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ÊSTE NÚMERO FOI VISADO

PELA COMISSÃO DE CENSURA

Sêde bemvíndos!

Vereis a Exposicão de Ocupacão e ai aprendereis
como os portugueses dc ontctn ainda— os portuguescs

da gcracâo antcrior ú mittha—entre canseiras e littas

ttilliiiratn o que é Iwje o nosso lmpério.
E assim ficareis sabcndo que as tcrras em que

fwje vivcis pucificarncnte foram por nos descobertas, c

dc.pois adquiridas com miiito trabalho honrado, custa-

rarn mitito sangue portttgtics e por isso sũo nossas,

bem nossas
—

e de mais ningitém.
E se Iwitver, o que não creio, quem de outra forrna

prctenda, vás, portugtteses de África, sereis os primeiros
a ntantcr a sobcrania nacional etn tâda a parte e onde

ela hoje impera, olhos postos nos sacrifícios dos nossos

maiores, uma parte dos qnais a Exposicão que ides

visitar quere gtoriftcar,

Portugal que não nasccu ontem—porque tem oito

sccttlos de existencia— e que nâo sá desdc ontem possui

colônias—porqtte jd fttndou trcs impérios
—

e quc c

imortal, be.m mcrecc o esfûrfo contínuo e dedicacão

ubsotuta dc todos os seus filhos!
Não sei se algitin dia voltarcis a Portttgal cttropctt.

Se não voltardcs dizei a vossos filhos, quando os

tiverdes, o que Iwuverdes visto nesta viagcm e ensinai-

■lltes sempre a rcligião da Pûtria !

Séde bemvindos.

(Do pa'tlôtîco d'sanso do Mitlisiro das Colânias-

.V'. frtinchco Vielra Machaito, ao receber no seu Ministé,

rio, n.o dia 16 do cortente mês, o simpåtico Cruzelro de

fĩliidiintes tíos tiCfiis cotoniais de Atigola c Mocambique,

acompanhados por atguns dos seus ilusties professores.)
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O bom caminho da peflexão
II III III: III III III III III III III: III III II

ProsseguinJo nesia via de bem doulrinar, enriquecida de escrilos que provam boa von~

tade, confiecirnentcs sociais e patriotismo, sentitnos ao inesmo ternpo o grande interêsse dos tei-

tores; porquanto nao poucos nos vêtu manifeslanJo inieligenle aprêco pelo talento eloqûente e

oporfuno dos depoimentos publicados em A llnião scb o tema que nos serve de título, todos de

fiomens eminentes qtte assinalam o sentir Ja sita consciéncia com lôJa a energia dos seus senti-

mentos e das suas conviccoes.

Ttala-se de tuna campanfia nova, ineJita, ItinJamentada em testemunfios do brilfiantc

saber Je fiomens segmos Jo princípio Ja JigniJaJe Jas suas atirrnacães.

A mais caba! JemonslracJo é ver para crer : Cabral Moncada, Amorim Girão, Cunfia

Goncalv^s, Marcello Caelano, Afrãnio Peixoto, Miguel Sancfio tiquierJo, Almeida Eusébio, Do-

mingos Pinto Coelho, An/onio Cabra/, Jesé Mariano Mofa e Oiiveira Guimarãis.

Ilonram o prossegttimenlo Jesta iniciativa dois notaveis pensaJores de reconfiecido mé-

rifo, os cSV.s". Consetfieiro Dr. I'emanJo Martins Je Carvalfio, Jesla ciJaJe, notável jurisconsulto,
antigo Ministro da !~~a.~enJa do Minisferio orgamizaJo por Jciĩo I'ranco ein 19 de Maio de 1906,
e l)r. Antánio Novo Campelo, veneranJo ptofessor Ja LaciiiJaJe Je MeJicina, Ja Universidade

Je Sanliago Je Compostela (Espanfia).
Gracas â Jistinla amabi/iJaJe que Suas L'x.JS se Jignaram dispensar-nos, vamos prosse-

guir com justilicado ânimo 0 bom caminho da reflcxão.

/\ cliamaclci questao socícil e cT tremenda

capitalÍHacão histôrica clc tôclas as ciucstôcs

sociais, qtic as sueessivas itladcs tcm clcíxado

scm soluc;ão.
Tem-sc procurado resolvê-la pela demo-

\i<zi\o revolucic")nária di\ actual constilLiĩcão
econômica c social. O demolidor prolĩssional
tem cxaclamentc a mesma massa dc^ san^uc
dos conquistadores. l)a oiierra de conquísta
íeita pelas classes sai o que cosluma saír cla

guerrade concjuistaemprccndicla pclas orandcs

ragas: a constítuĩgão dc olioarciuias novas,

mais tírânicas e ambíciosas clo que as olígar-
quías apcadas. O vclho provcrbio atrJs Jc

rnim virJ quetn botn tnc 1'arJ, sc não é lei de

tôda a hislôna, é lci dc k"xla a liislciria do

cspírito revolucionário.

A partc dc fôrcas econcímícas dc c]uc os

demolidorcs lo<jram apodcrar-sc, scmprc clc

boa mente acabam, coiisíclcrando-a insufieicntc

para se pc'ar por obra, de contado e complc-
tamentc, a transformacão socíal que tomaraiii

de emprcilada. Vêm assím a asscntar cm c]tie

o proorama fem cle scr reaIi?aclo gradual e

parceladamente. I.ntre os partidcis, que com

lal caractcr se podcm Kimar, dois se aprc-

sentam em dilcma: o de sc dar comêco â

cxectiCcto do proorama, com rcsolvc-lo scí

parcialmcnte, mas com rcspcilo a todos c^s

cidadtios; e o dc se lhc dar princípio em be-

nefício de poucos, embora com plcna e até

supcrabundcintc execucão quanto a êles. A es-

côlha tcm de ser entre rcalÍHar o plano sô

parcialmentc mas em proveito de todos, ou

levá-lo a efeito integralmente, mas sômente

cm provcito tlc poucos. O pendôr do espírito
revolucíonáríc") leva nccessâriamente â scgunda
soluccĩo, quc redunda na constítuĩgão de novas

e ealaniitosas oligarquías.
Aquclc cspírito condus ínvariâvelmente ã

solucão. pro Jomo sua, cle problemas clcis

prcípríos dcmolídores, e dos seus arredores

sectáríos, não a execugcto de larga e efîcaz

lransformacc*io social. Para se chegar a êste

lim, os processos têm de ser inteiramente

cnitros.

A questcic) há de ser resolvida pela revo-

ltiCc"ĩo no Poder e nas prcáprias classes diri-

o'cntes, em orclem a que não venha a ser

líquidada revolucionâríamedte e contra elas,
pcla sua substítui'cão aventureira por outras,

manifeslamcnle, e a todos os respeitos, muito

piorcs.
Torna-se assím necessário que se realize

gradualmcnte a Itistica, que de telhas abai.xo
é lícíto esperar, c, ncĩo pode consistir senão

em mclhorar. quanto ser possa, a situagão da

maioria, e assegurar âs mais manifestas apti-
dcĩes nativas, estejam onde estiverem e por
mais desherdados que os seus possuídores se

aprescntem, o acesso ao máxímo desenvolvi-

inentc"), e portanto âs situacôes mais vantajosas.
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Assim se rcalizará a úuíca igualdade usta,
humana e possívcl:-- a igualdade no ponio cle

parlida para aqticle mínimo cle desiguaidade.
que é indispenscível a-lim-de se asse^urar

plena eticácia ao irabalho, c o neeessárío

progresso.

Essa como 'Hic abdicacão, cm yrande
parlc, das vanJ.vjens aclmis cí.is classes maís

favcirecídas, tcm dc scr principalmentc obra

das prc'iprias classcs, cjue, renunctandocm íavor

de toJos, podem alíás evilar a c.voropriacão
violenta de pcssoas e bcns em bcne :cio cic al-

guns e, verosimilmcnte, clos pioics.
Semelhante abdicacão não pcxlc ir tão

longe como se lorn.i ncccssário sem a accão
dum o'rande Poder Pspiritual. ciue nao podemos
lobrio.ir íora da Igreja. Confnbuindo qunnlo
cm sí caíba para a realizacão daquele pobrc
máximo, quc â justíca humana é pcrmitido
atíngir, se não traz ínteíramente o reíno dc

Ci'isio a êste munclo, lui de alargar e encorajar
a comprecnsão e a ambícno espírilual c\a

Cidade Dívina.

Para que esta seja mclhor coinpreendida

e, nidis sentídamenle ambicionada, bastara,
com eícito c|tic chegucmos dqucles longcs cle

semelhancas com o Reíno dc Dcus, que nas

agremíacôes humanas seja possível dc algum
modo alcancar.

PlĩRN'AN'DG MaDTINS 1)1! CaDVAI.IIO

J\ su honroso requírimiento he de contestar

concisamenle cjue quícn cullívc la moral crís-

tiana y ame a l.i familia-, quien sienta la voz

tle su patría, lienc cjue ser acérrimo enemigo
del coniunisiiH), que es la sintesis de la des-

Irucciôn \T la barbarie v la nuis enormc lira-

nía cjue conociô la historía.

Contra el sovietísmo aiicírquico v elespô-
lico hay un Iratamíento curatívo, cjue es la

organízacícHi de la sociedad sobre la basc ck

nacíonal síndicalísmo, fascismo, corporati-

vismo, ctc, lo quc cvíla la lucha de clascs v

con una descapitalÍHaciôn prooresiva, armo

nÍHa el capital y el trabajo.
I.a experiencía demuestia cjlic los paises

democratícos sí no cambían su estructuracícin,

caerán fatalmcnte en cl conuinísmo, quc ofrece

más medicas a las masas para saciar sus cnvi-

dias v rancorcs, por eso lo más intercsante cn

el momento aclual, es el Iratamicnto preven-

tivc), cjue ha cle fuiĸlarse en la dcslruccicín dcl

matcrialismo imperante en la sociedad con-

lcn.poránca y en fomenlar el espíritualismo y

!os senlimientos cristi inos cn la juventtid, para
que renctHca la austerídad, llevándonos al do-

minio cic la acciôn civilínadora de las nacio-

nes cle occidentc v con espiritu esparlano,
iormar todos los ciudadanos una hermandad

que írabaíe por el prcxjrcso y bienestar co-

lectivcT.

Si akjuicn cluda de cslas alirmaciones, que
esludíe la gran tragedia cjue está sufriendo mi

patria. cn cionde e! marxismo y el sovíctismo

aiĸírcj'.'ico han desborclado a la bestía hu-

iikind, comcliendosc en la !:-paíĩa roja, críme-

nes lan lĸ)rrcndos cjlic nadic puede imaginar.

San!ía<jo, de Compostela, Junio de 1937.

I)d. NcavG Campelo

-

* • *
■

A Igreja e a questão social

Os eneroLÍmcnos cjuc contra a Igrcja bol-

s:im cakínias c injúrías, não sc esquecem de,

em suas díatribes, atacando a mais bela das

insklui'côcs humanas, a apontar como mãi ca-

rínhosa cios rícos e ícIíhcs da terra e índífe-

rente aos sofrimentos clas classes humildes e

ti'abaHiacitHas. I:, explorando astucíosamentc

as preccírias condi'côes de vída das massas

proletcírias, acenando-lhes com fantasmaocíri-

cas felicidades, íâcílmcnte calam nos espíritos
dos que, por sua dcsgraca, iicĩo têm a ilumi-

nar-lhes o espíríto o suave bcálsamo da Fc.

Nas pracas in'iblícas, cm jornaís c nas ofî-

cinas, a projjaganda dcsscs espíritos transvia-

dos, cjue se arrogam o título de filantropos,
lavra íntcnsamente, prometedora tie inccndio

voraz cjue tcnte aniquilar ttSda a civilÍHacâ<"),

para sôbre os scus cscombros sc crguer uma

nova sociedade. O alarclear um atrismo ordi-

iĸirío, o elamar contra a Igreja e contra os

seus reprcscntantcs, o desrespeitar sacrĩlcga-
mente os seus mais sagrados símbolos, são
brasôes com cjuc tais pregoeiros procuram

iinpor-sc ã mullidão dacjuclcs quc muitas ve-

hcs a misciía arremessa para o desespéro,
dos cjue não têm os espíritos suticicntemente

iiuiiiinadtis pcla lv tjue lhes daria coragcm

para a lula e a esperanca de horas maís

doces.

l:m vez ^ct paz e da solídariedadc entre

os liomens jTrcgain c jircgoam êsses tétrícos

obreiros do mal, a desordem, a desunião, a

vicilc'ncia. I:, baralhando propositadamente os

faclos, e coniundíndo intencionalmentc a Igreja
com o capitalismo anti-hnmano que Ela com-
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bate e condena, êsses falsos orieníadorcs das

classes proletcírías, congregam todos os seus

csforcos, tôda a violência das suas icieas, con ■

tra a Santa lnstituĩcão de Cristo, dada por

fiste aos homens para rcfiigío e amparo. I:

as suas vozes cavernosas, nas quaís ressumam

o ôdio e a destruĩgão, calam nos ouvidos das

multidôes, arremessando-as impicdosamentc

para lutas tremendas, ao cabo das quais ficam

sempre vencídas, e mais sufocadas pela des-

graga que dantes.

Loucura seria negar que a miscria exíste-

que a [irívacão de indíspensáveís recursos

para a vida seja uma realidade. Mas, infelÍH-

mente, não é de hoje nem de ontem que tal

facto se dá ; não c de hoje nem de ontem quc

a miséría tem armado as multídôes famintas,
levaiĸlo-as á prática de actos cjuc hoirorizam

os coracôcs bem formados. Mas também não

é de hoje nem dc ontcm que a tríste realídade

nos díz que cIcjtoís dos períodos de loucura

criminosa, as classes humildes aincla sentcm

os pulsos maís arroxcados pclas algemns dc\

miséria. 0 os pregoeíros da femcntida felici-

dadc com cjue desvaíraram os sofredores,
sorriem satísfeitos dc tanta ruína e cle tanta

dor para, passado algum lempo, recomecarem
a sua fatal missão.

Não haveici uma fôrca espiritual cajiaz de

orientar, de disciplinar, de humanÍHar o grave

problema dc\ miséria? Não haverá quem, in-

cendído no amor dos homcns jielo amor de

Deus consíga assegurar a cada um o justo e

merecido quínhão cjuc Ihe cabc na \-\c\c\ tcr-

rena ? Há, e sú os cegos ou os que, por sua

desdíta, não querem ver, e estes são os píores
dos cegos, desconhcccm a sua cxistência.

A Igreja, que, desdc a sua divina criacao

por Cristo, sempre chamou a si a proteccão,
a defesa e o amparo, dos que sofrcm moral

e materialmente, ergue bem alto a sua ban-

deira em favor das classes o|H"ímidas por tim

regíme socíal, que ela não criou, mas semprc
lem contrariado.

Llma rcvista rápída da histôría da Igreja
nos cki a prova de quanto Lla, através dos

tempos, c muitas vczes arrostando com teme-

rosas tcmpestades, tem sido o amparo dos pe-

qucnos c humildes, tem sido o campião deno-

dado de tôdas as reivindícacôes socíais justas
e ennobrecedoras do trabalho, que santificou,
repelindo para semj)re a tdea pagcĩ dc que êle

era estigma de dcgradacão clo homem. Mas

ihĩo é nosso intuito, nem cabería no limitado

espaco dum ou mais escritos de jornal ou re-

vista, o irocar sequer em suas linhas gerais, o

quadro magesloso da obra socíal da Igreja.
.Nbĩsmr- o quanío iĩla tem feito nos decénios

cjue decorrem dos fins do século transacto até

nossos dias.

Sua Santĩdade Leão XIII, cspírito luminoso,
cérebro de colossal envergadura, confrangido
com as misérías da classe proletária, ouvindo
ulular por tôda a parte o ôdío fervente dos

que pareciam abandonados de todo e esque-

cidos clos bafejados pela fortuna, proclamou,
com tôda a sua autorídade, a urgência de mí-

norar a situagão dos que trabalham. A encí-

clica Rerum Novarum sucedeu a Quadragé-
simo Ano e, na sua esteíra, sociologistas de

valor, como Níttí e outros, organizam, defen-

dem e alargam a organízagão do socíalísmo

catolico; Su i Santídade Pio XI que actual-

mente prcside aos destínos da Igreja, traz para
1:1 a a obn<aacão de, em tôda a parte, ser o

escudo ínvcncível a cjue se acolham os des-

herdados da fortuna, aqueles cjue são os prín-

cíjktís íactores da riqueza e que dela não

fruem os míseros restos do pantagruélíco ban-

quete do capítalismo aiĸinímo com os seus

grandes monopcilíos. I:, ínfatigável, no cum-

prímento cla sua mísscĩc) dívína, a Igreja vaí

lcvantantk) moralmente as classes trabalhado-

ras, vaí-lhes suavizando as lamentosas condi-

CcScs cle vída. Não lhes desvaira a imaginagão
cctiii fementidas prcimessas de íelicídade irrea-

lízcivel: prega o amor ccTiitra o ôdio, a paH

contra a guerra, a solidaricdadc e a equitativa

dístribui'cão da ríqueza entrc o capital e o

trabalho contra a díssidência e o egoísmo que
fazem dos litTmens verdadeiras feras que se

dísputam a mcsma presa. Bendita é a sua

obra, tôda de paz, tôda de acalmagão e, prín-

eípalmente, tôda de justiga, porque cmana de

Deus, e Deus é o supremo Bem, Deus é a Su-

prema Iustíca.

Cãxdida Florinda Ferreira

Ôrgãos e Pianos-Reparacôes
• Grandes ôrgãos de Igreja •

JOÃO SAMDAIO
TraveScSa do Monte, 7

LISBOA

Telefone 2 7431
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Centro Catolico

StMTOtillÍînlo (itTill (lo Cciltl'o

Da Secretaria Gcral do Centro Catolico Português,

seguiram determinados esclarecimentos. no passado tlia ;2

de Marco, dc imedialo ititcrcssc para as Corp>)ract>es d '

Culto, abaixo designadas: porém até o pi cscnic não foi

recebida a correspondente rcsposta.

Corporaeôes do Culto das tregucias d»

Canha lconcelho do Montijo) ; Santa Man.i ladalena

de Negrôes, Mexitie, Sanlo Andrc dc Vilar .ic Perdiĩes,

Grnlhas, Solveira (concelho dc Montalegrc); soutelo e Pa-

radela de Mont'orte (concelho tle Chaves); Vilar (concclho

de Boticas) : beitosa (concelho dc Pontedc I.ima); S. Paio

de Segude e l'odame (concelho de Monsão); S. Domão dc

Neiva (concelho de Viana do Castelo); S. Sebastião e l;s-

treito de Cåmara de Lobos (concellio de Camara de Lo-

bos— Ilha da Madcira); c de b'aial da Terra (concclho de

Povoacão—Acôrcs).

Também não corrcsponderam, para esta Secretaria,

em resposta ã comunicncâo envíada em 16 do jMSsado

mês de Abril, as seguintes Corporacôes do Culto, dc :

S. Martínho dc Aliviada c de Santa Clara de Torrão (cou-

celho de Marco de Canaveĩes) ; Rio de Moinhos íconcc-

lho de Pettaflel) ; c as Corjĸiracôes do Culto de S. Lott-

renco do lluírro (concellio tlc Anadía) c de S. barlolomcu

de liarqueiros (concelho de Mesâo brio) não corrcspon-

deram ainda ao expedientc envíatlo tlesta Secretaria. res-

peetivamenlc, cm 10 do passado mês dc Marco e 13 tlo

mcs pretcrilo de Abril.

m

Tcmos recebido Ireqiicntes pedidos, para solicitarmos

providências a quem dedireilo, cle aposenlandos tio clcro

paroquial t|tie nos informam do seu precário estado tlc

saúde e ainda tie outras circunstâncins dc atcndcr. pura o

efeito do despacho final da sua aposcntaeão.

São razoáveis as considcracôcs dêstes aposenlandos,

e bem fcicil seria o dccisivo remédio tle justíca sc o crilc-

rio de preferência assentasse em bases sem obsláculos as

pcfit;ôes tlos aposentandos pobrcs, docntcs ou idosos, jue

tenham sido confĩanles em laĩcr-sc recomendai' ao abrigo

do n." IS do artígo S." da Conslituĩcão.

ÍÂ)

Despondcndo a interessados iiela iniciativa da cria-

cão cle Casas do Povo :

Convcm uma alenta leitura <lo Decrclo-lei n.° 23.051.

I'ntretanto, csclarecemos confornie o mesmo decreto-lei :

—A iniciativa da criacão das Casas do Povo potle partir

dos parlieulares inleressados e de reeonhccida idoneidade,

das Juntas de íregucsia ott de qualqucr autoridade admí-

nistraliva a cuja jurisdicAo csteja submclítia a freguesia ru-

ral onde se pretende a criacao da Casa do Povo.

O Modêlo dc b.statutos para as Casas do Povo cn-

conira-se no n.f '275 de "A União,,, de Abril de 1934.

Cjuanto a espectáculos nas Casas do Povo, deve ter-se

em alcnt;ão o quc dispôe o Artigo 1:2.
° do Decreto-lei

n.° 23.051 ; pois csclarcce bem e ncm deixa qualquer dú-

vida. Scgue a respectiva Iranscricão :
— "T'anto a instrucão

como a edticacão moral, inteleclual ou física, a ministrar

aos sôcios das Casas do Povo, deve ter por objectivo a

crmacão de caracteres fortes, de trabalhadores activos e

de cidadãos inteiramentc votados ao scrvico da Pátria„.

Dentrt) dc'-ste objectivo podcmos facultar aos dirígen-

tes das Casas do Povo esclarecimentos de oportunas van-

iagens em ordem ã realisacão de miciativas de instrugão

c recreio mnito adeqtiadas-. porém, tôcta a correspondên-

cia dcvc vir acompanhada da indispensável franquia pos-

tal, para a resposta.

-f. m -f.

«A (Tnirio» na liniin'iisa
O dícírio de Vigo El Pueblo Gallegc, vigo-

roso combatcnte nacionalista da Falange Es-

panhola, teve palavras dc muito aprêgo para

o liltimo niimero de A UniJo, que constituem

mais uni testemunho honroso e eloqiiente, e

por isso o arquivamos com os iictssos cordeais

agradecimentos :

«LA UNIÔN»
lla llcgado a nueslra mcsa de Dedacciôn el último

númcro de la rcvista portugucsa "La Uniôn... tírgano ofi-

cial dcl Centro Catolico Portugués, que sceditaen l.isboa.

Conlícne el segtiicntc sumario :

"

1 1 n llamamicnto al mundo.. , glosa tlc un discurso del

Generalisimo l'ranco.

"1:1 bucn camino de la rcflexiôn,,, consídcraciones por

cl Dr. losé loaqtiim Oliveira Guimarães.

"Ccntro Calcílico Portugtic'S.,, su accicSn, para mavor

gloria dc la lglcsia v de la Palria.

Sccretariado general ; "La Uni6n„ cn la Prensa ; a

nueslros amigos; beebos y notas ; Comunidad N'acional V

l;ducacii')n. sobre una conícrcncía dcl doctor Cabral Mon-

cada.

"Tentativas del Kominlcrn conlra Polonia v la reac-

cion„.

"1:1 comunismo en Bélgica.,, sus métodos de penetra-

eicm : cl doble juramcnto de sus diputados v senadores.

"t.a guerra cn lispana...

I.ibros v jmblicaciones,, ; legislaciôn v jurispruden-

cía : lev de bases <ie la organiĩacion corporativa del tra-

bajo.

Una seric de trabajos, como se advicrte, dcl más alto

intercs v aclualidad, que demuestra la honda preparaciôn

v la actíva labor que el Centro Catcílico Portugués viene

realíccindo tligna dcl mayor aplauso.

Llamamos parlicularmente la atencitín del trabajo del

senor Clliveira Guimarães, de extraordinario valor.
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Fados i> Hotasm

O quinzenárío A Elor Je I.is, orgao oficíal

do Corpo Nacional cie Lscutas, que se pubnca
cm P)raga, cieu notícía do sumcirío clo número

de A UniJo do passado mês cle Abril.
— E o quinzcnárío Terras Je Braganca,

do día 10 cio corrente mês, em referéncía ao

aniverscirio dc A Uniûo, ocorríclo no passado
mês de Janeiro, publicou esta honrosa locaL

''Tambcm entrou no IS." aniversário da sua publiea-

cão "A llnião... magnífîca Devista incnsal cie lc> págnias,

c'irgcĩo olicial do Centro Catc'^lico Poiiugucs.

N.'ie colaboram alguuiuj das mcihores c mais sãs men-

talidades do nosso tetnpo ue l.í deixnm <>?., /csícmitnbcs

Ja písão serena Je anteriJaJcs qtte realUam a íĩartncnia

Ja accao coin a pensamenlo

A leiluia dc "A tlnião,, pela unicl.ide 100 jji >bl. u 5

doutrinários quc vem aborda nio, intc 'ssa a tc")da i ycntc

l.onga vida c prosperidic.es a ocm das dotilrinas que

.lefendemos,,.

Muífo agradecemos a atcncao de A Elor

c/c I.is e a amabilidade clco Terras Je liraganca.

-^ • -¥■

()s nossos aniitios

Temos recebido cctui o melhor aprazi-
mento distíntas provas de aprcco e estima

quc muilo honram «A União», e bem justifĩ-
cam os nossos respcitosos agradccimcntos a

Suas Ex.'1"- os Srs. Mínistro dd Polcínía c Ln-

carregaclo de Negcicíos cla Tchecoslovciquía,
ilustres diplomatas acreditados em Portugal.

m

De passagem por csta cidaclc, aprescntoLt-
-nos cumprimcntos, o que nĸiito estímamos

como agradeccmos, o nosso prezado amigo
Sr. IV José Lourenco dos Santos Palrinhas,
ilustre príor dc\ Ligueira ci.i Loh.

m

Notamos com ct nosso maior reconhcci-

mento a detlicacão dos nossos prezados anii-

gos quc tomaram cspecial íntcrêsse j)ela e.v-

pansão cIct tilfímo númerc) cle «A Unicio». es-

pccialmcnte as dcdieacôes atirmadas nas

seguíntes terras: Setúbal, Moncorvo. Vila Real

e Funelĸil.

**A, UNIAO" recomenda aos seus

leitores as casas anunciadas neste número

A Aliini o o uvnio dii Haca

FÔRQAS I: Ck>IACC)ES

No dia lû clo corrente mês — consagrado
ao imorlal epico dos Lusiadas— realízaram-se

evocacôes camoneanas em va'rias terras do

país, de carácter patríôtico, didáctico e peda-
gtígico.

EsccTlhemcTs para arquívar "em A Uniâo o

nofcivel díscurso do Sr. Dr. Almeída Eusébio,
proíerido, no mesmo dia, em sessão solene,
realÍHada na Socíedade de Geografîa, desta
ci tatie; poriiuanío é, no seti conjunto, sôlído

!c :ohc"'s c tlo tlignidade patricitica.
A UtJũo publíca-o na íntegra, gostosa-

mente, aj)resentando, iĸto uma transcrícão cia

imprensa; portjuanto o Sr. Dr. Almeida Ltisé-

bio tevc a amabilidade de acolher o nosso

pcdido a-tĩm-de darmos com a melhor exacti-

dão tcio apreeĩável servico iiterário e de actí-

viclade intelectual, verdadeiramente, aplicado
a bem cla Nac<io :

Dccolliidos ante o altar da Pátria, cntocmos Ccînticos

dc louvor á alma da liaca !

A sombra do maior dos gigantes operadores da nossa

imortalidade, um dos allantcs seguradorcs da cúpula ma-

gestosa .jue nos cobre dc piestígio, componhamos hinos

de glorítieacão ao gcnio tla Daca !

N'ão rcmontcmos para isso além da rcacgão astúro-

-lionesa por qtte comeca ilerculano.

Procuremos antcs, de então para cá, surpreender bem

viva e brilhantc, na dor c no sacrificío, na virlude, no es-

fôrco c no sauguc, no triunfo e na apoteose, desta Cruxada

contra o Intiel, que ainda liojc resume a nossa hístôria, a

nlma da líaca, para cm seguida a levantar e agitar aos

ares, cantando cloquente e sonoramente algumas das suas

criacôes gcníais, e levando os ecos a rcpetir para sempre;

Por/ttnal, Por/ttiial, Per/ugal, uno c livre. . .

bmqtianto sábios investigadores clo nebuloso passado
se enbcgani å tarcfa insigne. mas, complcxa. dc cneontrar

o ramo morfolôgico de c|tie procetlemos, digamos antes a

nôs mcsnios, tais quais somos:

0 moreno dolicocet'alo, meão de c.s'a/ttra c de cabelo

escttrc, examina demoradaraente a tua alma construliva do

ontem e procura vcr sc mia se contcm as energias virtuais

do amanhã , . .

Não acompanhcmos a brei Bernardo de Brito na caval-

;;a>la .'is ntivcns da Criacão do MnnJo. Nem nos introdu-

Hamos c'oin cic na Arca j)ara sobreviver ao Dilúvio Geral,
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.T-M-iír â divisao das ^entcs, å funda^r.o . pjvoacão do

rcino da Lusitánin, com a capital . m Sci.iral por Tub.il,

ncto de Noé, e por Ibéro, seu lilho, i;ue hc succdeu, c

comegou a reinar na l.usitânia. e nas ma;i parlcs da l:s-

panha, por volla dos anos: 2C07 ai.tes do Sascimento de

Crislo, 298 depois do Diltirio, i95ã d .: CriacJo. . .

Não pcrmilamos tambtin quc a mlelig.'nci.i se pcrca

em invias florestas dc conjccturas |)ara dcseobrír se cons-

tituímos o ramo ccl!a c\a r.ica ariana. ou sc os globulos

vcrmelhos do sangue com qiie escrevemos a histôria, uos

vem em rectilinea heranca do llomo Alpinus ou do llomc

Atlanticus, do Homo Arabicus, do Uomo >lcditenanensis

ou do llomo Turopeus.

Sô o espírito, a alma, o géiuo, nos interessa. i.eslc

minuto soleníssimo.

Ao estudo, porianto, da ancestralidade dos caracleres

somaticos, prefiramos tracar a genealogia da alma.

Para nos ojioimoj lambém aos t|tie delirnitam as am-

bicôes patriôticas pelo detcrminismo comodo. tácil, tla

ocasional avcntura dc um Contle estrangeíio, talhando a

espada, cm terra de mouros, o Condado Portugalcnsc

que o fîlho alarga e Iransíorma depois cm rcino indepen-

dente e livre, diremos, sem desproporcionado cxagc'ro,

que nôs somos: ic?c,\7, pcvo, de vocacão Jivina, tnarcaJc

na face, para semprc, cotn a cruz Ja visJo Je Cnriqiie

Povo de vocacão divina, sim, porque foí concebido e

abencoado por Deus.

Povo de vocacão divina, porcjue nasce dc íngciite c

temerosa luta de fé.

Povo de vocacão divina. . . São cristãos o rei e os

cavaleirosousadosquc o funtlam e lhc dilatam dia a dia as

frontciras. Monges os quc primeiro lhc fertilizaram a tcrra.

Povo de vocacJo divina .
. . São cristãos os gtterreiros

quc a caminho da Tcrra Santa, cmquanto íaĩem aguada e

tomam refrcscos, tingem a nosso lado tie sangue impuro

as armas esíorcadas. São religiosos os cavalcíros das

Ordens Mililarcs esvoacando jior tôda a parte as suas

longas capas de valentia e hcroisnio.

Povo de vocacJo divina, quc logo a nasccnca se baptisa

em sanguc de Cristo, c entra na Igrcja, a cuja proleccão

de Madrinâa se acolhe, ao fascr-sc tributário da tinicci

potcncia espirilual da ocasíão.

Povo de vocacJo Jivina. . . Vunos a hii da lnci pc':

dência e da liberdade no scio amoroso da umdadc do

cristlanísmo, única unidade cxislente na Peninsula uaqucic

tempo, com um sô Deus e tim sô altar, uma sô 10 e os

mesmos sacramentos, uma so liturgia e os iiicmiios pre-

ceitos. . ,

Povo Jc vocacao divina... Deus nos eondticiu pela

mão até esta peqtiena Casa Iitsitana e insci evcu ú portada

os dizeres: Sêde aqtti, rteste bocaJinâo de terra continental,

de doce clima e optimos frttlos, de cc'n aztil e /tt.< a /'orros,

o meu povo escolâiJo para erientador dos outros povos.

Crescei, cobri-vos de ijlária, fa.zei-vos imor/ais, pois, eu vcs

predestino para CDIADODHS Dl: FÔkHOAS N'OVAS,

DLALIXADORbS Db UNlDADbS MAbíAVILHOSAS.

I'odcreis csqueccr-vos dc vôs proprios, mas, não dos pesa-

Jos Jcreres da missao universatis/a que vos cometo. . .

I:. assim como a lus da pequcnina candeia do lar do

pobrc mal se acendc logo cnchc a casa tôda, assim tambcm,

a luĩ, a chama, que comecou a arder na pequena casa

lnsiíana se propagou em todos os sentidos e alumiou o

mundo inteiro.

l'ovo de vocacJo divina, criador de tôrcas e reaiUador

de unidades, divino missiona'ric univcrsalisla da fé, . .

C)ue povo c cste. com tno elcvados tilulos de no-

brc;-a '.'

Qucrcmos conliecc-lo '.'

Por debaixo da iace terrena lo :ipo ctnico que Nuno

Goncalves com imortal vcrdadc fixou nas Taboas, obser-

vcmos a inteligéncia argata a cnergía dura, a vontade

indominávcl de liberdadc, a imagínacão ronicîntica e liríca,

o âuímo bondoso, pacifico c sofredor, que constituem as

magnas virtudes tlo caráeler lusilano.

>Iagnas viitudes de que os nossos herôis c santos se

dotaram para cumprir a missão divina. . . yiacinas virtudes

quc a ptcitica ltabitual c succssiva de intérminas geracôes

lornoti cm palrimôiuo ojiulento de instintos da Raca.

O amor úa pátria. a bondade acolhedora, a afecliví-

lade fcícil, a rcsignaccĩo soíredora e abnegada, a pertinácía

\\o sacriíício, s.ĩo hoje lcĩo conslilucionalmcnle nossas,

crvcudo-nos no sub-conscienle por hereditariedade. que

chegam a pcrdcr em merecimentos o qtte ganharam em

cspontcineo dinamismo dc instintos naturais.

I.ottvemos e cxaltcmos os santos c lĩcráis, oleiros geniais

da dlind e c\~ glcíria tia Da^'a. Mas, não csquecan.os os

Deís, cas senliorcs Dcis tle Portugal. Icĩo grandesc tão desfi-

gurados e caluniados. pastorcs não mercenários; condti-

lores e guias palcrnais da grei na escalada maravilhosa

da císpera montauha da glôria; couslrulorcs sábios de uni-

dadcs, quc conseguiram fundir num scí, o da Na^ão, os

seus interêsícs pcssoal e dinastíco com o colectivo ; chefes,

cabccas. cm cjue todos se viam num s6 corpo, essa glorio-

síssima Jemocracia real, quc mclhor do que ninguém sou-

bcram criar c scrvír.

boi com cstes materiaís quc o gcnio da Daga criou

ÍOrc;as novas. por cxemplo, a língua, o moltle formosíssimo

cn: que vasou as lírícas de amor e de tcrnura dos nossos

cancíonciros . o instrumcnto suavc c melodíoso de que se

serviu para cantar e para re;ar : o doce falar lusitano que

sabe louvai e chorar : a áspcra c rude palavra que increpa

o uiai ou pragucia o inlortúnio do mar.

O geiuo da Daca criou a lnigua para dar expressão

cterna a gloria da sua accão, e cscreveu já volumes, biblio-

lecas, sem conto, dc lileratura e de cicncia.

'li ês livros, porcm. opcram o reuome imorrcdoiro tla

k'aca.

O primcno c aquelecm que o Povo ri dosseusprôprios

deícitos, concretiracão origínal do prazcr cm rcdondilhas

feliscs e gargalhadas estrondosas. . .
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São as sobc.i ís e r o^iiii' ..s . n iea ir.ts q ic G; V

cente escreceu na ilirmncão eloq nlc da gr.mdcza inco-

inensuravc! do Scti gcnio uinver ..I.

O segundo é o livro cm que <> l'ovo chora as .loi'c-

indisívcís que a avcnlura tlo Mar Ihc irouxe. . . São os

aculeos agressivos das primeiras rosas tle Santa Maria,

marcos de sofrimento, pertlas de viclasc fazerda, lagrimas

derramatlas, nos caminhos da India c do lirasil, scptilluras

de corpos gentís no grantle pclago, que Lí fĩcavant, de-

baixo das ondas, a clamar : por aqui, mais para aqtti,

catninfiai ayora a direifo, para <|iie os eutros povos iicĩo

livcsscni que errar

I: a llistôria Trágico Marítímn !. . . a cjue |)oderiamos

adilar como lillima página o couibate homcrico tle Car-

valho Araújo e o submarino alcmão cm plcno Atlântico.

O terceiro é o livro da exaltacão, a bíblía da Pálria,

os Lusíadas, do gcnio univcrsal de Camôes ; monumento

imperecível do valor tla Daca etn estrofes sonoras dc

cpoj)eia : hisioria víva da gloria nacional no npogeti -. arrc

iado monumento da grandeza de Qttinhentos con-i;-...

pcia indcstrutível unidade cle reis c povo, dos de-ventre-

-ao-sol c de nobrcs, de Santos c de llerois; rilmo e mú-

sica de puros senlímcntos ; estranha orquestragão dc bra-

midos de Mar e fragor de batalhas; episôdios de valentía,

de amor e de prazer; cxjiressôes de elogio e até candentes

censuras !

Todos os povos dc voeacão divina, iiaralclamente cí

exccucão do munus social, constroem a sua prôpria glária

e suscitam o aparecimento de aparada peim e superior

cngenho que lha saiba cscrever cni linguagcm de atie e

maravílha elernas. . .

Os grandcs homens que da pcqncna ,.asa lusi/ana

sairam um dia para o Mar. e |ior todo o inuudo .Lla'aram

a fé c o impcrio, realizaram unia ejiopeia e mcreccram e

liveram qucm, para sempre, cm vcrsos hcrôicos, Ihcsimor-

lalizassc a accão valorosa.

As cpopeias e os pocmas tjuc as consagram não se

repetem, mas, tambcm não morrem !

Povo de vocacJo dt'vina, criador de Tôrcas, rcaiizader

de ttnidades, divino missionario ttniversalista da t'c. . .

Abríu os Marcs, fttndou e povoou capitaís, concjuistou,

balalhou, e morrcu oti vcnceu hcroicamente, para dilatar

o impcrio, mas, dílatou o impérío para pregar o Hvan-

gtiho c convertcr almas.

O fim único, exclusivo, é o espirítual, superior, ale-

vantado, nobrc, da misscĩo dívina : ediliear em cada cora-

eão um allar para Cristo, unir e civilizar os homens no

amor de Cristo. espalhar, tlcrramar, pela terra. a bondade.

a igualtlatle. a doeura e a suavidacle, crislãs. . .

A írase consagrada : dilatar a lc' e o t'mpe'rio, c êste

como meio tle consecucAo da.jucla como lim. sintetiĩa

oilo scculos tle vída, consumíd.i hora a hora, scm hiato

nem desialecimenlos, na evecucũo do mandato divino.

Lourctnos c cxaltemos a alma, o gc'nio da k'aca, pelo

oi gu carmho c abnegado deleite com que trabalhou a

s milac.ic dc prclos e de íntiios.

N< » i, mîtiramenle nossa. sem semelhanca alguma
com sislcmas adoplados por outras racas, nossa na prío-

ridade, na conccpcão e na accão. a colonizacão portu-

guesa. acabada obra de assimilac-ão, excedeu o mandato

dívino, foi alcm do preccíto cristão. . .

Das terras fĩzemos províncias ultramarinas da uni-

dade tlo império.

b das almas, sem olhar ao negro, negroidc, vermetho

ou amarelo, da pele. lîzemos irmãos, e cidadãos, iguais a

n6s, social e polilicamente, em vez de simples e írios so-

letradores da Bíblia.

Abrimos-lhes todas as portas. . . Os nossos bispos, os

santos bispos missíonários, ccdo impuseram as mãos sôbre

carapinhas negras, e clevaram ao sacerdôcío, fazendo-os

como cies, operadores sagrados do mistério profundo e

amoroso tla buearístia, os sclvagens da véspera.
> ier .. ! '..'iea.aei.lc, porlanto. coiisccjuealemcnte, abo-

liu a c ;cr : . J.ĩo :'

A aluia Poudosa. o géuio cristão, da Raca lusitana.

Duĩenlos anos antes de os povos civilizadoshaverem

adoptado mcios um pouco mais enérgicos para suprimir

a vile.na e a mise'ria da forfana dos senfiores, que eram os

cscravos. já os jesuílas haviam conseguido a libertagão
dos fndios tlo Brasil, e ]å o piedoso génio de Antánio

Vieíra, íalantlo na liaía. peranle conírarias dc pretos sem

liberdadc, agitava com eloqiiência esmagadora o facho

da alforria cristã.

Vcjamos cstc rclcimpago de luz e fogo, oucamos o

Irovcĩo dca vcrbo excciso, ainda hoje vívo em ccos imor-

redoircs dc pui íssima caridade :

'Os sctiíiores poucos, os escravos muitos ; os senâcrcs

rompendo nalas, os escravos dcspidos e ntts ; os senhores

banquctcando, os escravos perecendo ã t'ome ; os senfiores

nadando em ottro c prata, os escravos cartegados de fer~

ros ; os seníĩores /ratando-os como bêstas, os escravos

adorando-os c temendo-os como deuses; os senâores em

pe', apontando para o acott/e, como estátuas da soberba c

da tirania, os escravos prostrados com as mãos atadas

attás como imagens vilissimas de servidão e espec/dculo
de extrema ntisc'ria.

C Detts ! Quanlas gracas devemos â le' qttc nos destc,

porqtie ela so nos cativa o entcndimento, para qtte å visla

destas desigttaldadcs reconlĩecamos ccntudo vossa jtislica

e providência.

lis/es lîomens nJo sâo tillĩos do mesmo Adão e da

mcsma t'va ? Tstas aimas nJo l'oram resciatadas com o

sangite do mesmo Cristo ? Ts/es cotpos não nascem e mor~

rem como os nosscs? XJo rcspitam com o mesmo ar?

S'Jo os cobre o mesmo ce'tt ? S'Jo os aqttenia o mesmo sol?

Qtte estriia c /ouo aqucla qne os domina, tão tciste, tão

inimiya, tão cruet ?

No desentpenho épico e glorioso da missão universa-

lisla tla fé, pode ainda o gcnio da Raca gcrar, e dar â
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[uz, criar, educar e emancipar. „,n tilho muito amado o
lirastl.

_

Fê-lo amj.lo c vasto como a ambicão de tim pai c

po-lo do oulro lado do Allântíco para que as „,es,MS

aguas em vai-vem conlím.o de mtitua carícia beijassem
deslc lado os conlraíorlcs do velho castelo lusitano e

alcm-mar a terra icrlil do bereo esperancoso do filho es-

trcmecido.

lotivcmcs e exaltemos a aima da Paca que soube em

pouco mais dc 300 anos 1,'azer o llrasil dos aldeamenlos
a independência e implantar ali. exnbcranle de vilalidade
o prolongamenlo da estirpe e da índole. tlo caráctcr c da

hngtia, da bondadc e do génio, lusitanos.
Volvida a primeira ccnlúria de vida autonoma, o

Brasil é o filho dilectíssimo em qucm o pai se rcvê, na

contemplacão, ou mclhor, na certeza desvanecedora de

por êle scr excedido em virtutles e merecimentos, em cor-

rcceão de erros e imperícieôes, portanto, em hístôria

gloriosa.

As unídade e idenlidade luso-brasileiras de hoje, pa-
rentesco de sangue que não se díssolve. são os conseqiicn-
tes naturais do trabalho de assimilacão que o gcnío da
Raca iniciou e invaricivelmente prossegue na dílataccĩo tia
fc e do impcrio.

Povo de vccacão dt'vina, criador de forcas, reali.zador
de ttntdades, divino missionário ttnivcrsalista da fe'!

Realizador de unidades, de unidades, acentuemos.

Não mero soldador dc uniôes.

O génio da Raca, eoevo da estrtia de alva da nacio-

nalidade, não se limilou a colhêr os et'citos f<íceis, espon-
lâneos, da nalural ligacão de clementos homogéneos.

Se assim fora, aglulinar, unificar, fundír, num s6, cor-
pos diversos, não tcria relcvo ncm valor.

Não ! As nossas unidades Scĩo íormadas de divcrsida-
des !. . .

A Daca talhott o ber;o, o lar, a peqitena casa ittsi-

tana, com a cspada e também com o gcnio.

Apôs a concjuista do Algarve em 1250, a unídade

geográfĩca foi logo tudo c sá o que potlía e devia ser, se-

gundo a conformac;ão do solo, a constituĩcão do terríto-

rio, c os imperativos polítícos da hora do nosso nasci-

mento.

Mas. iicĩo esquccamos quc a unidade geográfiea é desde

êsse momento fuscĩo gcnial e índestrutlvel dc retalhos he-

terogêneos, da Galiza e de Leão, da Hslremadura e d^

Andaluzia, das Espanhas.
Sc da geográfica passamos ãs unídádcs social e poli-

bea, podemos também concluir qtie o mesmo génio da

1-c.aca, há 800 anos, e para lodo o sempre, soube igual-
mente ítindir numa sô alma, a dentro dc alguns mílhôes de

coriios, as almas de variatlíssímos grupos cinieos.

Ustas unidades geográfĩca, socíal e política, de língua,
de intercsses, dc alma, dc histôria. tle costumes, de clima

e de producôes, que são hoje a nossa fôrca e o nosso or-

gulho máximos, descobriu-as o gcnio da Raca nos efeitos

dolonssimos dos costumes íraccionários, sem govêrno nem

chcfe comum, dos lusítanos, dos vetôes, ou dos arévacos,
que para além, muito para alcm da histôria, a tradicão
guartiava como catisa dc gucrras e derrotas sucessivas.

bslas unidades copiou-as o génio da Raca da unidade
da lc em que nascera e sem a qual, diz Menendez v Pe-

lavo : nJo tĩá povo com vida e ccnscicncia.

Aprendeu-as na licão clarivídcnte de Sertôrio : fraca
e a cauda do cavalo se uma a uma puxarmos as crinas ;

resisicntc e mquebr.ivel quando juntas cm unidade.

Se qnizcssemos deixar aqui como iluminura abencoada
do grandc Lívro de iloras da Raca, um exemplo da alma

da consciência, da lealdade, do patiiôtico desinterêsse, da'
abnegacão herôíca, das unídades lusitanas, entre tantos,
reeordariamos o daquele día famoso de 1640 cm que to-

dos os habitaníes como se fôssem um sô homem abando-
ram Olívenea.

O Duquc dc Sam Gcrmano enlrara na cidade e pro-

clamara iivre a saída de quem não reconhecesse o senho-

rio de hspanha.

lidalgos e rícos passaram ímediatamente as portas.
O General receiando o exodo total anunciou por pre-

gão que a fazenda dos que se retiravam acresceria â dos

que ficassem. Fulminantemente, a alma una da Raca levou
os moradores de tôdas as condicôes a trocar o doce lar e

o pedaco do fértil altoz pelo orgttlho de continuarem a

ser portttgueses. . .

Povo de vocacão divina, criador de fôrcas, reali.zadot
de unidades, divino missiona'rio ttniversalista da r'J.

A maior de tôdas as constiucôes do génio da Raca,
base e fuudamento, alicerce forte e irremovível, ossatura
e arcaboico, círvore singular de raízes profundas e fron-
dosos ramos, floracão e frutos magníficos, c a organizacão
iuridico-política da Nac;ão.

Lotivemos e exaltcmcs tambe'm o labor de cspírito e a

accão de pulso com que letrados e jurisperitos, envoltos
em amplas togas de saber, c tresnoitados sôbre vastos in~

-tolios, na servidão de nobres ambicôes, conseguíram Sci-
bia e prudentementc, inventar e aplicar formulas dc direito
que foram a fonte e origem constitucional de tôdas as de-

mais crincôcs do génio lusitano.

Como escreveu Anttinío Sardinha, o úníco grande
doutrínador polítíco dos ciitimos tempos, de quem os que
se lhe seguem iicĩo passam de copistas, 'as ins/iluicôes dum

país são a criacJo do seu $e'nio>.
Assim c, na verdade !

A monarquia, nitidamcnte pac/ttal, conitac/ual, que
reboou pelas abôbadas de Santa Maria dc Almacave, nesse
dia recuado dc 1 143, como tôdas as instituĩcôes dela cou-

sectárías, são sem dúvida criacão do génio lusitano.

A primeira pregunta que Lourenco V'iegas dírige
aos procuradores dos Irês estados c esta : é quereis qtte
Dom Al'onso Tlenriques se/a nosso rei ?

So depoís do livre queremos, gritado de pé com cs-

padas erguidus, se ouviu a sonora proclamacão : Ao'j so~
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mos livrcs; Nosso Rei é livre ; e se constiluitt a monarquia

ou anles a democracia poptilar c livre, presidida pelo k'ei,

a democracia rcal, íncumbida da missão superior de cs-

crevcr uma histôria gioríosa.

Com a cscolha do Rei, sai também das Côrtes de La

mego, o lei da tcrra, os trcs capítulos fundamentais : suces-

sao do rcino, gratis dc nobre.za, delitos e penas, que são

para o Porlugal nascente como ejtie a Magna Carta, a I.ei

SJIica, a liula de Oiro, a l.ei k'eal, a I.ci /•'e'gia, os Pacta

Conventa, a Uniao de Utrecfi/, os Pacta Sttbjectionis, de

outros povos.

i Que importa que so no séeulo XVIII, brei Antonio

lírandão vulgarizasse o texto tla nossa lei da fcrra, se scm-

pre a tradicão o guardou e o consenso unánime do Povo

o rcconheceu e Ihc deu observância rigorosa !. . .

Foram o ret' ea lei, assim criados pclo génio da rac;a,

quc lcvanlaram a íormosíssima construcão, a mais bcia c

magestosa dc tôdas as nossas catcdrais dc c píiil, , .. ;/:">-

narqttia ccnfractuat, a dcmocracia real, de liberdadc :>o

lílicas e populares, que somos ã nascenca dc 1 140. na eon-

solidacão de 13S5, na rcstauracAo de 1640, e que lamcn-

lávelmenle, deixamos cair cm ruína, quando complexos

íenomenos de decadência nacional nos levam a escanibar

o t|uc era nosso, lcgítimo otiro da nossa lei. por ideas c

ligurinos eslrangeiros.

Tudo era coesão e ordcm, eiilcndimento e paz, dísci

plina c unidadc, nessa monarqnia conlraclnal oti demo-

cracia real. . . Ao alto o Rei com poderes límitados pcias

Ordcns Militares e pelas Côitcs. Por baixo o Povo agru-

pado cm vilas e municípios do senhorio de reis c tlc do-

natários ou em livres bclîctrias, pcquenas reptibiicas, na

dcnomínacão exacta de Coelho tla Rochu, sosscgadamente

rcgido pelo direilo foraleíro.

Lottvemos e cxattemos o gc'nio da k'aca pcia sua obra

jurídica que logo cm 1211, sob Dom Afonso II, escreveu

leis consagrando liberdades que ehcgam a parecer con-

quistas dos nossos dias. .. Dentre os diplomasdessa época

mencíonemos : o que eslabciece jttízes por todo o reíno ;

o qtie isenta de impostos os gcneros comestíveis ; o que

castiga 05 vadíos ; o que impôc multa ao lilíganle dc nici

fc ; o que não deixa cxccutar pena capital ou de corta-

mcnto antcs dc passados vinle dias sôbre a condcnasão ;

o que prescreve a liberdadc doméstica do homem ; o que

proíbe constranger algtu-'tn a casar contra vontade ; o quc

decrela a invíolabilídade do domicílio.

É quc os reis tivcram pelo pacto, pclas libcrdades ptí -

bticas, pelos direitos do povo, pcla lei, o respeito que sc

eonclue do dilo de D. loão II, exactamente daquele que

menos propício pode parecer para o profcrir : *se o so-

berano e' sentiec das tet's, logo se fa.zia servo delas poi\

primeiro Ifies obedecia".

«0.v foros /urados atavam-ihes o poder*. como con-

íessavam.

Antes dc aclamado e jurado. Dom loiio I obrígou-se

a aceitar e a cumprir os cinco capítulos das Côrtes de

Coimbra.

T o assento, de 5 de M,n\o de 1641, ao definir que o

podcr re'gio dos reis csld nos povos e repúblicas que deles

o recebem imediatamenle e podem reassumir quando Itîes

e' necessdrio para sua conservacão, como por exempto, para

privar reis intrtisos e tiranos, justifica a revolucão que

elcge, e cria, rei a Dom João IV, e consagra e aplica estes

princípios de direito polítíco:
« Todo o poder dos reis vent directamente do povo, da

comttnidade. . .
»

« Os reis nao foram criados e ordenadcs para stta uti-

lidade e proveito, senão em bencficio e prol do reino !'!'/•

1: o génio da Raca a nacionalizar, a tornar suas pelas

mãos insignes dos doutores Velasco de Gouveia e João

Pinto Ribeiro, e pelo sangue uno e livre dos conjurados

do l.° cte Dezembro c dos vintc e seis anos de luta que

se Ihc seguem. as audazes conclusôes de Belarmino, Ma-

riana c Scazez, e outros difamados jesuitas.

Lottvcmo^ c exaltemos o ge'nio da l'aca pela criacão

da monarqttia pactual sob cuja proteccão nos fĩzemos

grandes e eiernos, unos e livres. . .

Tão livres que dissemos a Dom Afonso IV, duramente,

contra negligências c dissipa^ôes : oi; Vossa Alteza, seûá-de

emenJar ott senao...—Senão, quc?—Senão escollĩeremos

Dtitro reique methor nos governe e cuide etn seus deveres. . .

Tão livrcs que o prolesto isolado de Ceceoso levou

Dom Manuel 1 a abolir um tributo sôbre trígo e a louvar

o cxactor que se negara a cobrcí-lo por haver sido im-

pôsto sem capitulo das Côrtes.

Tão lívrc que Camôes pôde vcrgastar :

Quem, com hábito honcsto e grave, veio

Por contentar o Rei no ofício novo,

A despir e roubar o pobre povo !

Nem mais nem menos do que o primeiro ministro de

Dom Sebastião. . .

Povo de vocacao dt'vina, criador de fôrcas, realixador

de ttnidades, divino missionario universalista da fé.

Sempre que bailaram nos meus lábios as palavras

imorredoiro e imperccivel, imortal, ou e.xpressôes de equi-

valente scntido, sempre que doureí de cternidade, huma-

natnente hiperbôlica, csle meu pobrc cântico dc louvor â

Raca. cjtiís proferir em aclo de fé. . .

Aqui vo-lo deixo tambtin.

Creio em Portugal.

Creio no génio da Raca.

Creio em <]tie Deus nos guarda ainda etn Suas mãos

providenciais.

Creio em que rcencontraremos as nossas alma e cons-

cit'iicia.

Creio em que ainda não findou a nossa missSo uni-

versalista da fé.

Creio na grandeza do Império.

Creio na glôria do Brasil. nossa glôria também.
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Creio no amor fĩlial do Brasil.

Creio em cjue novas auroras de fama sobrccit ão.

Creio na imortalidade da Rat;a, de porvir esplendo-

roso igual ao passado scm par

I". sc creio, espero. ti se creio c cspero. procuro co-

nhecer e amar o qtie fomos para melhor servir o quc ha-

vemos dc vir a scr pci,. mã< segura c pronta .
■

pt!o es-

|)írito, da fôrca arinada, os prcstigiosos bxército e Mari-

nha, fibra índetcctível c gloriosissima da Raca.

* # *
—

Monimiento Xacional a (Visto-Uoi

01)1 LÍsl)()il

CAkvr.A DO LMINLNTÍSSIMO SINHOkc

LAk'DIAL PATkMAl-cCA AO SLCDH-

l'AI.'I.AOO DO .\PC)STOLADO DA

ORACÃO.
ÍJev.mc Sr.

Tenfio o gôsto Je comunicar a V. Rev:'a

que o EpiscopaJo Porltigaês aprovou os votos

Jos Congrcssos do ApostolaJo Ja CracJo Je

I.isboa e liraga para qne se prcincvesse a

ereccJo etn lisbca Jnma imagern Mcnumenla/

a Crislo-Eei, como fiomenagem nacional ãqttele
Divino CoracJo ~rei e cen/ro Je ioJos cs

coracocs».

Na recente Pastoral colectiva, o EpiscopaJo
lorncu piíblica esla aprovacJo e abencoou
esta iniciativa. Jornou-se assim cotno tttna

cspccie de volo nacional.

Urge agora promover eticazmente a sua

rcaliaacão. 0 Apos/o/aJo da OracJo, JonJe

paitiu o ac/amaJo voto, ofereceu-se para tomar

sôbre si esta obra, que será Je nitiiía glcria

para o Sagrado CotacJo de Jesus e de copicsa

bêncão para Portugal.
E, na verdade, nada estava tJo InJicaJo,

Grande Peregrinacão a Fátima
em 12 e 13 de Julho

EM CÔMODOS AUTO-CARS

Organizacão de José Teodôsio de Almeida

Peregrĩnacoes nos dias 12 e 13 de Abril a Outobro

Excursũes turĩsîicas no País e ao estranjeiro

Inscrlcôes e Informacûes na

«Casa Avé Mania»

Artlgos reltglosos

Rua da Prata, 75 — Telefone 2 6127
l_ISBOA

co/7;o a benemerita organizacão nacicna! do

Aposfotado da Oracao, para /evar a cabo o

grandioso Monumentc. De muito boamente tfie

ccn/ia o Episccpado o fionroso, mas pesaJc

encargo.

Para cste efeito, a-lim-de melfior orientar

e concentrar os esfcrcos de tôda a nacão, e

recolfier cs fundos necessárics, o Secretariado

clo Apostolado cla Oragão de Lisboa deverá

funcionar como secretariado nacíonal da obra

do Mcnumento ao Divino CoracJo a erigir em

I.isbca em nome Ja Nacãc Portuguesa.

Detts guarde V. Rev:'ã

t M., Card. Patriarca

Lisboa, 2i? de Abril de 1957.

m

Histôria :

A ídeia clc levantar em Lisboa, cabe<;a de Portugal e

do Impcrio Português, um grandíoso monumento a N. Se-

nhor |esus Crislo— Reí universal das nacôes, nasceu do

coracão do Lminenlissimo Senhor Cardial Patriarca,

D. Manuel Gongalves Cerejcira, quando ao vollar do Con-

gresso Kucarístico Internacional de Buenos Aires, em Se-

(jmbro de 1934, contcmplava num tieslumbramento de

grandeza e dc gloria sôbre a montanha do Corcovado, no

Rio de laneiro, a est.itua eolossal crguida alí pelos brasí-

leiros ao Divino Salvador c Senhor do mundo.

Na Prímavcra de 1935, Iratando-sc da realizacão do

1.° Congrcsso do Apostolado da Orac;ão em l.ísboa, que

s6 veio a ctiebrar-se em |unho de 1936, o F.minentíssimo

Prelado Lisbonense rcvelou ao direetor Diocesano do

A O. o seu belo pcnsamento, e êste pediu-lhe que se di-

gnasse pmpô-lo públicamenle a Portugal, na sessão solene

cie abertura c\o referido Congresso. Sua Kminência anuiu

benignamente e assim o fez no dia 2 de Junho do ano

passado. I: como tivesse preguntado então á numerosa e

selecta assistc'ncia se aceitavam a ideia do monumento e se

estavam prontos a sccundcí-la, a respcista foi uma unânime

e eslrondosa ovacão. O Congresso do A. O. de Braga,

ncssc ncsmc nĸ'j e ano. aplaudiu ca!c>rosamente a feliz

inicíat'va tlo Senltor Cardíal que,. logo em Julho seguinte,

obtinha para ela em Coimbra a adesão, o aplauso c a

bêncão do Venerando Hpiscopado Portugucs ali reiinido

então para as festas centenárias da Raínha Santa. Faltava

so a proclamaccio oficial e pública tlesta aprova^ão epis-

eopal. Fizeram-na os nossos I:.x.""->í Prelados na sua "Pas-

toral Colcctiva tla Cjuaresma tle 1937,,, na revísla oficial

cclesiástica "l.timen.. . tle Abril destc ano.

Razôes :

Trcs graves razôes juslifieam a iniciativa do monu-

mcnto a Crísto-Rei.
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l.a—O dever de um desagravo social pela

conspiracão universal contra o reino de Deus

Diz a Pastoral Colectíva:- "Nunca em momento algum
da histária humana se viu como hoje o homem ergucr-se

direclamcnle contra Deus em vasla emprêsa mundial. F:sta

emprêsa sacrílega traz o dtiplo sinal da malícia humana e

da inspiracão salcinica. O primeiro de lodos os Manda-

mentos manda amar e louvar a Deus de todo o coraccĩo. . .

Não tcm coracão filial aquele qtie não soíre com as oíen-

sas feilas á Honra Santíssima do Pai que está nos Ccus. . .

Por tudo isto, nôs, os Pastores do rebanho de Cristo em

Portugal, ínstantemente convidamos todos os filhos e

amigos de Deus a repararem a díabálica emprcsa .laquelcs

quc se dizem loucamente os "sem Dcus,,. Neste espírito. . .

aprovamos e abcncoamos o projecto de se levantar em

Lisboa, capital do país, á semelhanca do que tem sĸlo

feito noutros paíscs, um granclioso monumento a Crísto-

-Rei, como homenagem naciona! ,'vjuele Div'no CVimcm'-

"Rei e centro de todos os coracôes, .

2.*—Um grande dever de gratidão nacional.

Nesta hora em que a revolucão social dilacera a F.s-

panha e convulsioua otitros povos amcacando-os de ruína,

Portugal, por uma síngular mercê da Provídcncia. goza as

delíeías da paz e, guiado pela mão segura cle chcfes inspi-

rados n^ íé cristcĩ, avanca intrcpidamente pclos caminhos

do jirogresso espiritual e material que conduzem a glôria.
"Sêtle agradecidos a Deus,,. "Dai-lhe fracas cm lutlo e

por tudo,,, prêga-nos S. Paulo nas suas Kpístolas aos

Colossenses c. III, v. 15, e aos Tessalonicenses c. V, v. IS.

Os monumentos grandiosos do Portugal antigo são

pregôes da gratidão nacional a Santissima Virgem, pelo

scu valimento a esta sua "Terra dc Santa Maria.. em horas

difíceis ou etn transes de vitôría. Falla o monumento da

accão de gracas nacíonal ao "seu bento bílho,,, de quem

ela tudo nos tem alcancado : ao Cristo de Ourique como

verdadeiro autor, inspirador e sustentáculo da nossa na-

cionalidade. Chegou a hora de o levantar, e de por meio

dêle proclamarmos ã face do mundo todo quc que lesus

é nosso Rei, e que nôs queremos que lile reine sempre

sôbre a nossa terra e seja o único senhor dos nossos des-

linos.

3.*—Uma exigência da restaura;io nacional.

A obra, cm que os mentores da pátria tanto se cm-

penham e pela qttal o nosso jiovo tanto almeja. do ressur-

gimento nacional inspirado nastradicAesde nossosmaiores,

para enconlrar nos trilhos do passado o rumo glorioso do

futuro, não pode íazer-se sem eiguer bem alto, diante dos

olharcs da geracão presente e das vindoiras, a fîgura da-

qucie quc é a cxpressão máxíma do grande, do eterno

ideal portugttês, e por isso mesmo o maíor sugeslionador

tlas grandcs virtudes da nossa ra^a e dos grandes feitos

da nossa liistôria—Nosso Senmop. IiĩSUS CRISTO.

Do seu Coracão em chamas e em sangue, é que veio

para o de Porlugal, em Ourique, com as Divinas Chagas

do nosso brazão, aquela mesma divina paixão de amor e

sublimc vocacão de dilatar no mundo todo, â custa do

prôprio sangue, o reino de Deus pelo reinado social do

seu Divino b'ilho. Vocagão excelsa que caracterizou e

distinguiu a nacão porluguesa enlre as maís nacôes da

Cristandade.

Ressurja Cristo diante da alma Portuquesa pela majes-

tade e formosura do monumento nacional, e ela, íascinada

por Kle, resstirgira também para a formosura das suas

virtudes ancestrais e para a'grandeza da sua missão que

fez de Portugal outrora o cavaleiro andante, o cruzado

infaligável e invencível de Crislo-Rei.

O Monumento

O monumento, cujo local pertence â comissão técnica

s.-olhc, devc ser digno do Divino Rei a quem vai e.xal-

u Li ■ iyuo lambcm de Poi tugal, da sua missão providen- ,

cĩa! c <!as suas antigas íac,anhas em prol da realeza mun-

dial dc N. Senhor lesus Crislo. Deve portanto ser gran-

dioso. Os calálicos do Brasil, filhos da nossa ra?a e do

nosso mesmo espírilo, assim o entenderam também ; e por

isso o monumento, qtie aqueles dignos filhos do Portugal

antigo levantaram lá a Cristo Rei. é o maior de todo o

mundo, para glôria de Detts e daquela grande nacão irmã.

E o dinheiro?

Ouando Portugal, pequeníno e pobre, concebeu do

Céu o altíssimo pcnsamenlo de se atirar "a-Deus e a-ven-

tura,, por êsscs mares fora, em frágeis caravelas sígiladas

eom a cruz de Cristo, para levar )esus ao mundo e fazer

do mundo todo um império de Jesus, não se prendeu com

dificuldades dc dinheiro. Podia lá enredar-se em preo-

cupacôes financeiras quem vivera e ansiava continuar vi-

vendo a dar o seu prôprio sangue pelo Reino de Cristo?

I: não so não faltou dinheiro, mas até fez proezas tais a

alma portuguesa nesses confins do mundo, como jamais

as souberam nem puderam praticar grandes nacôes ricas

e poclerosas.

"Procurai primciro o Reino dc Deus, e tudo o mais

vos será dadc, : Eis a promessa divina que não falha

nuiica.

A Subscricão :

Os milhares de contos que o monumento há-de cus-

tar, temos de os juntar, e já. I: uma questão tle honra de

porlugueses e de brío de catálicos. S'ão e' intpossível. Nem

seqttcr diticil. Nínguém pense que seja preciso ir bater â

porta tlos ricos a pedir-lhes grandes somas. O Sagrado

Coracão de Iesus, sem rejeitar o ôbolo grande dos que

podem e devem clá-lo, pôe a sua esperanca principal-
mente na oferta pcquenina, contanto que seja dada por
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lodos, mesmo pclos mais pobrczinhos. alc pclas criancas.

Por isso se eslabcleceu como t|ttota minima

1 escudo anual

dado por inlciro , w cm preslacôcs, mesmo de 10 centa-

vos mcnsais.

S6 o Aposloiado da Oraeão tcm. á sua parle. para

cima de um milhão de associados eui lodo o Portugal de

aquém c além mar. Existem ainda oulras associac;c>es dc

picdade, z.'io e accão catôlica. onde estão alistadas milha-

rcs de |n\>soas. I: há também muita gente fora da vida as-

socíativu l\>is bcm. levem-se as listas da subscricAo á

porta de c.i<! i um. até das pcssoas crenles mas afastadas

da pr.íliea da religião ; e dêem todos, absolutamente to
-

dos, sequer ao mcnoi uqucie minimo de 10 centavos po r

mcs. . . Scrão mil conlos '.'... dois mil contos por ano '.'

b.-ia tu.io quanio h'zer t'alla. O milagre do pouqui-
nho. multiplicado pela mão generosa dos muitos, dos

todos! E, acabado o monumento, acaba-se a subscricão-

A Basilica monumental de Montmartre cm Paris, o San-

tucirío do "Tibidabo,, cm Barcelona, e o monumento do

Cerro dos Anjos nas proximidades de Matlrid, fîzeram-se

por êste processo da qtiota mínima, mas dada por todos.

Ncĩo há processo mais bicil ncm tão seguro.

Isto não quere dizer que se não tlescje que toda a

gente dê mais, e, em vez de 1 escudo anual, tim cscndc

mcnsal. Assim toclos o putlessem dar ! Deus permita que
muitos o quciram dar.

Colectorcs. Muitos colectores

O cxilo da subscricão não oíerece dificuldades da

parte dos fiéis. Portugal tem imensa devocão ao Sanlís-

simo Coracão de Jesus, c a pobreza dos portuguescs faz

milagres de riqueza sempre que se trata de glorilĩcar o

Divino Coracão dc Cristo-Rei. O ponto grave está so-

menle em garantir um número considercível de almas ge-

nerosas que se dediquem a recrutar subscritores para as

listas, e a fazer cjam fidelidade e const.incia a cobranga

anual e mensal. Os nossos Venerandos Prelados espera-

vam consegui-lo ao eonfĩarcm o encargo da ereccão do

monumento ao Aposlolado da Oracão. Porquc o A. O.,

além de ser a Associacão do Coracão de Iesus, c também

a mais extensa c numerosa de tôdas as associacôes reli-

giosas de Portugal. c provida de uma rcde tão vasta de

coneclhos paroquiais com os seus respeclivos directores

eclcsíastícos e grandes núcleos de zeladores e zeladoras

ilustrados e orientados por e.xcelentes érgãos de imprensa,

que Ihe c fcicil como a nenhuma outra alingir qtiási tôdas

as parôquias e movimentar uma grande multidão dealmas

organizadas tlenlro dos seus quadros.

O A. O. tem porlanto empcnhada aqui a stia honra,

e vai pôr ã prova a stta dedicacão. Temos a cerleza de

que sc há-dc saír bcm. Mas o monunicnto, se Ihc íoi con-

fiado como honroso c pesado encargo, iicĩo pode ser con-

ludo obra exelusiva sua. É obra de Porlugal inlciro. Tcm

dc scr W.intado |ielo concurso de todos os catôlicos

porlugueses. uns dando a sua quota, c oulros, alcm da

quota, dando também o seu ztio como colectores vo-

luntários.

Apêlo

O Secretariado Nacional da obra do Monumento a

Crísto-Rci, encarregado superiormente de "orientar e con-

centrar os esíorcos de loda a nacão e recolher os fundos

necessários„, reconhece-se impotente para tão remontada

emprêsa sem a ajuda e cooperacão generosa de tôdas as

corporacôes catálícas e de todos os amigos do Divino

Coracão. E jTorisso, em nome da glôria de Deus, do amor

do Santíssimo Coracão de lesus e da ventura da nossa

pátria, desde já a pede confĩada e instantemente, e a agra-

dcee rcconhecidissimo, a lodos os Rev.mos Directces

Diocesanos e locais do A. O., a todos os Rev m°s Páro-

cos, ao Clero em geral, aos Rev.mos prêgadores e míssio-

nários, aos Rev.m°i> Superiores, Superioras e súbditos dc

tôdas as Ordens e Congregattôes religiosas, a tôdas as as-

sociagôes catôlicas de piedade, zcio, beneficência, educa-

cão e ensino, aos organismos de Accão Catôlica e a todos

os portugueses em qualquer parte do mundo onde se en-

contrem. Desta união cordial de todos para a glorificat;ão

do Sanlíssimo Coracão de lesus, resultará a rápida erec-

cão do monumento e com ela a certcza dívinamente con-

soladora das bênctãos prometidas pelo Senhor.

O prémio

"Aquele que me coníessar pûblicamente por seu Deus

e Senhor diante dos homens—disse Jesus— Fu o confessa-

rei pũblicamente por meu, diante do meu Pai que está

nos Céus,, (Math. X, 32).

I: Santa Margarida Marfci Alacoque escreve : "Nosso

Senhor cerlificou-me de que sendo o seu Coracão a fonte

de tôdas as bêncãos, as derramara copiosamente em to-

dos os lugares em que estiver exposta a imagcm dêste

anicivel Coracão para ser amado,,.

"Eis um novo mediador, dizia-lhe lesus mostrando a

imagem do seu Coracão ; É o último esfôrco do meu amor

para salvar mais uma vez o mundo. Por cle <|uero reinar.

Sim ! o meu Cora<;ão rcínará!, Portugueses! Erguei o

monumento nacional de repara<;ão, glôria e aec;ão dc

gracas a Cristo-Rei, e Jesus scrá scmpre por Portugal.

VIVA CRISTO-RF.I.

Secretariado Nacional da obra do yionumento a

Cristo-k'ei k'tta dos Douradores, 57 — LISIiOA.

-.'- • *

FALTA DE ESPAQO
Por falta de espa<;o, fica para o prôximo nt'imcro a

continuacão cta Lei n." 1.957, cuja publicac;ão iniciamos

no úitimo número.
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i Todos os demônios do inferno,
dix Ciislo que nao prevalecerão
conlra sua Igre/a: Portae ínferi

non praevalebunt advesus eam

(S. Ma/eus, XVI).
E porque nJo basta esfarem as

por/as initnigas defendidas, se as

prôprias nJo estiverem seguras;

J HJcliJaJc Je PeJro ccmeteu o

Scnficr as cfiaves do seu reino:

Tibi clabo clavcs re<jni Coelorum

'S. Mateus, 19,.

Primeiro Ifie cfiamou fiomem de

pedra, e depois ifie entregou as*

cfiaves do Reino sá em fiomens

JepcJra cstJosegnras. Osfiomens

Je barro quebrain, cs de pau

ccrronipem-sc, os de viJro esta-

lam, os de cera derretem-se: /Jo

duro e /Jo constanic fiá dc ser

como tnna pcdra, quem fiouver

Je ter as mJos nas cfiaves do

Rcino: Tu cs Pctrtis, tibi dabo

claves.

/,"" qual há de ser o ofício ott exer-

cício dcs/as chaves? Eecfiar e

abrir ? NJo dU isso o Senfior.

. \s cfiaves que abrem e fecfiam,

podetn abrirpara dentro, efecfiar

para t'ora. Por isso vemos os te-

souros tao estreitos, e tao fccfiadcs

para os otilrcs, c tao latgos e tão

abertos para os que têm as cfiaves.

Que havia logo de fa.<er com e/as

S. Pedro? Atar e desatar, di.<

Crisio: QLiodcumque lio;averis,
eril líoatuni: ciuodeumque solve-

ris, erít solutum. .1 peste do go-

vcrno é a iiTesclucãc. EstJ parado
o qtie havia de ccrrcr, cslá sus-

penso o que fiavia de vcar; porqtte nao a/amos, nem desatamos. Nao JebalJe escoltie Cristo para

o govcmo Ja sua casa itm fioincm tJo resotuto como PcJrc. Se Cristo Ifie nJo manJara embat-

nfiar a espaJa, bcm neccssJrias Ifie eram as ataJttras para as teridas. Assim fia de ser quem fiâ

de obrar, e não fiomens qne ncm alani, nem desatam.*

(PAI)U'I-: AntôníO ViiíRA— do Sermão dc S. Pcdro. ptCi/ado cm Lisboa, em S. JttliJo, no ano de I6'i't\.

C/DAD/S DO l'AĨ'/CANC'--5. I'/SDk\
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O Catolícísmo na Polônía

AS CERIMÔNIAS DA FESTIVIDADE

DO "CORPO DE DEUS" NA POLÔNIA

/-] Eesia de <-Corpus Cfiristi- é celebtada na Polonia, conforme os costumes tradicionats,

com grande brilfio. As procissôes têm lugar em tôdas as cidades e vilas pclacas, mas é na região

de Kurpie que elas revestem um carácter particularmente solene. Esta região, delimitada pelos

rios Narew e Biata, é fiabitada por utna populacãc das mais curiosas sob o ponto de vista etno-

gráfíco. O espírito religioso desta gente é predominante e muito profundo. A Polônia, pais essen-

cialmente catôlico, mantém as velfias tradicces da festa do -Corpo de Deiis* com o maior cunfio

de sinceridade e devctado entusiasmo.
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SR figura do Qeneral ZDávila

3ipos a inesperada morte do general nacio-

nalista e comandante em chefe do exército em

operacôes no norte da Sspanha, 3>. Smílio

Jflola, foi chamado, ûo comando do mesmo

corpo do Sxército, o general 3). 5~idel 3>ávila

SKrrondo, que vinha exercendo o alto cargo de

presidente da Jfunta Sécnica do Sstado 8s-

panhol.

Sfigura militar de distinto relêvo, 3). Sidel

3)ávila é também um nome conhecido nas pá-

ginas do n" 305 de «31 Xlnião", do passado
mês de 3)ezembro; porquanto dispensou-nos a

penhorante gentileza de algumas palaVras que

esmaltaram o «florilégio de reflexôes" publicado
no referido número.

3\o oaloroso cabo de guerra que vem assi-

nalando lealdade e mérito de verdadeiro herái

neste histôrico momento de defesa da civilizacão

cristã do Gcidente, apresentu «3ĩ Tlniâo" cor-

deais saûdacôes com os melhores votos da vitô-

ria decis'wa.

._

^ # ¥
_.

Livros o l)iil)li(,a<;ôes
Plantio da Vinha

fDisposicôes legislativas)
Se'ric: Divttlîiacão -N.c 3

A Reparti<;ão de Estudos, Informaeão e Piopaganda,

do Ministério da Agricultura, vcm rcalizando uma louvá-

vel obra de divulgac.ĩo, a bem tle interessar o público,

especialmcnte os lavradorcs, por assuntos referentes aos

interêsscs agrícolas.

"Plantio de Vinha,, é um opt'isculo que reúnc tôtlas

as dlsposicôes legais, promulgadas pclo Ministério tla

Agricullura, c respeilanles ao condicionamcnto do j)lantio

dc vinha, desde o ano dc 1932 atc o presente.

A vantagem desta publícacão consiste em faeiliíar a

consulta de qualquer das reíerídas disjrøsicôcs legais.

«Beira-Dão»

Comemorando a entrada no ii." ano <le exislcncia,

publicou, o muito considcrado semancirío "bcira-Dão„,

um belo número aniversariante que maniíesta claramenle

o justilĩcado contentamento da sua brilhante accão dtt-

rante os cinco anos decorridos.

Afîrmando assím as nossas cordeais congratulacôes,

felicitamos a ilustre Redaceão com os mclhorcs votos tle

prosperidades.

ĨEIMM DE MttMl

Águas soberanas no tratamento das

doengas de figado, intestinos, estômago
e tôdas as manifestacôes artríticas

Abrem no dia 1 de Junho com importaiites melhorainentos

■

Hotel Monte Real

Mûn desconfos no m6s ile abertura

lii Shutomobilistas !!!

0 NetoiOSOl ! . . . tem a simpalia de todos os

automobilistas conscientes e econômicos. Por-

quê ? ítorqut descarboniza e lubrifica o Oosso

motor em marcha. Sxperimentai-o uma vez e

usá-lo-eis sempre.

Pedldos a :

NETOIOSOL, LJda

Rua Vlrloto, 8-c o 8-d

Telef. 305 T7 LISBOA

Casa de Saúde de Abrantes

(CLÍNICA CIRÚRGICA)
Difector: Dr- Iflanuel Fea>n«ande*

Instalada com todo o contorto moderno cm edificio préprio
tendo quartos particulares e enferraarias (chaulíage, agua

quente e fria, sinaliza^ão luminosa, telefone nos qnartos,

grande solário para convalescentes). Dialermia, ondas cnrtas

e bistuti eléctrico. Servicos de Raios X e Laboratário anexos,

Enfermagem a cargo das Irmãs Franciscanas Hospitaleiraa

Portuguesas.

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