tí dívino Taumaturgo!)
acharao no sofrímenlo uma íonte de alegría;
e a tôcias as almas carregadas de pecado,
poís Cristo é O que tíra os pecados do

mundo, e serão [uirificados e (mistério de

oinnípolente amorl), clariticados com a ima-

culatia brancura das Suas virtudes, e enríque-
eidos coni os infinítos tesouros do Seu Sangue
santiticador.

A accao salvadora de lcsus contínua atra-

vcs dos tenuios. Cada alma que recebe a di-

vína mensagem, laz nasccr de novo o Salva-

dor. Conio eni belém, Crísto é em cada alma

a manifestacão clo Verbo de Deus, em quem

se consubstancía a absoluta Verdade; é a co-

municacão dc\ Vítla eierna, p>ela qual nos tor-
namos vcrdadeiros filhos de Deus, erguídos
dc\ iĸissa condícãt) humana alc ci tlc partící-

pantes cla nnlureza divina.

Oh! como é necesscírio, nesta hora do

mundt), quc o Scnhor nasca nas almas. N'o

muiĸlti modcrno, varíos Herodes têm decre-

tado e morte do Senhor, e vários Pilatos têm

ratiticado a senienca. ILí multiclôes csfaíma-

das dc verciade e de amor, que procuram sem

o saber o Salvador do nnindo—c não O re-

conhecem ao passar por Êle.
L todos os quc O desconhecem ou O

abandonam, todos podem clízer com Platcio:

«não sei de onde venho, ncio sei cjuem sou,

não sci para ondc vou: 6 Verdade cjue te es-

condes, tcm píedade de mím!»

Crislo, cc'tihecido e amaclo, é a luz nas ín-

lclígêncías, a \jô: nos coracôes, a graca nas

aliiias, a caríclade nos ricos, a esperanca nos

[)obrcs, a verdade nas [lalavras, a justi'ca nos

que governam, a liumildade ncis poderosos, a

alcgria na clor, a resignacão na desgraca, a

ressurreicão na morte. . .

Pccamos ao Senhor tjue na aurora tlêste

novo ano tis anjos anunciem de novo a Por-

tugal: «Glc>ría a Deus no mais alto dos ccus,

(Contintta e conclttc na pagina 796)
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Corre a fĩora aitstera de pJHJo cnlardccer:

O sol jJ sc sttmitt no Tieri.zontc, alent. . .

I: a fraca claridade J.o Jia a morrer

l)J luyar âs /revas Ja noite qtte la vem.

0 silcncio e' profttnJo ; no espaco ncm inna ave

ProJu.z mais lcve btisa, das a.za.s ccm o ba/cr;

Aproxima-sc a noitc. . . c do S/is/crio a câave

Qtte ncs posstii'remcs so tlepois c/t' n:orrer.

Tocam sinos, alc'm, na ISrmida da Serra,

San/as ,]vc-y/arias, com doccs badaladas;

IS cs /raballĩadorcs qtte amanlnim a tcrra

Ajccl/ĩani, orando, pottsa.ias as en.xadas.

T. lîora etn qtte cs larcs dispcrscs pela aldeia

f'nineyam, mei^amenle, convidando ao rcponso ;

IS o pobrc /ornateiro antcyo.iande a ccia

t'nctnta a es/rada lonna com scu andar cnsloso.

IS qttan/a arca sem pao I Qnanto lar sem calct

Sessas ctîoca.s dc pobrcs
—míseros desyracados !

—

/;" quantcs ccracôcs a arfar dc amor

'entto da neijra jaula a qttc 'stão amarrados I

| yias /emos nás direi/o, pergunto eu acfora,

De dci.xar na desgraca qnem e' pcbre e fícncsto ?

Como podcmcs ver, sofrcndo a tôda a fîcra

Ctente boa e sã . . . sem sollar um protcslo i'

S'las tcnics nos dircilo, sem ser pcr avare.za

Dc dei.xar um inccenle, indcl'esa crianca

Carpir dcsde a nasccnca, a^rnras da pobrc.<a

\ lSmqttanto a mnnanidadc de divertir sc cansa ?

Ofĩ ! I: cerlo, não temos ! Ma.s e' assim o tnnndo :

ISmquanto uns, em crgias, gastam rios Je dintĩciro,

yiilâarcs de desm'acados qttal mais roto e imttndo,

S'ão lém para Jormir ncm um misero paltîeiro !

Dei.xemo-los cfiorar, os tilfĩos Ja Jesyraca,

JJ que ná.s não poJemos tirJ-los do inferno ;

Sĩas não dei.xcis de dar ao faminto que passa

l'arte da vcssa capa, abrigo p'ro invcrno!

L/SnOA. JAST/k'O D/S 19.--7.

Cf C
C v .. ../ ' '/■' c/"- ' '("•j/ef-



,\ UNIAO 785

0 bom caminho da reîlexão

A medida dos nossos recursos, e/itendemos conscguir festemunfíos da pisão serena

dc autoridadcs que rea/f<am a Tarmonia da accão com o pensamenfo, sôbre um as-

sunto câcio de intcrcsse, como c' a marcT.a dos confiitos sociais que se desenrolam nos

nossos dias em dt'persos pcnfos do mundo.

Dignaram-sc acotfi.cr o nosso moc/es/o pedido, o que muifo agradecemos, dois

ilustrcs professores da Univcrsidadc de Coimbra, os Srs. Doutores Cabral Moncada e

Amorim Ciirão, respectipamente, profes.\orcs das Daculdades de Direito e Letras, que nos

conferem a fionra de dar ds paginas e/e -A União oporlunas considcracces, e bem a

propásilo para os que sigam o bom caminfîo da reflcxãc.

£ um êrro supor cjue a crise actual da

cívilízacũo europeía é dc natureHa exelu-

síva ou mesmo predomínantemente eco-

nc'imica. Não há rigorosamente crises eeo-

nômicas e\c\ civílizacão. As verdadeiras

críses desta são sempre críses c\o espíritci.
lîste êrro que se aclia muito oeneralízado

tem a sua explicacão fácí! : o cconomismo,
ou o predomínío do «econcJmíccx, que
tudo invctciíu.

l:oram o cientismo nafuratis/a, como

forma de representaeão íntelectiva qucísi
i'tníca cla realidade, o matcrialismo, como

concepcão metafísiea dc"> universo, e o

capitalismo, como formj cie organizaeão
econc'uiiica c\c\ sociedade, que, nc\ sua ne-

^acão clo espírito, cleram no século tran-

sacto â -caleooria cio «eeoiĸimíco» o pre-

domínio que esla adc]iiinu em todos os

aspeetos c\^ vicla actual tanto índívidual

eomo soeíal.

C) prímeíro, o cientis/no naiuralisfa,

deu-nos, sabiclo é, uma vísão amputada
do universo, clentro da qual eompreeiĸier.

possuír pclci espíríto a realidadc, nada

maís é do c]tie explicar fenômenos pela

apreensão de relacôes exteriorcs entre

êles, entiando-os em séríes causaís de

complexidades sempre cJecrescentes e de

nicuor oeneralidade. Lez da eausalidade

o úníco crítérío dc"> coiupreeuder, da !ei

cientííica a úniea ou quoísi LÍníca forma da

verdade. Aplĩcado â vícla do liomem, p!a-
nílicou por assim dizer o volume da sua

dínâmíca, reduzíndo-a a um plano líiiíco

com duas dímensôes apenas, a espácio-

-temporal e a causalídade. Reduzír factos

eomplexos a factos símples, uníficar, inte-

sorar, explícar causalmente e, feito isto,

afirmar com orcjitlho que se possue a

chave de todos os segredos da exístência

que podem ínteressar o liomem, eis aí, na

verdade, dnma maneira resumída, o vício

funclamental da posicão eíentílico-natura-

lísta, a que o séeulo passado pagĸiu tão

lare;'o tríbuto. E assím se compreende que

o predomínio—para não ciízer: a hege-
monía—desta forma de representaeão cia

realidade, o predomínío clas eíências na-

turaís dêsse século, tornados ainda maio-

res pelos yrandes triunfos da técnica mo-

derna, sua filha, tenliam tído coino eontra-

pancada umembotamentodasensibilídade

do homem cívílízado para a percepcão de

outras. formas de representagão cla reali-

dade. Lste tornou-se como que daltoníano

no mundo dos valores jxolítieos, moraís e

relígíosos; ou aínda, veio a soírer um

grave prcjuízo no seu sentido das outras

dimensôes prôprias do *reino hominaL.

Assím se compreende, com efeíto, que,

transpc>rtado êsse vício para o terreno
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das nossas representagôes do ■soeial
,

daí tenha nascído a socíología chamada

empírica como pseudo-ciência positiva. O

homem do século XIX fez a sociología
cmpírica e, como tivcsse achacto aí que os

factos econômícos eram para uma visão

naturalísta das coisas os maís símples e

fundamentaís, no seu esfôrco para apreen-
der a verdade das últimas sínteses simpli-
ficadoras das únícas realidades que vía,

foi insensivelmente transformando tôdas

as eíências socíaís em capítulos da econo-

mía e a prôpria sociolooia, cientro desta

orientacão, num pLiro economísmo mais

ou menos dísfarcado. Era lo§íco e fatal :

se no esfcVgo empreoado para couipreen-
der cienti/icamente o índivíduo todo o in-

terêsse se deslocou, no século passado, do

espírítual para o bíolcSoíco (compreendído
o psícolôgico como parte dôste), neo era

menos natural que no esfôrco empreoado
para compreender cienfiticamcnte a socíe-

dade todo o ínterêsse se deslocasse tam-

bém, pouco a pouco, da moral, da polí-
tica e da relígião para o terreno dos

factos puramente econômicos. E foi o que

se deu. Marx e o seu "tnareríaiismo hístô-

ríco» representam, sem dúvída, a expres-
são mais elevada ele tôdas as tendências

contidas no pensamento cíentífĩco-natural

do século XIX.

Para o mesmo resultado: o predomí-
nío da categoría do «econômíco», con-

correu também o materialismo filosôlico

e metafísíco. Este líltimo, nascído do

mesmo modo dos excessos ímperíalístas
do pensamento científîco-natura! pela ile-

gítíma projeeeão das suas cafeoori.as 16-

oicas e da sua interpretacão da realídade

sensível sôbre o plano do absoluto, arvo-

rou a categoría econômica dos ínterêsses

humanos materíaís em princípio estrutural

e fundamental do unívcrso social, dando-

-lhe uma coloracão metafísíca e extraíndo

dêsse princípio elemcntar e bcísicc>, como

o da teoría molecular ou o da conserva-

c.ão da eneroía, J;via moral e um díreito

concebidos como leis do mesmo típo das

leís científicas. Légoisme seule base de

toute societe'' clum Le Dantec, por exem-

plo, reoresenta a expressão mais elevada

o!c-!a me'afísica do econômíco.

E, fr almente, foí o capitalismo, como

forma de oroaníza-gão econômíca da so-

ciedade no século XIX, o terceíro factor

do mesmo predomínio do cconomísmo.

O desenvolvímento monstruoso do capi-

talismo até â grande guerra, foi ao mesmo

tempo uma causa e um efeíto dêsse pre-

domínio. Nêle combinaram-se tcidas as

fôrgas da matéria e clo egoísmo humano

paia d.nrem eombaie ao Espírifo. Todos

os oraiĸles movimenlos da hístcôría dc\

Europa, príncipalmente desde a segunda
metade do séculc^, têm a sua marca bem

vísível, desde as revolugôes democrátícas

até aos ímperíalísmos nacíonaís, no domí-

nio da polítíea, e desde as doutrinas fîlo-

scificas até âs prôprias doutrínas reformís-

tas da socíedade, no domínío da cultura.

Isfo explíca-ncis, na verdade, que certos

econcomístas-tilcosc'fos, íustamente ímpres-
síonados com o predomínío dos factos

ecciiĸímicos nesse séculcx tenham inven-

tado o «materíalísmo histciríco» por meío

duma generalíza^ão abusíva a tôda a hís-

tciría da humanídade, duma observagão

que sô era verdadeíra no seu tempo. Foi

isso que, como é sabído, levou Loria a

dizer, na sua célebre frase, que «até na

e.xpressão sera'/ica dos santos da Igreja e

nas agulfias das catedrais goticas se des-

cobre o sorriso satânico. . . do factor eco~

nomico /"

Símplesmente, êsses economístas-filôso-
fos e êsses reformístas esqueceram-se de

que a pseudo-verdade da sua observac;ão
comeeava por se aplicar â sua prôpria
dcoLitrina. O preciomínio do econômíco

comeeou por determinar e vícíar total-

mente a sua doutrina do socíalismo, do

qual apenas nos souberam dar— e foi essa
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a maior desgra-ca da cultura europeía até

hoje
-

um conceíto também exelusíva-

mente econcSmico! E foí assim que nasceu

o Comunismo marxisfa, a maior cle tôdas

as traígôes feitas â cultura europeia e o

maíor e maís funesto érro na hishSria de\

humanidade.

O cientísmo naturalísta, o ma.ctialísmo

filoscStico e o capítulísmo do seculo XIX

podem-se oabar cie ter sido os mcihores

obreíros, não digo já scS cla crise actua!,

mas, o que c pior e maís g'rave, cia des-

gracacla represeniacão que formamosdela

e dos meíos de a vcncer, quando porven-
tura pensamos que ela é exclusíva ou pre-

dominantemente econôiuíca.

Mas a críse não é econômíca, é moral,

como tôdas as crises; e sô quancio tíver-

mos construído o socíalismo como con-

ceíto moral, com inoredíentes duma étíca

e duma filosofia relíoíosas, como pro-

laccão do Crístíanismo, scS então teremos

possibílidade cie realízar o socialísmo. Sô

então poderemos fazer presa nas verda-

cieíras realídades socíais.

Caimmi. Moxcada

/\'§umas palavras sôbre a solucão dos

conflítos socíais cjue se descnrolam em

nossos ciías?

I)a melhor vontadc. Mas, perante o

quaclro sombrío que estes conflitos nos

apresentam, amontoando nuvens pesadas
nos horízontes clomundo, fica-se perplexo,

quásí sem saber cionde poclerá suroir al-

gum clarão de esperanga, e dcí vontade

cie exciamar como os Discípulos na barea:

Salvai-nos, Senlicr, que perecemos!
Nestes cc>nvulsíc">nados tempos em que

os liomens, esquecídos de Dclis pelo me-

nos na vida socíal, se levantam uns con-

Ira os outros dentro da sua prôpría pátría,
sente-se maís cio que nunca a necessidade

de levar a tôcia a parte a Woa Nova ou-

trora anunciacia aos pastores de Belém,

Mas os homens, ensoberbecícios com a

babci cias estéreis dísputas hioscSficas, já
não dão ouvídos a boa doutrína; e, ou-

vincio-a, nao se conformam com ela.

As treniendas questôes socíais cie nos-

sos dias hão-de, por ísso, resolver-se tal-

vez mais oom o coracão do que com a

intelioeiicia, e sô uma palavra será, aínda

e sempre, oportuna: Amai-pos uns aos

outtos.

E precíso que aparegam almas de

apôstolos, mas almas oetierosas, preo-

cupaclas com amar a Deus na pessoa dos

que soírem miséria imerecída; almas he-

rcôícas, capazes de dar e de dar-se, almas-

-vítimas, que tomem scSbre si as misérías

do mundo e se oferec.am como expiagão
ôj Maoestacie ciivina ultrajada.

Porque o orande tlagelo ciêste século

que é ci Comunismo, além cie doutrina

econcSmíca e socíal, pretende ser também

sístema filc>scSfico e até mesmo credo reli-

gicJso, tem-se ciíto, e muíto bem, que ape-
nas poderá opor-se-lhe eficazmente o

Crístianísmo.

Mas os espírítos mostram-se refractá-

rios ã bcoa palavra, e há que fazer sobre-

tucio apologética viva, prêgando pelo

exemplo, e poncio por cobra a Caríciacie,
como único mcio cie reconcílíar os hc^-

mens e díminuír as ciesíoualdades entre

êles, cie tal forma que os rícos se tornem

menos rícos e c^s pobres um pouco menos

jiobres; aquela Carídade prátíca e actíva

que, no dizer de alouém, «é o Crístianismo

na sua parte mundana, o culto cio Yerbo

humanado aos olhcis de todos, a religião
de tôdas as relio'iôes, a íilosofia de tôcias

as filosotias, o axioma para todos os en-

tendímentos, cj dooma até para o ateísmo».

A. !»■: AMoniM GikÂc^
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Tl TT^TI l',p'TVT/Tvr^f Passando no dia 1 de f'eperciro o '19.° anipersário do regieídio
IVlJLJylVllJyJLAI X KJl nj pcssoa de Sua Magestade f:l-k>ei D. Carlcs e na de Sua Al-

te.za o Príncipe fierdeiro I). Lui.i Tllipe qtic, como é sabidc, fo~

ram assassinados cêrca das 17 e mcia fioras, do dia 1 de Ferereiro de 1908, na Praea do Co-

me'rcio, em I.isboa, pem esfa página cle *A UniJo» acerciar um memenlo. apipando aos o/fios

de fioje um passo da vida de Suas Magestades o Ilei P. Carlos, a Raínfia D. Amc'lia e o Príncipe

l) I.tti.z T'ílipc, J saída da igre/a da Se Patriarcal a'e lisboa, depois de assis/irem a ntna so/e-

n/'/adc relígio.sa.
Vcipidos '19 anos apCs o regictdio, pípc ainda, a Naeao Porluguesa, o pesadelo da tragé-

d/a, que, ainda cm ncsscs dias, itemons/ra o perigo de ■jerniinacocs que prcpcqtiem snccssos de

conftisJo e de catJslrcfc.

Stta I:x.a o Sr. Conselfieirc JoJo de Azepedc Cculinfio, por/ttgtiês de lci, ficnra <~A UniJc»

corn algumas palarras diladas pela sinceridade da sua dedicacJc disciplinada.

HBHV^Ii^aMI * DE FEVEREIDO OE 190§

ykii.s mii utta lîJ JccorriJc sôbre a abominavd tragc'Jiii do reaicidio qttc licon rcgistado na /lis/cria como tima

sorte de sismo precttrscr do tctneroso cataclismo qtte aciora assalla lnríosamcnlc tcJa a esiriitnra inannitica da Civili.xa-

cao Crtstc.

0
/.' quai.s cs Ltiuies de qttc fotam culpadcs o Pci D. Carlos e o /ttveiu'l I'rincipc seu tiltio V Um ardente amor da

/',■■■
■

..■ e ccracfcm, intcliiicncia, bonJaa'c c Tc'!

Lisbca, />'.>,; JO. \C 1)1: AJtVLDO CCUT/S//0

■mi. ii.ii"ii,w—fe-^sa
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MSJLHrô
Im piiivciT (hi ('iimarii

(1or|M>nitivîi
A Camara Corporaliva. constiltada accrca do pro-

iecto cle lei n.° 12,
, sobre a modifieacão do rcgimc est íbc-

lccido pcla lci n." l 901. tlas socic.lades sccrctas, cmitc o

sett ji.ircccr, pelas seccôes 1 S. >
e 20.>> ;

Nos tein-os cla lci n
°

1:901. dc 21 de Maio de 1935,
as associagôcs iue e<ercam a sua activklade, no todo on

cin jvirtc. jitir iiioc!c> s. creto on clandestino, são considc-

rada ccrelas •, coino tais, serĩo dissolvidas c o> res-

l>ecti n. bn-ns arro' ul;>> e vendidoi em b.vieíícío da Assis-

k ici.' i'úlilic kirlíoos 0.", alínca a). e 1,°).
A soeieclade dc rccreio denominada Grc'niio l.usítano,

com eslalulos lctíalnientc a|>rovados, iem exercicioa partu
m.iis iinportante da sua actividade por modo clandesli o,

å margem tl.>5 sctis cstalulos. c j>or intcrmcdio do (jivinde

Oricnte l.usílano llnido -ôrgão tla Ma<;o!iaria Porluguesa
Pssa mesma socic.ladc tlc recreio possue um prcdio

de casas sito na ciJatle de kisboa. [reguesĩa da lircana-

cão, rtia da Alalaia. núineros antigos 133 e 131. e aclual-

mcnte 148 a 158, e na aniiga Iravessa do C'jiiarcla Mor. 35

a 15. hoie rtia tlo (ircinio l.tisilano, deserílo na 4* C'on-

servatoria do k'cgislo Prcdial. sob o n.° 1:915, ,„, |jv. |>, g

a II. 1S9 v.

Os bcns do Cin'mio I.usit>ino foivim arrolados |>ara

os cíeilos prcvístos no artígo -1.° cla citatla lci n." 1901.

O Jepulciclo sr. |osc Cabral invoca os faclos anlerior-

nienle relerídos e em projcclo cle lei projiôe c|tie c>s bens

tlo Gi'cinio I.iisilano, arrolados j>ara os cíeitos prcvislos

no artigo l.° da lci n.° 1:901. como o palácio do mcsmo

Grctnio I.usitano, em lugar de serem vendidos em hasta

ptiblica e o scu jirodtito eiitregue á Assistência Pública,
como ordeiia o artigo l.°da cĩlatla lcí n.u 1:901 , sejani cn-

Iregues a l.egião Portuguesa. c|tie dêles lomaiví jiossc

tliiando llics convicr.

t\ Câmara Corjiorativa cinile parcccr favor.ívcl ao

projecto dc leĩ e ás coiisidcracôes do relatorio tjue o jus-

tilicam.

N'a vcrdade clcve ajilícarsc a lei n." 1 :90l ci socíccladc

scereta o Grautle Oricnte Pusilano llnido —

ôrgâo dã Ma-

Conana Poidtigucsa— e ao prôprio Grc'inio I.usitano.

No parecer da Câmara Corporatíva, de 27 dc Marco

de 1935 sôbrc o projcclo cle lci n.° 2, qtte se eoiivcrteu na

lei n.° 1:901, dc 21 cle Maio cle 1935, ficou claramcnte tte-

monslrado <juc o Gréniio l.usitano era uma associac.io

rcgularmeiite constiluida nos tcrmos do Codigo Aclinínís-

Irativo dc IS7S, arligo 1S3.°, n.° 14.°, c tjuc cxercia jiarle

tla stia aelividade ptiblieaniciite e dentro tlo regíme esta-

Itit.írio e a oulra parlc, a mais imporlantc, por modo

ocullo c fora dos estatutos, por inlermédio da socíedade

sccreta o Grande Oriente Lusitano Llnido, Supremo Con-

sclho da Magonaria Portuguesa.
Xestcs termosdeveaplicar-se a 'eí n.o U90I, arligo 2.°,

aiínea a), ao Grande Oriente Lusitano Llnido, porque é

uma sociedade secreta, e ao Grémio Lusitano, porque é

tima associdQão qtie em parte exerce a sua actividade por

modo ciandestino ou sccreto (1).
c,Mas será conveniente substituir, quanto aos bens do

Grcmio I.usiíano, o rcgime estabclecido no artigo 4.° da

lei n.~ 1:901 pclo rcgíme projectado '?

Scm dúvída. A Legião Portuguesa, format;ão patriô-
tica de volunlários deslinada a organizara resislencia mo-

ral da Nacão, criada pelo decreto-lei n.° 27.05S, de 12 de

Selcmbro dc 1936, e regulamentada pelo decreto 11.
°

27.087,

de 15 de Otitub.-o de 1936, é tim inslituto dc suprcmo in-

terêsse nacional, que lem por fim pelcjar contra a intîllra-

t;ão :ia sociedade kiiitana das doutrinas subvcrsivas da

oivlem sociai c da civilízaicão crislã, <jue Poi ttigal sempie

serviu, dcíendeu c propagou.

A Legiãt) Portuguesa é a Xacão AraiaJa contra o co-

muiiisiiio. P, atendendo sobretudo ao ideal que a anima,

tleve ler a sua sede na 1 ua da Legião Portuguesa, antiga
rua do Cîrcmio Lusitaao, no niesmo palácio onde pontitĩ-

coti. jior tantos anos, na politíca portuguesa. o Grande

Oneiite l.usitano Unido. Supiemo Consellio da Maijoimria
Porlugucsa,

l)o anligo palcicio da maconaria deve exped-ir as suas

ordcns coulra os comunístas o comandaiite da Legíão

l'orliiguesa.

k'ciiasec a vi Ja oiĸle viveu a moite ! Ubi mors, ibi

vita !

I: clieia de justíea niais csta antinomia da liístôria. O

comunismo c um coiolúrio dc\ tvIat;oiiaria. Melhor : maco-

naiia e cointinisnĸ), 110 presente niomento liistorico, íntc-

gram-sc na realiĩat;ão do niesnio ídcal.

Também esta prcgunta licou respondida 110 cilado pa-

rcccr da Camara Corporatíva. Sem diívida é comunista a

maconaria qtie pretetĸle substituir a civilÍHat;ão cristã peld
civilícaccĩo macônica, de ideal ígualitcírio, sem superíori-

dades sociais, ncm dislincão de classes, bascada 110 racio-

nalismo aleista dos materialistas. I: comunista a maconaria

tjuc nrocura recondtizir o homem as époeas pagãs, que
satida a Comuna de Paris como a maior revoltnjão social

tlo niundo (2).

Mas depois de 27 dc Marco dc 1935 faetos mais ím-

portantes detinem ineqtiivoeanieiite as íntimas íelaijOes en-

tre a maconaria e o coniunismo, que não raro se eonfun-

dem na realisacão do mesmo ideai.

I)e 21 a 2ô de Setembro cie 193t>, retiniu em Pai is o

(1) Conf. parecer da C.lmara Corporativa sôbre 0 projeclo
,Ie lei n.° 2, no Diário itns Sessôís, snplemento ao n.° 39, de 2 de

Abril de 1935, pp. 6 e 7.

|2) Conl, cit. parecer pp .
11 e seguintes.
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Convent de 1936, a assembleia geral tlo Grande Orientc

de Pranca. Estiveram prescntes 312 grãos-mestrcs, deicga-

dos de Lojas, Capílulos e Conselhos Pilostíticos da Pratica

conlínenlal e colonial e dos países eslranjeiros. Achavam-

-se representados cérca de 60.000 franco-macôcs.

A assembleia geral do Grande Oriente de Pranca,

antcs de mieiar os seus trabalhos, dírigiu aos franco-ma-

côes espanhôis a exprcssão tla sua viva simpalia e sacidou

a memôria dos que em Espanha tinham morrido pelo seu

ideal.

Das trcs questôcs que constituiam a ordcm do dia do

Convent de 1936 a última estava redígída nos termos se-

guintes :

"Estudo das condícôes econômicas capazes de utíli-

ivir e aumentar tôdas as possibilidades de producão da

i iqueza e garantír a sua circulacão e repartigão lcgítima,,.

Depois de a questão ter sido examinaJa pelas comis-

sôcs especiais c discutida pclos delegados prescntes qtte

constitiiiam a assembleía o Conven/ votou a scciali.iacJo

ilos mcios de prodticdo e de distribtncão.

Convém salientar alguns considcrandos comunistas,

a conclusão igualmcntc comttnísta c algumas tlas provi-

clências aconselhadas, também de carcíctcr comunista.

O Convent, considerando :

"6. Que a desvalorízacão crescentc e íatal de todos

os valores (Irabalho, propriedade, moecla), por causa cla

sua abundcîncia, toma priiticamenlc imjiossíve! o sistema

das trocas c o regíme dos prccos c obriga a considerar,

l>ara um futuro prôximo, a substitti'icJo da cconomia das

Irocas pela economia dis/ribtttiva ;

"7. Que não sendo possível prcver, no sistema actual

dos acontecimenlos, se cssa transfoniiacão sc far.í gra-

dualmente e por mcio de evolucão, ou sc ocorrcrcí brtis-

camente por via de revolucão, de maneíra que nem uma

nem outra destas duas hípôtescs pode c'; priori ser posta

<le parte :

"Conelue qtie, a-tim-dc estarmos preparados para 16-

tlas as evcntttalidades, é necessário jircver simullcîneamenle

providências imediatas de rcaliĩacão acttial cuja urgência

todos rcconhccem c providcncias ultcriotcs relativas a re-

formas de eslrutura neccssái ias a rcalizaeão do novo re-

ginie. Somenlc os factos dirão cm que momcnto e sob qtie

íorma convirá considerar a aiilicacão destas t'iltimas.

~a) Proridcncias imcdiatas .

"3. Socializagão das industrias, do crcdíto, do scguro,

do Hanco de Pranca, dos bancos de emissôes coloniais,

da Imprcnsa, quc são vercladeiramentc chave de tôdas as

outras. Conscrvacão eventual, a título de gercntcs res|)on-

Scíveis, dirigentcs tccnícos das emprêsns socializadas.

b) Providcncias ulteriores :

"1. Socialiĩacão dos mcic>s de producãc e dc distrí-

buĩeão num regíme econômico descentralizaclo L>aseado

na liberdade ínclividual.

"4. Reparlicão inlegral da |>rodut;ão entre todos os

eonsumidoresconfciniieasneeessidadesiiormais dolioincni.

"5. Substiungão das instituĩcôes de crédito, de econo-

mia e dc capiiahzaîão por um regime de seguranca em

tjtie sc íaca a inscricão de todo o recetn-nado no grande

livro da d'tvida social e a inslituĩcão de um mínimo vital,

tão elevado quanto o permita o estado da ciência c da

técnica. qtte garanta todos, desdc o nascímento até ã

morte, contra os riscos da cxistência.

"6. Organizacão da /Jepiíblica Social, sindical e coope-

rativa pcla instittticão de grupos de produtores e de con-

sumidores, cm que os prodtttores sindicados serão os de-

legados da colectividadc na producão e os sindicatos de

consumídores íarão a repartícão, segundo a base comu-

nal, rcgional ou iiacional, conforme o carácter das em-

prêsas.

"7. Substituicão da moeda por bons dc consumo. . .

"S. Instituícão de um servico social de trabalho de-

vido por todos os indivíduos válidos, com a sua duracão

c o carcíctcr determinado simultâncamente pelas necessí-

dades cole-tivas e inelinacão pessoal de cacla trabalha-

dor (1)„.

Os transcritos consíderandos, conclusão e providên-

cias aconselhadas pelo Ccnvcnt de 1936, que são indis-

cutida profissão dc íé comunista, díspensam comcntários.

|<í não podc haver hesitacôes. O último Convent de Paris

tornou impossíveis quaisqtter dúvidas. A magonaria c o

comunismo integram-se na realiĩacão do mcsmo ideal. O

Convcnt tle Paris é uma asscmbleia internaeioiial. É justo

qttc a l.egião Portuguesa, associacão nacionalista contra o

comunismo, tenha a sua sede no antigo palácio da maco-

naría portuguesa. 1: para cssc lĩm devcm ser cncorpora-

tlos no patrimônio nacíonal, para serem afectados ao ser-

vico da Legião Portuguesa, os bens do Grcmio Lusitano.

Sugerc, porcm, a Câmara Corporativa, pelas seccties

18.) c 20.>, que o arligo 1." do projeclo seja redigido do

modo segttinle ;

Arligo 1." São encorporados no jiatrimônio nacional,

para screm afectados ao servico da l.egião Portuguesa, os

bens pertencentes ao Grcmio Lusitano que foram arrola-

dos para os efeitos do artígo 4." da lei n." 1:901, c ainda

o prcdio de casas sito em Lísboa, fregucsia da l.ncarna-

cão, rua da Atalaia, n."s antigos 133 e 131 e actuais 148 a

158, c na antíga travcssa do Guarda-Mor, ao presente rua

do Grc-mio Lusitano, 35 a 45, c dcscrito na 4.-' Conserva-

tcu'íci tlo Registo Predial sob o n. 1.915, no livro ii-5, a

il. 189 v.

DOMINGOS PlĩZAS VlTAI. (assessor,

servindo de prcsidcnte)

jOSl': GADRIEI. PlNTO COI;I.1IO

Al'ONSO Dlĩ Mlil.O PlNTO VEI.OSO

AliEL I)E ANDIiADl; (relator)

(1) Conf. Ssu.-cl ,!.,'<■, 1936,411 Outubro ; La Documenta-

thm Catlwliijite, 1936, n. 814, Outubro 31, pp 745, 746 e 747,

(Do Diãrio </.is' Scssães, de 11 de Janeiro de 1937)
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Um importante documento do Cardial Gomá,

Arcebispo Primaz de Espanha
11 111 in iu in in im m i

Carta aberta a D. José Antônio Aguirre—Bilbao

^

O Lm.m0 Sr. Cardial PrimuH Gomá tornou

público um ímportante documento em que su-

periormcnte desfas umas afirmacôes do Pre-
sidentc cia República Vasca.

Todo o doeumento, de extraordínário ín-

terCsse, está concebido nos seouintes terrrios:

M.ĩo amiga, iiiteressadíssima, como de bom crístão e

patriota, para que termine a crucntíssima ltita cm quc se

consome a Pspanha fcz chegar ás minhas, um exemplar
do jornal Eiixkadi, de Bilbao, número 7.4S5, que insere o

diseurso pronunciado por V. P.x.>> cm 22 dc Dczembro

último. Pelas repctídas alusôcs que faz ao silêncio da hic-

rar<|uia sôbrc determinados pontos ctija gravídadc não

pode ocultar-se ncste momcnto, julgo-me no dcver de Ihc

rcsponder, como rcprcscntantc maís alto que a Santa Sc,

quis qttc fôssc a minha insigniticante pessoa. da gloriosa

hicrarquía cclesi.ística espanhola.

Iulgo não sair das minhas alribuic.ôes de Prclatlo, já

porque estou comprecndido no apélo cle V. Px.>, a cons-

cicncia unîversal e â hícrarquía, já porquc tcnho a ccrtcza

de que interprctarci o sentir do seu Prelado, vencraiido e

querido Irmão da Vitôria, hoje ausente da sua Diocese.

Nem mesmo quero qtte deixe de ter êslc eserito o catvíc-

ter tlc instrtĸjão pastoral dirigida aos nossos diocesanos,

por quanto as questôes que Scĩo tratadas 110 discurso dc

V. Pix.'1 c quc são objeclo desta carta, afcctam a todos os

cs|)anh6ís que, nunca, corao hoje, necessitam de luz qttc

os oriente nas gravissimas questôcs de ordem político-rc-

ligiosa.

llm duplo pctlido mc pcrmito fazer-lhe antes de en-

trar no assunto.

Esla carta iicĩo c polémica. Coloco-mc ncla no plano

a qtie V. Ex.~ cliama a hierartjuia, não para enlabular um

díalogo em que dificilmente chegaríamos a um pcnsamcnto

concorde, antcs para rcspondcr-lhc com tôda a clareza âs

suas preguiitas, com a íundada esperan^a de qtie, pela

mesma lei dâ caridade, quc não busea o bem prôprio, mas

o de todos, chcgaremos â coincidcncia dc critério, díssi-

pa<las as dtividas que cncerram as suas preguntas dirigi-

das â liierarqttia.

Por isso mesmo não se imponha V. K\.'> por corlesia

o dever dc responder ao meu pobrc escrito, porquc eu

iicĩo podería corrcsponder-Ihc.

O meu otilro r>edido é para que V. Ex.» que tcm ai

tão faceis meios de propaganda. dê a estas linhas a má-

xíma publicidadc.

I'ortura-me a idea, senhor Aguirre, de que êste que-

rído jiovo vasco, não corlieceu tôda a verdadc nos pro-

blcmas de doulrina edequanto por a! se têm agitado nes-

lcs últimos tcmpos ; c quc quando a vcrdade, jielo magis-

lcrio categárico dos Pastores da Igreja, quis abrir caminho

para iluminar as inteligências, ficou entre véus da interpo-

sieão de humanas conveniências, mais atentas ás conquis-

tas de ordem politica dt> que aos altíssimos interêsses de

ordem sobrcnatural, que devem tcr sempre a primaHÍa em

tudo.

Peitas estas índicncôes, devo dizer-lhe senhor Aguirre,
quc li o scu díscurso tie uma tirada. Deixou na minha alma

a impressão dc ter ouvido a voz de um catolico conven-

cido que ama a sua terra com o amor que segue ao de

Deus c que sc empenhou nobilissimamente em fazer a fe-

lieidadc do scu povo.

Se o orador é o
"

Vir bontts dicendi peritus,,, V. iix.a,

senhor Aguírre, c um bom orador. Deus deu-lhe uma boa

alma, e V. I:x.<> por stia parte, pô-Ia com tôda a sua fôr^a
ao scrvíco do t|tie julga uma boa causa, que defende bra-

vamente cora lodos os rccursos da sua intcligência, do

seu corat;ão e da stia palavra.

ALGUNS REPAROS AO DISCURSO

Assim é V. P\.a. Do íuiido do seu discurso, ainda que

reconhecentio as muitas verdades que contém, talvez não

pudesse dizcr o mesmo. Tería quc opôr-lhe sérios reparos.

I^orém eomo não é êsse o meu objectivo, fazer do mesmo

uma aiicílise, nem uma ccnsura dos pontos dc discordân-

cía com o meu critcrio, nias sim buscar apenas coincidên-

cias no lundo claro e tianqiiilo do pcnsamento cristão

que nos informa, a V. Iix\ e a mím, para derivar dcle

conseqtiêncías que poderiam ser proveitosíssimas para to-

dos, nestes graves momentos.

Deixo a parte do seu díscurso cm que expôe realida-

des conseguidas e faz projectos para o engrandecimento

do povo vasco. I'odos anelamos o bem máximo para tô-

das as regiôes espanholas, do que derivaria o liem m.íximo

jiara a grande pátria, l.spanha, multiplicacao, maís que

soma, c\o bcni pareial de cada jiaís.

1: lamentável equivoco filho do amor, quecega quando

se desvia, crer cjue um enxame de pequenas repííblicas pu-
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Jcsse dar a todos os espanhois um bem maior quc o que

jioderia vir-nos de um grantie Pstado bem regido, cm qtie

se ticessc cm co.it i
'

' i,\ a5 características cspírituais c liis-

toricas dc eada rcião.

líeconcentrar-se nc ,

, .cqu.jnos cgoismos comarcais é

reduzir o volume c o tom da vid 1, do lisl to n da rcg.ão.

Um grande diamante quc se qucbra c.n virio;. pcvlc

autom.'iticamcnle a maior j>arte do seu valor.

Mas isto é assunto de direito politico qiu- não vem

para atjui.

Seguem-se duas alirmacôes, rotundas, .|ue V. i:x.>

lenla provar sem conseguir, e quc cnccrram uma fhgrantc

contratlicão com os factos eccm a conseíência dc grandc

|\irte cla nacão. "A luta colocou sc
—diz V. Px.a--enlre o

capitalismo abusivo e egoisla e iur. iundo S' itíclo de jus-

lica socíal. — A guerra que lavra na República espanhola,

saiba-o o mundo inteiro, não c uma guerra rcligiosa. como

tcm querido fazer ver... Permita-me um simples comentá-

iit> ,'is oluas afîrniacũes.

Quanto a primeira, uão creio que haja uma dúzía Je

honiens que tenham pegatlo cm armas para defeiĸier as

suas íazenclas. N'em para sc deiencler dos vexamcs dos

que as tcm c as administram. ,\<lmitímos um fundo dc in-

iustiga social como uma das causas remotas do desaslre ;

mas negamos redondamente que esta scia uma gucrra de

classes. Um pretexto não c uma razão ; e as reíviiĸlica-

CÔcs operárias não foram maisquc um prctexto da gucrra.

Esta foi mais cruel e mais tlura, ondc a razão c jire-

texto eram mcnorcs, nas Astúrias, em Viscaya, na Catalu-

nha, ondc o operário esl.í economicamcntc ao nível, ou

superior, dos mais retribtiidos da Pttropa.

Mais ainda ; uma razão que não se impoc pcla su

prema das razôes, que é a gticrra, mas sim quando se nn

lograram todos os reeursos de ordem legal e moral j>ar..i

tlerimír as qtiestôes sociais de classe ■. e a guerra cstaloti

<luando uma coníusa rctle de leis protegia o opeivírio c

facilitava o scti accsso á propricclade e û jiaiticijicieão nos

negôcios.

Nem a gtierra cessou. antes se converleu em tiucstão

interna entre os operários, nas regiôes tjue paulaliiiameiite

sc soviétizam. Como processo. a guerra íoi utna grande

cxpoliacão de ricos c pobrcs, n<ĩo em bem da comunidade,

mas em provcilo dos espertos, dos audazcs e dos tortes.

Aquele tjue dirige a gtierra, Pranco, não tomou o par-

lído dos ricos, e prêga cm todos os tons a necessidade de

uma maior justica socíal. Contam-sc, por tim, por clezenas

tle niilharcs os quc se têni alístado na gtierra seni mais lia-

veres qtie a cspingarda tjue lhes foi cnlrcgue, nem mais

ídeal qtic o scu Deus e a sua pátria.

A scgunda afirmacão, que podcria conter unia altisão

ao mett folhelo ÍSI caso dc IS.spana, e cjtie e uni apêlo ão

inuiĸlo inteiro, não concorda com a rcalitiade. É no íundo,

gtterra de amor e cle ôdio pela religião.

O amor ao Dcus de nossos paĩs pôe em armas me-

lacle da Pspanha aindaque se adniítam motivos menos es-

piriiuais na gucrra
• >dio inanejou contra Deus e outra

melade. Aí estao os acampamentos convertidos cm tem-

p!os, o iervor :eiigio;o, o seiv >lo provídencialista, de uma

partc ; da outra. milliares de ,-acerdoícs assassinados c de

templos ilcsiaic' >s, o t'uror 'Vitãnico, a fúria conlra todos

o; sin>:is da r. ligkĩo. \gora vêm da Rússia ccntenares de

ateas j>a:a Jar
• iorma douti ínal a esta grande ruína re-

íĩgĩoso social. A prt'ipria "Puzkadí,, não podcria justificar

o consôrcío dc catôlícos e comunisl.is sc:n o iactor rcli-

gioso.

i, Não se alîrmou qtte cste eoutubérnio era a iinica

mancira de salvar a rcligião cm Vizeaya c Cĩuiptízcoa,

quando as hordas vennelh.13 a tívesscm eliminado de Es-

panh.i '.-'

l)e faeto iicĩo ha neiilium aclo relígioso de ordem so-

cial nas regiôcs ocupadas pelos vermelhos ; nas luteladas

pclo cxcrcito nacĩonal a vida rclígiosa tomou novo vigor.

Um pacto político c militar, írágil como as promcssas cm

libio, iiiieriiiiis, conserva em Vizca\-a saccrdotes, templos

e cul!o ;, Quc acoiitccetví quaiĸio venha a convcniência dc

romper os paclos, ou a dcsordem dc uma derrota, ou a

hegemonia dc unia vitoría comunista ?

Lemos qtie ardcram jcí alguns templos c\ã Vi^cav^. A

últíma hora anuncia o rádic) o assassinato dc saccrdotes

pelos comunistas. . .

SACLI^DOTLS ASSASSIXADOS

E DLSTLRRADOS

i: vamos ao mais grave do seu discurso, senhor

Aguírre : a angustíosa invocacão quc V. Ux.a faz â cons-

cicncia uníversal.

Afirma V. i;x.'"| quc "os sublevados tém assassinado

ntimerosos saccrdotes c religiosos beneméritos pelo simples

iacto de serem amantes do scu j>ovo vasco...

N'ão discuto sôbre adjectívos ; sometite fa<;o uma re-

flexão sc>bre o facto da morte violenta de alguns sacerdo-

tes vascos. Mais que nínguém temos lamcntado o facto. O

iusilamento de tim sacerdote, é algo horreiĸlo. porque se

Irala de um ttngído de Deus, colocado jior êstc facto ntim

plauo sobrehuniano, aondc não deviam chegar nem o

crime <]iiando o há, nem as sancôes da justica humana que

suiiôctn o erimc.

Mas tambcm lamentariamos, prolundanienle, a abena-

gão que levassc alguns saccivlotes ante o pelotão que de-

vesse fuzilá-los ; porqtie o saeerdote não deve dcscer

daquele j)lano de santidade, ontoldgiea e moral, em que

situou a sua consagra<;ão para altissimos ministérios.

Isto é, se hotive injustica, iôssc a j>arte que fôsse que

a cometesse, deploramo-la e rcprovamo-la com a máxima

energia. Não cremos que .1 haja em amar bem o prôprio

povo ; por isto custa-nos a erer que alguns sacerdotes te-

nham sido fuzilaolos pelo simples facto de scrcm amantes

tlo sctt povo vasco.

1: atjuí o Presidente do Govcrno de Puzkadi — segue
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o discurso- catôlico, prcgunta coin o coracao dolorido ;

.'. Poi quc o silêncio da hierarquia
"

Asseguro-lhe. scnhor Aguirre. com a mão jiosta sobrc

o meu peito dc sacerdotc. que ,. hicrarqu.a não sc calou

neste caso.ainda que não sc ouvisse a stia voz na tribuna

clamorosa tta imprcnsa ou d,> aienga política. 'I'cria sido

menos efĩcaz. Mas eu jioa.o ass 'iaiar-lhe o dia e o mo-

mento em que pararani iinsc niente os fuzilamcntos de

sacerdotes, cjuc não foram m c>s :omo se dcixa cntendei

no sctt discurso. P c.>m.. lan entá.vl tacto st exi.loiou

com grave dano da 1: ,iiil a- consl, i os ,. conv. 111 nes-

les gravissimos munciitos, que se oonham as cousas no

seu ponlo, eu asseguro-llic. senhi r Aguirr.- vie u.uelea

saccrdotes sucumbiram j>or cJgiuna eousa quc nãcj Catie

consignur neste escrito. c que o tacio não é iir.puiavcl iem

a tun niovĩmci.l. ,uc ..... j.o, pi mcipai 101 t,vi a c- cristã

de cjtie o saccrdote c represcntante e mestrc. nem os seus

dirígentes <juc íoraiii os prímeiros surpreentliclos ao co

uliecerem a desgraca. Deixe a hierarcjuia, senhor Aguírre'

para a qual o sacerdote é a menina dos seus olhos e a pro-

longagão do seu proprio ser olicial e público.

Por otilro lado, deixc que lhc pregunte por minha vez

senlior Aguíire; i, Por quê o seu silêncio, o de V. l:x.' c

o dos seus amígos, ante esta verdadeira lieeatombe de sa-

ccrdotcs c relígiosos, tlor da íntelectualklade e da santi-

dade do nosso clero, quc na Pspanha vermelha têm sítlo

fuzilados, liorrivclmenle multratados, cm nt'iniero de nmi-

los milhares, sem proccsso, j)or o t'inico tlelílo de serem

pessoas consagradas a Deus? ; ScS nos seis arciprestados

recoiĸjuislados de 'l'ole.lo, senhor Aguirie, Jos tlezasscis

tjuc tem a minhu Diocese, sucumbiram duzenlos e uin sa-

eerdoles, olos quinhentos e taiitosqiieexcrci.ini satitamcntc

o scu ministcro ! Conte os mílhares que tcm sitlo vĩlincntc

assassinados nas terras aintla tlominadas pelos verniclhos.

1: débil o seu catolicismo neslc ponto, senhor Aguirre,

que não sc revcla ante eski montaiilia de coi pos exanimes,

santificados j>ela uncão sacerdotal e tjtie tcni sido profa-

nados pelo instínto infrahuinanc) dos aliados clc V. Px.\

<jue iicĩo lhe deixa ver mais do que uma dúzía larga, ca-

lorze, segundo lista olĩcial— menos de dois por mil c|uc

iiicunibiram vítimas dc possíveís extravíos politicos, aĩnda

coiieeclciĸlo tjuc tivcssc havido exlravío na torina de os

itilgar.

t,
Poi" cjuco siit iioio da inci ai'cjuici coiitiiua piegi..i-

tando V. Px.'— .quanclo c notorio e do coiihceiiiiento jki-

blieo qtie são desterrados violcntamcntc sacerdotes vaseos,

levando-os para tcrras afastadas cta sua nalal :'„

n, Qiiem os destcrroti ?. jiregunto eu. Na sua maior

partc, êles prciprios, iirudenteiiiente e segundo o coslunie

universal em momentos dc como^ão politica popular. As

vczes os supcriorcs religiosos legítimos. islo c, a liicrar-

quia, que nada tcm que ialar. porque nada tem que cxjili-

car eni público as stias decísôes ; são casos contadíssímos.

Talvez, ignoramo-lo, anibas as hierarquías tle acôrdo. a

eclesicislica e a cívil, para evitar maiores males •, e nestc

caso não é, antc c> Presidente do Govêrno de Euzkadi,

que dcvcm jtistifĩcarse. Quigá a autoridade milítar ou a

civil, com o dircito — salvando a iorma devida num Es-

tado catôlico — com que se at'asta da reptiblica um cida-

dão nocívo -c siniples hípétese— ; porque uma autoridade

espanhola não teni o dever de agradar, nem de requerer

o coiisentĩmcnto do presidente de um govcrno politica-

menie heieiodoxo, e sabe por otitro lado que nenhuma

hierart|i:ia. qtie não é mais que a forma organizadada au-

tond.ide social, pode ignorar que o mais grave pcrigo para

uma sociedade é o cídadão que trabalha em desorgani-

Zcí i.l.

A IIILRARQUIA E A DELESA DO REGIME

'1: quanJo numerosos catálicos da Reptiblica espa-

nhola preguntaram se o catôlico c obrigado ao rcgime Ic-

galmeuie cunstituído, 0 por que cala a resposta a hierar-

quia '.'.,

Senhor Agui-rc: se V. I;x.a se refere cî hícrarqttia

eclesiástica o 'jlgamos cjue sim—

a j)regunta, alcm de su-

pcrtlua cnceria unia ímputagão tácita, que um cattílico não

dcvc lanear conira os representantes do Magistcrio da

Igrcja. P ocios.i. antcs cle maís nada, a pregunta ; porqtie

V. PX.'i, catôlico, advogado. deputado e amigo de saccr-

dotcs, sabe que é doutrina lão velha como o cristianismo

ser o catôlico obrigado a dcfcnder o regime legalmentc

coistituído. V. lix.1 sabe que quando a Pspanha adoptou

o rcgime actual, a Igrcja o reconheeeu actualmenle, e pro-

dig.ilizou-se a lcilura pastora! <lo acataincnto ao regimc^
ciiiicla c|uc docudo a muitos o terem que sacrilîcar de mo-

menlo princípios polílícos cjue se consíderavam mais con-

cordes eom a vicia e a histôria do nosso povo. V. I:x.a

sabe c|tie a hicraivjiiía, ainda que sob pcna dc dcsagradar

a iinpacientes e a cUremistas, susteve o principio intangí-

vel tlo respeito ao regimc, a-pesar-da prcípria hicrarquía

ter sido'a j>rimeira vítima das íntemperatiîas doutrinais e

dos excessos legais dos homens que o representavam. K

esta uma gloría da hierarquia. sem que Ihe sejam imputá-

vcis os erros de uns homens cjue não soubcram levar com

honra ncm com justica a i'cpresentaeão que o povo Ihes

tinhain confĩado.

í', Como se justitica, senhor Aguírre, a sua impertinentc

:>i.ngunta. a não scr para coiiíundír nocôes, cnredar factos

c iniuutlir rcceios contra os ineinbros da hierarquia a quem

jiarcce terem tanta estima
''

Confuiide nocôes, portjue aintla não apareccu nin-

gucni quc sc levantassc conlra o regíme, que eontinua

sen.io cm substáncia o que o povo adoptou : c ado|)tou

csia ti'imula. tão clemocr.itica como falível, porqtic a his-

toria ja sentcnciou sôbrc o momento dc alucinacão da

nossa vida polílíca cjtie levou a Pspanha a bcira do abismo.

linrcda taclos, porque mislura lamentavelmente o gesto vi-

ril de um grande povo que cjuere salvar-se com a traves-

sura politíca qtte trata de crigir em eantão índcpcndente a
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anles espanhollssima Vizcaya. 1: infunde receios contra a

hierarquia, qtie se tem mantido em alturas <lc vcrdade c

de oaridade c qtte V. Kx,a desejaria ver rcbaixada. pelo

menos no conceito dêssc cristianíssimo povo, iiuma qucs-

tão que iorgosamente a levaria á ruína, da paz idilica eni

qtie viveu durante séculos c do Liem-estar que tinha con-

quistado com o esfôrco da sua intcligência c dos setis

bracos.

A DEFESA CONTRA A AGKESSÃO

ÍN'JUSTA

Increpa V. Px. ■>, por fim. a hierarquia pelo sett silc'n-

cío ante o gesto da juveiiludc vasca quc, "scndo em

granuc parte erislã.e inlcrprctando rcctamente a doutrina

eristã <lo direilo de defesa e inclusivé com as armas na

mão contia a agressão miusta, tivessc querido enconlrar

lá. onite a lustiea lein o scu assenlo..— ou scja, na hicrar-

quia tuna v>ii que aj>i ovc um.i condiitu u|u\.l.<. ,iu cli-

reilo,..

Psta linguagem. dupl.iinentc injusta, porque j>rescindc

de uni facto ruidoso como ioi a intervencão da liierarquia

no movimento vasco hcí cinco niese=, c porque queria

coagí la, arraslando-a <i consagracão pública dum dísjia-

r.ile c tluma iiijustica, não c digno tlc um homcm que se

ehania a si prôprio presidcnle de uni Govorno.

Senhor Aguirre : h.i situacôes de ordem social que re-

claniam a máxíma circunspcccão no falar. V. Pxv' c chefc

dc um povo ; ou pclo menos, V. Pxn' <.rroga êsle nomc c

ofícío. Por isso mesmo é o seu ordeuador e legislatlor. o

seu mcntor e o scu paí, que tais cncargos alrilmiu scnipre

a doutrina erístã ao presídentt: político tle um |)ovo. Tais

eneargos são incompalíveis coni a dissimulacão c a as-

Itlcia.

O quc acontecc, scnhor Aguírre, é que não há pior

surdo que aquele que não quer ouvír. Mais. tratando-se

tle um catôlico não há pior situacão cspírilual quc aquela

t|tic cria a convcniência dc fechar os ouvidos â vcrdade.

I'orque esta conduta "ajustada ao tlireito.. das juventudcs

vascas condenou-a, a hícrarquía, ao apontar o contubcr-

nio vasco-comunísta, com todos os prcnunciamíentos des-

lavoravcis. p oica outra ve? a nicsma voz da hierarquiu

conlida no Doctimcnto pastoral qtie tenios ã vista, jiubli

cado em Agôsto último.

"Não é lícito — diziam no mesmo os ]:x.m°5 Srs. P,ís-

l>os dc Vitoria e dc Pamplona —

,
tle mancira algtima, c

cm ncnhum terreno e menos na forma cruenlíssima tla

guerra, tiltima razũo <jue tinm os povos |>ara íiii|>orem a

suu raz.io, iraceionar as íc>rc;as catolícas ante o inimigo

comum. . .
„

"Menos lícilo, melhor, absolutamente ilícilo e, depois

de dividir, junlar-se ao ínimigo para combater o irmão,

inísttiiando o ideal cle Ciisto com o de Belíal, entre os

quais não há ligagão possível

"Chega o ilieilo â nionstruosidade quantlo o inimigo

o êjie monstro moderno, o marxismo ou comunismo, hi-

dra de scíc cabegas, sínlese de tôtla a heresia, oposto dia-

niciralmente ao cristianistao na sua doutrina rcligiosa, po-

litica, socĸii e econtSmica

; Doulrina cristã clcissica do direito de defesa ! Não en-

Iramos :n questão política qtie insinua na sua última pre-

gunta soSbre a agressão injusta, da qual deriva a outra

questão moral do direito de defesa contra o injusto agres-

sor. Tatnbém a híerarquia, pela pena dc um sábio e vene-

rável Prelado, falott sôbre cste ponto, datido luminoso cri-

icrio e seguríssimas normas : e não há ainda um mês que

iiî llniversidade Gregoríana de Roma —

o grande centro

de estudos eclcsiásticos do mundo —

, se aplicava a licão

moral ao caso de Espanha por um sábio professor espa-

nhol da respeetiva catedra. Concretízando a ccnsuraâ co-

ligagão vasco-comunista. pactuava, seguramente, para o

excrcícío do direito de dcicsa contra a agressão injusta,

uni coiispicuo nacíonalista, tão bom vasco conio fervo-

•n'.) eatouo eii' trci . d>, ;iĸ>' It :>ito dias depois de cs-

ilar o inovímcnto militur. qualiu'cava a c!c "hetcrodoxa,

índiscrcta e insincera... 1: voto de qualidade. cmiiido em

hora solene da vida.

| Llma voz que ajirove uma condula ajustada ao dí-

reito ! Nada mais ajustado ao direito tjue dizer a verdade,

scnhor Aguirrc: c <|iiando a verdadc se pronunciou desde

o lugar sagrado "onde- segundo a sua prcSpria expressão

— a justica 'em o seu assento... é um dever de totlos di-

iuiĸJí la aos qttatro vcnlos, mais por at|tteles tjtie são di-

nigeiiles dos povos, não a ocultando cnlre solismas c ínsi-

nuacôes teiiileuciosas.

Não, scnhor Aguirrc ; não sc trata de tima qucstão de

direito nem dc moral. CAu melhor. trata-se da nioralidade

dc um jiroccdítnento para se iludircm reivindícacôes jio-

lítícas que constituem um anelo popular. Compreendemos

a ância .le um povo, madtiro e íorle. e até dentro do

nosso conccito político |iessoal do Pstado cspanhol, a

aplaudimos e desejariamos vê-la cristalízada numa fôrmula

quc tôsse simultâneamente de união inquebrável com a

Pcítria mãí e de reeonhecimento públíeo das virtudcs c da

hiskSria do povo vasco. Ilá poucas semanas. concretiza-

mos o nosso pensamento num i>obrc escrito em que dizia-

mos "O verdadeiro Caso de Espanha seria êste : Qtte

tentro da unidade. intangível c forte da Pcilria mãi, se pu-

Jes,cm coiiacrvai' as caraetensticas regionais. não para

aeentuar factos tiifci'cuciaís, semprc muito relativos ante a

substanlivítlade do facto secular quc nos plasmou na uni-

dade histôrica e politica de Pspanha, antes para estreitar,

com a colaboracão do esfôrco de todos. algtins vínculos

t|tie nasccm das profuntlidades da alma dos jiovos iberos

c que nos impcScm o contôrno da nossa terra e o suave

d'ongo cio nosso ccu incomparável. <\ssim os rasgos físi-

cos e j>sicokSgicos distintivos dos tîllios traduzem melhor

a iinídade fecunda dos j>ais...

Mas tomou-se mau caminho, senlior Aguirre : para a

dciesa da Iradicão e da pátria, jiorquc aju;tou-se uma
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ahanga com genle sem tradi<;ão e sem j.itría 01: >(uc Ira

balham contra ambas por amor dos orincípios da si, Joa

trma politica e na .incia lc conservar no ítindo do povo

vasco as puras i sscncias da uossa rc ij, ão sintissima. sen-

lítla c pralicada na Vizcaya nilvez ma,s oue em rcg ão al-

gtima do muiido. cometeu se a loucu.a dc antiar .:. >raco

tlado, amtios armados, iquclcj que tcm como primeiro

ponto do scu programa
--

acatia n c iz
'■
:o os l'Jso ,

alcmãis—a extirpacão clo noinc d-: Deus ...i vida piiblica "

ilo íundo das coiiscién. i.is. Antcsnieo ivesse li o o ep s-

copado alcmĩo. os uiíados de V Px.a inham no Jeilo, por

forma horrenda, no solo sagr ulo ciu Espanha .-ubiiit tiJa

ao celro tle fcrro dos coniiiiustas A cskio a Calalunha .

Valcncin. Miircĸi Castclc, a Vuvv. c grandc jiartc de \n

ilaluzia : scni t. inplos. scin saccrdotc s, sem cu'ito. scm

Cristo, scrii I )eus

CONVIÍL A RLLLLXÃO nLL'LXA

- CONCLUSAO

Convido-o a retiexão sercna. senhor Aguirre ; c j.í

tjuc V. l.x.'i c um cattSHco ícrvc>roso, c-ste pobrc Prclado

tla Igreja espanliola, <jue scntc como ninguém o csirago

l>roíuiiclo que um êrro polílieo produriu cntrc os tilltos

das nossas mãis, a Igreja e a P.spanha, convido-o a iun.i

mcditaeão asectica, na <|u<il, jiostos o pcnsamcnto e a cons

cicncia eni Deus, ante os scus justos juízos, ante o mo

iiicnto sujiremo em que quiseramos tudo> ter ícito bcm, rc

solva <> qtie iulgar melhor |>ara o bcm malerial c cspirilual

tlo seti povo.

Não tema rectiliear o caminho andado, senhor Aguirre.

Il<i ainda muita cousa paivi salvar nessa bela c rica Viz-

caya. Restani as stias iormosas cítlades, as suas indúslrías

llorescentcs, milliarcs de viclas ein rísco tle sucuinbii'tin

luinia lula íratricítki ou vJimas da miséria e do de=am

paro. Resla a honra, que uuiica c mais limjia cjue quaiido

c filha dc unia reclificacão herbíca.

k'esta a paz. hoje profuiĸlamcnte alterada |>or uma

gucrra fcroz c |>clos "Jios mais ícrozes ojue dela ticrívam

e qttc se lcria abraeado i<i com a íustíca, há algumas scma-

nas, se nos monles de Guipi'izcoa se tivessem datlo a mão

os irmãos dest.i bel.i terra para a fácil conqiiisla clas cos-

las > !o> Cant.ibrico, desde Irún a dcsgracada, atc- Ovíedo a

inartir.

I! resla Dcus e tanlas cousas como lein Deus nessa

benĸlila tena cle Vizcu\a Ajudc o sen jiovo. scnhoi

,\guírrc, u conscrvdi Dcus quc |)ci'iga ncle. I: loi ina !iu

niuna de l'alar, porquc Deus quis submcter se, sem |)crda

do seu tremendo domiuío. a volúvel libcivladc do homein.

Os seus aliatlos iicĩo o cijudaivio a salvar Deus, porcjuc

a Vízeaya não scivi unia excejicão 110 muiĸlo conuinista.

I: cu iremo jior Dctis na Vizcaya
--

como liemcria |>>>r

u m a Espanha scm Dcus, como scria uma Espanha conui-

nísta— . no dia em t|uc alguns barcos russos fizcsscm apor

lar <is coslas do Cant.ibi íco milhares tlcsses homcns louros

sem Deus que aitcrassem o equílíbrio em que se mantcm

hc.je as f<>r<;as aliaclas. Porquc. senhor Aguírre — acaba de

dizôlo iiiim i p istoral o Epicopado alemão — "cntrc o co-

munistno e o nosso catolicismo—que t; o de Vizcaya
— há

a mcsma scpaiacão que entre o dia e a noite, o fogo e a

água : e se os comunistas levam a bandeira vermelha atra-

vés da Europa ceniral e ocidental, não fĩcará mais que um

camj)o de escombros, e a Igreja catolica afundar-se-á no

cuos e na Jcsolacão...

Ter.níno e;'a longa carta senhor Aguirre, e com el.i

as ineômodos que Ihe ocasiono. Oiei'e^a-os a Deus por

cind.ide. Dizem-meque nestesdias se nota em tôda a Viz-

ccc:i uuia uJeusifĩcacão da vida religíosa. Nunca se pensa

><ii: :o e:n Deus como tjuando se sente a importância do

homem nestes terriveis aeoites geraís quc a litunanidade

não pôck varrcr da ^ua histôría : a fome. a peste, a guerra,

;jue cOSiuinan, aiutir juntos. . . senhor Aguirre ; prêguei,
ncis lemplo, !e I'.ilbati ; ajoelheíme muitas vezes ante a

bemdita liirgcn de llegoria
■

admirei a fé rcligiosa c as vir-

tudcs criskĩs dt'sse povo : sínto vcneracão e amor por êsse

clcro da Vizcaya, de espírito lão sacerdotal, intcligente c

zcloso, tão intimamenle compenetrado com o povo, ao

qual sc pode dizer o que disse o Apôstolo: "Criei-tc para

lcsus Cristo...

1: causa-me calatrĩoso jicnsamento de qtte tim dia,

lalvc-z nâo longe, pudesse arrancar-sc dos altares a cruz

bcmdita de Cristo, c screm converlidos os temolos em ar-

mazens e quarteis, c calarem o sacriíieio ca oracão pt'i-

blica, e serem assassinados os sacerdotes ou buscarem um

retúgio nesses montes e extinguir-sc êsse sorriso da Sladre

t/c /iecforia cjuc c o eneanto da grande cidade.

Ncĩo c' um jiesadclo ínvcrosimil, jiorque é uni faclo

cm graiĸle parle de Espanha.

Senhor Aguirre : convido-o cm nome de todos estcs

amores, que V. I:x.a tem, como bom vasco, enraízados no

seu coracão; pela earicladc de Deus, que quere quc todos

estejanios com l:le, a que, como pai e dirigente dêsse

povo, procure um acôivlo e pensc nos meíos e ache uma

icSrmula eticaz e suavc de devolvcr ao seu povo a |>az

perdida. Qtiando oulra cousa não sc conseguisse, ler-se-ia

o maior bem que iiotlem apeteccr os povos, pc)rque é o

îunckinie.ik) c a coroa tle toolo obem. ; Quem sabesecom

ii i>.iĩ e i'cni tlela. se j>oderiam conscguír rcalizar desejos

ley.tiiuus ttcsse nobre povo !

i'ense-o, scnhor Aguírre, ciuquanlo lieo seu afectuo-

síssim.) aiiugo c scrvo cm Cristo, <|tie bcnĸliz a V. Exn' e

a esse n.iericio povo.

!>am;>ic>n.i 10 de Janeiro de 1937.

I. Cm.'DIĨNAL Ak'ZOIlISPO Dl: TOI.IiDO

(Do jornal espanhol Diário de fíurgos,

tlc 11 de Janeiro corrente).
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No dia do Ano Bom

(Continttacão da páyina 7S.~)

e paz na terra aos homens de boa vontade».

Digamos-Lhe com um orande convertido:

«Jesus, se nds Vos expuisámos para lonoe, foi

porque Yôs éreis puro de mais para nds. Je-

sus, se nos afastámos de Vcís, foí porque Vds

ércis santo de mais para nôs. Jcsus, se Vos

condenámos e crucificámos, foi porque Vos

condenáveis a nossa vida pecadora.
E a§ora ?

Asjora que nc'is estamos sôbre um mon-

turo, nds vemos, ncís sentimos que somos tor-

lurados pcia nostalo;ía cte Vds, ũnícamente de

Vds.

Jcsus! Sd uma coisa nos falf.i : faltais-nos

Vds.

Aquele que tem fome, pensa que é de

pao ? Não, sois Vds que Ihe faltaís.

Aquele que tem sêdc, pcnsa que é a bc-

bída que lhe falta? Não, a séde é cie Vds.

Aquele que está doente, pensa que não

tem saúde? Não, está doente porque Vds lhe

faltais.

Aquele que procura no munclo a bele? ,

não sabe que Vos procura a VcSs, d \\e\ezc\

eterna.

Acjucle cjue susjiira pcla Verdade, é por
Vds que suspira, Verdade elerna.

Aqucie que descía a pa? clcseja-Vos a

Vcás, em qucm, sc), o seu coragão ínquieto en-

contra rcpouso.

O céu e a terra, a prosperidade e a des-

grac.a, a alegria e o soírimento, as lágrímas e

os sorrísos, tudo grita por Vds, d amável

Jesus.

Vêde a JĩSelém de nossas almas. Elas espe-

ram, esperam. Vinde, Jesus Senhorl*

-•¥■••¥■-

PuhliEacOes

Contrato Colectivo de Trabalho

O jornal O Conscrvciro, tlc Settibal, publicou em sc-

parala o "Contrato Colectívo de Trabalho. . tĩrmado cn-

tre o Grc'mio dos Industriais dc Oonscrvas de Pcixc de Se-

Itihal e o Sitĸlicalo Nacional dos Opcrários tta hĸlúslria

de Conscrvas tlo Distrito de Settibal, cin l de Dezembro

passadtj.

Éste contrato colectivo de trabalho vigorará para as

icibricas abrang'das pelo centro de Setúbal, c abrange 61

cláusulas.

«Enciclopédia-Pedag6gica Progredior»
/ o fasciculo

Esta publícacão pretende, como afirma, corrcsponder

ás neeessidades contemporâneas das ciêncías da Educa-

cão e ser uma obra da época.

I: dirígida pelo jiroí. Adolfo Lima, e apresenta a lista

dos seus colaboradores.

Trata-se de uma obra doutrínal, iníormativa e noti-

ciosa, biogivitica e bibliográfica, dícionário histôrico de pe-

dagogia e do ensino, vocabulário tccnico, o que constitue

a sua capital importância para estabelecer convívio com

o proíessorado.

A edicâo c da Livraria Escolar Progredior, da rua de

Passos Manule, 162--Pôrto.

; Viva Espaha !»

Oraciôn—Trabajo— Sacrificio

Subordinada ao título c sub-título acima, o Sr. Bispo

le Tuy publícou uma ínstrucão pastoral em que expôe al-

gumas normas de conduta crislã c palricStica a bem da

ressurreicão gloríosíssima quc se está operando cm Espa-

i:li i c para que se eonverta em ascensão admiivivel que

coloquc u nacão vizinha no trono augustíssimo de Deus.

Ei> a cxortacão final de Sua Px.' Rev.'"a :

Oremos y trabajemos todos por la salvaciôn y en-

graiitlccímicnto dc Espaíĩa, c llevemos vicla de sacrifício y

ausleridad. Cumpla cada cual con el mayor esmero sus

dcbcres iamiliarcs y proíesionales y civicos, y además to-

dos ajusten su conducta a las ensenanzas de esta Instruc-

cíôn Pastoral y ciertamente llegaremos a la meta y ten-

dremos el gozo inefable de ver a Espaíĩa y en ella la Pa-

tría y la Relígíôn encumbradas con plcnitud de vida y de

bienestar, ctianto es posible en esta vida, que no es la de-

finítíva, sino caminc que recorrido cristíanamentc conduce

a la vida inmortal y totalmcnte perfecta y dichosa de los

Cielos,,.

"Ac^ão Médica»

Acaba de sair o tcrceiro fascículo dcsta revista tri-

mcstral, técnica dc doutrina c crítica, tSrgão da Associa-

Ccĩo dos Métlicos CatcSlicos Portugueses.

Inserc apreci.ivcis arligos sôbrc assuntos de graiide

actualidadc, c por isso é niuito de recomcndar aos cstudio-

sos a stia leitura. A sede da Administracão é na /\vcnida

Duquc de l.oulé, 94, 2.° Esq,
— Lisboa.

• Arquivo do Distrito de Aveiro«

O sumário do últímo niimcro. ttesta esplcndida revista
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trimeslral de cstudos regionais. que se publica em Aveiro,

é o seguinte :

Belisário Pímenia, f.embrancas duma catnpanfîa nc

Vonga (1919).

/magcm de N. Senâora d, ; Puríticacão ott das Candcias

que se venera na sua capela de fSnlrágtias.

Padrc Miguel A. de Olíveíra Sossa Senfĩora dc EntrJ-

guas.

losé de Lima, O Distrito de Aveiro na Ouvidoria de

Monfemor-o- Vetfio.

Oliveira de A.icmcis — Monttmcnto aos mortos na

Qrande Gtterra.

Rodrig' ■-, V'.eira. l'csoas ecOttsa. velfias, ou douíro

tcmpc II

Conde da Borralha, Inquiricoes de D. ,'Jonso II nc

Dísfrito de Aveiro (conliiiuacôio).

U'tsfa-AIegre (fllîavo)- Ttimttlo do TJ.spo D. Manttcl cie

Moura Manncl.

A. G. da Rocha Madahil, /nformacôes paroquiais dc

distrito de Aveiro de 1721 (continuacão) — ílfiavo.

Soares da Graca, D. Trancisco Mannel de Melo em ISs-

pinâel.

Aveiro—Canal da.s PirâmiJes.

Padrc Miguel A. de Olívcira, A Vila de Ovar—Subsi-

dios para a sua fiistoria ate' o se'calo XVI (contintiaeão),

Aveiro — Pårtico da capela do Senûor das /íarrocas.

F. Perrcíra Ncves, A capela do Sen/îor das liarrocas

em Aveiro.

Pia de Aveiro—Moliceiro recothendo atgas com o an-

cinho.

André dos Rcis, Aveiro (versão do ítaliano).

ISfemerides aveirenses —II.

I'ibliograíia.

'Semana Tirsense»

Com o número publícado no tlia 3 do correntc mcs.

entrou no 39." ano tlc jiublicacão o scmanário Sentana

Tirsense, dc Sanlo J'irso.

Para comcmorar o aniversário publicou um número

fcstivo de ctez páginas, ilustrado com gravuras, e colabo-

rac'ão de carinhoso íncitamento.

Semana I irsense é um jornal de boa apresentacão que

vive uma elevacão digna da tuncão social da imprensa ; c

por isso o satítlamos cordealmente com os melhores votos

de prosperidcicles.

Motícias da Covilhã>

Comemorou a passagcm do 25." aniversário o scma-

nário Sotlcias da Covi/nCi que se publica na cidadc do seu

líttilo.

Muito nos apraz associar as nossas felícitacôes a tan-

las mais quc tcm recebido, mercê da pcrsistentc accão que

vem mareando com coercncia e brilho nas tileiras do ior-

nalismo português.

E tambcm aqui Ihe sígniticamos votos muíto cordeaís

de amplas felicidades.

«0 Regional*

Enlrou no 16." ano de publicacão, com o belo nú-

mero publieado no día 1 do corrente mês, o quinzenário
O Regiona/, dc S. )oão da Madeira.

0 Pcgional é uma viva afĩrmagão de trabalho rcgio-

nalista, muito querído no bairrismo sanjoanense, e de pro-

vada dedícacão pelo progresso dos interêsses locais dc

S. ]oão da Madeira.

As nossas felícitacôes c votos de muitas felícidades

MODA?
A moda é um turbilhão de ideas ocas dispersas por

milliôes de cabei;as que se dizem criadoras... de ca-

belo.

Centos de montras exibem outros tantos modelos,
todos diferentes. Última Moda.

Não é possível tanta moda junta 1 O Rei das Meias,

Lar>j;o da Abegoaria, ?>>., resolve a moda com o maior

sortido possível de côres e qualidades de todos os fa-
bricantes de meias.

TEM V. EX/
- Camisas ou len^os para bordar o seu monograma ?
— Lîndas parures para fazer ?
—Roupas de cama ou de mesa para confeccionar ou

bordar?

-Algum enxoval a comprar ?

Roupas dlversas a transformar ?

A PRECOS REDUZIDOS

Então dirija-se V. Exa ã

CASA COLSON

Rua Ivens, 17-A — Lisboa

A verdadeira especializada
Fornece o tecido ou recebe-o dos freg'ueaes

MEDALHA DE OURO

Grande Exposigão Industrial Portuguesa de 1932

COHfEITARIA IIIKIOiĩ
Com 107 anos de existência

Rua da Betesga, 59 a 61

LISBOA

JWorintlo osta casa tom V. Jvv.a

ocasião do sîiboroiir os niollioros o

mnis Jtoni tabrioiulos (Jocos e sia'-

vir-sr do um dolicioso

lnnch, cliá ou cafc

TELEFONE 24470
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U:TTOM:S

AS CASAS

ASUSCIADAS

SESTA SLzCCÃO
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£flplique-se adequadamente o trabalho, circulem ^ jE
como convém os produios, consolidem-se produtiva- H §§
mente as sobras, e a resultante será sempre uma riqueza |§ =

progressiva; ordenada, se o seu fomento se der no seio =

j§§
de instituicôes histôricamente adequadas ao grau e á = 1Ê

extensão territorial da solidariedade de um povo; anår- = ^
quica e desorganizadota da sociedûde, primeiro, e de- §§ §§
pois dela, da prôpria riqueza, se se esquecer que os §§ j=
bens são um meio ou um instrumento da liberdade e M

=

não a essência dessa prôpria liberdade. §§ s

(Glioeira JíTartins, no l'wro <• O CRegime das Jĩiquezas") = =
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N.'"1 14 e II Emblemas da Causa Monárquica Portuguesa N." 5t Espanol

ũs tamanhos expostos representam o dôbro tic tamanho natural, em esmalte vitrificado

Remete ô cobrcinva

HÉLDER CUNHA— R. dos Correeiros, 140, 4.°— LISBOA Telef. 21124
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Companhia de Mogambique
Territário de Manica e Soíala África Oriental Portuguesa

Capital—Beira

Físta regiâo, com a superfície de 134.000 quilômetros quadrados, é
considerada uina das mais fértcis do continente aíricano, destacando-se na

sua producão a^rícola o milho, o acúcar e o algodâo.
O pôrto da Beira, dotado de cáis acostável e magnificamente apetre-

chatlo, é serviclo por duas linlias férreas que li.e;am o territorio as regiôes li-

mitrofes de Oeste e do Noríe. A constnicão da ponte sôbre o Zambeze au-

iih ntou a znna de influência econômica do pôrto, facilitando as suas comuni-

cacOes coin a Niassalándia.

F>ARA INFORMA9ÔES
NA BEIRAEM LISBOA

LARGD DA BIBLIOIECA PÚBLICA, 10 SECRETARIA GERAL 00 GOVÉRNO 00 TERRITÔRIO

0Deseja V. Ex.a um maple moderno?

Visite a grande ex-

posifão de maples
do fabricante

JÚLIO ROCHA

A meltiorfabrica<,ão
a prevos sem com-

petência ; em peles,
veludos, cretones,

pergamoides.

,J Rua 20 de Abrĩl. 48, 1.°

;-"%íí^ a "• da Palma, a poiuos rninulcj do Rossiq

TEL. 28215 LISBOA

jomm nm
Estofador e Decorador

Fabricante de MAPLES e SOMMIERS

Reparagão e modificacão de môveis antigos
para estilos modernos

Rua Camilo Castelo Branco, 24
(á Rotunda)

LISBOA Telefone 4 7103

CimentoTejo
Cantarias

e outros materiais

de Construgão

8 F.os, Ltfa

54-F, Avenida 24 de Julho, 54-F

Telefone 2 6980

LISBOA
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i Contra a pele áspera

JCREMENIVEA
| Usado com regularidade

de dia e de noite,

/'■;' evita

/ 'v' e combate

asperezas

e rugas.

Deposito: Peslana, Branco cx Fernandes, Ld-

Rua dos Sapaleiros, 39-12 Lisboa

Píanos e Ôrgãos
Reparapôes

Grandes Ôrgãos de Igreja

TRAVESSA DO MONTE, 7

LISBOA

João A.P. Sampaio
Casa especializada

Telefone 2 7431

B«NDtlR>;

J

Para lavagem
de Automôveis

Regas e outros usos

Bombas portáteis

Novo modêlo de jacto contí-

nuo com suporte e caixa de

ar para maior pressão. Muito

práticas e de excelentes re-

sultados

MOUTELA, L.DA

RUA DA PILMA. 284-«. Z84-B. 284-C

Telefore 2 7851 LISBOA

-¥• +
--

«A União» encontra-se â vcntla, cm Lis-

boa : Livraria Ferin, Rua Nova do Al-

mada, 74.

A colccc-ão de «A tlnicĩo», do ano de

I93c, cncadcrnada cm boa percalina. Prego,

33$00; ci cobranca pclo correio, 37$00. Os

assínantcs bcncíicíam da rcducão de 20 "».

Sc V. I'.x.'1 deseja ter â mão a Constituicão

Pclítica da República Portugtiesa, com as al~

tcracccs ccnstanks das leis N.0" f.8t~5, de 25 de

Marco, e 1.910, de í?3 de Maio, de 1955, como

aínda o Dccrcto N.° DJ.'rS5, de 15 de Outubco

dc 19H6 (Missôcs Catôlicas nas Colônias Por-

tttgttesas), pcca a Adminíslracão de . I União»

os dois c.xcinplares dos luimcros cm que saí-

ram ptiblícados, rcspectívamente, os N.os 288

(lulho dc 1935) c 301 (Agôsto de U"»3ô).

* • •¥

"A. ■JNIAO'"

puede adquirirse en

£a Coruna (Sspana) :

I./BRL'RIA DI: MASUIU.A MARISAS
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