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O BOM CAIWINHO DA REFLEXÃO

A pálria ncio e' como o dctis Mc/oc, cm

cu/o.s altarcs podem scr ímc/adas scm inolico

ncin causa /nsfificada as ridas fiamanas. A

brntalidũdc dos costumes pagJos c o despo-
tismo dos Ccsares linfiam cfici~ado a cstabelc-

ccr a máxima de qnc o ISslado e' dfcino e que

o scti podcr cria arbitrâriamente o direito.

NJo, rcplica a Teolc-jia CrisiJ. O dircito e' a

pa~, isto c, a ordem inlcrior da nacao, fun-

dada na Juslica; e a Justica sá lem \~alcr abso-

Itito quando ela é expressJo das relacoes essen-

ciais dos fiomcns com Detts e dos fiomcns cn-

tre si. Daqui se depreende a máxima de Sanlo

Agc.stinfio: «non pax quacriliir ut bcllum cx-

citctur, sccl bcllum o'ciítui" ut pax adquiratur».
iVcfo sc dcsc/a a pa.z para fa~~er a ■jtterra, an-

tes sc fa.< a gucrra para asscgurar a pas~. . 1

lu.~- dcste ensinamcnto quc fa.z seu o An/'o das

/Sscolas, o patrioiismo revesfe certo carJcter

relic~ic.se. Por isso, quando fclicitamcs os nossos

soldados pelo sctt fieroismo, nos respondcm com

simplicidadc : <-NJo /i.<cmos mais quc cumprir

o nos.so dcpcr; a fionra as.sim o cxfiC', exprcs-

sando pcr c.sta.s cxprcssôes o carácicr rcligicso
do scu accndrado patriotismo.

(Conslderaciones sobre la Guerra

Instrucciôn Pastoral Je Sna /S\.° k'ev."''1

o Sr. /h'spo Jc .Zamora (ISspanha), II. y/a~

nnel Arce Cctiotorcna, Je -'O Je /aneiro
Jc 1937).
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O bom camínho

da reflexão

Com ês/e título O bom caminlio da rcflc-

xão— publicamos, no úllimo ntimero, eonside-

racôes interessanles e cpottunas, mercê da

anĸÍFel etudicJc dos srs. Doutores Cabral Mon-

cada e Amorím GirJo, ílustres professotes da

Unipersidade de Coimbra.

Como era de esperar, os ponlos de Pt'sla dos

dois ilusircs professores despertaram pípo inte-

rêsse, o qtial nos foi dado aperccbcr em alguns
assíduos leitores de A llníão.

7c7û rnomenloso assunto, como é a marcfia

dos conflitos sociais quc se descnrolam nos

nossos dias cm dipcrsos ponlos do niundo, su -

jeito a modos de pcr dipersos, e ale' oposlos,

/tisfifica bcm, e agora dc modo espccia/, a fun-

CJo de esclareccr a opim'Jo púb/ica.
Cabe J /mprensa, c' certo, a grape missJo

de a esclarecer; pore'm, a sua rca!L<acJe serJ

tanto mais frultiosa quanto melfior a atcncJc

e coopcraeJo infclcctual. denlro do plano mo-

ral, polílico c social que ctie a indispensável
atmost'era e\c\ sobrcnatural fratcrníclade \los

povos.

Muilo nos apra.< assim, di.zer, aos leitores,
o excelente resu/lado do nosso esfôrco ; por-

qtianto temos a fionra de apreseniat as exprcs-
'ivas rctiexôes dos srs. Doutores Cunfia ũon-

ealpcs, insigne jitrisconsulto, desta cidadc, e

Marccllo Caelanc, ilustre profcssor da T'acul-

dade de Direilo da Unipcrsidadc de Lt'sboa.

Merccdo bene'polo acolfiimcnto deSuasISx."s,
A llníão fionra as stias pJginas com as se-

guintes reftexôes de anJlise, sôbre a grave ccn-

fusJo sociat da fiora presenle :

Aodosos malcs tlas socicdadcs contcmpo-

râneas, nos paíscs dc civilí=ac;ão curopcia, tcm

uma so causa, um factor comum : a docadcn-

cía ou a ausência ctc espírifo cristJo, ou scja,
o não screm as accôes luimanas. nas relacôes
individuais ou colcctivas, privadas ou públí-
cas, nacíonais ou íntcrnacionais, e,iitadas pclos

príncípios ctcrnos c]iic a Sabcdoría Divina nos

rcvclou por vários modos, cm cspccial nos

excmplos c nas palavras dc CRISTO. c que a

Ljreja Catcílica tcm dcscnvolvido pclo vcrbo

sapiente dos scus DouK^rcs c dos seus i\)iiti-

ticcs.

Dessa causa rcsulta quc, por t<")da a parte,

prcpondcram os det'e os humanos que a Igreja

justamente classitîcou de pecados capilais.

A Soberba, —

o exccssívo onjulho do Ra-

cionalismo, a um tempo pcdante e leviano,

conduHÍu ccrtos homcns a :uÍQ'arem-se possuí-

dorcs de tôda a Vcrdadc,
-

éles que mal sa-

beriam dcíini-ia, se um novo Pilatos lhes pre-

t;untas5e Quid est Vcritas?»;-e, assim, dizendo-

-se filá'olos, cultívaram amplamente o Soãsma,
ínventaram íalsos sístemas e abstrusas teorias,

tiraram conclusoes prccípitadas de erradas

prcmissas, propa^ai'cim conscícntcs mistitica-

qôes, cxao'craram o fiamanisnio até o extremo

de considerarem o Homem príncípio e fim de

sí mesmo. dcspertaram e incitaram os mais

baixos ínstíntos '\c\ Bcsta, de modo a atolarem

o Espírito no lodogal dum espcsso e vergo-

nnoso materĩaiis -.o.

A S iberba íumana, :cndo desencadeado a

Reforma, quc nada reíormou e tudo p;.>iou,

íc)í dia a día degenerando nas akĸ i;'..xc'>cs

democráiicas dc)s linciclopedistas, (?) franccscs,
nos sarcasnios ttíxicos de Voltaíre, nos desa-

tínos e incocréncías anarquÍHantes de l-Jousseau

c Proudhon, e por lim nas revolucionárías e

mcntirosas doutrinas econcmiicas do judeu
Karl Marx,

—

pcstc universal, que há quási um

século excita as paíxôes clas turbas, dcsoríenta

e cnvencna 05 espíritos. piapu^na a \ iolên-

cia, o Crime e a Caierra, aijíta e dílacera o

Mundo. E no meío de ludo, no fundo de tudo

ísto, uma Lc*)i"c;c"i °culta, Lôrca do Mal,
—

os

araulos e paladinos <.\o Antí-Crísto !

A Soberba é c]uc produriu o a/eu e aquela
ridícula confraria dos «sem-Deus », que pre-

tende suprimir a Relí>ĩícĩo no Mundo ínteíro,
cm cspccial a Lcelíoíão crístã. . .

Loucos! A Soberba obceca-os! A Relíoitto

ci'istci iicio pc")de ser abafatla a nasccnga pelos

omnipotentcs Impcradores romanos; e éstes

mesmos acabaram poradoptá-la como rcligt'Jo
do Tsiadc ! Os atctis e os tiranos passam, c a

Iijreja subsisiírá a-pesar de tôdas as perse-

o'uíccics. Pafiens, quia aetcrna! Que vale in-

ccndíar templos, destruir ímao'ens e tuzilar

catcMícos? Lstes sei\"io sempie mais numerosos!

Ccida cak'ilíco tem no seu cércbro um templo.
A Sot)crba, associada ã .Ii-c?/v.<c?, â Luxúria

e å Cntla c c]iic excítou, num certo sectc>r das

sociedddes, os exao'cros do Capitalísmo ou da

í'lutocracía
--

a Ambicao desmedida das ri-

cjuc;as, adc]uirídas até por pmcessos crimí-

nosos, as burlas Ct)lossais dos StavisL'fs, o Luxo

desenfreado, a corrupgão dos costumes, o vícío

t
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levndoaoclesatôro, cãocctáculoprovocador
de surclos revoltos das muCciôes ;c prolctá-
rios e pequenos burQueses.

Não pode neQar-sc, contudu que, nos últi-
mos dois scculo;. as classcs populares melho-
raram nuii'.o dc eondie,ão, sob o aspecío social
c cconomico, tîraqas ao Capi a'ís 10. Sem o

regime capitalista, não sc.iam cri das as nu-

mcrosas indústrias x -' mtes, não se eriam

expandido o corcrciu e os t ans[)or s í 111 i-

lÍHar-se-ĩam ou não se pro.kir riam m.;.: ss'n.as

artcs, invcncc""ies c descobc s. iĸĩo icrtam :a-

balho miliiôcs de índívíduos que tabrĩcaii: 0-

tiQos e merca iorias para o luxo, conforto c

até brinquedos c itiiilidadcs, clos outros, nao

cxistiria a enorme massa de ríquezas prívackis
e pLÍblícas, c qn.isí todos viveriam t~ã íncu'iuru,
na sordides e no atrazo das tríbus do centro

da Asía ou cia Africa, ou dos tiuijíqucs ila

Rússia, com auscncia clas classes médías, da

pequena e alta burQuesia.que cm nossos tempos
confortavelmente vĩvem clo exercício tle pro-

fissôes liberaís e tlos proventos de muitíssimos

empresQos públicos e privados, quc o Passado

dcsconheccti.

Mas, aquelcs quo sofrcm prívacocs não

qucrem sabcr de invcstÍQueôes estatístícas;
pouco Ihes importa a notíeía de c]iie as Qera-

Côcs extinfas vivíam cm muíto piores condí-

c.ôes, poís isto não Ihes atcnua a clure=a ila

sua condigão presenle. As multíilOes não com-

param.ncm racíocínam. Demaís, os dQítadores,
dcmaQoQ'cis c rcvo!ucioiuíi"íossc')lhcs apreQoam
exaQerando-os, os maies do Capilalisino, sem

mencão alQuma dos Qrandes bens quc Ihe são

dcvidos. Orila-sc, em todos os tons e por totlos

os meios, em todos os pdíses e luí deHcnas de

anos, que os eapi/alis/as e os burgueses são os

i'mieos culpados das misérias dos proletários.
Ciríta-se assím aíntla depois cjue a horrível e

prolonQada experíêncía cia Diissía provou, cle

modo irrefulcívcl e eviclcntíssímo, que o Super-
-capítalismo do Lstado, exercído pelos om-

niarcos da sua Lmrocracia, com lotal elimina-

C"ão de biii'Qiieses c capilalistas, com suprcssĩo
cia propriedade du terra. das íábricas c tlas

demais emprêsas prívadas, so pode aQravtir

muitíssímo a condicao tlos proletárîos, cujo

número crescccm proporcão Qcométrica e quc

não tem oulro polrôci a escolhci"; ao passo

t]Lie a todos são neQados as mais elementares

garanl/as, os direitos cívís c políticos que tios

paíscs dc ore,ani?ac,cĩo capitalísta são asscQti-

rados pelas leis e pclas autorídddes.

Não comprocndem os trabalhadores que

iiada têm a luerar com o Pa/rJo único quc e

o LAtado omnipotenle, o;uie o Poder é exer-

cido, tirânícamente, não^ por êlcs, mas pelos
quedêle se servem como deQraus naia o alcan-

carcm e. depois, os íaĩem metraiiiar, a menor

vclcidade cle protesto e até pela suspeita de

descontcntamento por tão cluro e deshumano

reQÍme.

Xão vcem que. no Estaci ) cor.umista, con-

iinu.i a haver clisses, capitalismo, bancos, luxo,
Qôco, para um i mnu>i"ia, eiiĸiLianto a maíoria

vívc em maíor miscria ; e souente tlesde que

tal reQÍ'ii'.n exis'c irí milhares de pessoas a

morrcr de fomc e são furilados os cjue não

entreQam o pao c]ue pro.kicíram e carecem

para si !

Proclama-se como axíomático que tc")das

as rique?as são devidas ao trabalfio manual

■\o proletário. A cíência c\o ínventor, a técníca

c\o enQenheiro, as dilÍQcncias e canseiras do

indtrstrial, todos os numerosos íactores d^

prosperidade das empresas
— nada valem!

í)aí a lôQÍca s.iposicão e absokita convíecão
de que os bens dos ricos, ali..ís acumulados

durante sucessivas QeracOcs, são roubo feíto

aos prolelários da hora prescnte !

Então sufQo, de um Luio, a Soberba do Pro-

letario: o doQina e\á Igualdade, que aliás lucio

neste Mundo desmonte. Não luí doís homcns

iguais: nem os Qémeos, nem os sôsias. Todos

são dífercntes e em numerosns QradacOcs de

intclÍQência. íniciatíva, capacídade tle traba-

Iho, aptidôes físicas e mentais, tendéncias, ea-

t'cícter, senlímontos, virludes, \'ícit)s. etc, etc..

etc. NJo fiá dci.s fiomcns íguais/ Contudo, é
bem sínQtilar ac]iiela iQuaklade; pois consíste
na lifcíníca dítadura ckima cl.issc, ou anles,

damas parcclas da classe opLt'Jria sôbre todos

os restanles trabalhadorcs c tôdas as outras

classes. A ciíta iQualdadc sô visa os Qosos ma-

teríaís: é a súmula da A.pare.<a, da luxtíria e

da Cnila. Pofc]iio, scQcindt) a tltiutrína dc La-

farQue, Qeni'o de Karl Marx, a Pregin\~a é a

suprema ambícão. Os direitos ã Prcgtn'ea va-
lem muíto mais dc que os tísicos direitos do

fioinem».

Doutro lacL), dessa soberbn, a um tempo,

espanlosa e rídícula. nasce o \~>ccc\do e\c\ /n-

pc/'a, mãí dt) Odio rancoroso e lU'tifundo, que
cnvent'iia e coiit'í as dlnuis dt)S proletc'ríos
soeialistas, comunistas c anarquistas. Lsta In-

veja, cste OS\o alasham e abranQem, não su

os capitalístas, que dJo traba/fio, mas todos

ac]ueles que possuem c]tialc]iief espéeie de su-

perioríclatle social ou que vivem cm rclatívo



H04 A UNIAO

bem-cstar. dos pi'oventos do seu prôprio tra-

balho espccialkado ou cicniífico; o méclíco,
o advoQado, o cnQenlieíro, o artísta. o f.irma-

cciilico, o peqtieno comercianic. o tuncíoná-

rio, o empreQddo, em suma. os burgueses,
locios os que nũo têm calos nas mãos ou usam

Qi'avdta e c'culos !• . .

Do coniibio da Soberba com o Odío nasce

o terrível pecado cla /rc7, promotora tlas hor-

ripilantes chacínas de ínocentes, violagoes de

mulheres vírtuosas e diQnas, íncénciíos, roubos,

dcmolicôes por meío cle bombas c de ma-

chûdos, ruínas, desolagão! Desh\iem-se, em

alQuns ínstantes, edifícíos e ríquezas que repre-
sentam o secular csfôrco cle sucessivas Qera-

Coes, não de proletários anarquístas ou comu-

nistas, brutaís, desalmados e ierozes, mas de

espíritos de elcícão, artistas raros e Qenínís,

patrocínados por amadores cla belez.' e O

Artc.

Estas destrui'côes mclôdicas, falsamcnte

classilîeadas de RcpoIucJo social, constítucm a

tnorte da galinfia dos opos de oiro! Os prole-
tcírios não ficam maís ricos, nem mais felizes.

Ccssam dc ser fiomens para serem Monstros!

São a Infra-lícsta, que a Lîealíclade Apoca-

líptíca nos rcvclou neste seculo XX ! O cas-

tigo dos seus Qrandes crímes chcQarcí sem-

pre, de um ou cle outro modo, alé das nuãos

dos seus pit'ipríos «cnmaradas», como \~c\

Loiissia.

Ac]uele Odio dos marxístas e anarquistas

estende-se, ainda, a fudo quanto constítua

obstcículo a livre expansũo cla sua íiiria bcs-

tíal e ínsana ; c]iier scja obskiculo posílivo ou

de fôroa-o Exércíto, a Autorídade, a Hierar-

quía; quer obstcículo neQatívo ou dc fraqueza,
— embora ísto se afÍQ'iire paradoxal,-- a Vír-

tude, a Docura, a ResÍQimcão, a Lé. Ac]iiele é

um dique a torrente ; êstc é a abstencão, o

desvío dos esperados dlluentes. Por ísso se

uíva c]tie «a RelÍQÍão é o úpio do Povo».

Assím se explíca o t'uror implaccível, os requin-
lcs cie barbariclade contra os templos, contra

os sacerdotcs e bíspos, contra fracies c freiras,

que passam a vida scí a fa.zer b~m aos filhos

dos scus prôprios aÍQozes, alímcntando-os. re-

colhendo-os, cnsínando-os, tornando-os aptos

para o trabalho, tratando-os nas molcstias,
euídandc) dc ccqos, velhos, ôiTãos, loucos, le-

prosos,
- aliviando e sarando tôdas as misé-

rias físicas e inoraís do proxímo!
Lsta trcmcntla eríse, provocada e mantída,

ostcnsiva ou ocultamente, por poderosas asso-

ciaccies secretas internacioaais, de várias fei-

c,Oes. é ciiiecta ou indíreciamente patrocinada

pelos «;'overnos cle t]uatro das mais poderosas

nacôes! <', Devefemos por isso, recear que cla

tfítiníe c se subvertam todos os valores mo-

raís e espirituaís ?

Xão. Tenhamos íc na Providêncía! No en-

tanto, cumpre que todos, índívíduos, grupos,
ciasses, e Qovernos, ainda não ccmtaminados

por tal peste, se ponham na maís enérgica de-

ícnsíva, sobretudo pela doutrínaccĩo e pela re-

forma socíal de harmciinía com o espírifo cris~

tJo. O ikipa Pio X tomara para o seu Ponti-

ficado o lema Instatirare oinnia in Cfiristoh.

\l, aincia hoje, esta a oríentacão a adoptar.
Ilá que tlar ôi filosotia materialísta cons-

lante combate; e para isto basta sc'i a Verciade

e até a Ilístc.ría. Assím, facílímo c demonstrar

a falsídade do malerialismo fiistcrico de Karl

Tarx. pois a k s> ■íria e dté os facíos contem-

poicineos provam â sociedade que numerosos

actos humanos sao ínspirados pcltis mais no-

bres e nltos sentimentos. Os homens que se

deitam ao mar para salvar náuffaQos, os bom-

beiros que se arriscam nos íncêndíos, os na-

vios quo se afaslam da sua derrota em so-

côrro doutro dcuidc partiu o ti\iQÍcc) S. O. S.,
os frades e freiras quc se sacrilicam a tratar

de leprosos cm iciuotas Qal'arias, os míssioná-

rios c]ue vão a terras tie selvaQens para os

converter e civilizar, e as vezes ScĨct devora-

dos pelos canibaís, aciueles hespanluíis que se

dcixaram martirízar e matar Qrilando «Víva

Crísto-Dcí!» e lodos t)s milhares de mártires

antÍQos e modernos do Cristianísmo, as Cru-

zadds oi'Qdní;adds para a eoncjuisla do Santo

Sepulcro, e tantos outros factos análoQos, são

fcnomenos ccenémiccs ? Os profetds bíblicos,
os Lcclesiastes, os Psalmistas pensaram jamais
nt) capital e na Revolucão, como os judeus
Kar! Marx e seus sequazcs?

Ikí que reformar a economía e a política,
substítuíndo cts mentíras democrátĩcas e sc">cia-

listas, t]tie sô provocaram lempestades sc^ciaís

desde 1789-179? até hoje, pelos ccmccítos tec)-

ficos e |ii"citicos do /3c77? Ccmuin, dã Justiga
social, c\c\ CcoperacJo, dc\ Solidaricdade c do

Cooperatipismo, que sao íncompatíveís com a

luta das classes e a diladura dos Péssimos,
eom os eQoismt)s dos plutticratas e o revolu-

cionarismo protissional dos pseudo-proletá-
rios, com as dísscnsôes e ambicoes dos partí;
dos e as exÍQcncías das suas clíentelas. É

intiíspcnsável subordinar a I.ibcrdade â Auto-

rídade, para t]ue subsistam as neccssárias //-

berdades,—å iguatdade â llíerartiuía,— e con-
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verter a íalsa T'ralemidade n,~ celcst a! Ca-
ridade.

ILi que reformar a educacão e ci>s ostu-

mes, íortalecer a família. a discip'lno. a moral,
e reQressar âs virtudes anhQas;-— e nada disto
c possível sem a RelÍQÍâo. Insfaurare omnia in

Cfiristc!

I)R. Id.lZ D't C N'.\ Goncm.viĩs

/\s causas da crise actuai deveiii buscar-

-se na rotura dos quadros iradíc:onais da

oraanÍHacão social. Ninguém se acomc^da

e retem na sua classe. kAiros resístem â

tentacao de trocar a sua exístêncía por

outra, nict b brilhante, mais doee, niaís in-

tensa em prazeres e abundante em lazeres:

é a tendêncía natural da humanidade de-

caída. Por ísso a inveja e a ambicão se

encontram na raÍH do prciblema. Llma re-

particão ioLialítciría de ríqueHas deixaria

intactos e em plena virulêncía êsles ^ermes
do mal.

Tôda a justicu que há nos queíxumes
dos proletáríos uma vez satísfeita (se pos-

sível fôsse) nãoremediaria nada,emquanto
permanecesse a brutalidade egoísta e cú-

pída que hoje move, uns eontra os outros,

os pobres e os rícos. Por ísso tôda a obra

de reparaccĩo fundada apenas em preocu-

pacôcs econômícas e socíolcíc>icas será vã:

é preciso maís, é preeíso voltar ã disciplina
moral, (para todos, rícos e pobres e talvez

maís para acjueles c\o que para estes) e

proeLirar, de novo, estabilizar as díversas

camadas da sociedade nos seusmeíosprc>

príos, dentro de uma hierarquia natural-

mente formada segundo as funcôes socíaís

desempenhadas em ordem â dignidade do

espíiíto.
Não há para esta obra ínstitui'cão maís

índícada que a Ioreja. Quantas venes pensc)

que talveH a esta hora já esteja sendo alí-

cíado pela dívína Graca o santo que farú

sut'air, na dísciplína da ortc)do.\"ia, o moví-

mentti ciportunc^ e redentcu'.

Maiwi.u.o Cahtano

PALAVRAS SIN6ELAS

Oueir.. com t)lhos de ver e alma para sen-

tir, vai assistindo c\o desenrolar dâ tremenda

lutu que em Lspanha se estci travando, e com

fcpercussôes mais c^u menos fortes no resto

do mundo, acha-se com o coracão confran-

Qido, se bem que em seu espírito vá Qanhando
intensídade a esperanca faQueira de que Deus

íarci veneer a viitude, fará sair vitoriosos

aqueles que se batem confiados na sua ínes-

Qotavel e sempre bemdíta Miscrictírdía.

Os homens tc-m drquitectado muitos síste-

mas a que ciiamam tĩlosofia, como se esta al-

Qinra vez ptidesse íepfesentar o crime e o

mal. e, aQÍtando o duende da felícidade sem

têriuo, têm-se lancado em lutas sansjrentas,

t]ue em tc^da a parte espalham a destrLnccio e

a morte. No seu louco portiar, os homens, es-

quecídos de Deus, zombando sacrileQamente
tla RelÍQÍão e dos seus maís altos ensínamen-

tos, c]Lierem, dizem, estabelecer na terra a ven-

tura plena, como se esta consistisse na ma-

tanca daqueles que, fîéis âs suas crencas,

amantes das tradicôes maís sublimadoras, rei-
víndicam como indíscutível o direito de amar

a Deus, cic seQiiír a sua santa doutrína.

Scĩt) as falsas tĩlosotias, as escolas materia-

lístas ciue reckizem os homens cî símples con-

di'cão de nuic]uínas actuadas pela animalidade

inferíor. que em todos os tempciis têm trans-

víado os homens do camínho do dever, dc\

conformidade com as leís e vontade de Deus.

Toclo at]uele que, embora superficialmente,
esfeja em eonciicôes de lancar uma vista de

olhc^s sôbre essa enorme planície, qucisi a per-
der de vísta, que se chama a Histôria da hu-

manidade, vera que, desde os mais remotos

tempos, as convulsôes sociaís, como a que

neste momento se passa em Espanha, scí têm

pfodtizído devastacôes, ruínas e mortes, e em

vez de melhorarem as condícôes de vida mais

as aQravam, e seriam irremediáveís se, termí-

nado o a'ac]ue epilctíco que elas representam,
o hcunem, contrito, repcso e anímado cia es-

peranca mais faQueira, iuic> volvesse os olhos

para Deus, cujo Santo Nome os dementacios

conspurcaram, cujos templos haviam sído ar-

rasados. |á nas antÍQ'as civilízacôes orientaís,
no EQÍplo c em babilônía êsses abalos produ-
zíram temerosas consequências; a velha Gré-

cía c Roma, a senhora do mundo, também

experímentaram os males, tantos dêles irrepa-
ráveis. ocasíonadt)s pc)r tiesenfreada e san-
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grenta demagoQía; a Idade-Meklia vía absorta

a revolta clos camponeses, assaitando caslc-

los, incendiando casas e ;e:: plos, talancio eam-

pos, penhores da abastanoa ; l.utero, nao con-

tente em trdzer a clesordem a Santa Maclre

iQieja Ccitdiíea, suscítoLi revoltas cle ínfrene

demaQo.dci, a qual <]iiis, rias jci tarde, pûr um

frcío, quando a sua alma víu o precipício que

línha cav.tLlo ao pretende. cienuii o que é

indeslrutível, porcjue e ubra cle Dcus: do sc-

culo XIX alé nossos cli.is, cicsclo o prudonísmo,
o marxisnio o tantas outras doutrinas deiclé-

rias, favoreciclas pclo excesso cIliiu !:., ustria-

lismo cxaQeraclo e dum capítaiísmo niclaíco,

sem Pcítria e scm Deus, muitas escolas falsa-

mcnte tilanlrôpicas c erraclamente coQiiomma-
das econcknicas e tilosc'iticas, têm íeíto do

mundo o campo clas mais eruentas, das mais

dolorosas e tLis niais ;';::pi 'S \, ici \is c nitra

Deus. E para qué? Para sacíar vaidades cri-

mínosas, pdfd algapremar pcio crimt ]iic es

tjuc pela vírtutle e pelo c.miiuho cki inzão e

cia justica, nunca podcrídin ír ak'ui \ scu

rancor, tlos scus tkiíos, íncapdzcs de prockiz.r,

insusceplíveís cle clar vicia, porcjiie sc os a iiiti

a cleslruĩccio e a n;<)i'te.

Pcctimos ti Dclis, fonte iuesgotável de Mi-

serícordiu e tle Pcickio, que se eompac cca cla

mísera humanidade, que com um raio cla s ta

benéfica Carĩdade reconduzu os hc ii.cns cles

vdíradcjs ôi sua Lé, ao seu Amor, sem o que

não luí salvacão possível. A Igrcja Cauilica

A<]iiela a t|iie a infinitu lîop.dade de Deus nos

íaz pertencer, é a liníca íôroa eapaz de trazer

â I lumanidude a paz, o so.->sôqo, o equilíbrío
de que ela tanto carece. Da bôca tlo Sanlo

Paclre, de Pío XI, essa lÍQura auQusta, que ao

mundo cnche de respeítosa vcncraccio, sc') tcm

saído palavras tle eonclenacc"io |">ara o crimc,
de exaílamento para a virtude, de preecs a

Dctis pela paz na i'erra. SÍQamos-lhe os con-

selh.os, jLintemos âs suas as nossas oracôes
aíncla cjue mais Lumildes, e Deus ouvírá to.los

acjucies c]iie o adoram e soírem, novos nuírti-

res, por iuío quererem ncgar o seu Santo

Xome, ncm rencQar a sua Lé. E, Portuga!, cjlic
leve a suprema ventura de, ncsta hora ])ara

lantos ineertd, tcr a sua frente um estadísta dc\

cnverQackird do Doutor Oliveíra Sdlazar, lem-

brando-se cla sua antÍQa e inabakível fé em

Dcus, pt)iido os olhos na Crtiz, a cuja stunbra

tantos feíttis gloriosos praticou, sei'cí t> mais

ai'dente paladino tla rcdencão, pcdintlo a

Deus a Qiaca da sua infinita Compaixão.

C\NI)li>\ lÍ.OIolN'DA LkRkiJkW

0 l7,\riiivíTS;íri<> (1p "A ['nião"

na ímpronsa

RcQÍstamt)5, com os nossos agradecimen-
)s, as re erências tla Imprensa ao últĩmo nii-

moi'c^ de -I UniJo, comcmorativo clo 17.° ani-

veisé'"it) de pLiblicoQão :

«A UNIÃC^»

a sico publicado el número orrespoiidiente al pa-

satio mes tc cnnro de esta revista, tírgano ofîcial del Cen-

Iro Catôlico Pûrtugués. qtie sc edila en Li>-l>tia.

Coniienc el siguicnte sumario :

(, lle ciuiéii es la victoria ?„ : "llm aíĩo mnis,, ; "On el

mivt íario dt "\ 'JniSo,, "Nueslros amigos„ ; "A

cO„ et a I'rensa , "1 'urante Navidad y Aiĩo N'uevo„ ;

'Sccretanado geiiera!,,; "A União.. en ei día de Ano

Nucvo . ,'Javras anle e! míeroíono cle la Rmisora N'aeio-

nnl, por el li.mo Cardenal Patriarca dc Lisboa, dirigidas

a todos los liombrcs de buena voluntad, ; 'Wuxilio de In-

vie'nno),.: 1:1 camino de la retleviéni. considcraciones opor-

iuiias por !os doetorcs Cabral Moncada v Amorín Gircĩo,,;

Mcmcnto : evocnciôn clel regiciciio dc 1s>0S„; "l.cgislacién

v lurisprudencia : un parcecr de la C.imara Corjiorativa,,;
"

11 in 'iiijiortaiite do.iimcnto del Cardenal l)r. Ciiomcí, Pri-

mado de Hspana..; Publicacioncs,,.

Como se vc, abarca el eonteuido de la revista catô-

lica tria amjilia perspccliva, rcveladûra de la labor honda

y t'ecttnda .juc el Centro Cak'ilíco Portuyucs viene reali-

ĩando. auténtica labor tle aposiolado qtie viene a sumar

sus trabajos. a los de la crtiĩada tle Acciôti Catôlica mun-

tlial.

La impresicin dc la rcvista cs correcta y accrtada Ia

dístribueicui de originales y la presentaeiôn.

\yfadeeemos la alcnciôn del envio.

f De F.t Pitfhto. lj'itlcfTj\ de 5 de Fevereiro correnlc,
;Ji:írio e oigão tla í'"alaiií>e Espanhola das J,

0. N
. S. na Gali/.aj.

m

lieccbcmos o ni'miero ret'crcntc a Pejcmbro dc "A

llnião.. a beld lícvista de Docunicitaccĩo. orgão olicial do

Ccnlro Cnli'>lieo Porlugucs.

Al>resenta-se c oaio dc coslume. ôplimamcnle colabo-

rndo, pelo que merece a eciíclndosa atencão dos nossos

|ireĩade>5 leitorcs

(Do semanário CíJmIc dc Tomai; de 7 de Fevereiro

corientc '.
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A UN'AO

lelicitaiuos ésle considciati mensárío dc Lisboa, tir

gũo do Cenlro Caôlico Portiigues, pela passagem do seu

17." anivers.írĩt).

FaHemos volos jx r<|iie conlinuc a preslar â Santa

Igreja e a P.ílrîa os botia scrvic:os <|tie csmallam os anos

decoridos.

(Do 3emanáiio A Oidtm, do Pôilo, de 6 de Feoc-

ieiro corrente).

m

«A UNTÃO

l:stc dístinto coniratlc dc I.isboa, minto proficie'ile-

mente olingido ;>clo sr, loão (o.ircía, c >:uc c '>rg,":o . Jiciil

do C'cntio Catt.iico Por'.ugues, enu.ui noni sea número

tle laneiro último, no !S. anivcrsário.

Muíto felicitamos o jirezudissimo colega pela passa-

gcm de mais um ano tlc vitla laboriosa e brilliante c muito

llic desejamos a continuacão tlc suas prosperidades.

(Do Sfmanái io Setttanu Tirsenst', de 7 de Feveieiro

corrente),

m

«A UNIÃO

lintrou no IS." nno i.\a sua existência csla bcm redi-

gitla revísta, tirgũo ofĩcial tlo Ccnlro Cnldlico Porlugtnns.
I elicitamo !a.

( Do semanáiio 0 llha':ein:e, de 7 de Fevcreiro cor-

rente).

m

«A UNTÃO»

lista ímporlantc revisla, <jue se cdila em I.ísboa c c o

cirgão ofici.il tlo Ccntro Catôlico Portugucs, acaba tlc cu-

Irar no lí>.° auo tlc publicacão, pclo que cordealnienle a

íelicílcinios.

(Do semanário O Couee/ĩio da Mttrtosa, de 13 de

l'evereiro oorrentc).

m

«A UNIÂO»

Contpletou dcsassele anos dc j>ro\citosa existência

csta rcvistn. ôrgão oticíal do Ccnlro Calolico Porluguês.

Nas stins jicíginas léin colaborado mtiitos dos maiores

valores no nieio ealôlico. diíundíndo a hoa doutritia.

Ajiiesciilamos-llic os nossos euiiuiriincntos tlc |>nrn-

bcns por nais cste anivcrscirio, quc dcsejamos se multipli-

quc por muilos anos.

I Do semanário Corrtio de Coimbra, de 13 de Fe-

vereiro corrente),

m

liskí também de parabens pclo mcsmo motivo o nosso

iustre colega «,\ União», ôrgão oficial do Centro Catô-

íico Português. <|ue acaba de completar o seu 17.° ano dc

publicagão.

No seu tiltimo ntimcro, ínteressanie e de valor como,

tle resto. todos, inserc na íntegra a célebre carta que o

l:x.m" Cardiai Cĸimá. arcebíspo Primas de I:s|ianha, dirí-

giu ao ehete tlo govêrno vasco. U. José Aguirre, a propo-

sito tla sua bem j>ouco catcilica atítudc alíando-sc aos co-

munislas.

Ao nosso eolega as mclhores felioitatcôes e desejos dc

longa vida na defesa da Boa Causa.

(Do scmanário regionalista, defensor do Estado

Novo, O Ci.steiovideme, de 14 de Fevereiro

corrcnte).

m

«A UNIÃO»

Com o prescnte número, eompletou o 17.° anivcrsá-

rio éste nosso preĩado colega de I.isboa, cirgão olĩcial o\o

Ccnlro Calolico Portugucs, scmprc maguiticamente cola-

boi'ddo.

As nossas coroliais íclicítacôes.

(Do quinzeniírio de propajanda regional, de Man-

i;ualde, Reriiiteimenĩo, de 15 de Fevereíro cor-

rc-nte).

m

O scmancirío Correio da T'eira publicou o

sunuírío tlo últímo luimero cie A UniJo, razcio,

lambém, para os nossos agradccimentos.

m

Do Secrctcirío Províncial de Propaganda c

Imprensa e director do dkirio Aguiias, tírgcão
Provincíal dc\ Lalange Espanliola de Cadiz

(Lspanha), recebemos afectuosas saiidacôes a

propcísito do Liltímo número de A UniJo, co-
memoratívo do 17." anívei'Scirío.

A UniJo reQÍsta tcio distinta gentilcza, re-
tríbuindt) cordcais satidacôes.

--•¥••■¥■

.)/c7/.v \~ale a cfiaga de qucm ama, do qttc o

bet'/'o de qucm odcia.
MONSA/WI:
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Os UOSSOS SIHlÍii'oS

A Rcciaccoio clo díário espanhol 1:1 A/ca-

sar, tírgcio tlos Pccjuetcs, teve a amabílíclade

de nos con.c.nícar uma atcncíosa deierêncía

díspensada ao liltímo niimero tle A Unt'Je, c|tie
muilo agradecemos, e maís ainda pclo são

enlusiasmo tlcstas cxpressivas saiidacOes:
Viva el noble Pueblo Hermano de

Portugal.
Viva el Estado Nuevo Espafiol.

m

Deram-nos a honra tla sua visíta os srs.

Doutor Domingos Lezas Vital, ilustre proíes-
sor dc\ Laculdade tic Direito tia tlniversidadc

tle Lisboa, IV- Alcíno Goncalvcs de Aze-

vctlo, pa'roeo cia cidade c!e Penafiel, e P.'' |osé

MiQtiel Lerrcira tle. Mour.i, p.íi"oct) da frc>uie-

sia tle Amoreíid (Obidos) e dciivo Presidentc

dd lunta da mcsma freguesí.i.
Os nossos agradecimcntos.

m

O sr. Mínístro clas Colcinias assínou um

dcspaclio, publícado jci no DiJrio do Uopcrno,

por íôrcd dii qual maiulou que o comissaiio

tlo Govcrno junto tlo Grtiiiío tlo Milho Colo-

nitil, sr. Aniciiio) Maria cla lôocha, reassuma

desde j.í as suas funcc")es por nacla se ter apu-

raclo num inc|uérílo extensívo ao eomíssnrio

do Govêrno.

Muíto csiímamos sabcr que ioi oficí.ilmentc

feita jusfíca ôi integrídade moral dat|iielc nosso

prczatlo timigo, razão, assim, para as nossns

cordeais felíeítaoôes.

m

O sr. Dr. Tacleu tle Romer, Mínistro Pleni-

noteneítírit) da Polonia, em Lisboa, at) tlcíxar

Porlugal por motivo da sua nomeacao paro

oliUo carQo tlíploni.ílíco, teve a anuibílítiatle

de nos aprescntar eumprimentos de despc-
dida.

At) ílustre tliplomafa, por <]uem A UniJo

vinha mantendo a maís gratd conskleraoão,
renovdmos os iu)ssos dQi.iclecímentos com os

nielhores votos de prosperidddes.
* • *

Saibam todos os quc o ignoram que, cntre

o fraco e o fortc, o pobrc e o rico, o cpcrJtio
e o palrJo, c a liberdade absoluta quc cprime
e e a tci qttc libcrta.

l.ACCk'PAIk'/S

faj i Hotas

I 'hiîi festa oin Viln Xova rto Tazoni

Em correspondêncía de Vila Sova de Ta-

zem, publícou o diário A Vo.< a notícia de

unid icsta rcalizddd naqueki víla no dia 2 do

corrente mês, em honra do Meníno Deus, e a

propôsiío, no Ccntro Catolico, cla vila, houve

uma scssoĩo solcne, presidida pclo Rev.do Pá-

rtiet) e nosso prezado amigo, sr. Dr. João Ho-

mem de li'gueíredo, assístindo numerosas pes-

soas.

■

-¥■ • +
—

l'rolado iiiártir

ũ Bispo Auxihar de Tarragona foi queimado vivo

l\)í coníírmada a notícía tia morte tlo Bispo
Auxilíar da Arquidíocese tle Turragona (Es-

panhal, tjue foí t]ueímado vivo, vífima dos

nuirxístas, numa praga pública.

-f • ¥■

ĨPStOllLUllllO ÍllSUS]l(Mt<)
o inist(vrioso . . ,

O ínipoiiante dicirio belga I.e pa$s re'et,
tii'gão rexista, apresenta num dos últimos nú-

meros uma expressíva local, subordinada c\o

títult) "'Oti tlemandc a comprcndre*. de que
vamos dar a reprotluccio, tal o scli ínterêsse

para os que tanto admiram o <pacitismo» so-

viélíco.

O deputado socialista, do parlamento
belQa, Luíz Pierard, díscursando, na agitada
sesscio paiiamentdr dt) dia 10 dcste mês, assím

fdlou d Câmara e ãs galerías:
«|e place au prémíer rang des nations qui

veulent la paíx, 111. R. S. S.. . . Mais sí ce pavs

n'esf pas síncêrement pacitiste- ■ •»

lĩste deputadc"), peltis motlos tie dizer, não

tem ckivídas em consíderar na primeira fila

das nacôcs pacitistas a soviética Riissia, e tam-
bém as não tem pcww a não considerar since-

ramentc pacítĩsta. . .

Razão tem I.c pays re'el para pedír aos
seus leítoros que decifrem a cfiarada do par-

lamenfar socialísta; totlavía—vá Li— o homcni

íoi marcando a /?a/c7 tlo «pacílismo» sovié-

lico. . .
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A -íi'UOlTil ll()S ('Plll iilios

Seus peflexos em Poptugal

Por uma brevc notícía publícada nos jor-

nais, soube-se que a liccnciada, sr. I). Ccin-

dida Lloríntla Lerreira, presttui prova cle clís-

sertacão fiiuil, dcícsa tie lese, para o seu

doutorumento, na Pacuklade tlc l.c!i\is cic I.is-

boa, no día 3 tlo correntc mcs, e ioi cxcluída.

Os jornaís faiaram tantt) durante as pri-
meiras provas, e de tal n.oclo, t|ue a conclusão

a tírar, pcio menos, ate a clata do caso de

docnca que ínlerrompeu as provas, parecio
íavorcívcl â cantlídat.i.

Para fkicku' dêste convcncimcnfo scria

absurdt) n.iii ■ oiisíck'i ir a su.i ertitiicão kí ex-

|)osta em Vcirios Irabdihos, cicntre os quais, é

de justíca salientar A Funfão Educadora da

Histôria, Da necessidade do conhecimento da

Histôria e da Literatura pátrias, Castros e

Castelos, Os sete pecados mortais, Carra-

zeda de Anciãis notas moncgrJticas, etc.
Da díssedacão apresentada para o acto tle

doutoramenlo: A guerra dos cein anos—Seus

rcttexos em Pcr/tigal damos franscrícão tla

partc t]Lie sc rcfere aos rcf/exos eni Portugal ;
c a verdddeird razão é proporeicuiar alguinas
Pcigínas de erudicão conscienciosa t[iie exci-

tam, dc-cciio, ti curíosicLule tlos leílores de

.'I UniJo:

CAPÍnn.o iv

Reflexos da guerra dos cem anos em Portugal

Durante a Cnierra do>s cein nnos ocuparani o trono

porluguês seis monarcas, 1). Aíonso IV. I). Pcdro I, 1). b'er-

nando, I). João I, I). Duarle e D. At'onso V. ctijos govcr-

nos íornin dos mais iuteressnnles pelas eondicôes esjieciais

eni tjuc o |)aís se cncoiiliava. Mais distanciado do> lerreno

em t|iie essa lula se tlesenrolava tjue as oulras moiiartjuias

crislãs peninsul.ires. não levc t> nosso jvís intervcncno tli

reeta na guerra, etnbora solícilaolo pelos doi» liliganles;

conludo, sentiu-llie os efcitos e eolaborou nela uidiiecla

mcnlc, devido as conveniências p.iliticas de ocasiâco

Portugnl conscguiii no reinado tlc I). Diinz complclar

a stia unidadc leri ilorial. e ia forniando a unidade morul

tjtte llie a-segurai ia o poder manter sc atittinomo c cont

caracteristícas tão suas e kĩo privativas que o iibertarain

da absorcão por Castcla, cttja jiolíiica tle cissuniicu,ao tlc

lôtla a l:s|).inha ciJstcĩ cia bcm detinida, mesmo i|tiandt a-.

lutas civis a atormenlavam e as rebcldias c anibicôes los

seus lidalgos pareciam dcseonjuntnr lodo o seti orgai ismo

A situacão de Portugal em relaeão aos ou ros jvu^cs

cnâtâos Ja Pei insma cra desaíogada, c a stia alianca dc-

scjada. Sc .' c'L-no <jue tauiLCm entrc uôs as ticsordcns

promovic. 3 oelas ainb t,ôcs las classcs privilcgiadas, mui-

lo.s vc-es c n ilcna rcbclião contra o podcr rcal, causaram

bastautcs abalos t irouxcram n deposieão dc D. Sancho II,

não é menos cerlo quc essas lutas nunca atingíram a fero-

cidadc o a exkusão com qtte lavraram nos oulros estados

cristãos iieninsuiares, monnente em Castela. Os reis por-

iugueses, ajioia >.l<>= nos muniei|>ios, cscudando-sc, a jiarlir

de I). Aíonso 111, nas Côrtes. em que o tcrceiro braco, o

Jo j>ovo, cstava scmjirc dccitlitlo na detesa da integridade

rcal e dos seus ,iirci'os, puderain desenvolvcr, sob totlos

os as|)ect<>5, a uacionalidade.

O coméreio interno desenvolveu-se com o eslabeleci-

inenlo das ieiras. rodeadas de rcgalias c segurancas que

llics permitissem a t'uncão cconômíca tjtie dcviam desem-

ptnliar; o comércio cxterno alargava sucessivamente o

sci cimbilo, e os j>orlos porttigucses, muito cspeeialmenlc

o de I.isboa, cram freqiientados por navios de várias na-

ccíes que aqui vinham trarer os seus produlos c levar os

nossos, como o sal, miiicrios e vinho.

Llma armada bem apetrcchada e aperícicoada pclo

cc>ncuiso dc Iĸibcís navcgantes estrangcíros, genoveses c

malhorquinos. os mais aíamados da cpoca, tlava a segu-

ranc.'a jiossictl aos nossos jiortos e as nossas eostas contra

as violências dos piratas mouriscos. quc tantas vcres j>er-

seguiam os navios cristãos, ou, clescmbarcando, nssolavam

as iiovoacôes ribeirinlias : j)elc) lado cla terra, logo qtic

jielo tratado dc .M.nTliscs, cin 12ÍI7. sc assentaram deliní-

lívamente as fronteiras de Portugal e Castela, D. Diniĩ

niandou construir castelos em tôda a fronleira. quc nos

scrvisscm dc senlincla e pcmtos dc rcsistência etĩcnĩ conlra

i|tiaisqtier assaltos ck>s nossos vizinhos. sempre turbulenlos

e tlesejosos tle nos jiingirem ao scu domínío, ou pclo me-

uos ,i sua esfcra de intluência.

Assim, Porlugal línlia jci valor cfectivo e real quando

a luta. que tanto convulsíoiiou a Luropa central e ociden-

la! estalou eom os seus horrorcs dc destruĩcão, e se maís

se não envolveu nela foi devido â babilidade polílíca c

dtploniática dos scus reis.

Vcjainos o quc entre ncís se passa duranlc êssc longo

l>ci ioolo, |>ara ajuijar tla nossa accão, qtie cm absoltito

niĩo podiamos cvitar, clada a viĩiiihanca eom Castela e as

nossas relaeôes com Aragcĩo, que directamente se vírani

cnvolvidas nas nialhas da rêdc bélíca tccida j>cla Lranca

.' luglatcrra.

I). At'onso IV govcrnott trinta c dois anos, I.">25-lê57,

isít> é, reínou ntim dos períodos mnis acesos da Cuicrra

dos cein anos. aqucle em quc os irancescs foram niais ba-

ícIds, e a íortuna fnvorávcl aos inglcses. N'o incremento

■ Itie a gucrra ía loinando, era natural cjuc qualquer dos

ontendorca proeurasse conijtiistar a alianea portugucsa

.i.ira c>b!ci a coopera^'ão naval. 1: assim aconteceu, pois

|iie em 1 33S veio a l'ortugal, eomo embaí.xador dc Pi-

'ipc VI tlc Praiica. o bíspo dc lieims, e em 13-lo> Eduardo III



810 A L'NIAC

da Inglaterra cnviott a Porttigal cmissários que atas'.i'i:

do casamento 'e seu fî.ho e herdciro, o Víi, ;>c ;ie Cîaies

o tôio cclebrado Príncipe Negro. com a iu.anln D. Leonor

tîlha de i). \fonso l\ o ,ue acari'elana certamcnlc uina

aliaiiga etilre os dois paises. C ca=amciito nîo sc reali3>u

c o rei portugucs niant vc-sc .m estritu iiculraliciacle. N' n

guém, cle lioa fé pode alribuir esta atítudc a covartlia Jo

inonarca porluguê;, lomcm valenlc, ..nebatado nos seus

leinjios dc iníanlc att a rcvo la con'ra o pnojirio pai, mas

pondcrado, prudcnte e ouidadoso adminislrador desdc

quc. saeiada a má vontade onlra o írmcĩo bastardo

I), At'onso Sanches, serliti pesarem Ihe sôbre os ombros

.is resjionsabilidatles de cheíc de Kstado. I; foram estas

rcsponsabiliolaclcs qtie o onenta'am no caminho tla pa
=

,

dc <|tie sô saíu quando csla rcpicseiilava um vexame para

si ou para o |iaís.

O trono de Caslela cra então ocupado por Afonso XI,

com qticm o rci portugucs tinha easado suafĩlha. a iufantj

I' Mnri.i. qne foi ii.teliz com o mnritlo, quc ilic ii g u

dol.irosos lormcntos moruis e talvcs corj>orais. sc dcn ios

crctlitt) aos nossos in'storiadores. O pai sentiu s ma

goatlo, ofcndido; mas. rtcalcamlo a colen. 'vi e.i

romjiimento gucrreíro com o gcnro. lisle c . jjc ikidi l<

pela aparente quietacão do sogro, eittcinleu quc deví

contraricí-lo, sujeilando-o a vcxamcs c|tic lcrir un o seu

prcstígio pessoal e rcal.

I). Afonso IV tinha contrnlado. por eonveniências jx

liticas, o casamenlo de seu hlho e hcrdeiro, I) i'etlrc c< tu

I). Conslanca, fillia de I). loão M.inuel, um dos m.iij pj

derosos scnhores de Casteia, quc anclava dcsavmdo com

o rcí. D. Constanca tinha cle alravcssar Castela j>ara vir

tle Mcírcia, ontle seu pai se rccolhctu ;icirc\ l'orluga'

mas 1). Afonso XI, que icjcílara o easamento com tsla

niesina I). Conslanca e gunrdava rancoi'osamenlc a má

vonlnde contra o pai que sc ausentara do seu scrvico,

ncgott a rcquerída liccnca de passagcm. Pnlão o ici j>or-

Ittgucs julgott que seria vcrgonlioso não se desauonlai

porquc nêle lambcm se rellectia a afronla. I: a guerr.i co-

meeou, eiilrnndo os portugueses ora |)ela Galíĩa, ora por

l.eão, e 1). Afonso IV por liadajoz. Por seu la.lo o caste-

lliano dcfendeu-se encrgícanicnle intligindo algumas der

tolas âs nossas fôreas, rejielíndo-as d^ Gnli=a, c avan-

C'ando ak' c) Pôi'to t>nde não couseguiu manter sc, listas

pilas duraram dois anos com o sctt inseparaYcl corlejo dc

alrocitlades. iucêndios, mortes e roubos, até que em 1 3 10

se ussentar.ini as pa?es, accitando Atonso XI lôdas as

clciusulas t|tic tlavam plena salisfacão ão sogro. Pouco

dt'iioís. em Outubro tle 1310, vollou o reí porlugués a

Caslcla em au.xílio do gcnro, cujos listaolos tinham sido

invaolidos por iuunerosas forcas pcninsularcs c marro-

quinas.

C> rci jiorluguês no Salado, dcrrotando o exc'rcito

granadino, mostiou 'iuailo valia o seti csfôi c ) e o cla sua

genle e aínda o desintciêsse. lev.ii ido c nobre. de iccusai

os dcspc>jos que de direito iuc eabiain. N'ão leve inais

$
'

avtnti ;-as gtieneiras D. Afonso IV. o líravc, e ■ iesde en-

lão alé io fim da vida consagrousc a adminíst' ..cão do

rcmo ai fcmcnlo da sua eccnomia c fruíndo uma pa=

be. ética iic sc t'<
'

quebrada pela rcvolla do filho, sedento

dc vinganca nor Ihc terem assassinado a sua linda Inês

de Castno.

m !.>57 not io o glonoso 'udador do Salado, subiu

ao trono scu fillio D. Pcdro, <> prímeiro dêste nome em

Porlugal. ía enliio em Castela reínava seu sobrinho, tam-

bcm Pedro I, ein quem ĩá tivemos ocasião de íalar. Assim

como o sobrinho, tambcm D. Pedro teve os cognomes de

Cru ou lustícciro. mas govcrnou em pa=. amado e que-

rido do jxivo com quem folíava e dancava cm noites de

insônias, deixando de si tão boa íama que outros tais deH

auos não liotivc em Porlugal como aqueles em que êle

reinou, no dircr pitoresco do nosso cronista Pernão

Lopcs.

Ora cm Castela. como vimos. a gucrra interna reben-

cu c-nlre o rci Pcdo Crticl esca irnião bastardo llcnrique

ic ustâniai a a:nasiando tainbém para essa lula o reino

c ^ragcĩo. A habílidade política do rei jiortuguês, que

manteve a mais rigorosa neutralitlade, exímiu o país dos

tiesastres duma lula a <|ttc o não chamavam inlcrcsscsime-

liatos. Solicitado por ambos os contenclores. esquivou-se

=em se malquistar com êles. c stJmente conscntiu ao sobrí-

iho quc atravcssasse Porlugal para se dirígir â Galiza,

mdc disjiunha tlc partídários numerosos c liéis.

N'esta lula iratrícida. qtte fcĩ corrcr rios dc sangue

c:n Casteii, intervicram os dois países que enlre si trava-

ntn cutcĩo uiii duelo de morle- a Pranca e a Inglatcrra.

\ prinicira auxíliava ostcnsivamentc o rcbekle, c a seguncia

iicĩ liesilou quando solicitada. em coloear-se ao lado do

icí eastclhano, quc mais atirmou a alianca com o Príncipe

^iegro casando tluas tilhas suas e de l.conor de Gusmão

eom o dtujue de l.cncastrc c o conde de Canibríclge, filhos

de Pdtiardo II! de lnglaterra.

Aos tlias de pas que Portugal linha gosado, iam se-

guir-sc outros bcm tormentosos de gticrra. provocados

pelas turbacôcs da política peninsulatn

I). Pcrnando, assumindo, por morle de scu pai D. Pe-

dro, o governo supremo da nacão. não manteve, ao con-
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trário do avô e do pai, a ieutralida<ie qtic ão propícia
nos fôra. e deixou-se oireda na = iaiiij, la iiolrica m-

lernacioiMl.

hm 13ô9 ilennqin it I 'rasuiimra consegiii.t sentar-sc
no Irono castclhaio ã custa ..o iralricidío qtie cometera

na pessoa :c Pedro. Os p„iiĩ a\io, dêste, quc erc.ni uiui-

tos n.obrtnti.lo u,: ■

u zí
, Liraram vmgn it> mankiĸlo-

-sc rebckics c.o.lra o n >■ r> i.ane.ir .111 os seus olharcs

para I). I ernandt', liomeiii uc o inexpericnte e tiotado de

ambicôes legítimas quc podenani vir a ter salisfacao no

alurgamenlo do terrilôrio ;ira aléin írontciras do reino

caslelhano.

N'em sô os nobres sc acollieram a Portugal, onole

el-rci l/ics mos/rava yranJes yasaltiaJos qne era prasmaclo
Jos de stia lcrra, como diĩ Pcruão I.opcs. lambcm muitas

terras linham ttmndo toĩ por D. Pernando, depois do

dc ípai ''iiuiciito de Pctlro I de Castela (I). Itram scduioras

l.uJ.is adcsôcs o ci oortugucs, bisneto de Sancho IV dc

Castela, nao dcve merecer a condcna^ão da hislciria por

haver imaginado i>c>dcr aumcutar os seus domínios e en-

grandccer a sua pátria, nem é iusta a acusacão qtic vul-

garmcnte sc lhe fa? de volúvcl c insensato. A j>ossc do

reino Je Castela, ou, |ielo nienos, cle grande parte dcle

política c miliiariiicntc nas cii'cunsláncias espccíais cm qtie

êssc rcino se encotitravu, nũo reprcsentavn uma avenlura

011 um capricho docnlio. I). ! einando preparou-sc para,

com lo'idns as probabílidades de bom ê.xilo, lcvar a Itnrmo

a sua lenlcitiva dispondo luibilmcntc a situacão tla Pcmn-

sula pclas alianc,as que I'ch com Pedro IV de Aragão, com

etija filha, D. I.conor, jirojiuiiha casar-se, e eom o rci cic

Granada cjtte, invadintlo territôrios caslelhanos, conquís-
lou Algeciras.

D. P'ernamlo cntrou por Galisa. rcccbtu homcnagcm
tlc vilas e cidadcs, mas ao snber que o seti contendor

marchava ao scti eneontro para llic dar balallia, vc>ltou

para Porltigal, por nâo se consitlciar com íôrcas suficieu-

lcs para o venccr.

lisle, por sua ve", \\a pciigada de D. Pernando. eutroi

cm Porlugal. conquistou l'.raga c pôs cêrco a Gtiimarãis

clonclc rctirou, tjuando 1). Pernando foi jiara o norte

a-lĩm-dc libertar csta cidade cercada. Henriqiie II. ao reti

rar, tomou liraganca, Miranda, Vinhais c outras terras

Irasmoulanas, couiio i'cjircs.ílía. Da nossa jiarte liouve

ainda algumas iiicursôes em Castela pelas frontciras da

lieira e do Alcntejo, e uma cxjnilicão naval composta dc

trinld e dtias galés e trinla naus, para bloquear o pôrto dc

Scvilha, o qne não se conseguíu. I Jnalmente, o Papa Gre-

gôrio XI, desejando estabeleccr a j).ii entrc os dois con-

Icntlores, mandoti lltcs como legados dois bispos, qttc vi-

ram a sua missão coroada de bom t'xito, j>ois levaram

llcnrique de Castcla c Pcrnando dc Potdugal a assinar nm

Iratado tle pan, em virtude do tjual seriam multiamenle

resliluítias as lcrras tjtie um ao outro tinham tomado, e se

redliHaria o casamenlo clo rei de Porlugal com a infanta

I). I.eonor, tilha do rci castelhano, lîcando assim cjucbi ido

o ajuste de casamento de D. Pernando com a fĩlha dc Pe-

dro IV7 de Aragão. tjue tambcm se chamava Lconor.

Ora combaler contra o rei castelhauo cra o mesmo

quc combaicr conlra a Irauca e cnvolvermo-nos. ainda

que de longe, na Guerra dos cem anos, inclinando-nos

para os inglêses. que por seu turno mantinham aspiracôcs

a ver ocupado o trono castelhano pelo dtique de Lencas-

Irc. filho de i.cluarclo III.

Assinou sc o tratado de pas em 1371, e iião so

1). Pernando não casou com a iníanta de Castela. por ja

!cr casatlo com D. I.eonor Telcs, fazcndo com isso gtain

nojo a Deos e a setts tijaltîjos e a toJo o poboo, na expres-

são piiorcsca do aliaíate Pernão Vasques, mas cnlrou cm

enlendimenlos com o dciquc de Lencastre, o pretendcntc

ao trono dc Castela, compromctendo-se a au.xiliarcm-se

mûluamcntc na gtterra contra Castela e ,\ragão. aliados

agora.

íienrique 11 de Castcla, esquecendo a aironta qtte re-

cebera de D. p'crnando, n.ĩo pôdc tîcar indiíerenle âs suas

novas relayôes com os iiiglêscs. Procurou tra;é-lo ci roHcĩo

propondo-llie novo tratado de alianca, mas o rci de Por-

luga!, confĩado no auxilio que esperava da Inglaterra. re-

cusou-se a quaisquer entendimcntos.

O rei tlc Castela, que mereceu o cognomc de Slagnâ-

ninto, pelas mcrccs que espalhou pelos nobrcs, jiara alrair

ôi sua eausa muítos dos quc contra t'Jc sc tinham levanlado,

e certo de que cm gucrra as dilagôes sũo quásí semjire ía-

tai--, invudici Porlugal, não obskinte as inst.incias cni con-

liai 0 d<> car.lial Guido dc liolonha, legado do Papa. R

sem enc mlrar rcsislência marchou at.'- I.isboa qtie cercou

e assolou. uiccndiando a jxirte mais rica tla cidatle, a <|tie

íicava fora das mura'.has. cmquanto I). Pcrnando, nunia

mércia ineonccbivel, via de Santarcm a passagem do ini-

niigo e lomava conhecimento de que as naus castclhanas

siibiam o l'ejo c funtleavam em frente da cidade.

Pista guerra j>ouco oltirott dcvido ás înstâncias tlo

cardial Guiclo, qtie eonseguiti levar os contendores a assí-

nar 11111 Iratado de jiaz e aliant;d com Castela e cotn o rci

de Pranca. combatcndo ao mcsmo lempo os inglêses.

I'i jiorqtic cstava cscarmcntado na sua boa fé. o rei

de Castela e.xígiu como pcnhor do cumprimcnto do tra-

tado que flcassem cin seu poder. durante três anos, as ci-

dades tle VTiseu, Míranda c Pinhel, e as vilas de Almeida,

Celoríco. l.inlnrcs c Segura. e alguns nobrcs como refens.

As clcsconlinncas de llenriquc II sôbre a firmcĩa de D. Per-

nando eram justificadas, jiortjue êle continuou a entender-

-se ns ocultas com os íngléses, csperando o momento ía-

voi'civcl de jiodcr dcsafiontar-se dos vexames sofridos

c'tim a paĩ quc cm 1373 se vira forcado a aceitar. A

morlc de llenríqtie II deu ao reĩ de Portugal cnsejo para

a terceira gtierra com Castela. Xa pcrtinácia belicosa anti-

-castelhana tjue assume t]tiási t'oros de manía, 1). Pernando,

esquecendo-sc dc que fora deslcal para com os ingléses

iuandando a lienríque II algmnas naus que reforcaram a

armada castelhana numa expediíão eontra a Inglaterra,
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pro :ttr< n etilabolan novas nc^t'Ciagôes com o duquc dc

l.^;ie.ii,;ri qiic Uu. _ia etiiitinticivci cj=, ■:r<nidc' stibir ao trono

de C astelu.

O monarea iioriuguês srrviu-sc secrelamcnte de loã.'

Pernundes /Xndeiro, lĩolalgo gaiego partidário de I). Pe-

clro I de Castela, como intermediúrio |>ara a nova alianca.

A 1? de )ulho de 1380, D. Pernando ratifĩeou com

líicardo II de Inglatcna, quc sucedera a Etluardo III, os

tratados de alianca quc setc anos antes, em 1373. fÍHera

com o Príncipc Negro e com o pai. O rei de Porlugal

eomprometia-se, caso o condc de Cambridgc, filho tam-

bcm do falccido lîduardo III, viesse a Porlugal com mil

liomcns dc armas e outros tantos arehciros, a pagar-lhes

o soldo, a auxiliar a ínvasão de Castela em favor do dtt-

<|tie tle l.eneastre e a casar sua úníca (illia c herdeira do

Irono com o filho do condc se éle o trouxessc (2).

O condc dc Cambridgc clicgou a I.isboa em lulho de

13S1, rcalizou-se o casamcnto combinado embora os noi-

vos iicĩo livessem idaclc ;><: a c ot íi.ĩi.iî I '. it.a:. ', CcjS

tela, conhccendo o cjuc se ;us «v : j>rci>,.rc"i ->■ ic.nu n

l>ara a guerra. qcie tevc uiicio eni o>o i. coui uicun Cx

invnsôes dum e dotitro lado <J ■> portuytie -es loram ai.icar

Ijadajoĩ e os caslclhanos, sob o comando clo irmão dc

I). Pernando, o iníantc I). loũo. o dssassino de Maria Te-

les, vieram sitiar Pilvas. Pralicaram-sc aclos violenlos, in-

ecndio dc povoafôes, mortes e arrasar de eampos.

l.isboa íoi cereada por mar. os sctis arrcdorcs foram

devaslados sem que contudo se travasse tima batalha for-

mal que jiusess'n Icrmo a luta.

Como se não bastassem os males causatlos |>elt> ini-

migo. os nossos aliados, os inglêses do eondc tle Cam-

bridge, fasiam mais tropclias c praticavam mais roubos

ijue os prciprios castclhanos. P'oram lais c tanlos os ve.xa-

mes t|tic os ingléscs infiígiram âs povoaeôes portugucsas,

liríncipalniente no Alcntejo, que o povo feĩ as suas t|ttei-

xas e, como lhas não ouvisscm, Iratou cle faHer justit^a por

stias mãos, perseguindo-os como a fcras cjtic tívcssem tles-

cido ao jiovoado.

D. Pernando, |)esaroso possivelmentc, com estes faetos,

corroído dc citimes pela intidelidade de sua mtilher com

o Andeiro, feito jci condc dc Otucm, descjoso de sossegar

o seu espírito tão atormentado, entrou cm negociacôes sc-

eretas com o rci de Castela para se assentarcm pa?es, c

sem cic tal tlar conheeimenlo aos seus aliados. As pancs

assinaram-sc, restitiuiido-sc mutuamente as terras coiiquis-

ladas, libcrtando-se os prisionciros dttma c dotttra parte e

assentando-sc no indispensável casamcnto cjuc parecia sei

a cúpula tlc todos os tratados de pan e alianea dêssc

lempo.

A íníanla portuguesa D. BcatrÍH, tlesfeitos agorn os

esj>onsais com o tilho do conde de Cambridge, tlevia ca

sar com um filho do reí de Castela. vind.> por tim a casat

coni D. |oão, quc eslava jiara ser seu sogro

I). Pernanolo proctiroii rcssalvar os dueitos de l'or-

lugal n sua eompleta atttonomin. c p.ua isso «■ nstalu .t no

contrato de casamento, que se L), Fernando deí.xassealgum

lilho legítimo a êle pertcnceria a coroa ; se tal se não desse,

passaría esta de direito para I). lieatris. e se csta morressc

aitcs olo marído e não houvesse descendéncia de D. Fer-

nando, seria cnkĩo rci de Portngal I). loão de Castela, mas

com a condícão ole em t|ualqucr dos casos fieariam sem-

pre separados os dois reinos. A raínha D. Leonor Teles,

se licasse viúva. caberia o govcrno do reíno, como re-

genlc ak' quc os régios esposos tivcsscm um lillio varão e

atingíssc os calorne anos de idade.

iim -2-2 de OtJubro d<: i 3S3 morrett. em Lisboa,

D. Pernando, rci dolatlo dc cxcelentes qualidades de

atlministrador. como provou com a lei das scsmarias c

outras providências tcndentes a protcger a navegagão e o

íomento economico. A stia morte veio precipitar osacon-

tecimentos, para qtie tínham contribuido os desastrosos

tratados que fora íorcado a aceitar em conseqiiêiicia do

mau cxito tlas suas lutas com Castcla. Legitimamcnte era

u "li ' >'- !V>r'>i> íl I >. ISeatnn, c ;>cn tanto. seu marklci o

; . : c'ast. Ici oor nirea tcstamenkiria era regentc do

. e.u > a raínha viuva, tjuc logo os mandou proclamar

como rcis. Muitas terras e castclos aceilaram a proclama-

Ccĩo, e muitas houve tambcm que reagiram víolentamentc

não consenlindo que ela sc efecluasse. O povo, burguesia

c mestcírais, linham jci tomatlo utna funcão politica que o

levava a intcressar-se pela causa pública, c prcparou o

movimcnto contivírio a passagem da coroa j>ara Caslela.

Os nobrcs, na sua quási totalidadc, assim como o alto

clero, accitavam a situacâo lal como cla sc apresentava.

Declarada c ostensivamente poucos se coities<avam aclver-

Scírios do que reprcsentava a obsorjxjão de Portugal jior

Castela, mas enlre ésses poucos avullavam N'tmo Alvarcs

Pereira, o arcebispo de Braga c o Dom Abade de .\lco-

baca. As cisôes religiosas também conseguíram abalar al-

gttns cspírítos; Castela obedecia ao Papa de Avinhão,

Portugal, que já por oluas venes reconheccra como legí-

tímo Clemcnte VII, línha jiassado detinitivamente a obede-

ccr a Urbano VI, o Papa dc líoma, de modo que ajiare-

ccram relutåncias espirituais contra a aceitacão dum sobe-

rano que era herétíco.

Lisboa foí o principal centro de i'esistcncia ; os motíns

iorani aqui temerosos e a turba-maita ululava pelos lerrei-

ros c ruclas vocifcrandn contra os castcllianos. C> Pôrto,

que já tinha grandc importáucía comercíal. logo abracoti

a causa tla independcncia nacional contra Castcla.

Alvaro Pais, rico comcrciante de Lisboa e quc já ti-

nlia ticsempenhado salientes funt,-ôes públicas, era a alma

de todo ésse movimento e para cle conquistou o Mestre

tle Avíh, tilho de 1). Pedro c irnicio bastardo tlo rei t'a-

lecido.

Conspirou-sc quando jcí N'uno Alvares, afastantlo-se

dos irmãos. adernvi cntusiasticamente, arroubaclo no i.ieal

quc o oonquistata á causa tla Pátria. lícsolvcu se que o

primciro passo fôssc a tinirlc cle loão l'ernancles Andeiro,

cjue a lodos era dctcstado jielo seu v.ilimcnto jtutto da
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raínha, e mais sc rcsoivcu que <j execilor lcssa missão

iôssc o Mcslre. 1: assim foi lepois de ligeir . he, iqão de

sua parte. O Mestie era no\
■

■ mas i. cautcloso e prtidcine.
O quc íoi éssc dia >le rcvo.i., popciku cm quc o Andeiio

caiu aos golpes do Mestrc e scus cor ,iai hciros, cnlrc es-

lcs liui Pcrei'V; o ú.iico irmao de Nnno cuc 11.10 segtnrao

parlido dc Casíela. pode aprtcíar-s, pcla pituo das pá

ginas cheias de vidn t dc côr. dc em.po-gante realismo

l>cla sinceridadc >n sir,'«cic. a da narrativi, dc ciuaoi

Lopcs.

A regcnte siíu ic L.sboa. cidadc p. a da mnldit, qut

dcsejaiia vcr nr da, e ioi rclugicir-st na sua vi i c \len

qticr. P.stc aba.i ■! >no da capíta' .ornoi: nccessá a a no

meagão dtim cliefe ;u juist ,sn -mo „os d.stur >ios da

nitniitlcĩo tumtil.i.uj e>rti>c se ,i lcícsa porqtĸ i r dc

C aslclu, sabcitío do ilvoroto cm .uicu ĸ va granJe parle

tlo rei ,,> |iit ê!e c nsiiíerav.: scu : i< i-^e con as suas

íôrgas cm d, c c~iO .; i.kUvi, c. |.e l.au cki .cgc.ilc, sLi.t

sogra. Cls scus aliados invndíram simiiltãncamcnle jielas

fronteiras da Galiĩa c Alcntcjo. Psse cheíe ole qtic sc jire-

císava, parccia cstar indicado quc íôsse o Mestrc, mas foi

l>reeísa a intervcneão cncrgica duni mcstciral. o lanoeiro

Alonso l:,ines Penedo, para quc algttns burgucses, apavo-
ratlos com a aud.ícia da emprcsa c tcmcndo castigos t'u-

luros. conscniisscm ein que o Mestrc tle Avíh fôsse no-

mcado Degcdor .- Defensor do reino.

Dentro em pouco Lisboa íoi síliada por terra e blo-

queada |)or mar: a estjuadra castclliana tínha íundeado no

I ejo c jirocurava cvitar tjuaisqucr comunicaeôes com o

resto tlo pais. Mas o bloqtieio uão foi tão r.ipido qtte im-

pedisse Nuno Alvdies de marchar com a sua genlc para

Antre I cjo c OJiana, n substitiiir, como íionteiro, o Mes-

Irc, <juc para lal cargo tinlia sido nomeado |>ela regentc.

O cérco de I.isboa íoí apcrtadíssimo e stistenlado he-

roic.imcnle |iclos sitiados, que sofrcrain tôdas as privacôcs

scin desanimnr.

O siliante, comodamenle estabclecitlo nos seus ar-

raíais, confi.i na vildria tinal, espera a rcndieão dos sítía

dos, c não leria levantado lcndas se a peste, ncslc caso

jirovidencíal para os dcfcnsorcs da cídade, atacando a

lircijiria raínlia f|tic sc cncontrava uo acainpamento, o não

ioi\-asse a retírar-se.

No Alentejo Nuno Alvares obrava verdadeiros pro

tlígios de valor e iuftnulia nos scus companhciros tic ar-

mns o mesmo csfôreo, a mcsma crcnca viva na salvacão

tla tcrra de Porlugal.

I:m Atoleiros teve de se dcfrontar, a t> de Abril clc

I3S1, com tuna hosle eastelhana muito niais numcrosa t|tic

a sua. Ncĩo vaeilott ; cheío tle P'é, como sc Deus o insjii-

rasse, imjilorou o auxílío do Céu. e nunia visão cstraté-

gica, bcm diícrente da tática do tcmpo. mandcui ajiear a

sua diminuta cavalaria. Plc prciprío sc apcou latnbém, c

lormantlo quatlratlo. csperou screnamenlc o turbillião da

cavalaiía inímiga, <|tic, rcpclida pelas pontas das lancns e

pclos liros de besta, eerteiros. da peonagem, rctirou dcs-

baraiada em ftiga qtie símbolizava a queda tia pesada ca-

vularia medieval, e anunciava a prepontierância quc a in-

iaiitaria plcbeia teria nas guerras futuras.

A luta não podcria prolongar-se se não viessem auxi-

iiarnos os recursos dos estranhos, ainda que a cavalaria

portugucsa opeiasse verdadeiros milagres, porque as fôr-

cas combatentcs eram muilo desproporcionadas. Prccísá-

vamos dc reforgos p'Cuníários e militares. Os primeiros

t'or.iecia-os a burguesia, ministravcim-iios os sacriíícícs da

prcipi a arr u'a miúda; os militares era preciso procurá-los

iora lĩ para isso sô havla um caminho a scguir, o da In-

glatcrra, quc teria também vantagens em nos socorrcr,

para cvitai quc Ponugal. vencido e subordinado a Cas-

cia, íôsse engrossar o pariido franccs, a qttc Castela an-

dava nlimamenle ligada. A Gtierra dos cem anos conlri-

)i u; assim para que Porltigal jiudesse mais desafogada-
icnle pugnar jicla sua indejiendc'iicia.

Algims inglêses das fôrcas de Cambridge. encontra-

vam-se por Ccí ainda : outros, com autorÍHacão do rci U\-

cardo II da Inglaterra, foram contratados pelos embai.xa-

tiorcs porluguescs, l.ourenco Martins, D. Fernando Aíonso

de Albuqucrque e Lourenco Panes Pogaca c vicram en-

grossar as filciras do Wegcdor c Deiensor do rcino.

O rei castelhano. rcfeilo dos eslragos que a pesle fi-

hcivi nas suas trojias, organisou nova e.xpedícão, mais nu-

mcrosa qtic a primeira porque de todos os jiontos dc

Castcla se linham mandado vir reíor^os e jiorque grantle

núinero tle jiortugueses, renítentes no qtie já rejii'csenlava

uina Iraicão a Pálria, íaHÍam parte dos e.xcrcilos ínvasores.

I nlrctanlo convocaram-sc côrtcs para Coimbra, a-fim-

tle se resolver quem devcría ocupar o trono de Portugal.

Pssas cdrtes, nokíveis |>or muitos lítulos, tcstcmunharam a

unidadc dc vístas c a fôrtja e.xtraordinária que animava o

terceiro braco. Muitos nobrcs que nelas tomavam jiarlc,

cmbora iiiimigos írredutiveis da faccão castelhana, incli-

navam-se para os filhos de D. Pedro e 1). Incs de Castro,

qtie já tinham ligurado no ntimero dos ínvasores ao ser-

vi<;o tle Castela, c alguns membros do clero moslravam-se

hesitantcs, prendendo-sc com a <|ueskĩo da legitimidacle.

So os procuratlores dos concclhos, os representantes do

lcrcciro braco tla nacão, cram todos partidcírios da elei-

cão do Mestre, qtte dera kĩo levanladas provas de prudén-

cia e valcntia como lícgedor c Defensor do reino.

É bcm conhecida a accão dccisiva qtie nessas ctârtcs,

Ôrgãos e Pianos-Reparacôes
• Grandes ôrgãos de Igreja •

JOÃO SAMDAIO
Travessa do Monte, 7

LISBOA

Telefone S 74 31
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cm ' |tic se i jíava o desiino da nacionalid ĸlt cxerccit o

I >< li.oi icão das k'c-gras, o h.ibíl icgista i irtnado na .lni-

veraicad'" tlc IJolonhi, a mais alaniuda do tcmpo p.ira o

csiudo dd ,uris|>rudência ; também é conhccida a at.ludc

nobrc e n: e.xíve; Je Nuno Alvares. que dccnJeu a causa

clo Mctrc com arrcbatado cntusiasmo, venecndo os mais

í'eiiitenles rcprescntantes da iiobrena que acabaram por

accilar t.iinhém a eleicão de D. |ccĩo.

C"> rei novo — eleito pela nacão, vísto quc as edrtes clc

Coímbra considciavam o trono vago e alirmaram o prin-

cípio de quc em lal caso sô á nacão competia cscolhcr

quem o ocu|>asse eonlinuoti organÍHaiĸlo os elementos

de lula, tanlo ofensiva como deiensiva, au.xiliado por

Nuno Alvares, batalhatlor infatigável e incxcedivel na pai-

xão com que dcfendia a Pálria.

Algtms meses dcpois das côrtes cie Coimbra, que se

sep.iraram em Maío de 1383, I). |ocĩo de Caslela invadiu

novamenlc Porlug.il ; eiitiou jiClas Bciras, ao contivirio do

qiic si csjierava, j).> s > spei j eaiii > s, uaqiĸ on

teira da CiillHa ou pclo Alciiicio. c f.» n li n I. us

povoicôes que c íconiav.i , su i riancl a ci uc-ct, u a

l.i-bo.i.

O rci porluiíui'-s convocou enlão pnra Abranlcs todas

as ít'ircas disponívfĩs c qtie uão liĩesscm f.illa ji.ira tlefcu

tlcr as jiracas flcĩs. I..i coinpurcccu Nuuo Akvires, quc jia

rccia o Aujo tulclar da nacionalidade.

O invasor vính.i tũo seguro tla vitôria qtie trania nas

bagagens ricns alfaias, conio quciu vinha jiaivi sc eslabt-

lecer dclinilivamciile nesta lerra <jue lcimava em chamar

sua .

Prn urgente tomar uma tlecisão sôbrc a mancira tle

combatcr o castclhano; as opiniôcs dividiam -sc . uns, e o

rei perlcncia a êste ni'uncro, eram de pareccr tjuc sc rcti-

rassem para Santarem e tlaí partisscm ao cnconlro do in-

vnsor ; outros, ou melhor. sô Nuno Alvares, sustentavam

i|iie devia iiiarchar-se imedi.ikimentc jiara tolher o passo

ao inimigo ondc qucr <jue êstc se encontrasse. P foi clc,

com o arrcbatamcnto tltim pre.leslinado a qtiem o nhsti-

cismo patriotíco dava ft' inabakivcl na vítdria da sua

causa, tjticm abandonou os arraiais abrantinos para im

eom os seus, combatcr os invasorcs. Pm vão tentou cl-rei

faĩê-lo relroceder, e por fim levanlou o seu prtiprio ar-

raial c ioi juntar-se ao do t'oiulestavel. linalmcnle, aeani-

pados os portuguescs em Aljubarrota, travou se a batalha

que os 0.151011.11105 quá. i consíderavam uni brinquctlo. lão

grandc era a tles|>i'opoi\v"io tie ídrcas e de armaincnto a

seu iavor.

A alliva eaval.uia carrcgou eomo um turbilhũo sôbre

a VcUiguarda porttiguesa comand.idn por Nttno Alvnres ;

aos primciros choques eoiiscgniram os mimígos rompcr a

nossa vanguarda, e entoav nn |á c intieos tlc viloria quuntlo

a recl.iguarda comaadatl.i por el n > avautoou. e bit.ndt'

-se .is tluas alas ' lir la, a \o, uain u ulcis, >;tte lantos

j>rimores tle valentia pra ea''im e ■ esqiieicla em que pre

domínavain os dcnodados bcsleiros uglcscs a \ 'dria se

convcrlCLi cm Iremenda derrola, Da alliva cavalaria cas-

lelhana, crt itc na sua supenoridade. sô rcstavam cadáve-

i'cs vincaico o solo c esvaíndo se em sanguc e grandc

uimero de prisioneiros. dos mais notcívcis como o cro-

lista Pero Lopen de Ayala. Os que aintia tinham vida fu-

giani doidamente, iudo abandonando.

O reí castelhano também se salvou pela íuga, acom-

panhado por alguns dos seus homens dc armas, c sô se

consíderou segttro a bordo tlas suas naus, que ainda se

cncontravam no Tejo,

Os jiortugiieses passaram Ircs dias no camjio de ba-

talha, en> leslemunho da vitôri n .lcancaca, porquc assim

o exígiain as leis de gucrra do lcm >o.

Porlugal cstava salvo, e o sol ie 1J de Agosto de

!3t>3 auretilou com os seus raios ésse tricmfo para que

concoirerain, com a mesma ;é e o mcsmo amor â tcrra

p.ítrid, todos. o rci, o ConJcsl.ível, os humildes peôes que

fi;er>;i> mcrder o po t li-r osa mba dos invasores.

\i,.ih, c)ia ccoou por lôdo, a Peninsula. galgou os

níii ros pircnaicos c cliegou aos inglêses e franccses quc

c'oiitiiiuavaiu a sua portiosi luta. Ao duque clc Lencastre

sorr: de novo o pensamcnto dc coloear sôbrc a cabeca a

coroa dc Gastela, jiara o que procurou aliar-se mais íor-

temeiile com o rei dc Porltigal.

Por infiuêncía de l.enc.istrc os embaixadores portu-

gncses conseguiram que entrc l-îicardo I! e D. |oão I dc

Portugal sc tirmassc um tratado de alianca quc foi assi-

n Jo cm Maio dc 158ũ. Por csse tralado eslabeleciam os

do's paises alian^a perpctua contra totlos os P.statlos, cx-

ccplo ctiiilra o Papado, o Impcrio c o dttque de Lencas-

Irc. quc ncsse tlocttmento era apclidado rei de Caslcla.

Mais se tlispunlia tjue o tralado tlevia ser confĩrmado

por toolos os futttros sobcranos dc Porlugal c da Ingla-

lerra, durante o primeiro ano do seu reinado. Por con-

vcncão separada, mas assinada ueste mcsmo dia, D. Jocĩo

de Portugal comjiromctia-se a cmprcstar a Kicardo II des

galés j>or scis mcscs. visto a esquadra ingltnsa estar impe-

dida com o transporte clo tluquc de Lcncastrc c homens

de armas que alislara para vír arrancar a )o,"u> I dc Cas-

lcla o trono. a qctc sô êle sc julgava com dircito legi-

limo (3).

O duquc cle Lencaslre, depois de obter rccarsos pe-

ctmicírios da Câmura das Comunas, partiu para a Pcnin-

stila, dcscmbarcando na Corunha em |ulho dc 13St>.

Acomi>cinhavam-no a cspôsa e os lilhos, dois mil ho-

mens de armas, trcs mil archeiros e muita maís gente dc

guerra.

A G.ilÍHa, onde D. Pedro, sogro do Lencastrc, tivcra

os mais dedicatlos partidarios, entregou-se-íhe sem resis-

tcncia. C1 prcsumido rei de Caslela veio atc Portugal para

se avistar e conscrlar o plano de eampanha com o seu

aliado I). loão I, quc andava |>elo Norte conquistando al-

giim.is pracas quc ainda siistentavam voh por Castela^
quaiiclo í.t Nuno Alvares. nos seus rasgos deaudácia guer-
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rcira cnlrara por Castcla ganhando a vitona dc- Vilverde,
um dos seus mais belos feilos dc armas.

Da entrevista dos dois aliados iku do plano a scgnir
na guerra, rcsultou o ajusk .. cc sa c lo lo rcí p< nlu

gués com a íilha do duquc dc Lcncastr\ ). p lipa tĸncisa

figtira de mttllier quc l.mto se ímpjs cm Porli ga pi-kis

suas virludes. O casamcut<>. de quo v a a in.iita ■icra ;Jc
dos allos infan/es, fen-sc m> I '.r o a

»
e Ivttciio d<

I3S7, e potico deptus, os i ., aiiados c ncc laiati iin

panha c quási scm luta, quc o astcl iano pru lenteincn.c

cvilava, c e.>nquisk,iviti: a.yiimas povoacocs.

Conlutlc o ii"lêses conv< ic vun-sc da ;iu ilic ĸ

da luta e i csolvcmin retirir s< O ■'■
dc c.a>ela m nd< li

cnkĩo emis rios ao ejqiic di l.encastr?, . [m se cnctu livtvi

cm Irancoso as icn an lo-se co 110 conuic "> s ,c ih o

casamoiuo lt ii fillia .lo duque. D. Cita :a co n lillio

e hcr.ic.o tk> :-ci di C.icoa. qtic se no'iipromclci m.bt' n

a paynr a>.> sce ri a' un :
■

;> u \-
■ i nn 10 .s 15 cm

■

dieôcs foram tvitilieadas nessc mesmo ,inc>, cm Baiona.

|iara ondc o inglés se relirara, com|)!etamentc desiludído

das sttas pretensdes ao trono caslelhano.

As lutas entre Portugal e Caslela iam tatnbém dinii-

ntiíndo dc inlensidade ; todos se sentinm íatigados c de-

jiois de vtirias tréguas, maís oti menos prolongatlas, a pan

cutrc os doís paíscs ficou dclinitivamcnie estabelccida pelo
Iralado tlc 31 tlc OLitubro tlc 1111.

P.uiugaí cstava cmlim liberto do pesadclo castclhano

que lant<> o alormentai a, c cdnscio tla sua t'drca. pujante

de energia, e lamorado <lc giandiosos ieitos em íavor da

Pé e clo alargamento clesla, preparou-se para ir ao Al-

garvc d'além atirmir a vitdria da Civih, uiiciantlo em

Ceula, em 1 113, a herdiea campanha contra os ininugos

tle Crislo.

Pm l II S marca-se. coni o clcso'obriinenlo de Pdrlo

Sanlo, o comt\'o da Cldis>eia rcal quc deu <n> mundo co

nhecído oulio nitindo bcm in.iior, quc andava cnvoilo \\o

mislcrio c guartlatlo sdíregametile pcla supcrsticão c |)clo

tcrror.

(1) «E' as cklades e vitlas que toniaram voz, íoi nn esia:,

Carmona, Camora, Cidatie Rodriijo, Alcantara, Vallenca Dakan-

tara ; e niaii de Galliza, a i^idade de Jui, Padioni, Arrocho, a £i-

da.lt' Dour.'nse, a villa de Kibadaiva, e Lii)ío, a i;idacie de Sam-

tiago, qne se deu lnais tarde, e com cerlas , ondictĩes. E assi co'no

estcs lorjares se dcrom ,. cl Kci Dom Fernando, assi sc veheiuin

looo pcra elle com suas centes todolos íidalyos e cavalleiios que

eram da parte del Rei Doni Pedio, assi de Galliza cumo de Cas-

tella, afora aquelles que estavom nos loj|are.s qtit- toniarom voz

por Portuj;al; e os nomes dal^uns delles som estes : Dom Afonso,

bispo de Cidade Rodriyo, que deu a Ei Kei os castellos de I'eu-

Ihosa c de Lumbralcs, o conde Dom Fernando de Castro, Alvaro

Peres de Castro, seu irmão l.astardo, que depois ít.i coinie, o

mee.stre Daloantara Doin Petlro Girom, I'"einandaíonso de Ca-

niora, Joham Alfonsso de Bee^-a, Johani Affonsso de Movico,

Sueiro Annes de Parada adeantado de Galliza, Gont;allo Martins

de Cat;cres, Affonsso Kemandes de Lacer.ia, Joham Perez de No-

voa, Joham Perez Dat;a, l'ernam Rodrigue/,, Alvaro Kodriguez seus

i:maao>'.. Atlonsso Fernandez de Burgos, Meem Rodrifjuez de Sea-

vra. A f foi sso Lopt z de Texeda, Affonso Gomez Churichaôo, Dicfio
Alfonsso de Carvalhal. Gomez Garcia de Foyos, Martim Garcia

Daljaziras, ]oh m Fernandes Andeiro, Pedrafonso Girom, Martim

I.opez de Cidaie, Affonsso Vaasquez de Vaamondo, Affonsso de

Proanuo, lcrnam Gotterrez Tello, Diasamchez adeantado de Ca-

90II.1 Garo.a Perez do Campo, Pero Dias Pallameque, Diego Diaz

Gayo9o, Fe: n indallvarez de Queiroos, Gar^ia Prego de Montaãos,
Dietjo Sanchez de Torres, Joham Affonsso de Camora, Diegaffonsso
de Bo.lanho, Aindrce Fernandez de Vera, Alvaro Diaz Pallajoi-
lio Gonjallo I'trnandes de Valladares, Bernardo Anes do Campo,
Ma. un Chamonio Jhodo meestre Dalcantara. Estes e outros que
nom noiicamos se veherom pera El Rey Dom Fernando, delles

unlos em companhia c ouiros per si com suas gcntes, fazendo

entenae a E, R<\ que assi como aquelles logares tomarom sua

voz que assi faiiatn outros muitos, em tanto que entendiam que
era pequcna naravilha scer Rey de Castella, ou de moor parte
lella e qiia jo sccr nom quisesse, que podia fazer Rey hum dos

fi'.nos e. Rei Dom Pedro seus sobrinhos, que tiinha Martim Lo-

pe em Cannona assi que d'huuma guisa ou doutfa, nom se lhe

po.lia dtsto seguir se num mui grande honrra e proveito, des i

vrn^inca da inortc del Rei Dom Pedro seu primo, em que mos-

iraida urande fajanha que lhc todo o mundo teria a bcm. El Rci

disse que de Castella seeria Rei quem Deos quisesse, mas que el

se trabalharia a todo seu poder de vingar a morte del Rei Dom

Pedro seu primo : e dizetn algun:; qne mandou fazcr queixume ao

Papa e a cl Rei de Inpdatcrra, e a seus filhos, do mal e desomrra

que Dom Hcnrique avia (eito a el Rei Dom Pedro seu primo, em
no matar c!ac|uel.i guísa c Ihe tomar o reino, e que a esto lorom

Dom Maitira Gil bispo Devora e o almirante, quando os El Rei

iuandou em mensaj>cm ao Principe e a a outros senhores em duas

^allees .

Fernão Lopes -- Crônica dc D. Fernando
. Capítulo WIV

pájís. 71 e 73. Porlucalense Editora, Ltd.a, Barcelos, 1933.

(2) Edtfard Prcstise — «A Alianja anj>lo-portu£uesa>, tradu-

{ão de G, Goncalves Rodrigucs, Coimbra. Imprensa da Universi-

dade, 19.56. Páo 9.

(3i Edgard Preslafie—Obra já citada. P.-íjoi, 11 e 12.
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Livros e PuftlĩEacôBs
Consideraciones sobre la Guerra

Instrucciôn Pastoral, do sr. Bispo

de Zamora (Espanhaj

consiJcraciones sobrc la ũticrra c uma rcccntc ínstru-

cão j>asloral que o sr. Bispo dc Zamora (Fspanha). 1). Ma-

nuel Aice Oehotorena, dirige aos seus dtocesanos a |>ro-

pcisito d.i guerra aetual em Pispanha.

rrata-sc dc uin trabalho tle oporlunissima clcvat;ão,
coiito 5c cleduz dos lítulos ck) ínt! ce, assim designados ;

t cnsiJeraciones sobre la tjnerra.
—

ISspecial ycatitaJ a

l'ios. - l'or Dios x por la I'alria.

ISl alxamiento nacional, IC'ií/ima Jcfcnsa.

CompatibiliJaJ Jcl amor ã la tutniant'Jad y el amor a

la l'atria. - Sin el amor a /)/o> .v a la l'alria no /;<;.y ver-

JaJero valor. - Condicioncs de /a tjtierra.
— Pii'ercncia cntrc

la dctcnsa pavada y la defcnsa ptiblica. — Dis/inlos scnti-

dos dc la dcmocracia. — On\ien de ta sociedad y atttoridad.

— ISxâortacion tinal.



8L> A LXIAH

Comemoracão do 137. aniversário do nasci-

mento do Poeta e Pedagogo Autônio Feli-

cia:io de Castilho

C oinemorando o 137." aniversdrio de Anlônio P'cli-

ciano de Castilho. o director tlo Cokyio Casliltio, de S. |oão

da Ma<lcira, Proí. iosc Cerc|iieira dc Vasconcelos, profe-

riu, tnima t'esta realiĩaJa no reíerido colcgio. uma alo-

cucão de bons ensinamcntos pcdagogicos e de cuidadci

tlicão, agora publicada.

A Maria da Ponte

Romance histôrico, por A. Vítor

Machado

I: unia obra uispiradi na Maria da konle. ao sabor

popular, cm tjuc o atitor pretende não dcistar sttpor tpae

os pccsonaí]cns ncla descnliadcs são apcnas prodaío de

lc'rtil imayinaltia.

Ainda assim. lão apreciávcl pro|)dsí o podcric" sc:

complelado. d.nulo aié mérilo p.ilrídtico a< senliJo do

lexlc), eom dilinido scnlido inoral e jialruilico, e enl.iu

scria uma obra dc m.iis vaslo alcauce |>ara os leilorcs.

A edieão c da Casa litlitora llcnric|iic Tôrres, k'un dc

S. Beuto, 279 l.isboa.

Stella

Com o líltilo Stel/a publica-sc em Ivítima uinu csplt-n-

dída revista calolica cle etilliira íeininina e de leiluivi reco-

mciickivel âs mãis, fillias e cspôsas crislãs.

O ntímcro de Janeiro ivissado é cic iaclo uina cstrcla

de Iuh cintilanlc tjue tkí visibilidade da louvavel dcclieatvio

e do ajirccicivcl esfdrc^o tlas stias 27 págínas de lexto.

•¥• • *
-

Quando pos prcgunlarein qucm soi.s, nJo

vades rcpo/pcr o mcbi/iJrio dos posso.s apos, ide

per a niairíciila das possas accôes.

0 que faxeis isso sois e nada mais.

Scctnccs-I'. Wk'/S AS'I'OS'/O V/V.IIC. 1

CASA NOBRE

MOBILIAS

completas de jan-

tap, escpitônio

e quapto de cama

RUA DE S. BENTO, 224
LISBO A

Portão de ferro - Paragem å porta

Telefone 2 3534

ESPELHOS

VIDROS POLIDOS

VIDRAQA3

Para môveis, montras, portas, janelas, etc.

Os melhores precos

\ T T \T T \ O T'.ÍDRICA: RUA

i V U A L \U LUX SORIANO,
'

Zi-A-LISBOA

**A DNIÂO"

puede adquirirse en

£a Coruna (Sspana):
UBRlsRÍA DLz MANWiIA MARINAS

m^[ 7$ÛŨ 1ŨS00 /

.VII I

5/#?\fe
'

, \

^)):1h^^(^;

VlO
""-

N.' s 14 e II Kmblemas da Causa Monárquica Portuguesa

'* tp- \ ^

#, f,-
>
I^v, M-v

15$00 V-jíJ''
s*TT*

10*0(1

'n®/

N: 50 Espanol

ũs tamanhos expostos represôntam o tamanho natural, em esmalte vitrificado

lienieto <i cobininva CASA DAS CONDECORACÔES

HÉLDER CUNHA-R. dos Correeiros, 140, 4. — LISBOA Telef. 21124
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