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0 botn caminho da reflexão

Comunidade Nacional e Educagão

Um chamamento

ao mundo

/; agcra eu direi as nacoes, que carecctn de

sensibilidade, c invadidas de ttm materialisino

JestruiJor, venJem a sua imprensa ao ouro

dos vermelfics, en/regam as suas radiodifuso-

ras Js prcpaganJas criminosas, comerciam

ccm os prcJiitcs Jo roubo e eslreitam a mao

dcs salteaJcres e assas.Jncs, que o inimigo

maior Jos imperios, que o mais forte perigo

para os países, não sao os vi.<infios que um

Jia lutaram nobremente nas frcnleiras, ou cs

que ressttrginJo na viJa internacional ccnt pu-

janca nJo igualaJa, reclamam um pôsto no

Jesfruto Jo mttnJo. Nascett tim perigo maior

que é o bolcfievismo Jestrui'Jor, a revclacJo

em marcfia Jo comunistno russo, inimigo que

nma ve.z arraigaJo e' Jifícil Je vencer. O que

despenfia Impérics, Jestrci civili.<acôes e cria

essas granJes IrageJias fiumanas, ccmo a es-

panhola, que o mc.nJo conlempla indiferente

e não vê, ou nJo quere compreender.

(Do discttrso protcriJo pelo ûeneralissimo

Tranco, no dia 19 do passado mâs dc

Âbrii, ao micccfonc de k'ádio Nacional

de Salamanca).
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O bom caminho da peflexão
11 m m m in m in m ni m m ni ii

Parece vir a propásito, para aqui, esta citacJo Jo livrc «Notas para um Idearium Portu-

guês», de Eidelinc de EigtteircJc : Se c aceiuivel c âs vchcs recomcnciáve! a neutraliciade de

cicc.cTo, c ímpossível ou é um sofisma cic sbi.uiagão a neLiíralĩdíidt- clc espíríto*.
E parece vt'r a propositc, por reforcar, em certo moJo, a ra.<Jo Jesta campanfia, i.imbem

ccntra a neutraliJaJe Jo espírilo, que vem senJo enriquect'Ja coin Uo Jis/in/os depcunenfos.

Sem intuito de a cncarecer å custa de palavras, produto da imaginacJo, sîmplesmente im-

porta referir o qtte se tem passaJo, Je faclo, que ncs saibamcs, acnJe o bom caminho da reíle-

xão tetu meteciJo jitstiticaJo aprcco.

Aparle não poucas cartas Je leilores Jc A União em que nos expressam o seu entusiasmo

pela sã inteleclualiJaJc Jesta campanfia, Jigno Je notar e fambe'm o interêsse qttejios
testemu-

nfiam vários jornais, como grato nos é refcrir a tcanstnissãe pela estacáo Radio-Acôres de Ponta

Delgada, no dia 17 do correntt mês, âs -25 fi. e 30 m, dos depoimentos, respectivamente, dos Srs.

Drs. Domingos Pinto Coelfio e Conselfieiro Anlánio Cabral, e ainJa as patavras que os preceJeram,

pubticaJos no t'tltimo niímero Je A União.

Trata-se Je facto Je uma campanfia nobre e cpctutna, setn anonimalos nem maqainis-

mos Je patavras, acc/heJora Je conceitcs expressivos e meJitaJos, aiheia a parlicularismos pes-

soais, so inspiraJa na dislincão e ccmpelência Jas inJíviJualiJaJcs que nos Jispcnsam a fionra

Jo seu acclfiimentc.

Cabral MoncaJa, Amoritn ũirJo, Canfia (joncalves, Marcello Caetano, Afrânio Pcixo/o,

Migael Sancfio I.zquierJo, AlmeiJa Ettse'bio, Domingos Pt'nlo Coelfio, Antcnio Cabral, Jcse' Ma-

riano Mola são nonĸs qtte Jispensam Je iustiticar a rcsolucJc Jo nosso peJt'Jo, em boa fiora

apresenlaJo a Suas Ex.a!i, a bem Jesla iniciativa Je A União,- porquanto lêm siJo eloqúentes as

demonstracôes Jo seu apreciJvcl eslorco infeleclual. E Jenlro da mesma ordem de ideas, A Uníão

coniinua neste tuíniero esta animaJora obra Je rellexJo, expressa em conceitos breves, claros e

aJequaJcs a servirem, como remeJio para as enferniiJaJes sociais Jo ncsso tempo.

Devetnos a continuacJo, no presente ni'uncro, ã gentilema Jo Sr. Dr. Icsc' Joaquim de Oli-

vcira Cuii/uarâts, iius/re profcssor ca/edra/ico da Eacitfa'ade de I.etras da Llniversidade de Lisboa

e muito Jigno Inspectot ôcrat Jo Ensino Pariicular, Jo Minislerio Ja EJttcacJo Nacional; e assim,
nos é grato Jar, como segue, o Jepcimenlc Je Sna Ex.1 :

.Ir ede-me V. lix.'1 o mcLi dcsvalioso depoí-
mcnto sôbrc a orave coníus.io stTCÍal da hora

prcscnle eom indíeac,cicT das eatisas c remédíos

clos contlitcTS sociais c|tic tcio dolomsamcntc a

cslcicT rcvclanclo.

O problema c Uio vasto eomo clclícadc") e,
sc a sna esclareeida cxjtctsíCcÍo não cxccdcssc

a minha competcncia, ultrapassaria ncccssci-

ríamcnte as convcnícncias clc nma resposta

c]iic, para scr práliea, tciá de scr precisa e

breve.

One a coiiftiScicT socíal Ja liora prcscnte é,

cm sLibstãncia, o doloroso rcsultadc.t dc Liina

crisc cspírítnal, otie clivide os homcns com

prete.xto evenlnal na desordem econcímíca

c\\\~c\c\ rcinantc. em orupos cjnc se hostiliĩam

sob a éoide cle sistcmas de valores sociais

c]tie iĸio sc compenctram, parcce scr cla mais

clara cvídciicía.

Sc. na vcrdacic, obscrvarmos o panoiama

do nnindo social, fcicilmcnte descortinaremos

t|tic cacia tini cIcts numcrcTsíssímos o'rnpcTS ou

cada um dos variadíssímos conolomerados de

oitipcTS atins, c]Lie os vertíoinosos pr,)>;ressos

da ciêncía e da técnica formdrain nos lempos

modernos, enocndrou a<T sabor da sua expe-

rícncia social sistcmas dc valores, ou seja,
critcríos occdis cle avaliaccicj e apreciacão dos

íaetos socíaís e das instituiccrcs qiie os consa-

£i"am, em lcrmos de estrutural incompatibili-
clade. O lacto não é de estranhar, pcTrque os
homcns Scio sercs cjlic intentam linalidades e

por ísso iicio juloam as coisas e os acontecí-

mcntos apcnas åo ponto de vísta íntelectual,
ciuc llics dtí a visão serena e impessoal das
relacôes cjuc os cnlrclacam, mas aínda sob o

aspecto emotivo, (]ue estabelece relagôes sen-
límentaís entre as realídades objectivas e os

propcisitos dcsicleralivos que intenta.

Quando, porém, procede desta últíma ma-
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neíra c a cacia insíanlc o fa=, por obediência
a imposícôes ínelutáveis cia stia prôpría natti-

re^a, uma dc duas atiluclcs pocle tomar: ou

sujeita as suas atittĸles espíríttiais e aclívcs a

critérios ou normas gerais, cjue em aplicaeão
de cerlos p'íncíoíos de latureca imperaliva
seccTmbustancían; em asos. . :c ■stumes. tradíeôes
e ideaís eoleetívos, aos quais se ajusta em

conscquência cle uina f ">rte ;)ira..o et' cativa

da sua ambiéncîa, t ;i sc desprende cicsscs

liames, quebra a solidaneddde eom o grupo

de maĩor extcnsáo c;ue o ei volve, para se

guiar apcnas pelo scu c'" éi o ( cssoal ou pelo
dcT o'nipo proîissiona' tt <mltural a que íme-

diatamentc csiá lígado. Mas quando ..sslíiiic

esta alítucic não pocic turtdi-se c\o cleseío cla

aprovaccio geral, poique é nesta c]ue aíinal

enconfra ct scu criterio de certeHa c dêssena-

tura! pendor lhe surge a neccssídacie cle uní-

versalízar o scu credo pcla Dropagancla c pcla
lula.

Ora ciuandoeii': uma socíecladc organÍHaclu
cste dissídio clc numerosos dos seus mcmbros

sc torna írequente c não provoca uma reaccão
nas fôrcas espirituais que exerccm o controlc

sociul, sufĩcíentcmenie dínámíca para conter a

pluralidade acídcnfal dcnlro dos límítcs da

unicl, h'.c substanciai, razão Iní para supor quc

êsse organismo cstá docnie, porque se encon-

Ira mínado por germens cle desagregacão,
cilic tcndem a romper o cciuilíbrio c a inter-

depenciência das funcôes e a provocar. no

meio c\<~ clesorclcm, o scu cleclínio e pcTr fim o

seu desaparecimenlo.

Hsta síttiocão nĸírbida scí lem uma tera-

pcutica, quc consisle em rcstabelecer, por dís-

posílívos prôpríos, a fôrga e o prcslígío cias

fcncas e.iucativds num plano cle acc'ûo con-

veryentc e omnímcTda cilic, com tirmcĩa úc

direcgcio, rcstaurem a unidade moral, porque
é csta que constíluí a conciicão necessária c

suticiente para a íormac<io harmt'tnica clc

quadros e escalas de v.tlores sociais, ciue

pautem coino padroes <is atifudes dos índí-

víduos e dos o'rupos.

Ccinsola verificar c|Lie, dcpois de alguns
tenfeíos felÍHCs, o iictsso país entrou deliniti-

vamente ncste caminho. A oroanÍHaccio cor-

poratíva das activídades vai permítír, pela

experiêncía social em comum, o recíproco

ajustamento dc ínterêsses, neccssídadcs c aspí-

raQôes cios elementos constîtuentes de cacla

grupo e cIcts que diviclem os váríos cjrupos,

condícicTnando assim a accao ciítica ctc uns

sôbre os outros no senlido da nuítua com-

preenscto e compenetractão. Os resultados

dêste pla no clc ordanísacao, ao mesmo tempo

econc5mícd e sociai. cuja acgão cducativa,

embora ínf.Trmal. por alheia a qualquer gene^-
rica sistemaliĩaccĩo, c no entanto podcrosa-
mentecticíente, sercioccrtamentefeliHes, porque
elimínarão muitas antínomias e determinarcio

não poucas concordincias na íormulaccio das

escdlas clc vaiores socíaís. Não loorarão con-

iudo a ver.i lieira unídade espírítual, fonte

prii.ioc.iai clas orancles reah'Hacôcs humanas,
nicĩi de civiiirTcôes ctu suslcnUiculo dos seus

prødutos, sc no feito não íntervier ainda, como

íactcar pnncipal de coesão, cquilíbrío c har-

iiionia c> aoenie cspecífĩco da cducacão formal,
c]tie,é a P.scola.

1; cie reconhccer cjtic a esta misscĩo não

ccTrrcspondcu a escola de ontem, antes dela

se aíasfou, por ter víciado o processo educa-

tivo na sua propria base. O ê.xito magnífico
cla ínvenccicT cíentítîca no desenvolvimento da

civílÍHdCcio material deu-lhe a perniciosa ílusão

de que o govêrno do mundo e a marcha do

prosaresso apenas dcpendíam cla atítude cien-

lífica das fcárcas íntcicctuais, no acto da cria-

Cão c julgamento dos valores materíais e

morais. Acredítou então na omípotêncía di~

ínstrtiCcio c criott ct míto cio intelectualismo.

Sobaíntluéiicia dêstes preccTnccítcTscstabeleceu
o princípio da neutralidade em matéria de

valcTies espírituais, deixanclo imprudentemente
â mereê dc agentes irresponsáveís e díver-

genles aquela parte da alma dtTS seus pupilcTs

ciuc é, afinal cle contas, a energía que fan e

cicsfaĩ os mundos, informa as cívilÍHacôes, gera
a lilosotĩa da vida e até ã prtSpria técníca,
criacla pela cícncía, ímpríme dircccôcs e marca

dcstinos. liste êrro tremendo esta a prockiHÍr
os seus frutos no espectáculo horrítico do

muncicT envolto em lutas íratrícídas e para bem

da humanídade tem cle ser necessâriamente

ccirrigidcT, A escola iicio ]Tc>dc ser apcnas o

cadínho em cjue se caldciem, âo fogo da cícmt-

eía, as fôrcas cognoscitivas, para faner surgir
tía 5110 fuscio a capacidade da compreensão

causai cio muncio; nele também terá de funciir

as oulras íôrcas espirituaís, em consubstan-

ciacão pcrfeita, que crie a unídade, a harmo-

nía c a clcvaccĩo -\c\ vida ínterior pcar lal subli-

macia, cjue transftirme cada um, em perfeita
símbíose com os tlemaís. em medida e.xacta

de todos 05 valores, t]ue dcvem nortear a

CcTnduta colectiva.

Ao ehegar c\o fim dêste modesto clepoí-

mento, que não é mais úo que um símples
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aglomcrado de verdacles elemenlares, permito-
-me ter uma palavra de íé.

Creío que a dor, que provaca o cspectá-
cuIct das misérias que fluem nes'.a víragem da

histciria de que somos a um tempo espccta-

dores e actores, saberá extraír da sua pnápria

substância a luz e o ânimo, que são necessá-

rios para restabelecer na terra a paz perdída.
Leva-me partícularmente a esta crenca o co-

nhecĩmento das dírectrízes que orientam os

planos de accão educativa que mais ou menos

dominam na actualídade.

A preocupacão insfante de ímprimír â edu-

cacão formal um profundo cunho de espiri-

tualidade, que por ígual atinja tôclas as vír-

tualidades da conscíência, para conjugar o

pensamento justo com a acccio moral em um

plano de vida superior, não é intencão que

apenas em Portugal tem oríentado a accão

dos legisladores.
Por tôda a parte a vemos esbocar e o seu

natural destíno mio pode ser outro scnão o

restabelecimento da lci moral de autoría dí-

v'mã, que o mesmo é quc o da restauracão do

reino de Crísto na terra.

OblVElRA GlllMAUÃbS

. . * • -¥■
—

Mro Catũlicũ Português

Soci'ptiiriiĸlo (îoi'iil <lo (Vutro

Em referêncía a váríos pedídcTs de escla-

recimento sôbre assuntos cie geral íntercsse, é

oportuno observar o seguíntc:
—Pelo que respeíta aos ínteressados que

desejam autorÍHaccio para os seus filhos fazer

exame do 2.° grau, indcpendcntcmente da res-

pectiva inscriccio na 4.'1 classe, devcm rcquerer

essa autorizacão ao Snr. Ministro da Eclucacão

Nacional; tendo, porém, em conta o quc esta-

belece a Portaria publícada no «Díário do

Govêrno*— í.a série—N.° 96, de 26 do passado
mês de Abríl, da qual reproduHÍmos as díspo-

sícôes aplicciveis aos referídos casos :

«1.°—São autorÍHados, na presente época,
a fazer o exame do 2.° grau do ensino prinnirio
e de admissão aos líccus os alunos que, em-

bora iicio comprovem estar inscrifos na 4.a

classe, satísfacam a todos os outros requísitos

legais, entre êles o cio ímpreterível mínimo de

idade estabelccido por lcí ;

2."--Os candidatos pagarão, alcm do sêlo

que seja devído pelo exame, o de 10500, cor-

respondente a registo cie inscricão, e aínda o

cie 50S00, pela inscrícao tora do prazo (art.OÍ

26.", alínea a), e 29.°, § 1°, do Estatuto do

Ensíno Partícular);
5.°—Os requerimentos poderão ser apre-

sentados até ao dia 30 de lunho do ano cor-

rente.»

—Aos interessados que pcdem o esclare-

cimento acêrca das ta.xas clos certificados do

regísto crímínal, fácil é veríficarem em face da

respeclíva fabela legal, em vigor, precísamente,

como scgue:

Estado (emolumentos áo certifîcado 17$00

Taxa adícional 3$00

Papel e sélo 3$00

Totat 25$00

Prémio de transferência, quando requerido
o certífîcado fora de Lísboa, $20.

—Aos respectivos presídentes das juntas

de freguesia de X, Y e X:—Ainda que muito

importantes sejam as deliberacôes, por em-

quanto em estudo, muito para ponderar é

tambcm o que díspôe o art.° 662.° do Côdigo

Adminístratívo, talqualmente, assim :
— «Âs

juntas dc freguezia não podem em caso algum
contrair empréstímos.»

Acêrca das ckivídas propostas por alguns
candídatos a provas de aptidão para a regên-
cia de postos do ensíno primário elementar,

importa tcr prcsente:--Devem requerer admis-

Scio âs referídas provas, preenchendo devída-

mente o boletim especial (que os candídatos

acíma refcrídos receberam, envíados desta

Secretaría) e cntrcgam o mesmo boletim com

a certidão de nascimcnto, na respectiva Direc-

Cão Escolar desde o clía 1 até o día 5, do

prôximo mês de Agosto.

Em resposta a vária correspondência,
reccbida ncsta Secrefaria, arquívamos o se-

guinte despacho de Sua Ex.-1 o Sub-Secretário

dc Estado das Financas, de 7 de Novembro

de 1936:

«A verba XXIV do arf.° 105 da tabela

geral do ímposto do sclo. aprovada pelo de-

creto n.° 21:916, de 28 dc Novembro de 1932,

tributa sômente a licenca para pre'stito ou cor~

te/'c eívico, e portanto Jela estão excluídos os

cortejos religiosos ou procissôes.~
- Aínda outro despacho de Sua E\\a o

Sub-Secretárío de Estado das Einangas, de
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16 cle Novcmbro de 1836, e de reconhccido

interêsse :

«Os reqtterimentos e doctimentos necessános
para serem aJmitidos nos asilos os menores

indigentes ou abanJonados, incluindo os reco-

nfiecimenlos pelos notários, csUio ísentos dc

pagamento cio imposto do sélo pela verba
XVIII de «Outras ísencôes*. anexas â tabcla

geral do ímposto cio sélo, aprovada pcio de-
crcto n.° 21:916, de 2S de Novembro cie 1932.»

* • •¥■

"A lHiao » iin Iniprcnsîi
O Iioletím semanal da Arquíciíocesc Prí-

maciai dc Goa e Damão e Pairíarcal das ín-
días Oríentaís--A Vox de S. Erancisco Xavier
—do clia 21 do passado mês de Abril, apre-
senta em eclitoríal uma boa parte do depo'í-
mento do Sr. Dr. Cunha Goncalves, a bcm da

campanha que «A União» vem fazendo, su-
bordinada ao tema 0 bom caminho da re-

flexão.

Precedendo a franscrícão do refcrido tre-

cho, lêcm-se algumas considerac.ôcs que trans-
crevemos com a cievida vénía, e muito agra-
decemos :

O BOM CAMINHO DA REFLíiXÃO

Sob csta epígrafe o cxcelcnle mcnsário "A llnião.,'

ôrgão do Centro Catôlíco Portugués, vem arqtiivando nas

suas colunas, "testemunbos da visão serena de autotidades

que realiĩam a harmonia da accão com o pensamento.,

sôbrc a marcha dos contlitos socíais qtie convtilsionam o

mundo ncsta agítada hora.

Entre esses teslemunhos (tgttra o do nosso prestigioso

conterrâneo, Doutor Luíh cla Cunha Goncalves.

Calam no espírilo de quem as lê, as ponderosas e

acertadas consideracôes quc o cminenle jurisconsullo dc-

senvolvc. encarando com nolcivel pcrspicacia o tema qtic

pela "A Llnião., foi proposto ao scu esludo.

m

O semancirio de Beja «Ala Esquerda*, re-
ferindo-se ao n." 309 de «A Unicio», publiccTLi,
no seu número do dia 20 do corrente mês,
uma referêncía dc\ qual nos é muito grato re-

produzir :

I: esta uma k'evista de 16 pciginas, que conta jci 1S

nnos de cxistencia e se aprcsenta optimanicnic redigída,

sendo por isso mtiito ínteressante a sua leilura a todos os

que se prcocupam com os niais in^tantes problemas da

vida catôlíca poiiugucsa.

m

Publícaram tambcm atencíosas referêncías

ao Liltimo niimero de «A Uníão», ct que agra-

decemos, os jornais «Notícias de Viana», de
Viana clo Castelo, e «0 Nauta», de Ilhavo.

m

Â revísta «Míssôes de Angola e Congo»,
com sede na cidacle cio Pôrto, no último nú-

mero publícado, de Maío corrente, ínsere al-

gumas amístosas palavras ao 17.° aniversário

dc «A União».

Os nossos agradecimentos.

* • *
—

Us nossos iiiniiios

Tíveram a amabilídade de nos honrar com
a sua visita, que muito estimamos, como agra-
decemos, os Srs. Drs. Antônio Carneiro da

Pracia, de Víla Nova cte Gaía, Alexandrino
M. de Paíva e Sousa, de Arouca, P.''s Antônío

Alvaro, de Eelgueiras, e José,M. Perreira de

Moura, pciroco de Amoreira (Ôbidos) e presí-
dente da lunta cia mesma freguesia.

m

Muito nos apraz registar o nc">ssc"> reconhe-

cimento pela dedicaccio dos nossos prezados
amigos que se ínteressam de modo especial
pela expansão de «A Unício», como gratos
estamos pelo ínterêsse díspensado â propa-

ganda do LÍltímo número, especíalmente em

Pjraganca, Moncorvo, Vila Real, Portalegre,
Santarém e Funchal.

Grande Peregrina^ão a Fátima
em 12 e 13 de Junho

EM CÔMODOS AUTO-CARS

Organizacáo de José Teodôsio de Almeida

Peregrínacôes nos dĩas t? e 13 de Aliril a Outubro

Exiursoes turĩsticas no País e ao estranjeĩra

lnscrlt;ũes e informacũes na

"Casa Avé Mapia"

Artlgos pellglosos

Rna da Prata, 75 — Telefone 2 6127
l-ISBOA
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Facĩos i ias

('oimniiiliĸlo Xiicioiiiil o l'di.t .icfio

> Comunidade Nacíonal c Etlucac^.J foi o

tcma cle uma coníeiéncí •. rc izada ;ia cicatic

dti Pôrfo, ini scclc cla : NAT (lundacao N.i-

cional para a Alegria nu Trabalho) e no ciia

14 do corrente mcs, pclo ilustre Proíessor. sr.

I)r. Cabral Moncada, cla I aculdadc cic Direito

da Universítidde de Coimbra.

As referências dos jornaís diárîos. c maís

aínda sabermos o ílustie confcrcnte conscícn-

cioso cla rcsponsabíliciddc de aiĩnnacôes c|tie

niostram sempre a aurcola de tinm euidada

i'cflexcio de idcas pratieas c supcríoivs. dt =

pertaram-nos o ínlerêsse cle dar cm « \ tlníão

algumas oportunas retlexôes, cxpostas ncssa

conferência.

Impunha-se o pcdido, como semprc, di-

recto, em nome cla propaganda clc princípíos

salufarcs e prccísos, a bcm tlos que vívcm su-

jeitos a respirar ares mc'irbidos.

O sr. Dr. Cabral Moncada dispensou-nos
a cspecial deíerência, que muilo agradccemos,
ile nos facultar o texto da referida eonfc-

réncía.

E assím, salisfazcmos o juslílîcado íntcrêsse

clos lcitores, arciuívando cm «A Uniao* uma

boa parte clcssc trabalho conscíencíoso c i'ilil

- «Comunídade Nacional c Etlucacão :

Na vcrdade, Scnhores. liouve uma cpoca c|tic n.io vai

longe de nos e dc cjuc abundam anida os vestigíos no

nosso tempo, em cjue aquilo <|tic .-,e cliama educacão
— etlti

cacão física e intelectual. eultiun. mĩtiucão se procuravam

apenas como mcio de o indĩvidtio se distinguir. atimen-

tando o vnlor tla sua personalidadc no exclusivo mttiíto

tie scr stipcríor a<)s otitros, dc se achar cm nuihores eon-

dieôes de os dominar e utilízar na luta pela vida para sa-

lisfacão tlos prôprios íntcrésses e tla propria vaidade.

Iniscata-sc a culttiia i'isica j>ara se ser tim melhor ani

mal, mais fortc, e poder nieter medo ac)s outros. Pode

dizer-se tjue o ti|)0 ideal clessa etiltuia íisíca, por que se

apaixonavam os poticos que cm Portugal. |>or excmplo.

sabiam alguma coísa dêsse género dc educacão no scculo

passatlo, cra a-fora atjuclcs que procuravam ncssa tornia

de distínc.io htimana um mcio dc ganhar a vída cm circos

e campeonalos--o lipo do rntião, do espndachim ; numa

j)alavra : do homem "lêso,, seni]>re disposlo a despir o

easaco e a jogar ci pancada por tima simplcs palavra menos

alenciosa tjuc Ihe dirigisscm ou j)t>r tinia simples pisadtia

de Culos. O mrscu'o inais ..i!il ao pugilista, o biccps, cra O

simbolo huuiaiio dcssa t itura física e os altcres, as barras

c as paraltias. a ^coie e a lilcralura dessa anti-social e

anti humana concc ;\A' mdividualista da fôrca ao scrvico

também cxciusivatncnlj do indíviduo.

1; btiscava-sc a cttl/itra inttícctnat com a mesma fîna-

lidadc •

para sc ser lambcm inlelectualmente mais forte ;

naia coMs.guir ascendt-r maís acilmente aos cargos pú-

blícos e dai se pocit-r m..ne: )t com tnaior proveilo o Estado,

burocraiica liiianceíia e p< lilicamcnte. ganhando dinheiro

c ioiiiinindo. Por r rol ĩcm.is de cducacão moral o lĩstado,

iju ■ a ! bcra! e iicio ilia opmiôes sôbre os deveres mo-

rais los cididãos- a-íora os sancionados no Côdigo penal

e nas mcdídas da polícia conlra as oíensas ã moral públíca

— iicĩo se intcrcssava. O tipo ideal dcssa cultura intelectual

a niorai cra iambéin cntre nôs, no scculo passado, e

cnlre aqueles ipoucos) ijuc tinham conseguido chegar a

sabcr lci c escrevcr o . lo baclĩarcl ícrmado e, nomeada-

uicnt' o d bach.rcl formado em direito, massa de que

'iam feitos todos os lecidos dêsse orgarismo ui.ci occtalo

chamado o Estado,. .
. bstado de bacharcís, de juristas, dc

Jotitores, entîm. b=te, o bslado, cia, por assim dizcr, uma

oigamcacão dc assistcncia miittia de diplomados univer-

sitanos que governavam em nome duma falsa ou, pelo

nicnos, muiio discutívcl cicncio-cracia. I: assim como o

'oiccps, Mcus Scnliores. era o símbolo da cullura física indi-

vuiualístri. de que falei. assim a Inteligcncia díscursiva e

as chainaJas tccnicas intclectuaís. sobrcttitio as de tipo

ini ídieo, maís abstractas, mais íormais c menos afins da

culluia, constiiuíain lambém o símbolo dessa cultura inte-

lectual igualmcnte indiviclualisla da nossa sociedade do

scculo passado. A sua escola e os seus laboratôrios po-

dcmos vc-los, se quisermos, nos nossos líceus c nas nossas

Ibiivcrsidadjes, tipo-século XIX c—ai tle nos— íntcliĩmente,

cm grande parle. ainda típo tanibcm sccttlo XX !

Tôdd a liistoria da instrticâo pública dcsde os fins do

século XVIII rclltic, Mcus Scnhores, csta cultura individua-

lisla, de qttc estou falindo, csta preocupa;ão an.-tocr.ítica

de colocar a cducacão inlelectual acima da moral, de as

manter separadas, e aínda a de colocar essa cultura quási

cxtiusívaniente ao servíco dos privílcgiados da sociedade,

para estes mcllior a domiiiarem, pcio emburguesamento

das escolas, liceus e Uníversidades, pclo menos amor pelas

cscolas popularcs, pelo clevado prcco dci instrucão e,

cnitĩm. ainda j>cia opíníão, infelizmente ainda hoje muito

gencralizada em países atrazados, como o nosso, de que

o povo tem ludo a lucrar com pcrmanccer inculto e não

criar iieccssidades que |>ossam amcacar a íeliz tranquili-

dade da sua eslagnacão tambem em proveito de privilégíos

que a cla cslão îigados tle longa daia.

Poder.i diHer-se cm resposta a isto, bem sei:... mas

lodo o scculo XIX. quc toi tim sécttlo de democracia, íoi

lambém um século dc dcmociatizaîão do ensínoeda fns-

trucão no seio das classes ínteriores jíor mcio dos pro-

gressos tla eseola primária e sccundáría e ainda por meio
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da criacão das chamadas tlnivcrsidades livres ; o nosso

liberalísmo setembrísta com Passos Manuel e a nossa k'epú-

blica de 1910 bastanle tizeram nessc sentido. Y. e\acto isto,

mas.não nos iludamos cotn aparcncias, Metis Senhores ;

não é apenas acscassc? ,ia generaliĩa<;ão <ia instrucão que

caraclcriza o conccilo uidividttalĩsla da cttltura íntelcclual,

dc que estou falanio. Aqn.lo quc a caracteriza •ssencial-

mente é o seu espirito e a sua orienlnc;ão iiileucional na

íormaccio inteleclual do indivíduo e esses íorani. e são cm

parle ainda lioje, os do individual.smo o dL'sejo ott o

espírito duma coiitjuista de supci oritíade uidi-rdua! na

vida, scm curar do inlerésse da coinuihdc.de on a satis-

fac.ão de exigcncĩas resultantes ie compicxos tle inferio-

ridade.. e do rcsseniimcnlo . de 'eiiaa 'iasse^. lor exem-

plo, ninguem !<>nc ra, <•
. o. itianĸ as Ui.'vcrsidadcs

livres tomentam os instmlos ret'c iuc■onár.os das classes

írabalhadoras no semidc du d.uxisnu'

Ora, Meus caros Scniioies, c a csic coneeilo-limite de

edticac;ão de cultura íísica, inlcieclual e moral, <|tie acabo

de descrevcr, que c preciso conirapôr o conceito comu-

nitário dc educac;ão e de ctiltura <|ue se deixa extrair ú&

concepcão da comunidade nacional e tjue, como já dissc.

cski lambcm na basc do Decreto dc 1 335.

bsta eonccpgũo dá-nos lambém tun conceito de eclu-

cncão lísica, íntciectual e moral, nias oiientadas iium sen-

tido diícrenle tla primeira. l:m poucas palavras : a sua

cdttcacão tisica, aqucia cjtie todos nôs temos o dever moral

de cultivar e apciieicoar, não é a educacão ííslca do

atlcia, nem a tlo rutião. I! a edticacão física dos dcspoiios

cm comum, como meio de cnrijeccr e adextrar o corpo,

no intercsse da b'anuiía, d^ nossa protissão e da Pátria.

islu é, da Comunidade. na metlída eni quc estas podcm

precísar tio nosso esíorco como progcnitores, como Ira-

balhadores duma íuncão soeial e conio soldados. I: a cdti-

cacão físíca como escola clc higíenc, de instinto social, tic

rilmo orgcînico da vida e de disciplina dcntro das eomtt-

nidades de que faHenios parte. O seu novo tipo dc heroi

—

permiti que vos diga— dcve buscar-sc antes no "foot-

-bolísta,. qne no boxetir oti no esgrimísta ; anles no teuista

quc no lutador de circo. O seti novo típo de cstética vilal

dcve procurar-se antes nos grandcs quadros de gimnástica

rítmica, cm grandes manchas de colectivo bumano, do

que na bcleza plástica uiclivídttal tlum llt-rctiles heleno ou

dum Apolo de belvedere.

I: o mesmo direi da edticacao inlclectnal e tnoral.

A cducncão intelectual t|tie nos dci a conccpcAo da comu

niclade nacional e que é também dever de todos nos cul

tivar c aperfcicoar. não é igtialmentc a que consiste em

possuir apenas ttma tccnica intelectual ou mecânica juira

com cla podermos ganhar a nossn vida em concorrêncía

com outros pcor ou nuihor dotadosdo que nôs. 1: tambcm

não é a educacão que st> nos habilita a olhar e a pensar

quc eomprecndcmos o mtindo— o prôximo e o rcmoto—

durante a vida tôda, vendo-o através duma única jancia,

scmpre pcrsuadidos quc o nosso j>onto dc vísla. o tlos

nossos precouccitos ,ott dos nossos intcrêsscs intelectuali-

zados, constitui a tinica mcdída para jtilgar com accrto a

vida e o tlniverso. É sabido que a nossa época— c nisto é

ela mais uma vez a vítima do scculo passado
— justamentc

aslixia â tôrca de especializacôes cientifĩcas. sob o pcso

dos compartimentos estanques na vida da inteligência, do

isolamcnto das profĩssôes e dos tecnicismos, principais

rcsponsáveis, também eles, da dccadéneia a que chcgou a

Cultura 'como valor de universalísmo e ainda do agrava-

mento do individtialismo e do egoismo dos grupos e das

classes tornados estranhos uns aos outros. A edncacão

mcral que nos dci esta concep<;ão tambcm nao é apenas a

quc coiiíiste em sabcr cvilar a sancão dos preceitos do

Codígo penal c os regulamentos da polícia. Não, Meus

Senhorcs, o conccito dc cducacão intelectual e moral que

se extrai da conccpcão da Comunidade nacional repudia

ludo isso.

— A um idcal de supcrioridade inlelectual dos indiví-

dtios e classcs contrapôe o ideal duma cultura que, pelo

menos no seu grau mais modcsto, tcnda a ser comum a

lodos os membros da comunidade, sem tleixar de respeitar

as difcrcncas rcsultantes da nalural desigualdade de inle-

lecio entre os homens ; o ídeal duma cultura que se deve

buscar por amor dela prôpria e não pelo seu valor de

instrumento |iara subirmos.

— A um ideal de cspccializacão do saber c comprcen-

der, contrapôe, scm negar a cspecialiHaciio, como iclcal.

um icleal de univcrsaliĩacão dcssc mcsmo salur e com-

jireendcr, no intúílo de ttnir c não de dividir intelectual-

mente os Itomens e assim lhes tazcr scntir tambcm ncssc

plano, cjue é o da íntciigêncía, o valor do principío cristão

tlo . "amai-vos uns aos oulros,,, o qual, sc tentle para além

da Comunitladc nacional— o quc é evidente— não deixa

contudo de ler ntia o quadro mais favorávcl para base

da stta icalíEaeão.

—A um icleal tle cultura intciectual separada da cul-

lura moral, contrapôe um ideal de alianca enlre as duas,

visto que subordina a primeira aos valores morais colec-

Ívos da Comuniclade.

F.m rcstimo. Senhores : o idcal dcsta edttcacão é o

de ser ttma cscola do /Sspíri/o e não apenas da inteticfência

do cerebro c das mãos ,
ttma escoia de instintos intelectttais

e tnorais ,■ dum ritmo sttpcrior da vida espiritaal e de dis-

ciplina cnlre as várias manifestacôes da nossa personalidade.

I: tambcm aqui, finalmente, o novo tipo de hercíi dentro

dcste conceito de cducacão deve hoje buscar-se antes no

lilosoío do cjue no Scíbio ou no tccníco c o seu novo tipo

de verdade deve ver-sc antcs no das grandes verdades

existenciais qtie o nosso tempo sugere e demonstra, como

ntim tcorema tla vida, clo quc na vcrdade puramcnte 16-

gica e intcmporal dum Descartes ou diim Kant. Lembremo-

-nos de que os maiores chcles políticos do nosso tempo

não são bachareis, nem homens dc ciência : Scĩo apenas

indivíduos quc possuem um grau superior, talveĩ mcíximo,

o cspírito da stta Comunidade nacional.
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Eis aqui, Meus Scnhores, como eu vos diĩia, tambén'

o espirilo e a linalidade do Decreto quc críott esta bun-

dacão, na parte dos seus objcctivos pedagégicos e que,

como se vê, nâo são mais quc um corolário e projeccão

da concepcão da socicdade que Ihe cslci na base.

Pois bcm . prahqticmos e cullivcmos ésse icleal de

educaeão, dejiois de tcrmos compiccndido a ideía quc o

inspira. Aproveitemos todos o lempo 'nvre qtie nos pode

restar do nosso trabalho, de t'orma a assegnrar-nos do

nosso maior dcsenvolviinento lísico e da elevacão do nosso

nivel intclectual e moral. co no diz o Deereto. ... e tere-

mos alcaiu;ado tambcm rca'izar, dar vida real, a essa

mcsma ídeia que por ora ainda não passa eiitre ttôs dum

ideal rcmolo : a ídeia da Conttinidatlc nacional.

N'o tlia em tjue um lerco, jielo menos, da populacão

portuguesa tiver compreendido isto, nessc dia cslaremos

a caminho da nossa regcnei'acão alravcs do N'acionalismo

inlcgral.

baco votos para que seja éstc o cspin'.o
■ b o =; ,ic

do qual haja de dccorrcr a acc;ão eduealiva e cullural du

I tmdacão nacional para a AlCiiria clo Trabalbc dos Iraba-

Ihadores clo Nortc.

* • *

Tontativas do komiiitpni contra

;i Polônia o ;i i'oat't'âo

A muilo considcrada como bcm informada agcncia

polaca "Kap.., de Varsôvia, cl.í esclarecunenlos muito intc-

rcssantes ptia oportuna expressivicladc, c, por cspecial

defercncía, conseguimos os que arquivamos, quc nos pa-

recem aíntla incditos eni jornais poiiugiieses.

O insucesso da «Frcntc Popular;

Como c sabido toi depois do iamoso VII Congrcsso

do Komintern qtte foi tlada a palavra de ordetn da "brente

Popular,, (qtterc tlizer da írentc soviétiea).

Imediatamente se assinalaram em lcdos os lados da

Polônia os sintomas do crcscímcnlo da accão comunista.

b'oi desla campanha que resullott a actividatlc da agi-

tacão comunisla, e íoi sobrettido nos países pequenos e de

pequenas íontes de receíta que csla agitacão se i'ez mais

sentir.

A palavra Je ordetn mais popular da propagancla

rcvolttcionária c a coalízão dos camponeses miscrávcis

incitados contra os grandes proprictários prcdiais, os

padres e a polícia. llm oulro mcio dc propaganda, empre-

gado voltinlariaiiicnte j>tic>s agitadores comunistas é o

despertar nas pessoas pouco abastadas a desconliancfl nos

j>ic)prict.iiios.

O que c mais caracleristico é que os agiladorcs segtiem

cstiictamcnte um ccrlo plano e nisso delinem uma nicio

cslranjeira que os dírije, scm dúvítla nenhuma. íora do

nossc> pais. A escolha dos meios de propaganda prova

igualmente que aquela é fcita tambcm conforme um plano

cslabelecido tle ante-mão. Assim jireparam agitadores es-

liecializados por difcrentes meios, dcstínados â propa-

gantla. Parcce qtte os prot'essores primáríos, dosquaisuma

parte considercivel sc tornou muito radical. nestes tiltimos

lcmpos. prcslam grandes servicos com o fim de t'azer a

propagantia enlre a juvcntude camponesa.

Todavia os agentcs comunístas mudaram, ûltimamente,

de táctica quc foí ocasíonada pcia chegada a Moscovo do

íamoso Dymitrow, "herôí,, do processo de Leípzig, esse

proccsso provou os dcfeitos da jiolitica precedente do

Komintern. Esta política visa o ataque dos socialistas de

difercntes agrupanientos democráticos, burgueses e cam-

poneses. Chegou-se â conclusão que os "fascistas-socia-

listas.. considerados até então como inimigos, poderíam

ser emj>iegados como precursores da rcvolu£ãocomunísta.

A lcictica da penetracão dos comunistas em todos os sis-

lcma-. de orga ■■'.- -iv<it s não-coinu istas, comeca em seguida

coin o ;ilo da -.na conap^ão c subjugacão. boi nos meios

socialislas . populaics quc comc<;ou a rcspectiva propa-

ganda.

Da «Frcntc Popular» â «Frente demo-

crática»

O insuccsso d~ "brente Popular,, na Polcinia decidiu

certos elementos a procurar novas vías para poderem

cheaar a consolidacão dos elcmentos radicais. Para isso

íoi lanc;ada a ícleia de criar uma vasta írentc democrcítica,

íící qttal cnlrariam, os socíalistas, os aderentes do parfido

jxipular c lalvez mcsmo cerlos grupos cristãos-socíais.

Ccrlos eírculos judeus ptopuzeram a criactão duma

associa<;ão geral tla democracia burgtiesa, composta de

polacos, dc judeus e das minorias eslavas.

b' evídcnte que os judeus tíveram cm mira fazer desta

organizacão um instrumento dc defesa dos seus interêsses

na Polcínia.

E' preciso notar que os judeus foram, c são sempre

os propagandístas geraîs da "Frente Popular,, na Polônia.

Trata-se aqttí não sômente tio proletariado judeu,

mas. o que parecería de qttalquer sorte paradoxal, como

dos inlelecittaís e mesmo duma parte da arístocracia judia.

bsla parte, quc pretende levar as esferas judias cultivadas

para o movímento comunista. parece-nos muito mais peri-

gosa que os exeessos dos jovens eomunistas jtideus. Como

prova de qtte csses meios participam no trabalho comu-

nísta pode servír o faeto de certos jttdeus ricos terem sido

os editores dum jomal VTarsoviense comunista, recente-

mcnte sttspenso por ordem das autoridades judiciais.

Todavía a idcia c\ã "liente Popular,, tão estranha â

psicologia polaca e cî cla "hrenle dcmocrática,,, inspirada

nos meios macônicos, não pode críar raízes na Polánia, o

qtie prova que as evolugôes ideolôgicas na sociedade po-

laca tomam uma outra direccão e qtte o ínterésse da nagão
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e do Eslado a tem compoilado sob a ideia das
'

Ft'entes

popular e democrátíca,,, inspira.l.is e |>agas j>ela maíor

parle das agcncias cstranjciras.

Os meios da reaccão

O meio mais jioderoso j)ara reagii conlra as lcnla

tívas das agcncias eslranjeiras na Polonia, c o renasci-

mento do idcal naeional nas tnassas da sociedade.

Ncĩo se trala aqui evidcntemente de um nacionalismo

exagerado, mas sim dtim ideahsmo nacional compreendido

no sentido cristão. A consolidaeão naeional na Polônia c

baseada na fé comum da maioria da populacão, quer

dizer sob o catolicísmo. A nocão dos perigos que de fora

ameagam a Polônía é tim sério encorajamcnlo a csta con-

solidão. E bcm o caso de mencionar aqui a queslcĩo jntlia

na Polonia que é uni problcma es| ecia! c ao inesmo tcmpo

duma grandc impoiiância. O grande pcngo, sob o ponlo

de vista eeonômico e politico, para a nagão polaca con-

siste em quc os judeus em númcro de mais de ? milhces

estão apoderados duma grande jiartc do comércio, da

índústria c das artes. O perigo c tanlo mais grave quanto

é impossível não lomar em consideracão as tendências

comunistas dos judeus. CTs polacos entendem de maís a

mais qtte a Pclénia deve ser governada somente por cle-

mentos quc tcndam ao rcvigoramento do poder do Eslado

e da nat;ão polaca, dos ciemcntos que não cstejam expos-

tos ã influência dos internacionaís. A ideia nacionalista

de vida econômica na Polônia, projiagada clepois de

longo tcmpo pclos parlídos nacionais tia sociedade no

senlido de que o comcrcio, a índtíslria e as artes dcve scr

concenlrada nas mãos clos polacos. cnconlrou um vivo

cco no campo dos tegionários e no meio dos camiionescs.

Ests ideal anima também a juvenlude, os ínttiecluais. as

massas camponesas e tôtla a espccie de Irabalhadorcs.

Dealizar a nacinnalizacão da vida ccondmica na Polônía,

sígnifica ciiminar a ínflncncia dos judeus na vk\ã polilica

c ecoiiômíca do país.

Llma emigracão sistemálica dos judcus na Palestina.

seu logar nacional, deve resolvcr o problcma.

A elíminacão das intluc'iicias judias na Polonia que

iicĩo é possível scnão com a condic.ão da consolídão tla

nacão polaca e a emígracão dos judeus serci tim íreio po-

deroso contra o progresso do comunísmo na Polc'mia.

Um ottlro meío dirccto contra o comunísmo são as

reprcsálias das atttoridades, dírigitias conlra a jiropaganda

dos agentes comunislas. Dcpois da liquídacão dos centros

de lívres-pensadores que sejam não sbmcntc os l'ocos tla

propaganda ateisla, mas também do comunismo, ocupando-

-se as autoridades cla imprcnsa eomunista. Assim se víu

suspcnder reccntemcnle o
'

Daíenníh Popularnv,, (Jornal

Popular) edilado e redígido pelos leadcrs comunístas (na

sua maioria judeus). O resultado do proccsso judicicirio

consoantc a questão da edicão dtim iiiimero do "Plomyb,,

(A Chama)— ptiblicacão períôdica. pcia juvenludc escolar

consagrada ao bolchcvismo, também arreieeeu sensivel-

mcnle o enlusiasmo suspeílo dos radicaís pelas emprésas

eomunistas. A lîquídacão voluntária do jornal varsoviense

"Gazela Wieczortia„ (A Gazeta da Noile) c também uma

prova que a propaganda bolchevisla diminuiti ; também os

numerosos processos jttdiciários contra os comunistas dc-

monstrain a snpressão das céiulas comunislas no país.

bnfim umterceiroclemenloimportante, dcsmascarando

c combatendo sem cessar o comunismo, é a obra do Epis-

coiiado e do clero, assim como a da imprensa catôlica.

Foi ncsse seniido qtie o Congresso geral polaco da

imprensa catcílica. organizado pela Comissão da imprensa

do Episcojiado Polaco, realizado no passado mês deMargo,

e no qual tomou também parte o Dr. liein Iloeben, secre-

tário geral da Comissão Permanente Internacional dos

bditores Catôlicos, atribuiu a um alto grau a regularizacão

tla accão da ímprcnsa catálica, onde os seus dclegados

retinidos tíveram a possibilidade de obter preciosas indi-

ca?ôes respeitantes a luta contra o comunísmo. A encí-

clĩca "Divini Dedeniptoris,, participará sem dúvida num

alto grau dos esforcos da acgão que tem por fim paralizar

e tornar inofensiva a propaganda comunista.

Nôs podemos esperar que os tcndo sob a nossa guarda
c que perscverando nos esíorcos para reagir contra o

eomuuismo,osconspiradoresdo Komíntern dirigidosconlra

a Polônia, não somente não conseguirão os seus fins, mas

antes j>cio contrcírio, acelerarão a consolídacão do povo

polaco sob a plataforma naeional e catolica.

¥ • ¥

0 ('omiinismo na l^'l^ica

SEUS MÉTODOS DE PENETRACÃO

0 duplo juramento dos depu-
tados e senadores comunistas

llm iĸimero cspecial da Rcvista "Kultuurleven,, c

lodo consagrado ao comunísmo. Extraímos algumas pas-

sagcns do artigo muito intercssante do Eminentíssimo

cardíal \\m liocv sôbre o "Comunismo na Bclgica.. :

"O Partido Comtinísta lielga depende de Moseovo,

reccbendo as dírectrizes por ínlermédío do liureau de

Paris.

A Organizacão Comunista baseía-se no princípio da

l>cnetrat;cio, qttcre dízer, o trabalho intcrno. Kcĩo procura

dirigir um Estado contra o Estado existente. O seu fim

c a constiluicão de t'ios ou células. Queie por ésse tra-

balho intenso tornar-se senhor dc todos os centros vitais.

llm ccrto iiiimero de organismos colaboram nesse trabalho

de penetracão.

Enc'obertos eom a imunidade diplomática, a Embai-

xada c o Sccrclariado dos negôcios comercíais dc que

depcndem, índicando o eaminho a seguir,

"Os represenlantes comunistas, abusando da sua inge-
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nuidadc parlamenlar para proeurar os conhceimentos dc

tôdas as corrcntes de ijuc sc podem servir como llic re-

comcnda. por outro modo. uma dccisão do Kominlcrn dc

_ dc Maio dc IS<_>8. Veja-se esta decisno : "i'odo o eomu-

nista, mcmbro dum Parlamento, deve cstar em pcrfeita

harmonia com o seti Comite' Central, conduzindo de irente

a accAo sôbre o lerreno legislalivo com o trabalho secreto.

N'os p.n'ses. ondc os depulados comunistas gozant,

gracas as lcis vigentes (apanágios da burguezia) duma

ceiia imtinidade paiiamenlar, devem aprovcitá-la em iavor

da accão seerela c da propaganda comuthsta. Os rcpre-

sentantcs comunistas são os agcnles que procuram os re-

conhecimentos que o estado-maior do Movimento lievo-

lucion.írio reccbe semprc com o mais vivo interêssc,,.

Ainda assim. o reprcscnlante comunista presta dois

juramcnlos. Nos tcrmos do primciro, jtira fidelidadc â

Constittu'cão. Mas nos lermos do scgundo. prcstado frenlc-

-a-frcnlc dc Moscovo, jura deslruir cssa lo ftindanienlal.

E a sua ordem. Mas é absolutanienle de ..mt. 'lci'tc t|iie

o (ĩovcino bcign parecc achar nornial sciutihanlc dnj •■! .'-

cídaclc.

Temos estas iníormacôea como tidedignas. tal o eon-

ccilo tjuc nos merecem os servicos da Ccn/ralc Catlîcttatie

i/c' l'resse, dc Bruxelas, donde proccdem.

* • *

As tostas d;i ('oroacâo d(v Sims

Mîijcstados lû'itanicas

Um banquefe na Embaixada

dc Inglaferra cm Lisboa

Para comemorar a coroacao dc Suas Ma-

j'estades os Peis dc Inglaterra, it Embaixador

dat]uelc poís, em Portugal, sir Charles Wing-

field, ofercceu no dia 19 do corrente mês um

banquete, atT (]iial assistiram os Snrs. Presí-

dentes da Pepública c do Conselho, membrc>s

do (iovêrno e outras inclívidualídades em cics-

laque no meio oficíal.

O Snr. Embaixador proferiu o seguíntc
tlíscurso:

«Excelcncíci: Constitue para mimepara
mínha espôsa uma orande honra receber

nã nossa Embaixada V. Ex.a e a senhora

de Carmona, e o meu reconhecimento c

ainda maior por terem querído dêste

modo parlicípar elas comemoracôes pela
coroaeão do nossci Reí, quando todos os

meus compatriotas festejam o acfo sc>lene

pelo (]tial Sua Majestade se dedicou ao

servíco da Potría.

V. Exv\ que consuorou tôda a sua vida

ao servíco cie Portugal, e cujo nome fîgu-
rará em letras de ouro na prímeíra págína
dêste novo capítulo que o Estado Novo

vaí inscrever nos anaís tc^o gloriosos do

povo português, nosso antigo amigo e

aliado.

Pode bem compreender tôda a ímpor-
tâncía que ncis ligamos ci cerimônía em

que c^ nosso Rei e os seus povos renovam

perante Deus os anli^os votos que os

unem e no momento em que antevemos

rom esperanca o comêco de um novo

remado. Acreditarcí, portantci, que lhe

asse<7uro que a sua presenca aquí nesta

ocasicto e a maneira pela qual \ . Ex.a e o

povo português quíseram partícipar da

nossa alesfria e assocíar-se ûs nossascome-

moracôes n<ĩo deíxarcĩci de sensibilirar

vivamente Sua Majestade.doqual eu estou

certo de ser o lîel íntérprete quando
levanto a minha tacn pela saúde de V. Ex.''1

e pela prosperidadc dêste belo País que

c Portu^al."

O Chcfc do Estadti, Snr. Oeneral Carmona,
retribuíu com uma saudac<îo pcTr esles termos:

«Senhor Embaixador: Constituesempre

para mim, coino para mínha espôsa, um

grande prazer receber a amável hospitali-
dade que, por mais de uma vez, os repre-

sentantes de Sua Majestade Brítcînica quí-
seram conceder-nos e que V. Ex.a e a

senhora Wíno-field renovam neste mo-

mento pelo seu encantador acolhímento.

Iloje, o meu pra^er é duplícado ainda,

porque a minha presenca aquí é uma ma-

neíra de me associar de novo ã alegria
do povo britânico pela coroagão do seu

Rc\ bem-amado.

V. Ex.1 feH inteira justíga aos senti-

mentos com que ci povo português, o seu

(CONCIUIS NA PÁCINA t~onj
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O Clieíe Territcrial Jc llec/ias no sett discttrso Je enlrega Ja banJeíra aos Flechas dc Iuan líabadán, com a assiskmcia de

Ata /Sxc' AVr/.'"'' o Sr. liispo Je Malaya aiic presk/iu ã solcniJaJc Jo aclo. (Folo ; 'i'ALANul: ESPAN'liOLA.,) Si.VH.llA

«Recebei cstas bandciras disse o Ctrcfc Tcrritorial dc i'lectîas, I). Manuel dc Mergclina

-e ofcrecci-ltîes c/crno amor e obedicncia, c dcsta forma lograremos para a nossa

querida Pa'tria que c/îegue a ineifîores tempos, pois elas representam as nossas glárias

passadas e a fradicão.»

(Do Jiscurso proferiJo na sclem'JaJe Ja bêncJe Jas banJeiras Jos Flechas

do campo dc luan Pabadán. reali.<aJa nos pálcos Ja resiJência das

lisclavas ConccpcionísUts, no Jia l' Jo passaJo mcs Je Eevereirc, em Sevilfia)
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Å GUERRA EM ESPANHA

Um aspectc Ja CatcJrat Jc yiala^a, destruida pelos vermelhos

«La Catedral csld siendo adccentada. Era el lugar donde se reíugiaron las familias

venidas de los pueblos ante nuestra presián.

Es un rincán, arropados cm mantas, \sacian los enfermcs. Las inujeres cocinaban alli

mismo. Mientras sus fiombres, como idioti.<ados paseaban fumando por las naves.

El aspecto r el hedor era de establos de rebanos c de cuevas de Ios caminos.»

{Do Jiario "halangc Espanhola,,)

"llll"lt^ '" "'^ '" "'^'^'^^^^ 1
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('oi'Oiicão <lo Suns 3í;ijostii(los
(Concltisão Ja pjc/ina .160)

govêrno e o seu Chefe de Estado se uni-

ram aos votos que todos os vossos com-

patriotas faHem, perante Deus, pela felíci-

dade do Rei e para que o seu reíno

assegure a pan e a prosperíciade a todos

os povos. O modo por que V. Ex.c1 se

exprimíu acêrca dos sentímentos dos maís

antígos e fieis amío'os e alíados da Ingla-
terra e sôbre a histôria actual de Poríugal
não podia cleíxar de me sensibílizar pro-

fundamente e é mais uma prova da sua

compreensâo do nosso desejo de realizar

com os esforcos de todos os portugueses
a obra de trabalho, de paz e de ordem

pela felicidade do povo e engrandecí-
mento da Pátria.

E, poís, numa íntíma comunhão de

sentimentos com o povo britâníco, no

comêeo do novo reínado, que levanto a

mínha taca å saiíde de Sua Majestade o

Reí Jorge VI, de Sua Majestade a Raínha,

de tôda a famílía real e â prosperidade
do seu Império.»

>f « *
-

l lllil iniciativa (lil CilSîl

Iloldoi' ( iinha

Pcia o.oníeccão de cmblemas c distintivos nacionalis-

tas a concciluada "Casa llcldcr Cunha,,. da rua dos Cor-

rceiros, liO, 4.°. desta cidade, vem dedicando cspecial

activídadc que n.ão excitte alcvanlado sentido. Contir-

mando esta modalidadc de Irabalho. Ilcldcr Cunha acaba

de apresentar 110 niei caclo cniblciiias c clistintivos com o

busto dc Salazar, <juc Scio dc íaclo pninorosos cm acaba

meiito e aprescntacão.

Ôrgãos e Pianos-Reparacôes
• Grandes ôrgãos de Igreja •

JOÃO SAMDAIO
Travessa do Monte, 7

LISBOA

Telefone 2 7431

Livros o Puliliciicôos

Corporatismo

pcr Miguel SANGHO IZQUIERDO

Leonardo PRIETO GASTRO

Antônio MUNOZ GASAYÚS

da Univcrsidade de ãarone.ia

Trata-se de uma etlicão da Editorial Império, de Za-

ragoza, dêsle ano, num volume de 279 páginas, do qual

são autorcs três professores muíto distintos, de Direito, da

tlniversidade de Zaragoza, os Srs. Doutores Sancho Iz-

quíerdo, Prieto Castro e Munoz Casavús.

O inlcrcsse desla obra é dc supor, tendo-sc presente

a comprovada cultura dos seus consagrados autores, bem

conhecídos nos meios universiláríos, e muíto eloqiientcs

são as cultas provas do scu frabalho em diversas obras

publicadas.

O Sr. Dr. D. Miguel Sancho Izquierdo é um notnc já

conhecido dos leitores de "A União.. que vêm seguindo
cor.i alenta lcitura O bom caminho da reflexão ; por-

qttanto recordam, tle-certo, o interessantíssimo depoimento

qtie Stia ]:.\.~ nos dispensou, por especial deferência, e

saitt publicado cm "A União,, do passado mês de Marco.

Êste livro—Corporatismo—

, já em segunda edicão,

visa inspírar, sem fanlasías nem demasias, fidelidade pclos

ideaís verdadciros c supcríorcs, rccorrcndo scmpre a íon-

tcs cia melhor autoridade e conlĩanga.
Dcntro do escôpo desta obra, cabem 11 capítulos, e

o VI c dedieado â Voz da hjrefa com os seguínles temas :

I . /.c; doc/rina social ca/élica. — 2. Prectirscres de

i.eon XIII. Si$niticacion a'e e'sk; principalmente, de stt ISn-

ciciica
"

Rcrutn novarttni,,.
—5. I)e 1691 a 193/. La ISnciclica

"

Onadratfessimo anno., Sinopsis de la misma.—1. í.as Aso-

ciaciones protcsionates en la licrttm nevartmi,,. l)e la or-

ijani.ĩacion sindicat a la Corporacton.
— 5. la dcc/rina cor-

poratis/a cn !a
"

Quadrayesimo anno...

O capítulo VIII. subordinado ao lítulo o movimcnlc

porltiiinês, apresenta t:m estudo de espccíal intcrcsse coni

unia cxtensão assím discriminada ;

I. .\ntonio Olivcira Salazar ,- el fĩotnbre.
—2. Pcríugal

anlcs del 'JH Je Mayo...~-~i. Siifniticacion especial Jel mo-

vimicnto pertnciite's.-- l. ÍSI trittnvirato mili/ar y el Oobicrno

provisional.--5. El printcr dobicrno ; rJpiJo paso Jc Sala-

.<ar por la catlcta Je /tacienda. ô. Vue/ta a /a misma cn

'J7 dc abril de 'J^.í. ISI "Dictador Jc las Finan.ĩas,.. - 7. /..;

obra tinancicra Jc Sala.zar.— S. Ob/'ccioncs.— 9. La rcstatt-

racion economica. 10. /;/ pro^irama.— 1 1. Cliveira Sata.iar,

DiclaJor. 12. fa obra dc Oliveira Sala.zar si'iue stt mar-

clĩa.— lã. 1:1 nacional-sindicalismo pjrlttyue's.

Tôda csta obra ostenla a energia do bcm, sem dcsco-

nhecer as realidades socíais e politicas, profundamente

crístci, cxplica c lottva os actcis de superior ideal, fixa

ideas sãs c marea rcalmcate um trabalho digno de reílc-

Xcĩo para formar a conscicncía dos scus leitores.
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La Francmasoneria crimen de lesa Patria

por Juan Tusquels

Subordinada ao lílulo acima, proferiu o Padre Tus-

qucts, erudito dircctor das ÍSJiciones Anliseclarias, de liur-

gos, ttma patricStica coniercncia. no Tealro Principal. da

mesma cidade. no dia 1 de Novcmbro passado.

Publicada cm edicão de íormato portátil e boa iac-

lura. das /SJiciones Antiseclarias, o seu êxilo não sur-

prccndc . porciue vulgariza com provas concrclas as lĩa-

bilidades polilico-magônicas, dcscobrindo scgrcdos c Irís-

ies efeitos da sua influéncia cm Fspanha. O Sr. Padre

Tusquets couciuc assĩm a stia bcia conterêneia

"Cuanto nuís cnsiiana sea Fspaiia, nuis e^panola serci

v ni.is la respciarán todas las nacioncs.,

I": dc nolar cjtte íoi jci publicada a ?.'■ edicão, aciian-

do-sc jci csgoladas a í.~ e 2.-' num tola! dc 20.0CO cctem-

plarcs.

Esttidos Técnicos (Folhelos N.»s 21 e 22)

da Direc;ão do Servico de Propaganda

yiinislc'rio da Agricnltitra

A Direccão do Servít;o de Propaganda, do Ministci 10

c\a Agriculltira, pnblicou doís folhclos t|ue aprcsentam os

/Ssiudos l'c'cnicos da Campanba da 1'roJticJo Aiirícola, e

Scĩo, já, os n. »» 21 e 22.

O "Folheio n.o 21., trata das T'orrancns (StibsiJios

para o estudo das possibitidadcs nacionais), coniprccu-

tlendo a .irca da IV lirigada (as trcs zonas agrícolas c\a

províncía transmontana) ; c o n.° 22 aprcsenla o k'clalorio

e Con/as da Jttnta Cen/tal e Consel/io Je .'dministracãc,

do ano econômico dc 193t-19ã5.

A Ordem

Com o numero publicado nti d'-u : do con'cuie uĸs,

enlrou no '-'?.<' ano de jiublícacao u . onsidciado si'in.uiu

rio portucnsc "A Ordem ...

Fxprcssainos a^ nossas uiicí'acôes c I 'ini "" c>s nc

Ihores votos para t|tic conlinttc a jircsiar com crcsccutc

cnlusiasnio os apreci.ivcis servieos tjttc dc>iram os seus

21 anos passados,

Enciclopédia-Pedagôgica Progredior

clirigida pslo Prof. Actolfo Lima

Foi já publicado o S.» fasciculo tlesta obra dc carac-

ter encitiopcdico. dcdicada ao profcssorado, c colaborada

por várias iudividualídadcs tlo nieio inlelectu.il.

A propricdade e cdifcĩo c da Livrana Escolar l'ro-

yredior. tla tiaa de Passos Manuci. 162 Pôtio.

Maria da Fonte

Fasciculos 3.° e 4."

Acham-se publicados os iascículos ?.° e 4.° do ro-

mancc hislorico "Maria da Fontc... por A. Vitor Machado,

obra íá ret'crída no n.° 307 dc "A llnião...

A cdĩsão é da I.ívraria llemique T'ôrres, Dtia de S.

IJento, 279 l.isboa,

Arquivo do Distrito de Aveiro

Saiu o n.û s") ttesta imiioriai.te rcvísta Irimestral |>ara

ptiblicaccio le dociuncnlos e cstudos relativos ao Distrito

de Aveiro. quc comecou, com o referido número, o ter-

ceiro ano de ptit>!icat;cão.

As uossas felicítacôes.

m

l'ara o cfeito de reíercMicias ou aprcciacôes a obras

publicadas, é indíspensávcl que os ĩnteressados nos enviem

dois excmplares cla respeclíva publicaccão.

* m if.

itiiislw i! iniispiflidii
Ministério da ZRgricultura

ũrganizanão Corporativa da Agricultura
O decreto-lei que estabelece as suas bases

Sob o n." 1:957, foí publicado no Dia'rio do ûoverno

pcia pasla da Agricultura, o scguínte decrcto-Iei ;

Em nomc da Nacão, a Assemblcía N'acional decrcta e

eti promulgo a lei seguínte ;

l'.ASl: I —A organizatão eorporahva da agricultura

realizar-sc-á com base ein organismos denominados Grc-

mĩos cla Lavoura.

C")s (jrcmios excrcem a sua accAo i\á árca do respec-

livo concclho, ao cjtial poderão ser anexadas, jiara c'sle

efeito, iuna ou niaís ireguesias de coneclhos vizinhos, ou

podcm exc-icê-la somcute, qtiaiulo as circunstãncias o re-

iaincm, cin grujios ic írtgucsias.

I'oclcm ainda consiituir-se nas fregucsias Casas cta

l.avoiira

l:\cepcionalmentc, podetn existir oiganismos corpo-

tativos dc tiin único produlo, scmpre ejtie se vcritique não

aci' cficientc.nciite rcalizávcl. alravcs dos Grcmios da

l.avotua, a disciplina tlas condicôes da sua prodticão c

deiesa economica.

b.\SI: II -Os Grc'mios C\ú I.avoura são clementos pri-

nuiiios da orgauízaCcio corporativa, prevista na Consli-

tiuccio e detînida no ltstatuto clo Traballio Nacional, gozam

dc |>crsonaliclade jurídica. rt'presentain todos os produ-

tores tla sua área e tutelam, nos tcrmos da lei, os rcspec-

licos intcrcsses pcrante o Estado e os ottlros organismos

corporalivos.

A criat'cio dos Gi'éinios e das Casas da Lavoura é da

iuicialiva dc)3 produtores agrícolas ou do (iovcrno. No
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pr nie , uso 1. i>. nde •
„• nlvar.í concctlido pc lo Stib-

-o-cti tc .:. h'sr.do das Corporacnes. ouvido > Minjaro
d.i Agricultura.

LASE III Os Grcmios du I avoura têm os lins se-

guíntes :

a) Exercer por sí e pclo< orí;a n'smos de grau superíor
as funcôcs polílicas con.t-ricas pela Constitircão aos orga-
nismos corpoialvos :

b) Descnvolcer o es; . "o de coo[ieracão e solidaric-
dadc dc todos os clcnic-mo, ;la producão— capitai, técnica
e Irabalho-para leai.^cicao do mi<c:mo bcm comum da

colectividadc :

c) C"'ilribu ■; jjlíos mcíos ao eu alcance, para o dc-

senvolvímc ítu 'cuntmico c pclo aperfeicoamento ccnico

da producão a.'rícoia, com u 'an de mclhorar as sttas

coiiilicAes .-coiĸ mic is c sociuis

dj Ic .c cum;i r ;,j _,,id ,irca de accão as"disposi<;5e=
lcgais, rcgulamenlos .>u inslruc."ies emanadas 'dos orga-
nismos corporahvo, c de coordc'nn<;ão econômica ;

C) Oricnlar .■ discipliiar a aclividade dos agremiados
na del'csa dos seus m ^rcsses lcgitnrus ;■ no plano do inte-

rêssc superior da Naca ■

f) Attxiliar os agre-niaclos i.a colucac.ão c vcnda dos

seus produtos ou proiuovcr a vcnda dos mesmos, por

inciimbcncía dos p:otiuiorcs . cm execticão das rcgras
eslabeleodas jiara d.iesu da cconomia nacional, podendo
aproveilar para isso as bolsas cic mercadorías : íacullar a

aquisieão colcclíva de matcriais e aiicfactos necessários ao

Irabalho agrícola com dcino aos scus agremiados ;

31 Possuir armazéns, celeiros, adegas, máquinas, alfaĩas,
utensílios agrícolas c animais, bem como monlar ínstala-

coes ott servicjo de intcrcsse comum dos agrenuados ;

tî) Colaborar com os orgauismos oticiais de í'ndolc

agncola ott pccuária paia o descnvolvímcnto e apcrfci-
coamcnto lécnico da producão c para a preparacão pro-

lissional dos ayiicttltorcs e Irabalhadcics rurais:

i) Cooperar com as Casas do Povo na rcalizac,-ão
dos fins dcslas instiluicôcs, dcsignadamcntc paia melhoria

tlas condíc;c"")cs maieríaís e morais das populacôes agi ícolas,
regulamenlacão e disciplina do Irabalho rural e dcscnvol-

vĩmcnto das suas instiluicj.ics dc previdcncia c assistt-neĩa.

As C'asas da I.avoura exercercĩo, por dclcgaciio dc>s

Gréniios, as atribui'côes da compctência dêslcs, cspecial-
mentc as delĩnidas ua alinca // dcsla base.

liASb IV—Os Gicmiosda Lavoura podcm promover

a eiiat'ão de caixas de crédilo agrícola, coopcrativas dc

producão c cle cousumo, ou qualcjucr oulra fornta c!c

coopcraccĩo perniilida por leí, incluíndo as muluas de

gado, em bencfíeio cxclusivo tlos scus agreniiados e it>s

Irabalhadores agncolas.

LiASE V- O-, Grémios aa Lavoura depcndem do

Sub-Secretcírío de Eslado das Corporactôes c Previdcncia

Social c ficam sujeitos ci fisealizat\ĩo e \ igiláncia do Insli-

lulo Nacional do Traballio c Previdcncía no cjue rcspcita

â sua posít;ão no quadro da organizac;ão corporalíva na-

ciona! c as suas rciac;ôes com os demaís organismos cor-

poralívos, a acccĩo social, dísciplina do trabalho, salários

c iesenvolvímento de previdcncia.

N'a orientacão tccnica e actividade econcimica, os

Crcmios tla Lavoura c as instittiit;ôes anexas não sujeilas a

liscalizacão especial jiela natureza das suas operac;ôes
ficam submetidos á ínspeccão e fisealizagão dos servicos

competentes do Minístério da Agricultura.
liASE VI—Os Grémios da Lavoura rcprcsentam a

producão agrícola nos organísmos de coordenat;ão eco-

nôrníca já constitttídos ou que venham a constituír-se

cumprindo-lhcs acatar os regulamcnlos e detcrminafôes
eslabelecidas por aqueles ou pelos organísmos corpora-
íivos dc gi'au supcrior, e promover o seu cumprimcnto

por parle dos produiorcs agrícolas das resDectivas áreas.

Ncĩo são reconheciclos como rcpresentantes da pro-

ducão agríeola oulros organismos além dos criados por

csta lci e dos superiores na hicrarquia da corporacão.

IiASE i. I! —Os Grcmios da Lavoura têm seccôes pri-
vahvas. nas quaís serão inseritos os agricultores que culti-
vem produtos difercnciados na organízacão corporatíva
e dc coordenacão econômíca, para os fins designados
nesta leí e para o efeito de realizarem de forma mais efĩ-

caz a polílica uacional de cada um dêsses produtos. Pode
havcr uma seccão para a producão não diiercncíada.

Os ijrcmios da I.avoura podcm agrupar-se em F'edc-

ragôcs, eoin l>asc nas províncias a faculdadc de anexaccĩo

dos concellios das províneias vizinhas, jiara a realiĩacão
dos lais gerais indicados na base III e para o cícito da stta

icprcscntacâo nas corjioracôes agrícolas e nos organísmos
de coordenactão cconomica ou na organizat;ão política c

adminislralíva do b'stado. Podem ainda constiluir-sc llniôes

regionais, quando as circunstâncias o aconselhcm.

li.AS!: VIII —Os Grémíos da l.avoura tc-in competén-
cij para cxcrcer acgcĩo disciplinar sôb-e os seus agremia-
dus. aplĸando mullas e ouiras penalidades, para assegu-
lar a sua cooperjvão im realizaccĩo dos fins de ordem

ccononiica c social dcfinidos no Eslatuto do Trabalho Na-

cícmal c i as outras leis.

I>.t aplicactão de mullas e outras penalídades jiara as-

seguiar c sua cooperacAo j>ara os organísmos corporati-
vos de "tiii siiaciior ou de coordenacão economica, sem

lireiaizo da apieciacão íurisdícional da legalidade das

rcspectivas deliberacôes pclas competenles ínsláncías do

contenciuao.

(Conclue no prôximo númerc)

+ • *

ESTE NllMERO

POI VISADO

PELA COMISSÃO DE CENSURA
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ISIDRO

Prédios moJertios

eanligos, cômodasmo-

radias, lindas quintas,

grandes herdades.

Ilipolecas com ga-

rantia de I.' ordem.

Trespasscs vantajosos.

Dirijam-se ao ISI-

DRO - Rua Eugcnio
dos Santos, 39, 3.", Lis-

boa.

O bom nomt vale

mais que o ouro.

Isidro Silva não tem

sôcios.nem capitalislas,
nem automôvel.nem ca-

daslro, nem gaiicincia.
A sna vída c uio-

dcsta |>ara poder ser

lunicsta.

A c o m j) a u li a t>s

clicntesdo principio ao

fim tlos negocios. Pe<;a iníoi inncûes coaierciuis bancaricis

c pessoais. Negocios honcstos c iccis.

Cada clicnte lica tint amígo.

Casa de Saude de Abrantes
(CLÍNICA CIRÚRGICA)

DSvecfov: l^v. !▼!.■■» »■«_»! Fevnandef

Instalada com todo o contorto modeniu cm cdificio proprio,

tendo quaitos particulares e cnfsrmarias (chauffatie, afjua

quentc e fria, sinalízai^ão luminosa, telefone nos quartos,

tfrandc solário para convalescentes). Diatermia, ondas curtas

e bistuii electrico. Servii^os de Kaios X e Laboratorio anexos,

Enfermajiem a cargo das Irraãs Franciycanas HoMpitaleiras

Portuíiuesas.

Telefone: Abrantes, 77- -Rua de Santa Iria, 35

■i 1 1

Ccfrlorit^
»»

dá aos soalhos e môveis

côres fipmes e lindas.

Pode caíp-lhes em cima

água dôce ou salgada

que não mancha.

Cepas — colopitadas — de

secagem extpa-pápida.

DEPÚSITO OERAL:

Carlos Bvazâo «■«■ ITI«»t«a

Avenida Ppaia da Vitôpia, 17

LISBO&

in iii ifelejfone -*Sc5c17ii m 111 111 n

V
UiIBL.

-/ j)'}]
emblemas comemorativos

tlo XI aniversário da

Revolugão Nacional

Em metal fino, dottradas, prateadas ou bronsea-

das, conforme modelos e com botão ou alfinete

de seguranea • Remete ã cobranca por Esc.

3S00, Helder Cunha, íabrícante, Rua dos Cor-

reeiros, 140, 4.° Teleí. 21 124. Lisboa • No Pôrto

Casa Progredior, Rua 31 de laneiro, 157 • Em

Coimbra Loja da Estrêla Verde, Rua Vis-

condc dã Luz, 72 • Fm Kraga Bazar Braga,
Dua Nova de Sousa, 137 • l;m Viana do Cas-

telo Arte Regional, l.argo Jocĩo Tomas da

Costa, 37

Dcscontos aos revendedores

\ii Siulomobilistas !!!

0 Netoiosol !... tem a simpatia de todos os

automobilistas conscientes e econômicos. Por-

quê ? íEorque descarboniza e lubrifica o vosso

motor em marcha. Sxperimentai-o uma oez e

usálo-eis sempre.

Pedldos a :

METOIOSOL, L.oa

Iluo Virlato, 8-c c 8-d

Telef. 50557 MSBOA

**

Tk. LNIAO" recomenda aos seus

leitores as casas anunciadas neste número
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