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Leiam neste niímero :

0 BOM CAMINHO DA REFLEXÅO

II comunismo ha due îaccie

// comunismo ha due fnccie, come ben diceva poco

ftt in mt discoroso it Cardinale l.iinart di Lilla: ~Una

brutale, lã dovc egli c padnmc cd ttna umichcvok, lú

dove c)>li vttole introdtirsi ■.

La faccia brttsca la mostra abbastanza in Rttssia,

net Mcssico c nella Spagna. Nott v'ha peto dttbbio, chc

csso tenda alla ccnqttista di ttttto il mondo ; allora

niostrerii dappertuttn la sua vcra fisionamia.
Ne fa fede Dimitrow, l'incarnato della rivohtzione

mondialc: iCapitanati da Staltn la nostra artnata poti-

ticn di milioni puô e deve sttpertire ttttte le difficoltû,

lĩnccre arditamcnte tutti gli ostacoli, distruggere la

fortczca dct capitalismo c assicttrarc la vittoria del

socialismo in ttttto il mottdoĸ

'JIu Carta PaStoral, <lo Sr. Bispo ite Coire (Suísta),
II. I.ourcn^o Matitis, cm 19 de Janeiro tic 10J7).

0 comunismo tem duas faces

0 comunisnio tent Jttns faces, como bem disse há

pouco nutn discttrso o Cardial Licnart de Lille: -Brutat,

ondc jd é senltor, amigável, onde qttcrc introduzir-se>.

A face hrttsca moslra-a claramcntc na Ritssia, no

México c tta Espaiiha. Não há porcm ditvida, qtte us-

sĩm pretcnde coiuiuistar todo o inundo ; e sô dcpois

mostrará a stta verdadcira fisiortomia.
Na stta fc dii Ditnitrow, o encarregado da revoítt-

cão miindiiil: Capitaneada por Stalinc a nossa armada

politica composta por milhôcs pode e deve sttpcrar ti>-

das as difictúdades, vencer ardilosamente todos os obs-

tdcutos, dcstrttir a fortaleza do capitalismo e assegttrar

a vitoria do sociatismo cm todo o miindo .

( Itihtucão do ttccho qtie se tê nci'ita).
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0 bom caminho da reîlexão

,1 importância socieil

IratanJo c

/ Jo lema O bom caminho da ^■^0,^,^'^^
JesJc o número publieado em Janetro dêsteano, ccnttntia a Jespuat '"^fjf

rcsse; pcrquanto não poucos são já os teslemunhos de apreco e congiatula.ac de muttos letto

res c da imprensa nacicnal e estranjeira.
,.„•:„,> ljt,nni'mrnto<: de reco-

O bom caminho da reflexão go,a do preJieaJo raro

d\-?'"r*?0^
nheeiJas aulcridades, incJitos, cheios de verJaJes

e Je inegavel opcdunrJaJc n°™Pf°l™-%
Nãc basla o combate Jas máQtiinas Je guerra, potQiie o mats lunJo e amplo eombate, o

mais racional, co JirigiJo å IntcHgéncia e a vontaJe dcs hcmens.
.

falac nos

Importa imiltiplicar bem csle combate, mas e nreciso quc os^ombolenUsatbam
talar no<

jmbienles sociais, esclarecendc os humilJes e aeautclanJo-os do op ioco, uu <£
/ista campanha de «,1 Uniãc~, mercê da comnrovaJa atitottJaJe do

^,
homens bons c

de reconheetda klcneidade moral e intclectuaí quc Ihe Jispensaram ia coab

^^ ^
™

ensinamenlcs, visa tormar combalentes, alheiosa veeinenctas Jcsconccrlan^e^ml^ica
<-

lutos nas posicôes Je prcpaganda, on mesmc Jianle Jos atranios as asscaa.oes secrcta- e uvc

l!'CÍCnáaiem a Queira ignorar, sabcnJo Ja Jislinla cccperacãe Jos
í^«^íf'^^

a Jistinguem, não sabemos quem sei'a no número Jos obretros Ja civiluacaocista potq c no

é gralo distingiur, nessa valicsa cocperacãe, o retrø i/i/ito e

^j >
™

^,Yĩ%3
Cabrai Moncâda, Ainorun ũirâo, Cunha doncalves, Marcello Laelano, Afiamo t'asoto, Migiul

fancho /,quierJo e AlmeiJa t'tisébie.
, //„,■*,, tnU dmn'fmento-

Con/inuanJo a accão Jesta pléiaJe, Jamos nesle numcrc Je A i/n,ao~trc.5 cfcpomĸntos

Je sensível clare,a ccm retiexôes Je análise sôbre a grave contusao socia c/c />. iapt

<"j£ <?»f
anelam Ji/nnJir e pcpulari,ar Joutrinas salvaJoras em face Jas tcalniaJes seaais dos nos~

S°S

ÍL'mD™emos esies novos Jepoi'mentcs ao amávcl acolhtmenlo que se Jignaram dispensar-nos

três tigtiras Je esttmaJo ménto, os frs. Dr. Domingos Pinto Coelho notavel jtirtseonsttlto
desta

ciJaJc, Ccnselheuo Anlônic Cabral, antigo Ministro Ja Marinhae Ultramar ao Mtntskno orga-

ni,aJo por Campos /ienriques cnt 25 Je Dcembro Je 190S, e Dr. Dcn Jose Martano Mota, Ret-

tor Ja UniversiJade de fepilha.
/„-,vv,-,v„ -,,

Utn ilustre olicíal do /ĩxéreito, que vem prestando a Cbra do Lstado Aoro deudidacco-

pcracãe, ao saber desta campanha, escreveti-nos, di,endo : «Presto homenagem a nobre e

patriôtica campanha anti-comunista da revista *A Uniao».

FJimamcs muito registar agora os no~sos agradeeimentos, e mais ainda pela c.xprc.wvt-

dade dêsle reconheeimento pelo qual verilieamos a inteligência que vem mereecndo U bom

caminho da reflexão.

Quanto nitiis se mcdita no assunto, maís sc afrontada pela impunidadc c pcltis bens que

ratliea iĸi espírito a verdadc do conceĩto, tlísírutam os maus c pelas clorcs c pela mise-

scountlti o qtial, no ftindo do comunismo, o ría quc c a sortc dc tantos dos melliorcs .

qtrc luí c um problcma reliqioso. Eis o problema.

A alma c ímortal? I: como o supremo descjo do homcm e â

O dcstino do homcm eiimpte-se toJo nestc fclicídade, eonccbe-sc quc esse dcsoo ha-de

mmul0<; ser satísíeíto por mcTtlo. íicĩo so divcrso mas

0>u a vída tcrrcna é símplcs picíloqo c até contraditcíric\ conforme se adoptc csta ou

prcparacâo cíuma outra vida, cssa imorlal, aquela das concepcôcs antagcínicas sôbre o

onde sc ctimpensam as JesigualJaJes que, na dcstino áo htimcm.

vítia tenenn. Scio manífcstas, e onde c rcsta- Ov<\, para o comumsta, todo o destino do

belceicla a /ustt\~a, quc nesfc mundo c t.io homcm sc realira ncstc mundo.
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Crer na alma imortal, numa vida sobrcna-

tural ondc se realine a justiga, islo c, onde os

maus recebam o castíqo, os bons, o prémio,
numa palavra crcr cm Deus, pura utcTpía !

I; eis porque o primeíro artiqo do progromo
sovíéfico c a guerra íeron a Deus c a quanfo
se ínspire em reliqião.

Ora a crciica cm Dcus, além de scr con-

ceito inqéníto c\ã alma luimana- -como o prova

a observagão e a liistôrin que não registam
um scí povo scm fé reliqíosa, verdadeira ou

falsa c conceito com as mais fundas raizes

na tradígão. Eis porque ns\ l-cússia a campanha
contra Detis sentc a nccessidade de se revcstír

dutna víolt'iicia eduina lcnacicladcscm tréquos.
I: fenômeno íqual, afé mais víolento. se pos-

sívcl, sc observa na Lspanha comunista.

Admitído, poís, qtie o volo de fclicídade

tem de rcccber satístacão na tcrra e stí aí; e,

por outro lado, cjuc c utopia a crenca num

Dcus justiceíro, t|tie na ■<,k\ô sobrenatural cas-

tique os crimes, a libcrdadc, ou mel'nor. licenca
humana, não conhcce maís límiles. Todos os

meios são lcqítimos, tôcla a acgão é líeita,

desde que sc dirija a realÍHar a íclicidade

mundana, única a que se aspíra.

Se cslc problcma índividual se convcrtc

cm colectívo, o marxísmo observa que, no

lislaclo capitalista, ctli maís complcxívamcnlc,
nas N'accies c|tie a si prôprías se dãcT o nome

de civilÍHadas, a elasse víliina, a classc â qtial
mais sc recusa a íclícidadc fcrrcna c a classc

proletária e nisto tcm o marxísmo raHão.

Ao 1." ponto do proqrama, qucrra a Dcus,

adicíona-sc, pois, um 2.", luta ûe classcs, reac-

Cãodasclasscsprolctcíríasccantra tôdas quantas
scjam dctentoras do capítal, afim dcstas scrcm

c.xpropriadas e das ríqueĩas se convcrlereni

cm patrimcínio comum, não de tôda a huma-

nidadc, mas cla classe que foi proletiiria— com

cxclusão, advírta-se bcm, das outras. Isso

prova-sc coni tôda a lcqislac<ĩo sovíética,
onde as leis sãcT dífercntcs conforme são de

aplicar a classe operária, urbana ou nislica,

ou dc aplicar as outras classes.

I: na administracão da jtistica, íqual norma

c observada : os tríbunais interprctam as leis

com a maís aibitráría amplitude para favore-

cerem aquelas classes cm prejuÍHo das outras.

Terceíro artÍLío c\o proqrama c qtic, na

socícdadc capitalísta, ct homem tcm vívido

ncĩo scí escravo da utopia dtim Dcus, mas de

outras utopias, conui a família, a pcitría. ctc,

que cm Detis buscam a sua raíc.

I.íbertc-se, poís, o homem das peías que o

entravam !

f:ora, pois, coin a famílía, proclamando-se
o dívcírcío, o iimor livre, o abc'irtc). ctc.

Fora com a pcitría, proclamando-se o ím-

periolísmo sctvícIíco destinado a uma domina-

Cãc^ universal.

CJ>lic pensar dcste sistcma?

CHie êlc c uma luta abcrta contra a natu-

rcĩa, luta porlanlo dcstinada a íracasso fatal.

Ncĩo pode o homem aíastar-sc de Deus.

Sc ncqa o verdadeiro, adorarci o falso.

Se neqa o Ser Suprcmo, crcra em quantas

supcrsticcies a íanlasía Ihe suqerir, qual mais

infantíl, mais ridícula, mais verqonhcasa.
A Dtissia qcmc sob a maís feron tirania

anlí-reliqíosa. Mas nem a mais cruel pcrsc-

quicão conseq'uc scnão ctu o martírío, ou c]ue

t) foqo se esconda stTb a cinHa. Ac"> mais liqeíro
dcscuidti da pressão, eís quc a \é rcssurqe c

sc manífesla, tantca mais viva quanto mais sct-

treqa de liberdade.

I.uta contra a natureHa c, ivto mencrs, a

busca da felícidade na fcrra.

Conscque o marxismo suprimír a doenca,
o cancro, a tuberculose. a cequcíra, a surden,
a paralisia, etc, ctc, dcstruidcires de tôda a

íclicídade terrestrc, a tal ponto que, sejam

quais forem c">s cTLitros clemcntos de felicidade,
a riciLicna, o lalcnto, etc, todos tĩcam aníquí-
laclos? Ah ! c]tie sc apcnas com a felicidade

dêste mundo, o homem pudesse contar, prefc-
rível scria climínar Deus a aceítá-lo de tal

crucldade!

Mas o problema moral c\á feliciciade nao

cslci scí na doenca. O homem, livre dos cscrú-

pulos, que sci a ídea cle Deus suqcrc, langa
mcio de toclos os mcícis para alcancar o que

deseja.
Admítamos quc o consiqa. I: o remorso?

Conscquc emancipar-se dele? Qtie responda
o ClaudícT do llamlet ou as mãos de ladv

Macbcth.

Mas ncm c prcciso que cntrc cm ecna o

remorso.

Suponha-sc a artista tcatral, bcla, nova,

dolada dum talcnto que assoberba as multi-

dcres. AtinqÍLi o apotîeu tla qlcíria e -dir-se-ia

da felícídadc lcrrena. scm o senão da doenca

que desconhece, ncm dci remorso que a nao

atinqc, jci que a sua carreira sc desenvolveu scm

atropcltT de ninquém.
Pois a felicídade é tcĩc") avêssa ã sua reali-
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nacao terrena que numerosos são os casos

tlessas estrêlas que voluntâríamente se apaqam

i\å scHcio maís irradiante do scu brillio, umas

vítimas cluma nostalqía qtic as condun ao

suícídicT, outras, por consoladora compensacão,
dando pasto â sua fomc de felícídade sobrc-

natural, sepultando-se em vida na cela dum

claustro.

Além de tôclas as provas que lhe provêm
cla Revelagão, a kîelíqíão Catôlíca amolda-se

por tal forma ã naturcHa humana, contém a

explicagão tão harmoníosa de todos os mistc-

ríosque a cicncia jamais consequírá resolver (e
ela na verdade, dcpoís duma pretencíosa ambi-

C<ĩo, já a ísso renunciou) que sô espíritos faccio-

sos, que não queiram deixar-se convencer, resís-

tirão ao seu poder atractivo e convincentc

Mas a relíqião, além de 1'crJaJc, c btilsamo

consolador, condiccio indíspenscivel da fclici-

d<\dc rclativa cjue é dado qonar na terra.

Taine, ímpressionatlo pclo heroismo dc

lantas reliqiosas que se entreqam as mais rc-

puqnantes tareías e nelas vivem com o rctlexo

no rosto da alcqria ciue llics vai na alma, ín-

tcrroqava alqumas sôbrc a fontc ondc íam

haurir aquela alcqria c a íôrca da sua abne-

qacão; e clas rcspondiam apontando para o

sdcrário! A hôstia consaqrada, a comunhcĩo

ciuotídíana, cis a íonte!

E outra não há ! Rcpetimos: buscar a fclí-

cidade na tcrra é a maís dcsoladora utopía.
N'em ct são os quc o vuly'o tem por mais íelí-

zes! Que írísantc prova constituíria prcquntá-
-lo a--. Stalíne... se êlc acaso quisesse rcs-

ponder com sinceridaclc!

Que abísmo de remorsos, de inquictacão,
de desconfiancas, de terror nãa írão nac]ucla

alma, que, a busca cio paraísc") na terra, assas-

sinando a direíta c â esquerda, mantendo em

prísôes e em campos de deporlacão milhôes

dc vítimas sofrendo sorte atron, atinal sti en-

controu dcsde esta tcrra. . . o ínfeino!

Acrescc, porém, quc, cncarado mcsmo o

problcma terrcno scí sob o seu aspecto eco-

nômico, o sovíetismo tem sído um fracasso,

porque, mcsmo ncsse campo, êle pretendc
lutar ctTiitra o invcncívcl, a natureHa humana.

Se tôda a propriedade c colectíva, se o

esfôrc.o que o hcTmem desenvolve no trabalho

revcrte não para êle, mas para a colectividade,
se ixtís c iqual o frulo cka cjuc trabalha muíto

ou pctuco, do c|tic é lĸíbil c cuidadoso e c\o

bocal e descuidado e prcquicoso, o cstímulo

normal do trabalhador esvai-se. Isto sérá

e£oismo, mas c assím e, vamos, que é um

eqoismo leqitímo. tão radicadcT na natureza

luimana que não há desarreigá-lo.

Para não ser assim, sería necessáría a

abnegacão de santos e a humanidade não é,

lonqe disso, composta de santos.

Os sovietes batalhando contra isto, mais

unia vez batalharam contra a natureza e por

isso tiveram de reconhecer-se vencidos.

OrqaniHaram concursos com prémíos para

os opercirios maís hábeis, maís esforgados,

produtores de maíor soma de trabalho.

Deccrto custou a retraetacão, a humilhacão>
tanto mais que versava sôbre um ponto cul-

mínante do proqrama.. . redentor!

Mas teve de ser !

K mais aínda ! A Rússia reconheee jci uma

propriedade índívidual ; a do opcrarío, fruto

do trabalho prôprio, c a do camponcs culti-

vador Ao seu campo. A miséria na Kiissia c

ainda hoje extrcma para a qrande maíoria,

como o atestam, convcrqcntcs, testemunhos de

numerosas íontcs. Mas que sería sc ncio foram

aquelas concessôes !

Mas, ainda uoutros canipos, a RLÍssía.depoís
de lutd desesperada contra a naturcHa sempre

invcncível, tcvc de rccuar.

A populacão ía dimínuindo assustadora-

mentc. fruto nalural do amor lívrc, da desorqa-

nizacão da família, c\n leqalidade do abôrto. . .

Acrescia, porêm, que a prôpria natalídade,

cm vch de elcmento salutar, se ccTnvcrtia em

causa dc ruína pelos bandos de rapaniada quc,

dando larqas aos piorcs ínstíntos, ínfestavam

os campos e assaltavam as feíras campestres

e até as habitacôes ísc">ladas, cometendo tôda

a casta de dcpredaccres e de vioDncías.

Outro recuo: dificultcTLi-sc o divôrcio, proí-
bíu-sc ci alxôrto, animou-se com subsídícTS a

constituíccĩo de famílias- ■ •

bicartio por aqui as rnarchas a/rds ?

|á cuivímos, também, que, em matéria dc

querra ã relíqião, se manifesta mudanga. Por

enquanto, porêm, íicio lui confĩrmacão. E aí a

rcviravolta é muito maís inverosimil, vísto que,

sc em certos niimeros c\o proqrama, há teo-

rías, simplesmente. que a prática vai revelando

errcíncas, na querra a Deus, não há scí ísso,
hci a fúria satâníca cjue bem clara se revela

na barbaric das atrocídades cometídas! Ncíct!

O homem, mesmo o píor, deíxado a sí, seria

incatTan de crueldadcs taís! I: forcoso admítir

a íntervenccio do anjo em rcvolta !
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I: tempo tlc concluir.

O comunismo pocle e deve ciassiticar-sc
como o mais violento de todos os movímentos

confra Dcus. I.uta para abolir tôda a ídea do

sobrenatural c com pretensão a dominar o

mundo ínteiro, crcmos quc stí aqora ! Dír-se-ia

tratar-se da luta suprema de Sataiuis contra
Deus!

Posto assim o problema e c assim que
éle deve pôr-se- a nossa confianca não clcvc

abalar-sc. Porlae inlcri ncn praevalebunt.
Mas a conlianca não clcvc lcvar â inércia

nti scqucr a ciímínuir o nosso esfôrc.o.
Ao contrário: c vontade de Dcus que. na

salvacTĸT do homem, seja índíspcnstívcl a coo-

peracão do homem.

l-cesume-sc isto cm duas palavras: Accão

( atálica !

DOMINGOS PlNTO Coid.HO

\*J Comunísmo, é uma utopía. O Socíalismo,
é uma rcde de ilusôes. A Iqualdade. c uma

palavra que e.xistc sômente nos dícíoiicirios.

Lmquanto houver mundo, hci-de haver sem-

pre ricos c pobres. \l é necesscírío que assím

scja. Sc todcTS fôssem rícos, ou scquer reme-

díados, <■', havería quem sc cnterrasse nas mí-

nas, para ir arrancar o carvão as entranhas

da terra ? pllavería qucm sc arriscassc a

afrontar as iras do inar, para rccolher o pcíxe

precíso para a alímentacão?
Não sc pocle passar scm o capítal, como

se não pode passar sem o Irabalho. llm e

outro clcvcm scr, portanto, respcítados c pro-

tcqídos.

Todos, os cídadãos cstcio sujeitos a sofrí-

mcntos. li da condícão humana. As classcs

trabalhadoras, lancando-sc no fraqor das re-

volucôcs aiicirquícas, rebclando-se contra o

capital, tornam mais aqudos cts scus sofrímcn-

fos, cujas conseqiiêncías desastrcTsas niio po-

dem scr cvitadas, seja quem fôr c]Lie qovernc

fi evidente c]tie todos os que detêm o po-

dcr siica obriqados a mclhorar as condicôes
socíais dos que Irabalham. llm tiabalhador,
não é um escravo: c tim scr díqno de todo o

respeito, quando sabe compreender e cumprir
os scus dcveres. Indispcnscivcl é, pctís, que se

tcnham cm consideracão as suas justas neces-

sídades, que se atcndam cts sclis díreitos, as

suas esperancas raHoáveis, sem sc perder dc
visfa o cciuílíbrío socíal c econcímíco.

A scmelhanca de Cristo, que desejara que
íôssem até ftle os pequeninos—Sinite parvulos
venire ad me—, os qrandes, os poderosos, os

bafcjados pela íortuna, devem favorecer os

humildcs, os pequenos, os que labutam e lí-

dam, afanosamente. entreques ãs duras can-

seiras da vicla. Lstes, pelo seu lado, em ven de

se consaqrarem, no tumulto de Vcis declama-

Côcs, â tarcfa irrcalÍHcível de destruír as clas-

ses preponderantes, que, pelos seus meios de

accãcT, desde a inteliqência até ao dinheiro,
fizeram nasccr e prosperar as índLÍstrias, que
deram ãqucles os meíos de víver, devem, em
scii prcípricT interêssc, discutir serenamente as

condícôcs do trabalho com os quc lho forne-

gam, devem produHÍr, economizar, socorrer-se
mûtuamente, fugindo assim â miséria e as dí-

fieuldadcs da exisfcncia.

Suprimir a propriedade, para quê? PPara
enfraquecer a riquena qeral, visto que ninguém
trabalharia com boa vontade em benefício do

que não fôsse propríamente seu ? Sería tolher

o (Troqrcsst), prcjudícar a sociedade, e, assim,
causar também prejuÍHO tjrave a cada um dos

menibros que a compôem.
Tudo isto está dito e redito, mas niĩo é

mau repcti-lo.
São qrancies, sem ck'ivida, os males c\c\

hora presentc Rcmcdios para clcs? Indica-os

e ensina-os a Iqreja Catcilica. Siqam-se as suas
doutrínas, observem-sc as suas máxímas, cum-

pram-se os seus prcceitos, e tôdas as díssen-

Côes dcsapareccicic), cessarão tôdas as hostili-

dades. teivi fĩm ci mal-estar de que enferma a

humanídade.

Com Dcus e em Deus, estci a solucão das

dilîculdades, dos problemas, das dcivídas, que
tão aquda tornam a crise em que se debatem

os povos, nos clías agitados e tempestuosos
que aí se vão sucedendo, por entre grítos de

horror, qesfos de raiva, punhos cerrados pelo
ôdio. tcarrentes impetuosas de láqrímas e de

sanquc !

Antôxio Cabpai.

Cn todos los tiempos para la conscrvacicín

dc la fc, frenfe a los errores con que se ha

combatido a la Iqlcsía Santa, cn sus luchas

eon encmiqos exteriores e interiores se ham

formado asociacíoncs cic cristianos, los que,
tinícndo sus esfuerzos han hecho frente a todas
las herejias.
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I.as Confereíicias dc Caikiad han venido
a Ilenar una necesidad de la cpoca actual v

prueba dc ello es, cl que, como semilla divina",
han oerminado con fecundídad cxtraordínaría.

l-ormadas por jovcncs estudíantes, cele-
braron su prímcra reunion en Mavo de 1S35,
en la Capilla de San Viccnte de Paul deTa'
Iq'lesia c\et Saint Ltienne du Mont en Paris con
solo ocho socios, cl mavor de 20 aiios, v

aciuel qrano de mostara puesto por Feder'íco
Ozanam v sus siete amíqos, síqnifican hov
14.000 Conícrcncias con 200.000 socíos que

rcpartíeron en 1951 doscientos mill'.ones de
pesetas. Su reqlamento v sus sabrosos comen-
laríos se adoptan a todos los luqarcs v a

todas razas. cstendiendose por todas las íati-
tudcs, a su sombra se colijan 'as cinco parlcs
del mnndo, conio cl mar baiian todos !os
conimentes.

Como consccuencia de la libcrtad en la
cmĩsíon del pensamiento, hacíendo posible
todas las propayandas, se ha caído cn la in-

tlifcrencia reliqiosa. apartandosede lostcmplos,
midíendose por cl mismo rasero la Verdad v

cl error hasta lleqas a la mas completa iqno-
rancía clc las verdades reveladas.

Consecuencia lôqka, la que atravesamos
en los momcntos prcscntes, el anarquismo y
su secuela el sindicalismo rcvolucionarío, han
lleqado a ser una tríste realídad histôríca :

solo ciucda, para no hundirnos cn el abísmo^
volver a las ensenanzas dc los cvanqelíos.

A corrcqir cstos males tiendcn las Confe-
rcncias tlc Caritlad, visitantlo a los pobrcs en

sus domicilios, compenetrandose com amor

cristíano en stis miserías, llevandoles con cl
bono material, fc, compasion. alienlos v con-

sticlos; en una palabra, la dádiva del coYazon
i|iie sc mueve a ímpulsos del amor de Díos.

Principal fruto quc sc alcanza que el Confe-
rente se hace cada dia mas pcrfecfo.

No se limitan las Confcrencias a la vizíta

clomicilíaría, sc e.xlíende su actuacion a toda
la accícín social, con (Tatronatos, secretariado
ilcl pucblo, abriqo de naveqantes, elc. apro-
ximando así las clascs socíales, sírvicndo dc

ptientc de unicín, acostando las distancías,
enfrc cl rico v cl pobrc, establecĩendo cntre

ellos la vcrtladcra, la única fratcrnidad posible.
Fomentando la obra tle !as Coníerencías

de Caridad sc hace patria. Cuanfos iovencs
til separarse de sus íamilias en la edad mas

pelíqrosa de su vida, han acresccntado la fc
dc sus mavorcs, apartandose de los pelíqros,
proteqidos por las aniistades v los buenos

cjemplos que cncontraron en el seno de la
Confercncia.

fndifercnles a toda polítíca, no puede esta
ser motivo de conservacíôn entre los socios v
menos en las visitas clomíciliarias. Al fomentar
las lecturas piadosas deben poner especial
cuidado cn difundir tan solo sanas doctrinas.

1:1 Cristíanismo es un príncípio de vída

que ha transformado el mundo, la Caridad

c]tic llcvan los confercntes es un elemento
ixicleroso de la paz social.

1:1 fomenfado es un deber cle todo buen
catcílico.

Sevilla, 1 Abril 1937.

I. M. M.

+ • +

Centro .[aito Poituouês

StMTct.mailo (ícrnl tlo C. C. I\

A bem da solucão de casos pcndentes, tem
ímportâncía dccísíva estas indicacôes :

---Decrclo-Lei N.° 27:003 saiu, na íntegra,
no N.°,502 cle «A llmao->, de Setembro de 1030.

-L; exíqidci a declaragão, do Decreto-Lei
N.° 27:003, para ínsirtiir o respectivo processo
de habilitaciĩo clos requerentes de diplomas do
ensino partícular.

— Ncio é das atribuícôcs das Iuntas de Lre-

quesia qualquer deliberaccio queaíecfeosactos
do cullo caftílíco; porquanto sô podem deli-
berar sôbre a aJniiiiistracJo e conscrvacão dos
templcs e objecios inobiliários que os guarne-

cent, quando nao ha/a corperacJo fabriqtteira
legalnierJe conslítuíJa. (Artíqo 199.", N." 13.°,
do Ccidiqo Admínístratívo).

-- A constitui'cão, modificacão c substituî-

Ciio^ das CAorporacôes encarreqadas do culto
catcílico scí poderá ter luqar medíante partici-
paccio feíta pelo.liispo du díocese onde a

Corporaccio tiver a sua scde ctli por seu pro-
curador. (Artíqo 5." c\o Decreto-Lei N.° í 1:SS7).
Não tem compctêncía leqal o pároco quc,
iuío tcndo procuracão do seu Prclado, apre-
sente, no Ciovérno Civil respeetivo, a referida
participacão.

—

Competc até 31 dc Dezembro de 1937
ao Admínistrador clo Concclho- e, depois da

referkja data, c da competência do Presídente
dá Câmara Municípal— tomar as providências
necesscirías pela manutencão da ordem e tran-
qiiilidade piiblica; e por isso, nos casos em



A LN'IAO 817

que as círcunstâncias facam prevcr a neces-

sidade das referidas providcncias, como suceclc
em alqumas qrandes romarias, c, a Corpora-
Cão do Cullo respcctíva, cntidadc compctcnle
para as pedir.

* • *

"A rnifi<>» íia iiiii»roiis«i
O liltimo niimero de <A llnião» mereccu

cspeciais rcíerências de aprcco, c]iie muito

aqradecemos, e vamos transerevcr :

«A UNIÃO

l:n nucslro jioder cl niimero corrcspondicnte a marzo

dc "A llnicio,,, ôrgano olîcial de! Cenlro Catôlico Portu

gucs, tjuc se publica en l.isboa.

Se siguc en cl la bicn oricnlatla labor de divulgaciôn

calôlíca, a la que la Dedaceiôn declica una alencitin muv

cspccial, y conticnc el sumarío tjne transcribimos :

"Alcluya.. (editorial). "1:1 buen camnio de la rellcxiôn,,,

consideracioncs oportuiins, por los doctores Aíranío Pci-

xolo, Miguel Sanclio lzt]uicrdo y José de Almeida Husc-

bío. "Cristo, protcctor de la bscuela porluyuesa,,, por

Ccindída blorinda bcrreira. "Santos I.ugnres : lerusalcn y

1:1 Calvario.,. "Pasloral colectiva clel episcopaclo porlu-

gucs,,. "I.a gtierru de los cien anos,,. Sus rcilejos en Porlu-

gal, diserlacitin prescnlada a la hdcullutl tlc I.etras tle la

tlniversidatl de l.isboa, para el doclorado, por Ccíndidn

blorinda b'errcira. "I.a gtierra cn Esj>aiia„. bas ruinas del

Monumento al Sagrado Corazôn de leAis, cn cl Cerro de

los Angelcs. I.oc muertos dc la balangc. La clígna aclitud

de Porltigal. "1:1 17° aniversaiio tle "A llniâo.. en la

Prensa,,. "NTiestros amigos.,.

Agradeconios cordialnientc la atenciôn del cnvio. y

dcsejamos a la pulcra revisla lusitana los cxitos a qtte por

su labor se hace acreedora.

(l)o cliário «E1 Pucblo t",allet>0», ôi^ano de l'alan^e

l'spiiãola tU' l.ts ./. O. .V, S'. en (iillieia, ,Ic 30

de Marc;o yassado).

®

LINA GIMN RHVISTA CATOLICA

llcmos recibiclo la rcvisla catblien jiortugucsa "A

llnião.,, tirgano olĩcial tlel Cenlro Calolico l'oiTugtics, que

rcaliza uiia intcusa y lina camjiaũa cle |)ic)|)ciganda cle los

valores csj>iritualcs dcl catolicismo.

1:1 sttmarío tlcl niimcro corres|)ondicnte al mes clc

maizo, es el siguicntc :

; Aleltiia !

'O bom caiiiinho <.\,\ i'ellevio.,. Cc>n,itlcrat'ôes oi>or

lunas e expressivas, pclos Snrs. Drs. Aíranío Peixoto, Mí-

guel Sancho izquierdo c Josc dc Almeída lĩusebio.

"Cristo protector da bscola Portuguesa.,, pela Snra.

Dra. I). C'andida blorinda berreira.

"l.ugares Sanlos : icrusalcm. O Calvario...

"Pasloral colectiva do Ijiiscopado portugucs...

"A guerra dos cem anos... Seus rellexos em Porlugal

(eonclusão) : disscrlacão aprescntada a bacultadc de Le-

Iras da llniversidade de Lisboa. para o acto de doulora-

mento, j>or Cantlitla blorinda Pcrrcira.

"A guerra em bspanha,,. As ruinas da monumental

eslatua ao Sagrado Coracão de lestis en el Cerro de los

Angclcs.

Presente ! Os mortos da b'alangc.

A digna alítttde de Portugal.

O 17.° anivcrsario de "A llnião,. na Imprensa.

O tiltimo niimero dc "A Llnião.. na Imprensn.

Os nossos ainigos.

Scccão dc publicidadc.

[I)o diário «Sur», droano de l.i revolitcion naeioua-

naí sindicalista, dc jM.í ĩa^a, de 30 de Marco

passado).

®

LA UNION»

l:n I.isboa ha ajiarecído ttna rcvisla, brgano otĩcial

dcl Cenlro CaUilico Porhigucs, cuya finalídad, como sti

niismo lilulo indica. es procurar la unicin sagrada entre

los cattilicos.

Por ser calohca y ser jioiTuguesa esa rcvista, nos cs

gralo tlar cuenta tle ella.

I;n su númcro. correspondienlc al mcs de niarro,

presenta el síguienle sumario

"Aleluya... 'bl btien Camino de la rctlcviôn.,.—

"Cristo protector de la cscuela portuguesa,,.-— "I.ugares

Santos...— "Pastoral Colectiva tlel Episcopado poiTugués,,.
— "ba guerra de los cien aiios... Sus retlejos en Porlugal

(eonchisibti) : disertaciôn prcscniada a la bacultad de I.c-

iras de la Uuivcrsitlad de l.isboa, para su Doctorado, por

Ccindida blorínda b'erreira,— "I.a gucrra cn lispaũa.. : las

ruínas tle la monumcntal estatua dcl Sagrado Corazôn dc

lestis cn el Cerio de los Angcles.— "Presentc. los muer-

tos de balangc, la digua achtud de Portugal, 1:1 17 ani-

versario de "l.a tlníon , en la ímprenta : el último número

de "l.a tlnicín,. . n la itnprcnla. Los nucstros amigos.
—

Secciôn dc [>ub!ícidad.

Con gran salistaccibn vennnos rccibiendo los nt'une-

ros de la documenlada rcvisla, con la cual gustosos csta-

blcccmos el cambio. tambicn por ser catblica y scr porlu-

gticsa. unido al mcrito de la doctrina que nos aporta y la

corriente de cspiritualidad quc nos accrca a nuestros hcr-

manos de Porlugal. anliclosos coino nosolros del triunl'o

dc la fc sol>re la bai barie. dc la l-.'elígitin sobre el alcísmo.
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dc la nacionalídad hispana sobre el monslruo eomu

nisla.

I.n la Rúa Capclo, 5 (í.° izcjuicrda) sc edila esla pre-

ciosa revisla, a la que enviamos nuestro cordial saltido

dcseándole grandes prosperidades.

I I)u diário
'

El Corteo de Zamora>>, de 31 do pas-

sado mês de Marco).

®

|cí reccbcmos o n." ãOS da tiptima revista "A União...

tirgão otĩcíal do Ccnlro Catôlico Português c revista de

docunienlaccio.

Itstc ntimero é particularmcnte ínlercssanle porqnc

alc'ni de |ireciosa colaboracão de ilustres escritores insere

na inlegra o notabilissimo clocumenlo que c a última Pas-

loral Colectiva do i iiiscopado Português.

( Do semanário Cidade de Tomar*, de 1 1 do cor-

i enle mês).

Tambcm o scmaiicírío «Correio -\c\ Feira»,

de 5 do corrcnte, publicou unia rcfcréncia ao

tuimero de «A União» do passado mcs clc

Marco, nolando o íntcrcsse clo referido nii-

mero. F ct dícírío «N'ovídadcs», dc 51 cic

Marc<), publĩcou o sumário c\o liltímo m'imcro

de «A Unicio».

®

Fm referência ao inímero de «A Uniiio»,

publicado no passado mcs clc Dczembro, in-

seriu «0 Fvanqelho», semanário de propa-

qanda relíqiosa, c]tie se publica cm Lourenco
Marques, no seu número de 8 de Fevcreiro

passado, o sequintc :

A revisla mcnsal "A União... ôrgão olicial clo Cenlro

CaUilico PoiTuguês. c|tic se juibiica cm l.isboa, aprescntou

o scu n." 305, com '_' I páginas de excelentes artigcis e in-

leress.inte clocumenlcicão.

Os nossos |>arabcns.

®

O seniaiuirío de Viseu, «Jornal tla licira*

Iranscrevcu, na íntcqra, com as mclhorcs rc-

íerências, o artiqo quc «A llnião» publicou
sob o título O nosso ponto Jc inlransigência.

Aos dois scmaiiciríos «0 Fvanqelho» c

«|ornal da l>eiru» apresentomos também os

ntisst)S aqradecimcntos.

Os nossos amiii'os

Ministro da Polônia

O novo ministro plenípotenciário da Po-

Kinía, Sr. Karol Dubicz-Penther, teve a amabi-

lídade. (|ue muito agradecemos, de nos apre-

scntar, no dia 51 áo mcs findo, os seus cum-

primentos.

®

Diqnaram-se dispensar-nos a honra da sua

vísíta, ci que muito agradecemos, os Srs. :

Conselheiro Antcinio Cabral, Coronel José da

Costa Pereira, c P.e Jacinto Lcite Peixoto, pá-
roco dc Santo Hstevam cle Barrosas (Lou-
zada).

®

Teve a amabilidade de nos apresentar os

seus cumprimentos de despedida, dias antes

de partir para a cklade da Horta (Acôres), o
nosso prezado amíqci Sr. Capítiio José Rodri-

qties cla Silva Mendes, novc"> qovernador civil
clo dístrito da llorta.

O cspíríto conciliador e recto que tanto

caracterizou a acccitT do Sr. Capitão Silva

Mcndcs quando chcfe dos dístritos de Aveiro,
beja e l.eiria, é qarantía de prevísibílidade
para ajuizarmos que foí, nao sem sacrifícío,
merecer a mcsma considcraccio dc justico.

®

Dedícaram cspecíal íntercsse pela propa-

qanda do liltímo luiinero de «A União», o

que muito rcccinhecidos aqradecemos, os Srs. :

D. Dinorah de Castrc") Rodrigues, de í*afe, Al-

cíno Amadeu Alves, de Moncorvo, P.e Anqelo
Mínhava, dc Vila Real, c Armando Mc">nteiro,
da ilha de Santa Maria (Accires).

®

IcáJio Accrcs-C T 2-A V-de Ponta Del-

qada, transmitiu no álci 14 do corrente mês, o
sumárío dc) N.° 50S de «A Uniiio*.

Os nossos reconhecídos aqradecimentos.

.

+ m *
— ——■

ÊSTE N'LMERO FOI VISADO

PLL\ COMISSÃO DE CENSURA
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Factos e tiotas

X;i Assonibloia Xanonal

Do «Dicirio das Sessôes»--N." 125, do clia
10 do corrcnte mcs, que oublíca o rclato da

scssão dé\ Asscniblea Nacional realizada no

dia antcríor. transcrevcmos, na ínteqra, o dis-

curso do deputado, Snr. Dr. Francisco Xavíer

de Almcída Garrett, na discussão da proposta
de lei relatíva ã orqanizacão corporativa da

agricultura ; porquanto reune consideracôes
subsídícirías e justas em ordem a atcndcr os

interésses a<qrícolas que a fortuna de uns e a

distâncía cle cTulros não admitiram aínda a

scrío cstudo e conscquente solicitude.

Ordem do dia

O Sr. Presidente : Hslá em discussão a |>ro|)osta dc

lei sôbrc a organizaeão corporativa cla agricultura.
T'em a palavra o Sr. Deputado Almeida Garrclt.

O Sr. Almeida Garrett :
— Sr. Presídenlc : como la-

vrador qtte há muito Irabalha a terra e quc, ao mesmo

tcmpo, lcin dedícado o seu melhor carinho a um sindicalo

agrícola. julguei-me no dever de subír a esla tribuna para,

em poucas palavras, tlizer sôbre a proposta tle lci em dis-

cussão não sô o <|iie penso, mas tambcm o que julgo

ser o sentir e o jiensar tle um bom par de portugueses

que tla tcrra vivcm

Dcvo tlesdc j.i decTarar que licou muito aquém da

minha expectaliva a proposta dc lei sôbre a organizacão

eorporaliva da agi'ic'tilluia agora prescnle n discussão, e

alĩrmo atc que, na minha maneira tle ver, ela carccc dc

scr |>or tal íorma csclarecida, conipletada c moditicada,

islo c, j>c>r tal íorma refundída, quc. tlepois dc apreciada

por esla Assemblea, tjue assim contribuíria para utna sua

melhor apresentacão futura, mais conviría, talvez, para

bcm da Nacão e da agriculttira, rejeilá-Ia na gencralídade,

do quc, em assunto de lanta monta, produzir trabalho

imperfeilt). incompleto oti desconcxo, conio seria o restil-

lante de, porvcntura, sc Ihc inlroduzirem modílicncôes dc-

masiado profcmdas, qttc, tlcvido ao factor tcmpo, não

podem nqui scr stilicientemente pondcradas. e quando, a

mcu vcr, na jiroposta latn mal definido se cnconlra o pen-

samenlo tlo Govcrno n.ĩo so em alguus dos jioucos de-

lalhes ajircsentados, mas sobi cludo em relacão ao conjunto

da construcão c|tie pretende crgucr,

O pareccr da Câmnra Corporaliva iicĩo conscguiu

modificar esta minha opinião, j>ois. salvo algumas erudítas

considerncôes, cin cju.ísí nada csclareee a projiosta

Sei bem que, ao disculircmsc atjtii outras proposlas

de lci alguns iluslres Dcpulados tcm lido a met itciria e

muito louvável alencão de esclarecer esta Assemblea sôbre

o pensamento c oríentacão do Govcrno quando cle se não

encontra sufĩcíentemente csclarecido nas bases apresenta-

das ; c, assim, otiso esperar que também sôbre a proposta

cm discussão algtun ilustre Deputado possa elucidar-me

sôbre os reparos que adiante terei ocasião de produzir.

Deconheco a necessidade de uma organiHacão cor-

porativa da agricultura, mas entendo que, se sob o ponto

de vista social, na partc que díz respeito á proteccão de-

vida ao trabalhador rural, há maniícsta necessidade em

que ela seja tolalitária, sob o ponto de vísta econômico e

da jTroducão soti partidcírio da organizacão corporativa

redtizida apenas a um pequeno ntimero de produtos, orga-

niHa<;ão esta que sti se iria cstabelecendo â medida que

losse sendo reconhecida a sua necessidade e vantagens.

A grancle massa da producão não diferenciada, ou

acjuela que, pelo sett peqtteno volume, vai encontrando

regular escoamcnto ou, quando o não encontra, pode

râpidamente tomar outro rumo, a que não pode perturbar

os mercados, ũpara qtie envolvê-la em grémiôs de lavoura

que Ihe trarão incômodos c lhe acarrctarão despesas sem

comj>ensac.ão alguma ou, pelo menos, seni compensacão

coirespondente ? Contudo lá díz a base 11 que os orga-

nismos primáríos da organizacão corporativa quc sc pre-

tende levar a eíeilo represetitarão todos os produtorcs da

sua area, c se ii expressão de produtor agrícola t'ôr dado

o signítieado que pcla CnTnara Corporatíva é proposto

c não vejo que, senão forcadamenie, se lhc possa dar

outro—
,
sueedet á qtie todo o pequeno lavrador quc possuc

uina leira dc tcrra, traga arrendada uma horta ou cuide

de uma sorte verá a sua ja pcnosa vida sobrecarregada

coni os aborreeimentos resultantes de se encontrar direc-

tamente agremiado na séde do concclho, sédc quc por

vezes Ihc fica a distâncias enormes, quando o que o po-

deria intcrcssar, jirender c auxiliar seria o encontrar-se

agremíado na Casa de I.avoura da sua freguesia ou tlc

írcguesia prcixima. organísmo csle que lerá presente, qtte

llie dcspertar.í o espírito assoeiativo— é ainda nas frcgue-

sias que êle exíste latente- , organismo cuja accão podcr.í

acompanhar e pelo qual sc interessará, mas que (a julgar

pela redaecão da basc XI) a proposta não deseja faca

jiarte da orgnnizacão em discussão, pois apenas conscnle

quc neles se transformem os sindicatos de írcguesia exis-

lentes.

bntcndo índispcnsávcl a existência das Casas tlc I.a-

vouia como elcmento primário de assistência social aos

l>rodutores c trabalhadores rurais, e entcndo incsmo que

as Casas dc Lavoura, ao contrário do que afuaiia a Câ-

mara Cor|>oratíva. quantlo não fcissem os organísmos

iuimários da organizacão eorporativa da agricultura, de-

veriam, pelo menos, íorneccr os rcpresentantes quc cons-

lituĩririam os agremiados dc>s grémios de lavoura, se sc

persistisse em consicicrar cslcs organismos como prímários

e represcnlando todos o> produtorcs de um concelho-

Os grémios seriam assim maís caraclerizadamcnte
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corporativos, pois em l::gar de haver neles apcnas inscri-

côes individtiais, havcria neles rejiresentantes de agrupa-

mentos de produtores, isto c, das Casas de I.avoura.

O assunto c cxtremamente vasto c complexo, mas eu

não t|tiero ímporttmar V. l:x.a= por demasiado'temjio com

as mínhas consideracôes. que reprcsentam apenas um

dever de conscicncia a cumprír e não a pretcnsão de qtie

elas possam intcressar a Assemblca. Pouco posso, por-

lanto, acresccntar ao que j.i expus, mas antes de continuar

seja-mc peimítido íiasar bcm t|ue louvo o Govc'rno por

lcr pcnsado na organizacão corporatíva da agricultura

mas que não posso louvar os tcrnios da proposta cm que

jirocura realízar esta organizaeão, não porcjue não conlĩe

na forma por que o actual Govcrno á^. XacAo elaboraria

e executatía o decrcto que tlesla jiroposta viessc a rcsultar,

mas jiorque entendo, cntrc oulras ruzties, qtic a proposta

em discussão é ajienas um vago c acctalo csbôgo dc uma

organizac;ão corporativa da agrieultura. tani vago tjuc me

não c icicil mcdir o scti alcance, as suas coiiscqiic ncias c

inesmo a sua possível e cícctiva aplicac;ão. Assiin, tanto

podcria aprovar csta proposta na generalidade como apro-

varia outra cm que ligurasse uma ba^e i'uiica cm quc c

Govêrno, por se não quercr socorrer do ai lígo 109.» da

Constituĩcão, seria pura c simplcsmcnle aulorizado |>or

csta Asscmblca a promover a 01 ganizacão corporaliva tla

agricullura.

N'ão tendo os sindicatos agricolas, uem tani|)ouco a

Assocíacão Cenlral da Agricullura. consegtiidt>. t|ticisi

nunca, fazer chcgar a sua voh alc ao Govérno, é jiossr,rel

c|tie os grémios e íeclcraccies da lavoura o venham a con-

seguir. liom seria tjuc assim sucedessc. |>ara c|tie não fôssc

jiossivel, |>or exemplo, cjue tima )un!a Nacional tlc Desi-

nosos publicasse uma detci'niinacão, ao quc parccc coin

iôrea dc lci, em quc uma clas paiTes contralantes, o iiiclus

Irial rcsinciro dispôe dos pinheirus dos propiictarios cjtic

os descjam rcsinar, como senhor absoltilo. O iiidiisliíal

resineíro decrela o que qtiere, e ao ou'ro coiitratanle, ou

seja o agríeultor, não assístc oulro direilo além de se su-

jeílar a lam singular corporatívismo. T'alvcs íicio stieedcsse

lanibcm c|tie as Ccimaras, jiclo ac'ual C'ôdigo Adminish'a-

livo, pudcsscm cobrar 0,5 por nnl sôbre o valor niahicial

de todos os casebres, palheiros ou arribanas cxistcntes j>or

csses montes e vales, onde iiunca j>c>dc'm chcgar socoitoĩ

de bc)mbeiros. cobranga a que eslão aulonzadas no en-

tanto, pelo facto clc lôda a conshu<;ão cxistcntc nos jircdios

rústicos ter passado a pagar eontribuĩcão predial inbatia.

Tenho fé no princíjno corporativo, mas não jiosso

conccbcr corporativismo cm qtte tima actividade j>ossa

ser |>osta absohitamente ã mercc de outra, nem tampouco

quc sc'ia um colctc dc ibrcas lolhcdor dc tôda a iniciativa

individtial c dc todo o estimulo tlc ajicTÍcicodmenlo, nem

ainda cjtie seja uma íontc permanente dc j)eias, incomodos

embaraeos e pcsados saeniicios, sobrctudo j>ara aqutTcs

que, como os agncultorcs. estão mciu>s cm condieôes de

os suporlnr.

CJuulquer organiracão corporativa da lavoura c ne-

cessário quc seja por ela encarada com intercsse c carinho,

e para tanlo é indispensável que, sobreludo inicialmente,

sc ponham de partc tôdas as disposicôcs quc lhc suscitem

marcada aversão oti hostilidade, pois com clas så sc difi-

cultaria cssa organÍHacão.

Importa qtte i\a orgam'za<;ão corporativa da agricul-

tura, e pelos mesmos motivos. não rcsullc qualqucr cousa,

no geral, lani ínglbria c ineficaz como resullou da magní-

liea legi^lagcĩo sôbre sindicatos agrícolas, não porque não

tívesse havido a dedicaccĩo, por vczes levada a extremos,

de niuitos, mas jior razôes de sobejo conhccidas de todos

os tjue pclos sindicatos trabalharam.

Direi agora algtima cotisa (para me não alongar mais)

de mais concreto e objec'ivo sôbrc a proposta em dis-

cussão, mas para tanto tcrei de me refcrir cis suas bascs, c

se V. hxv'. Sr. Prcsidcnte, entcndcr que tal proptisito não

cabe na discussão na generalidadc. eu pronto obcdcccrei

a V. Ex.'.

N'csta proiiosta de lei, a organĩzacão que ;e prclendc

lazer funda-se em organísmos chamados grémios de la-

voura. que scriam os organismos prímários da oryaniĩacão

corjiorativa da agricullura.

Diz a jiroposta quc os grcmios são constiluídos por

lotlcs os produíores exislcnles denlro da árca clo concclho

cm que foram constitihctos. c)uere dizer: scrá uma orga-

nizacão gconiclrica. direi eu regíonalmenle geométrica, c

seici uu pouco org.mizacão tolalitária.

N'ão se mc ifigura, como já tive ocasião de frisar,

cjue scja vantcijosd, e nitiito menos ncccsscíría, uma orga-

niĩaccio tolalitaría sob o |)c>nto cle visla eeoncimico c cla

proJucáo, c muito nicuos coucebo quc os grémios sejam

geonicinc imenle constiluídos dcntro dos concclhos.

Alcni dcsles grcuiios. poderâo execpcioiialmenteexístir

otttros organismos corjiorativos e jiodcrão cxistir, j>ela

basc V7I1, uniôes regionais quando as circunstâncias o

aconselhem ; isto é, alcm dos grcmios. poderia havcr

outras duas espccies clc organismos corporativos, podcndo,

pois, dar-se o caso de as excepcôes sercm cm nííinero

niiiilo niaior do que os casos cla rcgra gcral.

Otianlo a organÍHacão, ,', qual a maneira eomo íuncío-

iiaiii csses grcmios '.' Alcm dc os sujcitar a nomenclatura

corjtoralíva, não dífcrcm as suas íaccildades grandcmcntc,

sensivelmcnle. dacjuclas quc eslavam estabelecidas para os

smdicalos agricolas exislentcs ; j>c>dcrão íntegrar-sc na

orgaiuzacão eorporaliva. nias mcsmo assim não poderão

ser rcconliccidcij cumo rcpi escntanles da produc;ão agrí-

cola, porquc i\ct base VI se diz cjue sô são reconbecidos

como rcprcscnlau'ci da jirodticão agrícola os organisinos

autorizados ; serão sd os organismos corporati vos cxccpcio-

ualmcntc j>rcj>arados jiara ccrlos protiutos e as uniôes que

porventura tlcnlro tlc uui concelho venham a scr aulori-

Acínia dcstcs gicmioí. c c tu.io qtianto din a pro-
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posta, havcria as federa<;ũes c\a lavoura, mas nada nosdiz

eomo serão constiluídas tais tederat;ôes.
Podendo tcr um grémio vários dírectores ou grupos

dc dircctores, qtic scriam os substílutos, |>ara cada pro-

tluto na seei;ão dc j)rodutos difcrenciados. a proposta não

nos din quc as federacôea seriam constítuídds jior todos

csses directores dos grcmios. I:, acima das federa<;ôes,
nacla se diz. 011 pelo menos eu nada descortino na pro-

posta, sôbrc qual seja o elcmento coordcnador das acti-

vidades das diterentcs organizac;ôes provinciais. Dis que

a eleiyão dos grcnhos scr.í feita pelos setis agremiados.

Depulo isto possível, sc de faclo, como lembreí, essa

eleii;ão fôssc feita por repicscntantes da Casa dos l.avra-

dores ou por represcntanlcs das írcguesias ; mas, scndo

ícila individiialincnte jielos j)rodiitores do concelho, isso

na picílica seria irrcalizcívcl, porque seria prcciso cons-

títttir o sinthcalo. c todavia todos sabcm que nnnca havia

possibilídadc de reiinir número suíicenlc jiira cssc cfeilo.

Portanlo, essa eleícão sería absolutainenle liclícia. c. sendo-o,

como lalalmentc seria. não sc podcria assim atingir o j>cn-

sanienlo do Govcrno. que era na rcalidadc interessar os

lirodutorcs jicla lavoura c conslituir com éles um orga

ganismo a quc se ptictcssc chamar organismo corporativo.

Dissc-se também que dos recursos quc houvessc dos

grcnhos, ou. antcs, daî queixas qtie porvenltna houvesse

dos grcmios. potlena liaver reclauiucAo para os organis-

mos corporalivos siiperioi'es. Como o único organísnio

supcrior cjuc esta piojiosla a|irova são as lederaeôes, pa-

rece que o reeurso qtic vicsse dos grc'mios pararía nas

fedcrafôcs c ncĩo podcria ir alcm.

I:u jircgunto também se não scria nccesscirio tjuc,

alcni da dccisão do organísmo corporalivo superior, íossc

cla qual ftissc, houvessc rccurso para tima entidade supe-

rior indcpcndentc dos proprios grcmios e das fcdcrac;ôcs

c que assim não estivessc sujcíta a prcssôcs cu intlucncias

quc íalalmcnte sempre se lião-de dar dcntro dos grémios

e das federacôes.

I:, na generalidade tenho dilo. Depois de ouvir os

outros Srs. Deputados quc t'om certcza hão-de subir .1

esta tribtma, terei ocasicio de, na cspccialidadc, fazcr Jmais

alguns rcparos, quc agora não íaco, cm |irimeiro lugar

por eslaiiiios na generalídade, c em segundo lugar por

não t|uerer íazcr pcrdcr mais tempo ã C.imara.

Díssc.

Vozes:—Muito bein, mtiito bcm !

Ôrgãos e Pianos-Reparacôes
• Grandes ôrgãos de Igreja •

JOÃO SAMDAIO
Travessa do Monte, 7

LISBOA

Telefone » 74 31

Connirso <lo Caeho Donratlo

Bascs do compromisso

i

Em cada época vindimária se rcalizará cm I.isboa um

concurso de Danchos Vindimeiros coin o título dc Con-

cttrso Jo Caclĩo DottraJo para cntrega do Trofcu ao rancho

1.° classificado do qual íicará detentor durante o ano.

O Troíeu compôe-se de lavor em prata, que o rancho po-

derá exibir, quando se apresente corporizado cm qualquer

manifcstacão pública, e de que sc constitue lĩcl depositário

na pessoa do Condutor ou Chefc para apresenta?ão a

concurso no ano seguíntc. Nas íôlhas de parra figuradas

no Trofcu será gravado cm cada ano o título c localidade

do rancho vt needor.

Podeni concorrcr os ranchos de qualquer região do

país. O objeeto tlo concurso consíste na execueão de

Irova, dant;a, com trajo livrcmcntc cscolhido por cada

um, deiilro do estilo regional respeclivo.

III

Os pi éniios jiecunitirios a distribuir cada ano, limila-

lados pelos recursos tlisponivcis, defînem-se em janeiro.

Para o ano tle l<?ã7, o Centro de Estttdo do Vínho e da

Uva ofcrece os seguintes :

l.o Prcmio— o.OOCSOO Escudos

c'.<) Prcmio — ã.OOOSOO

?.<> Prémio— 1.OO0S0O

A cstes prcmios podem jtmlar-se oulros provenientcs

de entidades auxiliadoras eventuaís.

IV

Até ao tlia I de Julho os ranchos eoncorrentes en-

viam a sua inscricão indicantlo lilulo, localidade, número

provcivel tle figurantes, ao Centro de Esttulc) do Vinho e

da tlva.

Ao ser íeila a inscriccĩo dcvc estar complelo o prc-

paio do rancho j)ara se aprescnlar com a Cancão c Danca

ensaiadas e modêlo de vcsttuírío cscolhido. C'ada rancho

podc fazer-se acompanhar de orquestra apiojuiada e íigu-

rantes decorativos que entcnder. O júri receber.í, copía

da poesia, que víer a ser canlada c poderá tomar conhe-

cimcnto prcvío tla mtisica c dancas correspondenles, no

iutento de avcriguar sc de qualguer modo não prejudica

o decôro c bous coslumes.
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v

Ini 1 t|e Selembro anuncia-sc o dia, hora, local dc

comparcncia dos ranchos c scr-lhcs-á dado conheciinenlo

do programa quc lenham a cumprir denlro do conjunto

previslo.

A Comissão Tccniea de Víticultura c Enología tle

acôrdo com o <jue Ihe ioi manifestado pclo Ceniro dc

I.sludo do Vinho c da llva considera celcbracão tle festas

vinciimárias actos de inlercsse nacional, pcla iníluência

morigeradora que exercem no scntimento popular, desper-

lando amor da terra. admiracão dos írutos, rcspeito do

Irabalho.

lieputa-se tainbéni cstímulanles tle satidc cspiritual

pcla alegria quc gcram e síuipatía que acordam entre os

licirticipantcs ou atraidos a presenciar o scu desenvolvi-

mento.

Assim lhes atribtií caráctcr cttltural e, portanlo, dcnlro

do programa conslitulivo qtic procura cumprir.

I.cvado por êssc convencimcnto, se cmpenha em pro-

movcr a rcpeticão tle maniícslacôcs no senlído da reali-

zada cm °5 de Outubro do ano lindo, a título de expe-

liência. Prctendc-se mcsmo consegtur a perpetuidade da

festa, por motlo a tortici-la querida do |iovo da eidade e

nceitc na Iradicão. CT propcisilo consiste ein celcbrá-la

lodos os anos na éjioca piôpiia da vindima, por contiiiui-

datle regular até em correspondcncia com a ptJmeira quc

constituirá o elo inicial da cadeia inínteiiup'a.

Para reduzír a idca a forma concreta procurou-se um

símbolo Iransmissivel que tle mão eni mão circule catla

ano, como tcstemunho dc uma rcalitlatie semprc vivn.

Escolheu-sc o cacho prcso ao sarmento e eercado dc

parras c|tie se fnbiicou de prata cm lavor artíslico para

ser Iroíeu enlreguc ao venccdor no concurso de Rancho-

Vindímeiros das rcgiôcs vitícolas, vindos a cidadc disputar

a |)rimaria de rcprescntacão.

Inlitula se Concttrso Jo Cacfio DonraJc o cerlnme l'cs-

livo amial que csta Comissão e o Centro de Esludo cto

Vinho e da llva se empenham em promover c para

qual vem jieclir apoio c publicidatle que o levem ao conhe-

cimento de quanlos jiossam inleiessar-sc e c'oiieoirer |>ara

o seu mclhor cxílo.

A sédc do C. E. V. 11.
. é na Dua da Emendn, ô0-3.°.

O «Servi?o de Informagão Radiofônica do

Ministério da Agricultura» é transmitido tôdns

as segundas-feiras, âs 21 horas, pela Emissora

Nacional.

I. nta cartii

Do nossti prezado amiqo, Sr. Dr. Pablo

Pcreíra, reeebemos, com o pedido de publi-

cacão, a sequínte carta que muito nos apraz

publícar :

Monte Estoril, 16 3 ã7

Meu Ex.'"° Amigo :

i!á um ano nproxiinadamcntc, logo apôs as elei<;ôes

que ttcram a vitôria (°) ã malfadada "írente popular„ em

Espanlia, cscrcvi eu nessa revísta um artigo intitulado, se

não estou cm crro, "Desorienta?ão... no qual, criticando

a .itilude tlo chefc da C. E. D. A., Gil Poblcs, escrcvi,

pouco mais ou mcnos o seguinlc :

"l:m vez cjtie reclamar o podcr para si, que aliás le-

gitimamcnte Ihc pcrlencia scgundo as normas parlamenta-

; es, pactuou. ctc.„

l.cndo, agora, o livro dc Armando hJoaventura "De

Madrid a Moscovo.,, vcio claramcnte cxplicada a atitudc

dc Gil Robles nessa conjunlura e, ao contrcírio do que eu

snpunha, aquele político cspanhol quis cntrcgar o poder

ao Exército, que, ■'triturado,. pclas lcis de Azana, não

pôtlc, naqticlc momcnto, reagir, como agora o está t'a-

zendo.

Como errei, não quero cleixar de reclificar o mcu

crro. E, assim como podia algum dos meus raros leilores

lcr sido indtizitlo a ícizer um juízc incnos íavorávcl accrca

do procedimenlo de Gil Robles, qucro quc, csclarccido o

caso. veja a minha rcctificaccio.

Peco-lhc. pois, a fineza de publicar esta minha carta

na "llnicio... obsct|uío quc muílo Ihe agradeco, subscre-

ventlo-mc, com subída considcracão c eslima,

Amigo m.l° obrigado

,/. /'ablo Percira

Grande Peregrinacão a Fátima
em 12 e 13 de Maio

i:m cômodos auto-cars

Organiza?ão de José Teodôsio de Almeida

Peregrĩnaiũes nos dias 12 e 13 de Abril a Outobio

Excursôes Turîsĩkas no País e ao ejlranjeiro
Inscrlcôes e informa^Ôes na

"Casa Avé Maria«

Arttgos reliqio.sos

Rua da Prata, 75 — Telefone 2 6127

L.ISBOA
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fí GUERRfí EM ESPfíNHfí

O Hatal na Frente

t'M GT'TATI: OSDI: SI: is'SCOSTRAM OS ARMA2TÍSS I: 0 QUARTHL DOS

FAI.ASGISTAS SliVILMASOS SA T'RT'STI: DE MADRID-A CTIEGADA VAS «COA-

SOADAS» PARA 0 EXÉRCTTO I: A TAI.ASGE.
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A Guerra em Espanha

Unt aspccto das tncninas Ja I alange, Ja rila yalcya Je I'oa.ĩas, enlregttcs a confeccao Jc rotipas e ma/erial

sani/Jrio para o /Sxercito c a Talanije.

«//4j/ Quien no traba/e por Espana, quien en las circunstancias actualcs no aporte

nada para la salvaciôn de Espana, no es bucn espannol; ese que se esconda ~z oculte

su verguenza ; no comparesca en público sin cubrír su cara con mdscara que le de-

íienda contra los dicterios denigrantes quc merece por mal fíijo de la Madre Espana.

Nadie se excusc, todos al trabajc, porquc tcdcs debemos t todos podemos traba/ar para

fíacer de Espana una naciôn grande en todos los ôrdenes, j antes, acabar de sacarla

del abismo, adonde ysa cn parte rodc empujada por malos fíi/os, a !os que se unieron

internacionalistas tcncbrosos r sin entrarĩas, Tavotxcidos todos por las Turias dcl averno,

por Satands e otros espiritus malignos quc para perdiciôn dc las almas >- dc las nacio-

ncs ca/álicas corrcn x batalian pcr el mundo, r singularmentc por Espaiĩa, acuciados

por el fíambrc dcvoradora de todo lo dcvinc v de todo lo fíumano .

(Ol'.lSPO Di: T'UV- Instruccibn Pastoral ; VlVA LĩSPANA 1)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĩniĩíiM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiii
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LÍVI'OS 0 h|l>IÍ('!l<;<Vs
O Dever da Hora Prescnte

por Gabral Monoada

O Dever Ja Hora Prescn/c íoi o lcma de cima conie

rcneia, tão crilcríosa como oporluna, qtic o Sr. Dr. Cabral

Moncada, jiiotcssor dc Dircilo na Ihiivcrsidadc dc Coím-

bia. rcalizott nassalasda Associacão Acadcmicada mesma

cidadc, na noitc de 10 de Dczembro cle 1>\>o. c rcpetida
no Tcnht> Xacional, cm l.isboa, na noite tle 1S do mcsir.o

més c ano Publicada cm opúsctilo de i>em apresentada

íacliira, c a vcnda nas lívrarias, ficou assím a par tle lôdas

as bc>as obras que servcm superiorcs interc'sses em ordem

a cdilĩcncAo do pcnsamento.

A-|>esar-da íalla dc csjiaco, c |>ara tião adijrmos mais

csta jusla reiercncia .'• dc rcgistar nas colunas cle "A

llnicio., a c'onsiilcraeão linal tla coiiiercncia, cm tjue o

Sr. Dr. C'abral Moncada aponla com Uigica o quc é esscn-

cial, dcuiid tle Itido. na liora piescnle

I: conio seguc

"Pceamos um pouco— sc mc é licílo em|>rcgar mais

unia vcz uma lingtiagcm lilosblica -

ao Socialismo a ma

lc'ria : ao Nacionn!i-mo a ionna ; e emlim ao Cristianisnio

o sentido, |iara a conslnicão dã nossa idcología !

Mas para ísso, e ucste momcnic) aciina tlc ludo. para

issc) saibamos, Meus Senhores, combalcr, como suprcmo

dcvcr da nossa coiiscítaicin intelecttial dc cristãos, de na-

eionalislas, tle palriolas, de curopeus, tle civilizados. cte

vcrdadciros homcns cmbora tculianios dc trausigir mo-

mcnl.iiieamente com algumas iclcas que clesejanuis e cspc-

ramos ver recliticadas uo scio dc ccrlos nacionalislas --o

inimígo mortnl. ao mcsnio tcmpo dcssa nialcria, tlcssa

iorni.i e dcssc scnlido : o Comunismo marxista

C) Comunismo marxista... ci ; o inimi^o. o Anti-

Cristo

Combat.unos atc ao sacriíício da )>rc>|>i ;n vula. sc tor

prcciso, cssa falsiticacão monstruosa do Sociali-mo

E se o vcncermos. cstcjamos ccrlos dc cjiit leremos

dado tambc'ni o mais imporlante j>asso quc |iodcnici? dai

parn ajudai a vcnccr a crise tla hora prcsenlc.

Scjn cssc o nosso i>rimcirc> dcvcr na liora j>i. siiitc .

TEM V. EX/
Camĩsas ou leiiQDS para btirtlar o seu moii -lír anri r

-Linclas partires paru fazer ?

-Roupas cle caina ou de m.sa para confcccionar ou

bordar 'r

Algum enxoval a comprar 'r

Roupas diversns a tra.tsformar ?

A PRECOS REDUZIDOS

baitíin dirija-se V. Kx
a
ã

CASA COLSON

Rua Ivens, 17-A -- l.isboa

A varcladeira especializada
I'orncce o tccido ou rcccl>e-o dos Irc},'uc3es

MF.DAI.II X 1)1-. Ol'Itt)

(îrande Exposifão Industrial Portuijuesa de 1932

Correio de Coimbra

Cont o nútuero publicado no dia 20 do passado mcs

dc Marco cnlrou no 16.° ano dc publicacAo o scmanário

"Correio dc Coimbra,,.

Dos jornais que não descuidam o primor da sua accão

scm o isolar da cortezia que íclz crcr na franca dísposicão

de bcm servir, o "Correio dc Coimbra., c dos quc se

impOe.

Pois muílo nos congratulamos com a passagem do

seti aniverscítio. aprcsenlando as nossas cordcais satida-

côes á ilustre Dcdacgão.

O Evangelho
Comcmorando o inicio do I l.o ano de publicacãc

publicou o semancírio "O Evangelho... tlc Loureneo Mar-

ques, um esplcndido ncimero qtic alirma a dcdicacão dc

mais tlo cjue mcJcsta fôlíia, antes. um jornal de dccidido

iimti' pcla >ua missãt), o quc o t'az scr exemplo jiara com-

|>rovar zclo, dcdicac;ão c palricitismo ao servico tla magna

Causa das Missôcs Catoiicas Portugttcsas.

As nossas saiítiacôes com os melhores volos c\c j)ros-

pcridadcs.

Enciclopédia-Pedagôgica Progredior

2.°, 3.° e 4." fasciculos

Eoram iá publieados os 2.", ã." c 4.° fasciculos da

/Snciclopc'Jia PcJat/ôiiica Pro;ircJior. dirigida pclo Proí.

Adolfo l.ima. com co'aboracão dc numerosos pedago-

gislas, e dcdicada ao Proícssorado Português.

As cnciclopc'dias visani dar conhccimentos conccr-

nenles a tcidas as ciências, o que constitue utn trabalho

iprccicivcl ainda miMiio para os curiosos ou estudiosos

que notem cjuaistjuci deficiências.

bslcs trcs fasci 'tilos da TaĸicIopeJia l'cdaycnica l'ro-

rfteaior moslrani o esjiecía! cuidado para tima obra dc lal

■■csponsabilidade, e essa circunst.incia nos dispôc afazcr

tinia rctlexão. cmbora. em regra, uestcs casos, não pottcos

digam jue o silcncic c Je ouro. . .

Sci |>or bcm a fazemos: I.é-sc no >_'." fascículo— jiág.

?! o seguínte: "Os alvéolos são dc cera :
—

naturais,

quando iabrĩcados pela prôpria abclha. e índtistriais, de

cera moltlada. q;iando jielos apicultores,,.

lista inforni.ifão. assim. dá a cntcnder que os apictil-

lorcs fabricam alvcolos quc as abelhas accitam talcjual-

nienle os delas, c tal não sucede. pelo mcnos. ncm lcîdas

as abclhas concorJatn com os alvcolos dos ajiicullores. . .

De rcslo, a obra merece. bcm. esludiosa atent;ão. e

nislo itcio vai tavor. jiortjuc iicĩo íazemos favores nas ji.i-

ymas de \ llnicĩo.. .

A cdicão é da l.ívraria líscolar Progrcdior— Rua tlc

Passos Manucl. \é'2 —Pôrto.

Conselhos a uma alma

por Padre Frassinetti

Conscltĩos a itnta alma qtte atterc scr loJa Jc Jestts -

cis o assunto clc um folhcto. i'om aprovaccĩo eclcsícistica,

c,!ic;ãc> da l.ivraria Machado c>v Dibciro. tla cidadc do

l'bi-lo.



K.tU A UNTÂO

Cidade de Tomar

Com o nt'imero publicado no dia 14 do passado mês

de Marco.cntrou o scmanário "Cidadc de Tomar, no lcr-

ceiro ano da sua publicacão.

E honroso o anivcrsário dc "Cidade dc Tomar... qttc

dcdica o scu mclhor csíôrc;o em prol do intcrcsse regío-

nal pelo camínho dos princípios nacionalistas.

Oueremos, assim, atirmar a nossa congratulacão. não

sem os melhorcs votos de fclicidades, e cordeaís íelicita-

côcs ci ĩluslre I?cdact;ão.

Correio da Feira

Complctou 10 anos de labor jornalístico o scmanário

"Corrcio da Ecira... dc Vila da h'eira, que cnlrou, com o

número publicado no día 17 do corrcnte mcs, cm novo

ano de publicacão.

Como jornal rcgionalista, as suas páginas não raro dc-

dicam npreciávcl zclo cm prol tlos inlcrcsses das popula-

côes rurais.

As nossas íclicítat,ôcs associamcTS os ínelhorcs votos

dc prospciidadcs.

-

¥ • ¥
—

Jldinistério do 3nterior

Gabinete do Ministro

Ordenott o Oovcrno o cnccrramenlo da assocíncAo

dcnominada Grémío l.usilano, com scde cm l.isbon, por

haver l'orles susjicitas, se não a ccrleza, de que, a-pcsar-de

se tralar de uma insliluicão legalnienle constiluída e coin

cstcilutos devidamcnte aprovados, á sombra dessa legalí-

dade exercia otitras actividades claiidestinas a qtie os esta-

lutos iicĩo faziam reíerência e que cram contrcirins aos

princípios íundamentais do estado.

A coinissiio cncarrcgada dc averiyuar os verdadeiros

lins que atjuela associagão sc propunha c o modo por qtic

estava organizada a sua vida interna chcgou a conclusôcs

que não deixam dúvídas.

Trata-se tle uma organízacão macbnica. qtic ttesen-

volvia uma activídadc social dc carácter secrelo c cjuc

ocultava das aiitoridades públicas a vcrdade da sua aceão.

Era, sc quizer empregar-se línguagem estritamente

jtirítlica, interposta jicssoa da maconaria portuguesa, do

Grande Orícnlc htisitano Llnitlo.

Vivia, por consetjiicncía, a margem da lei.

Tcndo em vista o exposlo :

Manda o Govêrno tla l-Jcptiblica Portuguesa, pclo

Mmislro do Inlerior, de harmonia com o arligo 2." da lci

n." 1:001, tle 21 de Maío de 1<3?5, tlissolver a associacão

secrcta dcnoniíiiada Grcmio l.usilauo, com scde cm I.isboa,

iia Dua do mesmo nomc, c o Grcmio Scnrn da l.uz, scccão

dac|ucla assocíat'.io e com scdc tainbcm em l.isbon, na

Rua de S. Scbasticĩo c\ct Pedrcira.

Ministcrio do Interíor, 21 de laneiro tle lOã? -O Mi-

nislro do Interior, MJrio Pais Je Sonsa.

(Diáiio do Qovcino— 2,~ Série— N." ?2
— dc 27 de Janeiro de 1937).

Tudo pela Pátria?

Nada contra a Pátrîa!

Legionários:
Mocidade Portuguesa:

ostentai a insignia que re-

presenta uma Causa que é a

sagrada Causa de Portugal
■v r.o w

v /
/

\~i\

N,° 60 Banieira da t.esiao e Mociiade c escudo

N.cional 10ÍOO.-N." 71- Emblema da Mo

ciJaie Porluíuesa, 5$00,-N.° 72—Ban-

deira da Leíiâo e Nacional 8$00

Porte incluido. Desconto aos revendedores

Remete á cobranca :

Helder Cunha ^7^°^
No Porto: Casa Progredior R. de 31 de Janeiro,

4."

O A
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ESPELHOS

VIDROS POLIDOS

VIDRAQA3

Para méveis, montras, portas, janelas, ctc.

Os melhopes precos

A T T V T \ O T'ÁliRICA: RUA

\ UALWJ LU.ĩ SCPIANO,
- -is -A -LISBOA

Maples
Estofador e Decorador

Especialidade no género

de Maple.

Adolfo Godinho —

1-8, Rna Antera do Quental, K
I'elelone 4 6112

I.ISBOA
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