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O bom caminho da reflexão
11 m in m m iu in m in in m 111 11

Esta temporaJa Je fe'rias Jo verJo lorna par/ícutarmen/e difícii a ccntinuidade deas-

sttntos, na imprensa qtie não tem fe'rias- ■ ■ qttanJo trataJos em circunståncias como as Jesfa

campanha Je «.T UniJoĸ

Sao bem Jc catcntar, Je resto, as JíticulJaJes Je toJo o ano, qtte acompanham uma^ ta-

refa como esta, porque foJos os ilnstres obreiros, qne vêm ccnfribttinJo para 0 bom caminho

da reflexão, vivem o fervct o|)u$ Jos setts afa.<eres, e so a penhoranie boa voniadi os decide

ao Jeferimento Jas nossas impertincncías- ■ ■

t'sta deferéneia Jevemos, /a, a toJos cs itustres co/aboradorcs que se Jignaram distinguir
es/a iniciativa de «A UniJc», dispensando-ncs a honra do sen aco/himento a bem dêste inqtté-
rito á vox da sna consciência.

Para o leílor qtte não conheca ainda a extensJo qualitativa dêsle inquérito, ser-lhe-â

agradável saber do distinlo elenco a quem devemos muito apreciada cotaboracJo por amor

dêste essencial assunto : Cabral Monoada, Arnorim UirJc, Canha Cienca/vcs, Marcefto Caefano,
Afrânio Peíxofo, Migtte/ Sancho hquierdo, Almeida Fv.sébio, Pomingos Pinlo Coelho, Antánio

Cabral, ,/osé Mariano Mc/a, Oliveira CniimarJts, Mar/ins de Carva/ho e S'ovo Campe/o.
Nesle ntímero de «.l UniJc* temos a ficnra dc pub/icar o depcímento do erttdito escrt'tor

Sr. Dr. Fidelino de Figueiredo, que nos dispensou a díslinía amabtÍt'Jaa'e Je acolher o pedido
de «-A UniJo», apresenlaJo, precisamcnte, assím:

—Dentro do interêsse que «.-! Unt'Je* vem dedicando ao estudo dos ccntiitos sociais qtte

se desenrolam em diversos pontos Jo mttnJc, mercê Ja aprecíaJa colaboracJo Je ilttstres fio-

mens públicos, creio bem que o autor Jas Notas para um idearium Português— V, Ex.a—não

deveria, por mitn, iicar esqueciJo- ■ ■

Para esta iniciativa Je «A Um'Jo*, interessa a autorizaJa opiniJo Je V. l:x.a quanto âs

cattsas e os efeitos dêsses con/fitos; porquanto o estndo intelectual e sensato e' sempre bom coo-

perador da accdo de coerdenacJo e Je impitlso por amor Je apa.<iguar, e tavorecer realiza-

cces frutitosas.

Fala-se íanto nestes tempos em ehoqaes Je duas cíviliracôes, e muita gente dis. que o

problema é aclual e grave.

Os métodos políticos e eccnémicos têm nesle assuntc dccisiva impotiancia ; refiro-me,

evidenlemente, aos métodos políticos de sJo nacionalismo.

Mas eu qtiero di.zer a opim'Jo de V. Fx.a..-

\J Idearium, que V.... cíla, foi effectíva-

mente o ponto de partida dutna lonoa retle-

xão sobre a críse contenij)oranea, reflexão

que produzii! a serie de cnsaíos, c^ue se íe-

chou com O dever dcs intellectuaes. Alli estão

expostas as minhas ideas, cjue ainda n.ĩci mo-

ditiquei e tjuc ncio neccssito de iecaj)ítular.
ScS para annuir ao amavel desejo de A UniJo,
reoresso constranoido a estes themas. Quando
os versei, sítueí-me num jaonto de vista juira-

mente íntellectual, isto é, dominei toda a ten-

dencia confessional e partidaria, sc) dilíoen-

cíando ccamprehender e faĩer eomj)iehender,
na mais recta dísjiosicicĩo de consciencia. A

exposicão deste ponto de vista constituc a

materia do ultímo^estudc), o já referído Dever

dos intellectuaes. I: a uníca contribLiigéĩo quc

posso dar.

A crise contemporanea parece-me devida

a duas causas j)ríncipaes: o advento da mul-

tidão e o exaooero da caracteristíca meca-

nica dc\ civílisaccĩo europêa. O primeiro, com

seu incvitavel anhelo de reforma socíal, deter-
minou o abaixamento biusco clo nivel mental

c moral da vida e suoo'eríii os regímenes mul-

títudinarios, marxismo, fascísmo, na;ismo, sa-

ramj)os epidenn'cos de virulencia e agentes

analcioos, uns cjuerendo servir esse anheio re-

formador por forma catastrophíca, outros op-
pondo-se-lhes com ceoueira policíal.

t") caracter predominantemcnte mecanico

da civilisacão contemi^oranea fez desta uma

edificacão de todo estranha ao espirito do

homem. cjue permanece um niYTsterío, em-

quanto se devassa. ínterpreta e domína a na-

tureĩa. Assim, tal civilisacão é capaz de soL
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tar todas as forc,as dc mal c clc ilies dar su-

prema capacidade destructíva, mas é incapaĩ
de organísar uma ccjnitativa clistrĩbiiícrão do

que melhora a condicao do lioinem e o torna

mais dígno. Caminhamos para uma crisc cic

liquidacao cia civilísacão mecanica. Não sc

deve mcsmo usar csta cxpressao: civilisacJo

mecanica, porque uma vcrdadeíra civilisacão
é semprc espiritual. A velha Inclía ostenta

ainda uma elevacão moral maior qtie a dn

selvajería armacla da 1 mooa de hojc-...

Os honiei.s scS pc <ic'iii viver em orciem,

oroanis.ulos nalguma estructura politica c so-

cial. Lsta em pLno vigor a sentenga dc .\ris-

toteles: o homem c' uin anímal polílíco. A

anarchi.i seria a niorte. A degeneraqão. a cjuc

assis'imos d<"> carac
•' moMni''.". cr, c r cter

militar e loualmente a morte. Desapparcccram

algumas especíes, quc se transformaram cm

«tanbs» vivos—ensina-o a paleontología. Ca-

mínha-se de facto para uma estructura nova,

mas pelas veredas mais ingremes e pcdrego-
sas, porquc nos transvíam elementos pcrturba-

dores, a estupideH e a maldade organisadas.
ScS a intelliocncia mclhora o homem e podc
achar soluc,ôes para os scus j)roblcnias, alouns

delles bem paradoxaes. A intelligencia perdcu

credíto, mas no scu ostracismo vac traba-

lhando, como trabalharam os monyes medie-

vos em plena barbaric. Scm a sua j)resenc<L

nada de solido se poderá construir.

Serenado cstc ambicnte de paixôes, oclíos

e erros grosseiros, a íntelliocncia tcrá cons-

truido uma economia nova, reíazendo-a desde

os seus príncipíos basilarcs, como sc tem re-

feito a geometría. Ha tantas gcometrias quan-
tos os alicerces cscolhídos para pontos dc

partída das suas deducc.oes. Tambcm a nova

technica scíentifica está claborando uma jMiv-
sica nova, uma imaocm nova do mundo. llma

economía nova dará solucao aos problemas
vítacs de j)roduccão, círculacão, troca c dís-

tribuic.âo clo que c índísj">cnsavcl á \~\da digna
E a cultura assímilará os novos barbaros, que
brotaram do proprio sôlo da civjlisacão, como

cogumclos em dias humidos. 1; uma epocha

cahotica, mas cahos creador, como o da I.i-

blia. O que é tríste c pensar cjue a acalmacão
do ambiente possa ter um tragieo prolocro dc

guerra, ainda que de guerra contra a ouerra.

As ouerras modernas fa?em-se com um objcc-
tivc) e prodiirem outros muíto díversos e aié

contrarios. As reacqcSes da j)svcholooia col-

lcctiva sãc) aincla hojc imprevisiveis. O homem

sabc fazer círcular j)or toda a tcrra. instanta-

neamcntc, as banaliciadcs prudhommescas dos

politicos, sabe matar em momentos toda a

populacão cluma cídade, mas desconhece-se

a si mcsmo. Setjuír o conselho de Carrel, es-

tudar o homem, é bem mais urgente que aper-

feigoar os aviôes de bombardeio e os qazes

asphvxiantcs ou perseguir o raio da morte,

como os velhos alchimistas buscavam a pedra

j)hiIosoj)hal. Mas o liomem vae ainda no prín-

cipío da stia hístoría. Ensaiou brevemente a

libcicladc e embríagou-se com as prímeiras

coiĸjuisias cla scíencía cia naturcza. Como a

liberdadc c a technica scíentifîca decuplíca-
ram a pojiulacão c como os cstados não sa-

bcm .. omo manter tanta <jenlc avída dc pão
c cie juslíca. lizeram-se sccplicos da liberdade

e da in! 'lligeucia- • •

Oraiĸles servicos clevcmos todos esperar

cla Igreja na dcfeza do homem contra a tv-

rannia de tocias as côres e contra a ígnoran-
cia em todas as formas, deíeza que é conti-

nuaccĩo das suas sublimes tradíccies.

PlDELlN'O DL FlGUEIREDO
- • -

[iio Catúlico Portugaês
Spcivtiii'iiĸlo (ioral «lo (Vntro ('a-

t«)lico roiTuíiTirs

Para o Sccrctariado Cieral do Centro Ca-

tôlico Português, dirigem, muitas Corporagôes
cio Culto, pcdídos de esclareeimento sôbre

assuntos respcitantes âs mesmas.

Tratando-se de casos pendentes que care-

cem de orícntacão prática e efîcíente, atende-

-se, cvidentemente, â solugão na prática legal.
Acontcce, porém, que um ou outro interes-

sado, tcndo ouvido outros modos de ver e

j)romctedorcs de facilídadcs, sugere-os a apre-
cíacão clêste Secrctariado.

CjualcjLier oiientacão ou parecer, dados

por cste Secretariado, são sempre fundamen-

tados na prática legal.
I: assím, cjuando aj.)arece um caso acom-

panhado de um pareecr cjue iĸic") nos parece

viável na prdtica legal, não apressamos a res-

posta scm fundamcnto bastante.

A-j)ropc)sito vem, para exemplo, um caso

quc chegou até o nosso conhecimento com o

pareccr cjue vamos reprodiiHir:

Sou ji.iroco de uma parocjtiia somente eclesiástica,

Tenlei. lĸí anos. fundar aqttí a Corporacão Fabriqucira.
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ma : ão mc loi i , issivcl, porque no Cĩovcrno Civi não

iprovariara s citalulos. por não se tratar de panSquia

Podcrei i :n :acc da nova lcgislaeão, rccjucrer a iun-

icão ■•-. c'. >t iicaracâo 1 abi ic|iicira
'

Tcrá c'i parc quía

icrsonalidacic jurídica para adcjuiiir bcns, como sejam a

rcsídcncia c o passa!",,

Seguc o reíeiklo pareccr:

<Os estatntos das Corporacôcs Tabriqttcíras não neccs-

silam da aprovacJo da atttoridade ct'vil nem a stia valtdade

depende do l'acto da arca da paroqnía coincidir com a da

(rcyucsia civt'l. 'l'anto a paroqttia como a CorporacJo la-

briqueira lcm capacidade para adqttirirem a restdância

parcqnial c o passalc

O diploma que ultiiiicimcntc rcgulava a l'ormacão das

corporacôcs cncarrcgadas do culto, a que o nosso prezado

coiijiilcntc liiiim.i, coin ac'ciio, C.oipor.icaic- i ai. . iuciia-,

é o decrcto I 1 ,SS7. de 6 de lulho de 1926. Ora cstc de-

crcto em partc nenhuma íaz coíncidír os límites tlo terrí

lcSrio cm que a corporacno excrce a sua accão coni os da

Iregueĩia eivil. Pocle a mesma corporacão (em t'acc do

dccrelo) dcsemjienhar a stta funcão em mais de uma paro

ijuía ou apcnas numa determĩiiada igreja. A mcu vcr. os

lcrmos lalos do artigo I .« tlo reíerido decreto tornam êstc

aiiígo o guarda avancada do arligo 45." dã Constituĩcão

e 3S7.<> do CcSdígo Administralivo cjuc, bem claramcntc,

rcconheccra a pcrsoualídacle jurldica tlas pcssoas morais

tla Igreja. Os eslatutos das tlitas corporacôes ciam ciabo-

rados pelos bispos ou sob stia clircceão c rcsponsabili-

tladc, limilando-sc a intcifcrcncia civil a rúbrica dos esta-

lulos por paiie do secret.íiio gcral do govcrnc civil. Hojc,

cm face das citadas tlisposicôcs da Constituicão e Côdigo

Admĩnistralivo, lemos como dcsnecessária a aprescntaeão

clos estatulos ao secretcirio geral do govcrno civil,

l'anto a Corporacao Labríqueira como a jvaroc|tiia

potlcm adquírir. por título oneroso ou gratuito a casa

para resídcncia tlo p.iroco e passal anexo. A primeira

porquc ící a tanto a aiitcniHavam os artigos 2.° e lO.f do

rcferido dccreto I 1.887. c a segunda por fôrca dosartigos

aluditios, da Constiluicão c C6digo Adniínistrativo.

Dadt) o intcrésse c imj)ortância clo assunto

versado ncsta rcsposta, a Sccrctaria Geral do

C. C. P. aj)t"esentou a mcsma consulta, acima

rcprodiiHida, â Ex."1'1 Comissão Jurisdicional
dos Bens Cultuais, do Ministério da Justica,
e obteve, mcrcê csj)ecial deferência, a scguinte

resposta :

Tm rcspcsla ao ntemorial de V. .
., dc .' Jo correntc

(lulho), venlĩo informar o scynin/c:

S/esmo na vitfência Jc lctfislacJo mais rcstritiva do qae

a actttal, sc admilia a cxistcttcia de ccrporacôcs cultnais

em círcnnscricôcs qtte nao coincidissem com as das paro-

quias civis (Lei dc -20 de Abril Je 1911, artigo 22. ■*). Por-

tanto, poJe constitttir-se a ccrporacâo encarregada do

cti/to catolico a qnc sc rc/'erc o memoria! reíerido, pelo que

basta a sua apropacãc pela respectiva antcridadc eclesiás-

tica c qtte se comnniqiiem â au/oridade ajministrafipa a

lista Jos asscciaJos e os nomes das pessoas qtte assumem

cs carqos da mesma corporacJc (Pecreto n.~ 1 1 .$87, de

d Je Jalho de /oí.'<í, ar/i\jo S.c).

ial corporacJo terá personalidade /uridica, podendo

adquirir bens, dispor delcs e administra'-los, contanio qtte

scjam dcstinados a tins cul/tiais (citado Decreto n.~ 11 .887,

ar/igos i.~ e 'J.û).

I: claro quc lica a ccrporacJo stijeiia, como todas as

otttras associacôcs, âs let's ycrais scbre o direi/o de rcúnião

e asscciacJo.

Sos termos e ccm as rcstricces expos/as Jevcria, a mett

ver, ser dada a rcsposta J consa/la /brmulada.»

* • ¥
- -

()> ikissos ainiiros

Seneral 3)on Sidel 3)ávila

O General em Chefe do I.xercíto Nacío-

nalista nô hrente Norte de Lspanha, Don Fídel

Dávila Arrondo, expressando-nos agradecí-
mentos e saiídacôes por «A Uníão» ter-lhe

manifestado os mclhorcs votos na cruenta

cniHada cm cjuc Sua l.xcelôncía io\ ínvestido

depois da trágíca morte do malogrado e

orande General, Don Lmílio Mola, teve a

amabilidade de nos diric/ir cstas expressivas

palavras: l.a víctoria dc la causa de la cíví-

lÍHacícSn cristiana sercí un hecho».

Aciui as registamos com víva satisfacão e

a mclhor bem-qucrenca.

Gapitão Silva JÚendes

Lstcvc aloumas semanas nesta cídade, a

tratar dc assuntos de orande intcrêsse para o

distríto da Ilorta (Acores) o Sr. Cnpitão Silva

Mendcs, oovernador civil do mesmo distrito,
Sua Excelencia conscguíu espcciais provi-

dências do Govêrno j?ara atenuar as dificul-

dades dâ situac<io econcSmica dos sínistrados

dci ilha do Faial, vítimas daquele cataclísmo

qne foí em temj)os kĩo falado na imprensa;

porém parecíam esquecídas situacôes dolo-

rosas que o Sr. Capitão Sílva Mendes, acima

de toclos os optimismos, entendeu— e muito

bcm remediar cjtianlo possível; porque o

trabalho em bases sérias iĸĩo foge da realí-

dade das coisas.
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SRntonio Jílaria da Jĩocha

O Sr. AntcSnío María dá Locha, dcleoado
do Govérno junto ac> Grémío do Milho Colo-

nial, proferiu, ás 19 horas do dia 17 do cor-

rente, na Lmíssora Nacíonal, uma conceítuosa

alocuc,ão em cjuc fen consideragôes de justífi-
cado aprc'co â accao polílica e aovernativa

do Sr. Prcsidcntc do Consclho, Doutor Olíveíra
Salanar, justiticntĸlo, assim, o rnovímcnto dc

rcpulsa cm todo <) País c<)iilr.t os fautores do
atentado dinamilĩsia |)erpetrado, no dia 4 do

corrente, contra o ílustre Chefe clo Govérno.

3)r." 3). Gdndida 9lorinda 9erreira

Sogue. no clia 1 de Agoslo, a tom.ir parte
no Cuiso cíe lenas de Sorbonne (iidnca. a

distínfa colaboradora de «A Uníãov, Siv1 Dr.-1
I). Cândida Florinda Ferreíra, dcsta cidadc.

-

¥ • ¥
-

Legislacão i imimÊtia
Jáinistério da Shgricultma

Organizagão Corporativa da Agricultura

(C oncinsjo)

IÎASI: IX—Constitticm reccilas dos Gr.iiiios da I.a-

voura :

aj As colijacôes clos agremíados, divididos, para êsle

cfcilo. em ciasses ;

bl As comissôcs ou pcrcentagcns provenicntes de

opcracôcs rcaliHadas jxir conta daqucics :

c) Os lucros de servicos explorados em bcneficio co-

mum dos agremiados

d) Os rcndinientos de scrvicos dc inlcrcssc publico

ijuc Ihe scjam alribuidos ;

e) O produlo das mullas c aprcensôes, subsídios c

outros rcndimculos que vcnham a scr-lhcs dcstinatlos.

liASI: .\'.- Poderá ser rctirado o alvar.i aos Orémios

da I.avoura quc se clcsviarcin do lim para <iue ioram cons-

liluídos, não cumprircm os seus cstatutos ou não acatarcm

as determinacôes lcgais, não piestarcm ao Govêrno ou

aos organismos de graii sujierior as informacôcs c|tic llies

iorem pedídas sobre assuutos da stta especialidadc, não

dcscmpcnharcm dcvidamcntc as íuncôes tjtic Ihes tivcrcm

sido conliadas, promovcrcm ou auxiliarcm pcrturbacôes

alcntatcSrias da discipliua social. scm prejuiso da resjion-

sabilitlade dos meinbros tlos corpos gcrcntcs c de quais-

cjuer ottlras pcnalidades ajilícavcís.

IÍASI: XI- C")s Sindicalos Agrícolas atiualincntc exis-

teatcs devem mlcgrar-se na organi'agão corporatíva da

producão agncola pela forma que fôr estabelecida, po-

dendo eontinuar a regular-se pcla legislacão cm vigor sô-

bre sindicalos agrícolas cjue não contraric os preccitos do

lislatuto do Trabalho Nacíonal ou as disposicôes tiesta lei.

Os síndicalos de freguesia que subsistirem. adoplarão

a denominacão de Casas da Lavoura e terão as atribuicôes

cjuc recebcrem por dclegacão dos Orcmios, alcm das que

possam descmpenhar nos termos anteriores.

IÎASL XII Cada scccão dos Grémios da Lavoura

lerá um dírcctor c nni adjunto. podendo o mesmo índíví-

duo ser ekilo dircctor ou adjunto para dtias seccôcs.

Ouaiitio ;ios Grcmios não hotiver scccôes, a direccão

ser i composta de trcs membros efectivos e Irés substi-

lutos.

Quando houver seccôes. será a clireccão conslituída

jiclos direclores das seccôes e igtial número dc substilu-

tos, mas, se aqueles torem menos de trcs, proceder-sc-a a

cieicão dos mcmbros eíeetivos e subsiitutos necess.irios.

A eleicão c feita jiclos agremiados, nos termos do re-

gtilamenlo rcspectivo, por pcriodos de :rês anos e sô c

Vcilida depoís tle sancionadas pclo Sub secretário de Es-

lado das Cor|H)racôes e Prcviticncia Social, s.ibre parecer

íavor.ivcl do Minislro da Agricultura.

'liaiisitoriamenlc, j^ode efectuar-se o provimento dos

cargos directivos clos Grcmios e Casas da Lavoura por

nomcacão do Govcrno.

Salvo o caso de maniíesta ímpossibilidade. sô podc-

i'cio ocujiar cargos de direccão nos Grémios c Casas da

l.avoura os indivíduos residcnles nas respectivas círeas.

IIASI: XIII Para o efeito desta lei, consideram-se

produtorcs agricolas tôdas as entidades singtilares ou co-

lcctivas quc toreni pro|irietcirios ou cxplorcm como ren-

dciros, mcciros. parceiros ou, na auscncia clo proprictário,
como administradores, scjam oti não seus parcntcs, quais-

qucr prédios rtistícos e as dcmais entidades assim consi-

dcratias ptia legíslacão reguladora dos organismos corpo-

rativos ou de coordcnacão econcSmica correspondentes ãs

scccôes em quc dcvam ser inscritas.

Publique-se e cumpra-se como ncla se contém.

Pacos do Govcrno da Depública, 20 de Maio de 1937.

ANTONIO ÔSCAIÍ Dl: LKAGOSO CAU'MONA- Antonio

dc Olivcira Sala.zar 1'eJro Teo/om'o l'ereira k'alacl da

Silva .Vcpc.v Pnqtic.

{Diário do Gov<~'t>io l.a Séric Niimero

I 16, de 20 de Maio de 1937 C

¥ • ¥

Lei N.o 1945

l:m nome da Nacão. a Assembleia Naeional decrcla e

eu promulgo a lei seguintc:

Artigo único. Os artigos 20.°. 21.°. 12c.o e \ 1)7.0 t)a

Constituicão passam a tcr a seguinte redacccĩo:

' Concitte na pjgina 90' )



891 A UNTAO

|MW!!!lllll!lll!IIHIII!l!lll!lliinil!l!íll!lllllllllllllllll!llllllllll!M

1 0 discurso do Sr. Presidente do Conselho I

| em resposta aos cumprimentos |
| da oficialidade de terra e mar |
§ Arquivatnos na íntegra o Jiscurso nctávei e oportuníssimo que o Sr. Doutor Oli- |
1 veira Salaxar proferiu no Jia 6 Jo corrente mês, no Palácio Ja Assembleia Nacional, em

=

= resposta aos cttmprimentos quc a olicia/iJaJe Je ferra e mar ihe apresentou, por ter saido =

E ileso do etiminoso alentaJo Jinamitis/a, pcrpe/raJo no dia 4 do ccrrente nĸ's, cêrca das =

j§ 10 e meia horas, quanJo o eminenfe eslaJista saia Jo sett automôvcl, acompanfĩado do =

1 sett chefe de gabinete, sr. Leal Marques, J AveniJa Parbosa Jti Bocage, desta cidade, para 1
= ouvir Missa dominical. =

A llnião e o Cenlro Calôlico Porfíigacs associaram os seus profesíos Je congratu-

/acJo por esfas palavras : n-Sesta ficra Je ccngratulacJo, em foJo o País, por V. Êx.a ter

ticaJo iteso Jo trat'coeiro atentaJo Jos anfquilaJorcs Ja Obra Je V. /;.y.
,
muilo nos aprax

expressar, com muito gosto, os nossos respeilcsos cumprimcnlos Jc l'eiicinicôes pcr saber

V. Fx.ú sao e salvo, conservanJo-se J lesfa Jos que traba/hatn a bem da N;icão».

L

NO PALACIO DA ASSLMIM.IĨIA NACIONAL :
- O Sr. Pou/or Oliveira o\Ua.<ar, tenJo â direila

o Sr. Minislro da Slarinna c J esqtterda o d'r. Stib-eĩccrctano de T'stado da ũticrra,
com a olicialidadc de lcrra e mar quc foi apresenfar-lne cumprimcntos

J
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Sl.NilORF.S MlNISTRO DA MaRINHA L Slll'.-

SLCRLTÁkMO I)K FsiADO I).\ GllbRRA

Sl.NiloRLS ClLNKRAIS L Al.MIRANThs

Slnhori.s OliCIAIS I)L Tlrra p Mar

I

R cti>iiio no fundo cla n!ma esia manifes-

s tac-H' o vosso prolcslo indignaclo, os

= vossos cumprimentos, a vos^a símpatia e

s apoio. Dacjui a j)ouoo vereís jjorquc liics

Ê dou, itĸiejxjndentemente das vossas j)es-
=

soas c da vossa categoria, um lugar cspe-
h cíal cntrc as mil provas bem sígniticativas
E c comovcntes cjuc tcnho recebído.

= Nem todos os dias sc cscapa cle um

=

c' 'iitado cjue o íntelígência clo mal tanto
=

se esmcrou cm conceber e faner executar;
= mas c também cerlo que a explosão cle

i uma bomba não é sulicíentc para arrom-

= bar um portal dc\ Historia. Sería anlíjxítíco
=

c ínclcmcnte para os hábítos cia mínha

s modesta existência ter-mc j)oujxiclo a vida

l§ para mc sujeitar aos tratos cla glcSria.
E E nenhuma oulra impressão me ticou

nem receío— ínstintivamente mc recuso a

I crer scjam i">ara mim as liquídacôes sumá-
rias e ncm dcsånímo ncm cSciío, ncm secjuer

= o amargo travor cjue cIíhciu scr o cla íngra-
E tidão, pois cstou bem pago dc tudo.

= Mas cu iicĩo jx)sso íugír a examinar, até
= â descoberta clas causas, os factos dc

= algtnn relêvo e sobreludo os que jxassam

= ter rejXTeussôes de imporlûncia na vída

= nacional. Vôs sabeis cjue êste regime a que

= aínda chamam Ditadura e agora carregado
= com o apocio dc fascista, é brando comci

= cîs nossos costumcs, modesto como a j)rcS-
= pría vida da Nacao, amígo do trabalho e

= do povo. Ncio Iĸí agitacão suj)erlicíal ou

1 profunda, nem dívisc")es das classes, nem

= cítlíos írrcpríniívcís na grancle massa irma-

= nada hojc na asiMraccio su|)renĸi do en-

= grandecimcnto nacional. Mas se não vemos

1 causas intcrnas, vemo-!as cie sobejo na

— atmosfera internacional, sobrexcítada, car-

s rcgada clc sistemas de ídcias cjue Scĩo sis-

|j tcmas de crímes c a nossa atitude tem

E sído scmpre ehnmá-los jielo seu nome.

~i Acjui dentro, intLieneiando mesmo, j)or

= vchcs, j)cssoas dedicadas, mSs tcmos se-

= guido camj)anhas cjue se ergucm de todc^s

os latios do horÍHonte. nascídas da pertur-

bacao mcntal c moral da Luropa a que

não podemos ser estranhos e que nem
=

sempre podemos tratar pela delícadeza =

das qucstôes e a naturena dos^documentos
=

com fôrca para esclarecê-las. F o momento 1

de atc onde o permite a prudência mas =

clentro da estricta verdade dos factos en- E

carar dc frcntc alguns aspectos. 1

NcSs não vamos ser cxagerados
—não =

vamos supc)i" que muito longe em qualquer i

grande impcrio um chefe supremo se entre- =

tenha a LiHer lístas de pcssoas que por
=

cssc mundo hcĩo-de scr sacrifîcadas a uma §
doentía voLij^ía sangũín iría, ao deus ter- Ê

rível da rcvolucão mundial. Mas cleve 1

jiensar-se cjue ao passo cjue trabalham §
díspcrsas as íôrgas da ordem, há entendi-

=

mento tácíto ou exprcsso de todos os ele- 1

mentos empenhados na desordem. Um sen- §
tímento conium os írmana quando não é =

a mesma inteligcncia que os díríge; e daqui i
vem que tudo em tôda a parte é nesse

=

ponto ígual. Os factos a que assístímos, =

mcsmo conlmados nas frontciras de cada =

Estado, são supra-nacĩonais; ccmo acíma
=

das Nacc)es estão os vastos interêsses em

jôgo— idcoltSgícos ou jxolíticos. NcSs tcmos

criclo cjuc se arrisca na batalha a prôpria 1

cívilÍHacao cLa ocídente. =

IníeliHmcnte c jxorque isso serviría o =

intcrêsse do ínímigo, tcSda a polítíca externa =

do Govêrno e desígnadamente a alianga =

ínglesa tem sido objecto de incompreen- =

sc)es e mal-entendidos, como se julgassemos s

a Inglaterra |)rotectora do comunísmo ou s

nos l\")sse nceesscírío procurar novas alian- 1
Cas para nos c^pcôrmos a encc^rjxx-acão de =

Portugal na F'ederacão das Repúblícas |
Soviétícas Ibcrícas. Isso me forga, porém, a =

precísar o meu pensamento nessa matéria. =

A Revolucão Nacíonal de 2cS encontrou
=

a vída no país dominada j)or trés conceitos =

funciaiiicntais iim linanceiro, outio econcS- \\
mico, outro ainda político. Chamcmos-lhes =

os postulados da ĩnércia ou ciccadcMicía =

nacíonal. 1

Quando tomeí conta dcx pasta das =

Fínancas era aínda ponto de fé que a vída =

tinanceíra do jx^iís devia cternamente oscilar

I

lar

mmm
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entrc o deticit e a bancarrôta. Ilouvc difi-
= culciade em convcncer a Nacão cle quc

|
Ihe era possívcl c rclativamentc íácil eqtií-

| librar as contas, ter saldos, dispensar o

| recurso atlitívo ao empiXstimo, pagar hon-
e radamcnte suas dívidas. Fcn-se a prova. a

| contra-prova dtima críse que abalou os

|
mais fortes cdílícios e as nossas financas

|
resístíram heroícamente. O prímciro pos-

= tulado morreu.

| Lra ígualmente de íé cjuc o país vívia

= economicamente dc\ exportncão clc emi-
= grantes e do oiro do Brasil. Teímeí que
=. ixĩo era exacto e cjue os nossos recursos

| aproveitados por um trabalho ordenado

|
e íntcnso deviam dar-nos para cjue nos

= bastasscmos modcstamcntc. Fch-sc a |>rova,

| ích-sc a contra-prova : a giande Nacâo
= brasilcira é sujeíta a uma clas suas maíores
= crises, proibe a entrada de emigrantcs
= também prolbídos de procurar trabalho
=

na América do Norte -e cjticisí paralÍHa as

= transfercncía para o estranjeĩro com tins
= não comcrcínis. Perdem-se milhôes, não se

Iaproveitam
rendimentos auícrídos cm vá-

rios países, e a [)o|)ulacão portuguesa pôcic
víver, e a balanca de contas c [)ositiva, c

| sobem no mesmo |)eríodo as rcscrvas de
= oíro do país. Creio cjue esta evjĸTÍêncin

| enterrou bem íundo o íalso |)osluIatlo tla
= nossa vída economica.

| Politicamenle o séeulo XIX vívcti cle
= outro postulado Portugal mantém a sua

| índepcndência devido â rivalidade clas

| Nac.ôes da Europa. (De ven cm cjuando

| elevamos a dívisa Nacional âs frascs cleso-
= ladas de um poeta). Sem fôrcas, sem di-
= nheíro, scm míssão cspccílica no concerto

= das Nacc)es, não sc vía ranão de ser na

| autonomía nacional. Porlugal arrastava em

§ benefício cle rívalidades alheías o peso dr\

1 sua indejxmdéncía. I.ogícamente a activi-
= dade externa se dcvía rediiHÍr c'i alianca
= inglesa e a alianca do simples profectorado
= da nossa fracjucHa modelar. Não j)odía ser
= verdade, mas se j)or desgraca o fôssc ou,
= tivcsse sido, está vedado a um homcm de

Í Govêrno partir de uma ídeia suicída.

Í Com as Iuhcs dos meus modestos co-

Í nhecimcntos dc finaiĸ;as e de economia eu

havia, j)odia chegar, como ulíds oulros, a

descobrír a falsidade dos postulados tinan-

Iceíro e econômico ; aoova meditando os

Iralados, aprecíando as circunstâncías, =

lcndo a MistcSría, a[)rendcndo a conhecer =

as qualídades do povo ínglês, os textos =

cjue cxprímem as rclacôcs. as díscussôes =

ou díscord.'incías íncidentaís, tenho sido
=

levadc) a veritîcar o êrro hístcSrico de mais =

aquele postulado c em qualquer caso o |
seu êrro político. L vem daí a nova orien- =

lacao. i

lodc) cste trabalhc) de ordenar e reor-
=

ganÍHar a nossa vída públíca e privada, a
=

cultura do sentimento nacionalísta, o suces- =

sivc) fortalecimento da nc)ssa posicão, tem
=

o objectívo cle dcsfaHcr em neSs o pcssí-
=

mísnie), a desconfianca, o mêdo de viver, =

cn'ai a ctL-c'i ía, a víiilidade, a t'e', cies|)ertar =

a eonsciêncía nacional até iĸio [)odcr acei- =

tar a discussãt) do valor da sua exístêncía =

indcpendente. Paralelamente Lí fora se |
críará a mesma nocão : ela c condi'ccic) 1

indispenscivel da nossa vída c jTogresso. E

Lste trabalho sc")bre o corpo c a alma =

da Naccĩoe; acc)mj)anhado jaor um elemento =

de política externa do maís alto valor— a =

sccularamÍHade e alianca com a Inglaterra:
nuiito do cjuc sc ích e se projecla tem a

linalidade precisa de a valorinar. Dc vch E

cm cjuando cm Inglatcrra pessoas certa- =

mente scm grnnde responsabilidade, írrita- 1
das pela nossa atitude noulros campos, i
tcm reeentemcntc [)c")sto acinia dos grandes i
íntercsscs nacionais ou ínternacíonais as i
suas paixc)es ou ressentimcntos c convídam =

o gcMvêrno ínglcs a rever o problcma da i
sua alíanca com Portugal. Suixmho eiectí- =

vamentc cjuc [)clo lado ínglês a alíanga i
dcvc ser revísta mas quanclo findar o ím- =

périt) britâníco e um cataclísmo tenha feito i
|)erder â Inglatcrra a sua natureHa ínsular. =

Os argumentos cTássícos da defesa da i
alíanca lusc)-britcînica não foram apresen- =

lados por escritores j)orluguescs; Scio aínda 1
hoje os de Lord Palmerston na carta diri- i
gida a J. Russell cm 9 de Agosto de 1847; =

aí se !ê: <estas vantagens sno muítas, i
grandes e obvías: comerciais, j)olítícas, =

militares e navais, e se víessemos a perdê- 1

-las, algumas não seriam apcnas uma j)crda i
mas transíormar-sc-íam em tormídáveis i
armas de ataque contra nos nas mcĩos cle |
uma potêncía ínimíga. Por exemplo a po-

J
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sic-to ii.iv.iGío lejo nunca dcveria estar das invasôes napolecSnícas, em que Wcilí-
=_

nas m.ios cie utna poiencia 1 ranca ou gton se enchera dc glcSria, nem a Inglaterra |

^
Ispanha -cimc jHidesse vir a ser ínímiga ccrtamentc csquece que já clescie l7tX7-17<-X> i

I
dt\ InolaleiTa, c c somentc manlendo-se a esquadra jx)rtuguesa colabora com a |

= 1 ortugnl coni a sua exisfencia indc|»en- briLmica no Mediterrâneo e o Marquês de i
= dcnte e ligado [)or mtima alíanca ã Ingla- Nina, seu comandantc recebía de Neîson i
= terra cjuc podemos estar scguros dc ter o o reconhecimento dos scrvicos prestados i
| Tcio como amigo em vch dc ser unia csta- c do seu alto valor: «0 procectimento de =

| c<ĸ"» naval inimíga. Imagine-sc por um mo- V. Fxv\ diĩ-lhe na carta de 24 de Outubro i

|
mento Portugal a conslítuír partc da Lspa- de 1797, ganhou-lhe o amor e a estíma =

|
nha e a Lsjĸmha a>) lado da Franca em do governador Ball (governador de Malta), |

=
guerra com a Inglaterra, e o cjue seria a de todos os ofîcíaís briL'micos, dos seus |

\= nossa ccindicão naval eom toclos os j)ortos marnheiros, e cle todo o jiovo de Malta, e |
= desde Calais a Marselha hostis cm relacũo |x.'rmiti-me cjue cu acrescentc o nome de Í
= a ncSs... c nada cntrc íxSs e Malta scn<ĩo Nelson como um dos vossos mais calo- |
= Gíbraltar. . . Se pelo conlrnrio o Tejo esti- rosos ddmiradores como oficíal e como i
= vesse .to nosso clíspor, iĸSs ocujx-inamos amígo>. =

| uma |)osiccio íntcrnĸ'dia cjue grandemente Slais tarde, na preparagão da campa- |
| amcacaria c)s movimentos da Lranca e da nha que levou a Watcrloo, Wellington, i
\\\ Lspanh.i. euja recordacao do Bucaco se não obli- =

\\\ Paro acjtii na transctícão a cjue temos terara, manifcstava o clcscjo cle que lhe i
|| pouco a aercseentar cjUcísí tim scctilo fc")ssem clados soldados portugueses, a cujas i
\= depoís. 1 1.) ccrtamenle condicôes miĸladas, cjualidades renciía os maiores clogíos, certo, i
=: imids num sentido outras noutro, mas no clÍHÍa, cle que cles estímaríam servir sob as i
= íundo a sítuaccio geral c ainda a mesma: ordens daquele tjue já os concLiHÍra a -

deti-se a g'randc guerra, a Inglaterra tem glcSría.
as mais estreilas e amigáveis relacôos '■■ mt Ouando Nelson c Wellíngton assim

Í a Franca c a Pspanhn n.io [)ensa hostili- falam a soldados porlugueses, que atítude =

Í Hcí-Li; mas o íinperío crcsccu, desenvol- poderemos ter cjuc não seja de pé c cm
=

Í veram-se outras fôrcas c ainda no caso scnlido? =

Í certo para a Inglalena dc~ auiírade dos Isto se tem porventurn escjuecidc) ntima i
Í Lstados tlnidos, ela [>rceísa de manler as ou oLitra ven e iuio c por culjia cla Ingla- i
Í conninic. icôcs no .Atlântíco Sul, o camínho terra cjue outra concepcao da alíanca i
Í do Mcdílerráneo e o caminhc) clo Cabo brítctníca tem aj^arecido em épocas de i
Í j)ara o Oiíente. NtSs |)odemos cIíhcí' c[ue clccadcncia na dijilcunacia ou na vida i
Í no eontínenle, ílhas e coKSnías eslamos na jxirluguesa. Í
Í contLiciicia e nos j)ontos de í'ejĸtuso ou Lm 1802, segundo se lê cm ofício do i
Í segurunca das grandes cstratlas marítimas. minístro de Portugal cm Londres de 2S de i
Í Nem de outra lorma se poderia eon- laneíro dacjuele ano, dÍHÍa l.ord Awbres- i
Í cebcr íaclo Lĸ) raro im llístcSria clo muiĸlo bwy, ccmii refcicncia ã ncissa |)oIítíca mi- i

a'i avc's clc seculc)s m.'ittcr-se inlacla uma lítai": F digno de Sua Altena o Pn'ncipe i
Í alianca: ncm a tn.'l.i'ciici ncm ihSs mudá- Regente e prcSprío das circunstâncias dc\ =

Í mos dc casa c os inlerésses comuns Scio Eurojxi o cuidar muíto nc) seu Fxército e, i
= aínda como no principio. cstando êle em bc)m \~>c e comandado jĸir i
Í L e eíectivamenle numa troca de ser- uni general cie conlianga, então um alíado i

Í vi'cos cjue iĸSs teinicímos em crer vítais pode scm com[)i"t)meter-se fornecer os i

Í para ambas as nacLĸ's, cjuc a alíanca tcm auxílios cjue lhe sũo possíveís; pois cjuc se i

Í funcíoiiado scm c)utic)s cmbaracos ou atri- vcSs [)edísseís â Inglaterra ac777 ter o vosso =

Í tos cjue os provenientes clas "pecjucnas exereito organi.<aJo, ■■20 ■ 000 lĸ^mens, não =

Í dosavcncas familiares. L assim é cjue iĸ"\o |)oderiamos disjiensá-Ios e aínda uma K")ica =

= [iodenios cscjucccr a colaboracão ínglesn iiienc)r íĸĩo seria Drudente iornecê-la. . . =

Lnas
lutas cjuc livcmos de manter cjuando Mas o caso scria dííerente tcndo Portugal I

■iiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimbI
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cSrcas capancs e usaudo os meios qtie

Í creío podc ter a sua disjxj5Íc,ão» • • .

Í
- E em memorando do mesmo Secrc-

Í tário de Estado britânico cm 7 de Julho

Í de 1803, lê-se: «Sua Majestade Britâníca

= espera que o Govêrno de Portugal se não

Í fie sômente nos auxílios externos, mas que

Í se lembre que a seguranga de cada Estado

i deve depender princípalmente dos seus

Í prôpríos esfcx"cos».

Í Não muda muito a jxxítíca ínglésa so-

Í bretudo quando se trata cla interpretaccĩo

Í das suas obrigacôes e das ímposicôes do

Í natural bom scnso. Mais de um século

Í dcpois a Inglaterra reconhece o maíor

Í interêsse jx)lítíco, ixĩo cciinercíal, poís infe-

= lÍHincnte o rc'.irniamer. < tcm ím[)cditio uma

Í larga colaboracão da indiístría ínglêsa nos

= íornccimentos a Portugal, - reconhcee o

= maior interêsse político na valorínacão da

Í fc*)i"ca armacia porluguesa, na reconstitui'Qão
Í da nossa marínha de guerra, na organí-

Í nacão e aruiameiilo do Exército Português,

Í certameiile pela mcsma conccpcão política
=

e pelas mesinas raHcSes. Como ncis, ela

I |)rctendei"c1 amÍHade sincera, alíanca fiel,
colaboraccĩo neccsscíría em termos i'iteis,

Í não um trambôlho ínccSmodo a confessar-

Í -se pelo mundo incapan cle lular ou de

= vivcr.

Í Certamentc os grandcs amigos Scĩo-nos

Í por vchcs molestos; ncSs o tcremos síclo

Í por franquena autorÍHada pela maior ami-

Í nade, mas se â Inglaterra desagracla alguma
Í vch a franqueHa, é certo cjue não tería

Í deixado repelír a deslealdadc.
= L eis jĩorque, cm época tão difícíl c

Í envolvidos em tão delicadas cjuestôes, ncSs

Í podemos ufanar-nos de ter uma cias me-

Í Íhores situacôcs internacionaís de que o

Í j)aís terá gonado c de merecer â Inglaterra

Í a amÍHade de semprc.

Í Esforceí-me por jxôr com a maior cla-

= rena esta questão a-fim-de fa?er com-

Í prcendcr parte imjiortante da nossa polí-

Í iíca cxterna e clo nosso processo dc

Í trabalho dentro da alianca ínglêsa: os

Í elementos apresentados farão naturalmente

Í vcr que a alíanga não é tôda a nossa polí-

Í tica extcrna e que não é ã Inglaterra cjue

compcte dcfender antcs dc iĸSs ou mesmo

contra iĸSs todos os nossos íntcrêsscs.

IFsia obscrvacao Icva-me a tratar em- I
bora sumni'iamente outro ponto lícjado i
com os acontecimentos dc Fspanha. Algu- =

mas pessoas têm sído tcntadas a dízer que =

por vchcs temos estado contra a política =

ínglêsa nesta questão; mas há aqui grandes i
equívocos a desfaner. §

A polítíca inglêsa na questão de Espa- i
nha tende, como maís de uma ve= tem

=

sido defcndído, a circunscrevcr a luta aos i
elemcntos puramente espanhoís, por meío E

da não íntervencão das potêncías, e a deĩ- =

xar no final que os espanhcSís resolvam E

por si o seu problema jxilítico. Esta polí- 1

tica igualmente a temos perfilhado desde E

o primeiro momento, menos por convicgão i
cio cjue pela ncccssidade de evitar maiores =

inales. Mas estar de ncôrdo com a linha i
oii linaliciade geral duma política não é =

neccssãriamente concordar com todos os i
processos propostos para ela se realinar. =

Aquí algumas vchcs tenic)S discordado. =

Porqué ? =

NcSs temos na península intcrêsses muito =

cspecíais c corrcmos ríscos que outros não g

correm. Consíderamos cjuc a opinião pú-
blica dc alguns países e dcsignadamente
da Iranca e da Inglaterra está mal formada i
em relaccĩo ao vcrdadciro problema espa- i
nhol e â naturena dos acontecímentos ali =

desenrolados. Alguns não acredítam no i
perigo comunísta, ncSs ao contrárío vemo- =

-lo, sentímo-lo, tememos se instale em i
Espanha com a ajuda estranjeira e final- i
mente se frustre o intento de deixar aos i
espanhois a escolha cio seu regíme futuro i
—

pois ikĩcj havería liberdade nacional nem =

independência onde varios ínternacionais =

trabalhassem a seu contento os povos e i
os governos. =

Daqui vem a nossa atitude desde a i
primeira hora; daqui vcm a nossa opo- i
siccĩo a que a não-intervengão funcione i
em detrímento do nacíonalismo espanhol, i
barreíra entre Portugal e o comunismo i

ibérieo; dacjui vem o cídicT de quc somos i
objccto, e dcvo dizê-Io em \~\enc\ cons- 1

cíência que o mercccmos inteiramente. i
A-pesar destas reservas e preocupacôes, i

ncSs temos podido colaborar e creío se i
j)ode dÍHcr tcr sido apreciada a nossa æo- i
peracão. Num caso dos maís graves, em

I

J
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iI que uma fîscalÍHacno ínternacional se opu-
Í nha a j)ríncípíos por ncSs íntransígcntcmente

Í clefondidos. o govérno inglês manifestava-

Í -nos o se.. agradecímenlc") pelas seguintes

Í palavras: «0 Govêrno dc Sua Majesíacie

Í apreciou muito a con!ianc,a nclc clejxosí-

Í tada pelo Gôvôrno Português ao convidá-

1 -lo a nomear obscrvadorcs para a fron-

Í teíra hispano-j)c)rtuguesa. O Govérno está

Í tanto mais grato a cste convite quanto
b consídera que é maís uma índicacão da

estreíta amÍHade e entendímcnto cjue existe

Í entrc os doís pníscs».
= il ainda ontem nas ctirtas respostas

1 cladas nos ('omuns a (X'eocuj)acôes da

Í oposícao acêrea da observacão da fron-

Í teíra lusc>-espanhola, o mínístro clos NegcS-

Í cíos Lstranjeiros da Gran-Bretanha, con-

Í tirmando que a observacão estara suspcnsa

Í mas contínuavam em vigor os decretos

Í que proíbem em Portugal a exportacão
de armas c a passagem de voluntáríos

n

! 11011!

(tisiis do Povo

O Sr. Dr. Rebelo de Andrade, ilustre Sub-

-Secretárío de Estado das Corporagôes e Pre-

vidênciu Social, vem pondo decidíclo emjxonho
na obra a realinar pelo Sub-Secrctaríado das

Corporacôes. Trata-se cle uma tarefa coorde-

nadora das fôrgas vivas trabalhadoras, sejxi-
rando-as de íntltiôncias aiĸirquícas e dissol-

vcntes, para que vivam organÍHadas, dentro

da solídaríedade legal e salutar, em ordem a

satisfagão dos seus legítimos dírcitos c aspí-

raccSes, sem lhes faltar assísténcia construtíva

c humanítáría.

É certo que a accão corporativa, partindo
dc bases serias na realiJaJe Jas coisas, tem de

encontrar as muitas dificuldades, comuns a

tôdas as obras socíaís que iĸĩo pactuem com

os exccssos do individualismo político e econo-

mico.

Ainda nssím, e' muíto animadora a accão

do Sub-Secretariado clas Corporacôes e Prc-

vídência Socíal ; porquanto a sua actividade
n

orporativa, a desjxeito de tôdas as ditîcul-

para Espanha marcava a favor de Portu-

gal uma penhorante distincão, acredítando 1

na nossa palavra e lisura em termos que 1

não cievo deixar de sublinhar e de agra- i
decer cm nome de todo o país. i

Eu disse já mercccrmos bem merecido i
o cSdio que nos votam todos os empenha- =

dos satc'inícamente em afogar em sangue =

as concjuístas milenárias da nossa civilí- i
Hagão. Merecé-lo da parte clos maus é uma =

coisa; não nos defendermos dele é outra,

porque não se trata sd da vida dêste ou

daqucic; trata-se da nossa Terra, da nossa s

gente, da nossa Historía, do futuro de =

Portugal. Por isso avísamos de que pode
=

esgotar-se uma paciência que tem sido 1

longa e magnânima; e temos por outro s

lado de ser vigilantes e de manter a íé nos =

altos destínos que por nossas mcSos estamos i
construindo para a nossa Pátría. i

E se há mais atentados? Poís, senhores, i
nesse d\a contínuamos. . .

J
dades que se deparam, apresenta já um bom

actívo de organismos corporatívos, e de coo-

pcraccĩo social.

A propc)sito damos a relacão das Casas

do Povo existentes até o dia 13 do corrente

mcs, informacão de interêsse e fidedígna, mercê
da distinta boa vontade que nos díspensou
o Chefe da ,Secgão de Previdência Social,
Sr. Adríano Alvaro Pimenta da Gama.

Relacão das Casas do Povo exístentes

em 13 de Julho de 1957

Distrito de Avciro :

CASAS DC") POVO DE :

Alqucrubim, concelho de Albergaria-a-Vciha.

Avelãs de Caminho, concelho tle Anadia (b).

Costa do Valado, concclho de Aveiro (a).

Leira, concelho de L'eira (a).

Murtosa, concciho de Muiiosa.

Osscia, concelho tie Olivcira de Aĩcmeis.

Distrito de Beja:

CASAS DC) POVO DI: :

Almodovar, eonccilio de Almodovar (b).

Alvilo, concelho de Alvito.
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Auiarcieia, concciiio c Mottra (b).

I'.nleizão, concellio dc rSeja lb),

bariaiicos, eoncelho lc barrancos.

IKnngcl. concciho de Hcja.

Cabcca Gorda, concclho de licja.

C^utia, concciho dc Cuba.

brvidti, conccilio de Aljustrci.

Ligueíra de Cavaleiros, eoncclho dc b'crreira do

Alc.itcjo

tîarvão, concelho dc Ouricjue (b).

Messejana. concelho dc Aljustrel.

Moura, concclho de Moura.

Odcmira, concellto tle Odemira (b).

Perogttarda, concelho tle Lcrreira do Alentcjo.

Pías. concclho de Scrpa.

Saboia, concelho dc Odemira.

Salvada, concclho clc llcja.

Serpa, concelho de Scrpa.

Vila Nova i\<i I'mioiim. coucciho .lc Alvit...

V ila Verde de Licalho, con :ciho dc S< rpa

Distrito de Braga:

CASAS DO POVO 1)1::

l.omar, conccilio dc liraga.

LouHado, concciho dc Vila Nova de bamalicão (b).

Mciclím (S. I'aio), concellio de líraga.

Moimenta. concelho de i'erras tlo botiro.

kibcirão, conccllio dc Vila Nova dc L'amalicão.

Doníe, concciho dc Guimarãis,

Vila Cova, concciho dc barcclos.

Distrito de Braganca :

CASAS DO POVO Dl: :

Abambres, eoncciho de Mirandcia.

Alfcindcga da Lc', concciho cle Alícindega tla l'é

lĩemjiosta, concellio dc Mogatlouro.

Cacarcihos, eoncelho de Vimioso.

Cnstanheiro do N'ortc. concclho de CarraHeda dc

Anciães (b).

Castelo branco, concelho de Mogadouro (c),

Chacim, concelho de Maecdo dc Cavaleiros.

Corti?os, conccllio de Macedo de Cavaleíros (b).

lirvedosa, concclho dc Vinhais (b).

Lelgar, conecilio de Tôrrc de Moncorvo.

I'i'cciias, concelho dc Mirandcla.

Izêda, concelho de braganen

Lamalonga, concelho de Macedo dc Cavalciroa

Marmelos, concelho cle Mirandcla.

Mascarenhas, coiicciho de Mírandtia.

Mcirinhos, concciho tie Mogadouro.

Passos, concciho tle Mirandcla.

Poíarcs, conccllio de l'reixo de lispada a Cinta.

Sambade, conccilio de Alfândega tla Lé.

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

EM CÔMODOS AUTO-CARS

Organizacão de )osé Teodôsio de Almeida

Peregrĩnacôes nos ilias \1 e 13 de Abril a Ootobro

Excursães turistkas no País e ao estranjeiro

lnscric;ôes e Informacôes na

^Casa Avé Maria»

Artlgos rellíjiosos

Rua da Prata, 75 — Teleíone 2 6127
l_ISBOA

Sendim, concelho de Miranda do Douro.

'I'orre de I). Chama, conccilio de Mirandcla.

Valc Itccíioso. concelho dc Víla Llor.

ViLi L'lor. conctiho dc \ la lior.

Vilar Sc'co dc l.omba. coucelho de Vinhais.

Vilarclhos, eoncelho de Alíândega cla Lé.

Vilarinho da Castanheira, concciho de Carrancda de

Anciães.

Distrito de Castelo Branco:

CASAS DC) POVC) DL:

Alcains, concclho de Caslcio liranco.

Aldeia do Carvalho, concelho tla Covilhã.

I.cimontc, concelho dc Btimcnte.

Cascgas, eoneelho da Covilhã.

Castclo N'ovo, coneelho do Lundão.

Lerro, concelho cla Covilhã.

Lundcĩo. concelho do L'undão.

I.ardosa, concelho dc Castclo Branco.

Pcso. concelho de Vila de kci.

Sernachc do Bomjardíni, concelho de Sertã.

Souto tla Casa, concciho do bundão.

I'eixoso, concelho c\ct Covilhã.

V7ale de Praĩcrcs, concclho do Lundcio.

Distrito de Coimbra:

CASAS DO POVO 1)1: :

AraHede. concelho de Montcmor-o-Velho.

ISarril de Alva. concciho tle Arganil.

bobadtia, concciho de Olivcira do llospital (a).

Mcda dc Mouros, conctilio clc T.íbua.

N'ogttcira do Cravo, conctiho de Oliveira tio Hospital.

Penalva de Alva, concclho de Olivcira do llospítal.

S. Martiuho dc Arvore, concclho de Coimbra.

Sebal Grande. concclho de Condeixa-a-Nova.

Verride. concelho de Montemor-o-Velho (a).
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Vila Condc de Alva, concelho de Arganil.
Vila N'ova de Ancos, concelho tle Soure,

Distrito de Évora :

CASAS DO POVO Dl! :

Arcos, conccilio dc ExtremoH.

IJcncatel, concelho dc Vila Vicosa (a).

Borba, concelho tfc Borba.

Cabecão, concclho dc MtSra.

Lvoramonte, concelho de Estrcmo; (ti).

Lreixo, concclho de k'cdondo.

Glôn,, c Canal, concclho dc b'strcmoH Id).

Igrejinha, eonctiho dc Arraiolos.

Montc Virgem. concclho de Redondo.

M.Sra, concclho de MtSra.

k>etlondo, concciho de Redondo.

Sanla Vitt.na tlo Amcixial, concelho dc Lstrcmoĩ (d),

Santo Hstêvão, concclho de Lstremoz (d).

S. Bento clo Ameixial, concelho de Eslremoz

S. Ucnlo clc Ana l.oura, concclho dc l.stremoH (d)

S. Uento do Cortico, conccilio tie L.slremoz (d),
S. Domingos de Ana I.oura, concelho de EstremoH (d).

S. Gcraldo, concellio cle Montemor-o-N'ovo.

S. Lourenc-O de Mamporcão, eoncelho de bstrcmoĩ (d).

Veiros, concclho de Lstremoz (d).

Viana clo Alcutejo, concelho dc Viana do Alcntcio.

Vila Vicosa, concciho cle Vila Vícosa.

Distrito de Faro :

CASAS DO POVO DI::

Caslro M.irim, comciho cle Castro C"aslro.

Coneeicão, conccilio dc i'avira (h).

Esloí, concciho clc 1 aro (c).

Lstombar, concelho tlc l.agoa.

Luh, conctiho de Tavira.

Moucarapacho, concellio de Olhão.

Monchique, concclho tie Monchiquc.

S. Bniiolomcu de Mcssincs. coneelho tle Silves,

Distrito da Guarda:

CASAS DO POVO 1)1: :

Mantcigas, conccllio tlc Mantcigas.

Distrito de Leiria :

CASAS l)C) POVO DE :

AlfcÍHcrão, concelho de Alcobaea.

AlvaíaHcre, concciho de Alvaíazere.

Alvorníiiha, conceHio tlas Caldas da kaínlta.

Uombarral, concelho cle Bombnrral (b).

Campclo, conctiho dc h'igueiro dos Vínhos.

Castanheira de Pera, concelho de Castanheírade Pcra.

Ligueirô dos Vinhos, concclho de Figueírô dos Vinhos.

Milagres, concclho de Leiria (c).

Montc Real, concclho dc Leiria.

Monte Rcdondo, concclho de Lciria.

Sanliago tie l.ilem. concelho de Pombal.

CASA DO PHSSOAL DE :

Cimenlos de l.eíría, concciho de Leiría.

Distrito de Lisboa :

CASAS DO POVO DE :

A-dos-Cunhados, concellio de Torres Vedras (e).

Alenquer, concelho de Alenqtter (e).

Arccna, concclho de Vila b'ranca dc Xira.

Cadaval. concciho de Cadaval.

Castanhcira do Ribatcjo. concciho de Vila Lranca

de Xira (a).

Malveira, concclho de Mat'ra (e).

Vialonga, concclho de Vila Franca de Xira.

Distrito de Portalegre :

CASAS DO POVO DIL

Alpalhão, coticcllio de Nisa.

'Alter do Chão, concelho de Aller do Chão,

Amieira, coucciho dc Nisa.

Aramenha. concelho de Marvão (b).

Barbacena, concelho de L.lvas.

C'ampo Maior. concclho de Campo Maior.

Cano, concellio de SouhcL

Castelo de Vide. concciho dc Castelo de Vide (c).

Chanca, concclho dc Aller do Chão.

Crato, concclho de Crato.

Ligtteira e Barros, concelho de Aviz.

Monfortc. concclho de Monforle.

Santa I 'ulálĩa, concelho de Elvas.

S. Vicente. concelho de Elvas.

SouhcL concelho de SouhcI.

Vaiainonle, concciho de Monforle.

Vĩla Uoim, concclho tle LTvas.

Vila L'ernando, conctiho dc Elvas (b).

Distrito do Pôrto :

CASA DO POVO DL :

Santa Marinha do Zezerc, concciho de Baião.

Distrito de Santarém :

CASAS WO VOYO DE :

Alcaravcla, concelho de Sardoal.

Almeirim. concclho tle Almeirim.

Alvega. concclho dc Abrantcs.
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l'.enav'enlc, on . iii.j dc Bcnavcnte.

Cartaxo, cnnccL.o dc Carlaxo.

Perreíra do Zezerc. coucclho de Ecrreira do ZeHcre.

Lrcixianda, concclîio dc Vila N'ova de Ourém (c).

Golcgã, concciho de Golegã.

Macão, coneclho de Macao (b).
Moita do Nortc, concelho de Vila Nova da Barquínha.

Monsanlo, concelho de Alcancna.

Mouriscas, concelho de Abrantes.

Mtige, concelho dc Salvaterra de Magos.

Olaia, concclho de Tôrres Novas.

Pombalinho, concelho tle Santarcm.

Riachos, concelho de Tôrres Novas.

Rio Maior, concelho de Río Maior.

Rossio ao Sul do Tejo, coticelho de Abrantes.

Salvaterra de Magos, concelho cle Salvaterra tie Magos.
Samora Correia, concelho dc Bcnavenle.

S. Miguel do k>io Torto, concclho dc Abranles.

Zibre:ra, conceiho de Tôrres Novas.

Distrito de Setúbal :

CASAS DO POVO DE :

AmcSra, concciho do Scixal.

Azcitão, concelho de Selúbal (b).

Canha, concciho do Montijo.

Grûndola, concciho de Gi'cindola.

Sanliago do Cacéin, concclho de Santiago do Cactin.

CASA DO PESSOAI. DA :

"Sccil„ (Companhia Gcral dc Cal c Cimcnto) (b).

Distrito de Viana do Castelo :

CASAS DO POVO DE:

Anha, concelho de VTíana tlo Castelo.

Capareiros, concciho de Viana do Castelo.

Lonlão, concelho de Ponte do I.ima.

Geraz, concclho de Viana do Caslelo (a).

LanheHes, concclho dc Viana do Castelo.

S. Julião do L'rei.xo, concelho de Ponte tlo Lima.

S. Martinho da Gândara, concciho de Ponte do Lima-

Distrito de Vila Real :

CASAS DO POVO DE :

Alei, concclho de Mondim de Basto.

Uarqueiros, concelho de Mesão Frío.

Covas tio Douro, concelho de Sabrosa.

Cumieira, concelho de Santa Marta de Pcnnguião.

Eavaios, concclho de Alijd.

Eonlelas, concciho de Pêso tia Régua.

L'ontes, concelho de Santa Marta tie Penagiiião.

Lorncios, concciho dc Santa Marta de Pcnaguião.

Godim, concelho de Pêso da Régua.

Lourciro, concelho de Péso da Rcgua.

Medrôcs, coneelho de Santa Marta de Penaguião.

Mouramorta, concelho de Pcso da Régua.

Pcgarinhos, concelho de Alijô.

Pinhão, concelho de AlijcS.

Poiares, concelho de Pcso da Régua.

Río Torto, concclho de Valpacos.

S. João dc Lobrigos, concelho de Sanla Marta dc

Pcnaguião.

Sediclos, concclho de Pcso da Rcgua.

VTídago, concelho de Chaves.

Vila Marim, concclho de Vila Real (g).

Vilarinho dos Lreíres, concclho dc Peso da Régua.

Distrilo de Viseu :

CASAS DO POVO DE :

Abravenes, concelho de Vísctt.

Aregos, concclL.o de Rezende.

I'.ritiande, concclho dc Lamego (b).

Cambrcs. concelho de Lamego.

Canas de Sabugosa, concelho de Tondela.

Castendo, concelho de Penalva do Caslelo.

Figueira, concelho de Lamcgo.

Lolgosa do Douro, concelho de Armamar.

Goujoim, concclho de Armamar.

Granjal, concelho dc Sernancelhe.

Mo'elos, concelho de Tondela.

Olivcira, conceiho de Sinfãís.

Penajoia, concclho dc Lamego (c).

Sande, eoncelho de I.amcgo:

S. |oão de Lourosa, concelho tle Viseu (c).

S. João da Pesqueira, concelho dc S. loão da Pesqueira.

Sernancclhc, concelho de Sernancelhe.

Silguciros, concelho de Viseu.

Tonda, concelho de Tondela (c).

Valdigcm, concciho de Lamego.

Distrilo de Angra do Herofsmo:

CASA DO POVO DE :

Pôrto ludeu, concelho de Angra do lleroísmo.

Ôrgãos e Pianos-Reparacôes
• Grandes ôrgãos de Igreja •

JOÃO SAMPAIO
Travessa do Monte, 7

LISBOA

Telefone 2 7431
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Distrito do Funchal:

CASAS DO POVO dl; :

Camacha, concciho dc Santa Crun (bl.

Santo Antônío, concciho do lunchal

Distrito de Ponta Delgada:

CASAS DO POVO !)!.•

Fajã de IJaixo. conctiho cie Ponta Dcigada.

L'ciciras, concelhp ie Ponla Dcigadi 'c:.

Lurnas, concelho dc Povo ,.ao.

NOTAS

a) Inac! '
c a :

b)
— 03 seus estatuto:. íor..m aprovados recentemen te, tnotivo

por qut se i.ãi' sal e se já entraram em acti vidade ;

c)— Não há elementos cjue halilitem c oncrctamente a ava-

.1 c . . .ãa • 11 a I .v 1 i.iic :

d)--Por determinacão superior não íoram ainda inauj.uradas;

.■ - í'oiain submetidas a ínspecc;ão, pelo que se jul$>a que a

sua actividade é nula;

g) — Está para ser dis^olvida;

li)— Foi-lhe fitado 0 prazo de seis meses para entrar em

activida'de

- • * -

0 últiinodiscui'so <lo ('ii-Ivo Sot«vlo

110 pai lÍllllOllto OS])illlllol

O Jia 15 do corrente més foi Jata Jolo-

rcsa e triste para os nacionalistas espanháis
—

passou nesse Jia o primeito aniversJrio Ja

morte Je Don José Calvo Soteto, patriofa elo-

qiíente e energico con/ra o niarxísmo, assassi-

naJo traicoeiramente no Jia 15 Jejutfio Je 1956.

No Jia 1 Je Jultĩo Jo niesmo ano, refcre

1:1 Correo de Zamora no seu mímero de 15 Jo

coirente mcs, Calvo Sotelo pronancía o seu

ú/timo Jiscttrso, sobcrbo como toJcs os scus

Jiscursos, sôbre a lamenfável siluacJo da la-

voura espanâota scb o pcso da pressJo mar-

xista. Fis as suas palavras: «Un campo sin

segtiriJaJ, sin orden, no pueJe vivir. Fl eampo

llora l'~o~~. Segiín el seíior Casarcs, la cittJaa

rie, pero no ret'rJ mucho tiempo si el campo

sigue ttorando. /:! gobicrnc tu-o ccmpta el

trigo a precios irrisorios a /os cultivaJcrcs, >-

vende el pan litego a precics elevaJisimcs al

reslo de ta Nacion. Fxploiacton. F'arsa. Crimen.

Por /crttina, senores—no os inJigneis mucho
—

/70 tenJreis ocasion Je ensavar vuestras espe-

cutaciones abstirJas. So os de/aremos. No os

de)'aremos».
Qttando a/irma que os partidos polilicos

sJo confrarias c/orôticas Je contertúlíos e que

o remeJio nJo estJ neles nem no Parlamentc,

a maioria parlamentar rompe com insultos

soeaes e, anfe a indiferenca do presidente da-

quefa sessao parlamcntar—Martinex Barrio—
,

Cc7/i70 Soteto vê-se obrigado a dt'ser: -~Me ter-

minado, serĩor Presidenie».

Para o dia 14 do mesmo mês, pretendiam,
os deputadcs das direitas, suscitar um ncvo

debale, scbre a prcrrcgacJo do estado de

afarmc. Nesse Jeba/e tcria de intervir Calvo

Solelo. No dia 15 /'oi assassinado.

Catu o hometn ,- e surgiti o heroísmo nacio-

na/isfa nttm imptt/so de vibracJo para a sal-

vacão Ja Fspanha.

* • •¥■
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O importante diárío falangísta Sur, de Má-

laga, publicou, no dia 7 do corrente mês, esta

intercssame ínformacão noticíosa :

A Alemanha tomou uma nova díreccão no

programa de estudos do ensino prímárío.

Scguindo o caminho da Itálía decidiu de-

sinteiectualizar a cscola e substituir a erudi-

Ccĩo lívresca por um ensino vívído e prátíco.
Acabam de ser construícios uns carros que

em número de 34 jxxlcrão condtirir, em pas-

scio, j)or tcSda a Alemanha, 35.000 criancas.
listes carros, construídos cm condigôes peda-
gcígícas, são verdadeíras escolas nĸSveís em

que cms |)rofcssores vão explícando as paĩsa-

gens, cídadcs e monumenlos que vísitam.

Assím se consegue que guardem na mc-

mdria as ímpressôes recebidas, como adqui-
ram scm esfôrgo grande cdpía de conhecí-

mentos.

Recebcm ainda as criancas uma idea ma-

teríal e físíca da unídade da pcitria alemã e

da estreita índepcndêncía das partes que

constituem o Império, o que é também um

cic">s objcctívos essencíaís dêste sistema de

cducacão.
—

* • *
—

4 7 'tinto a instrucão como a educacâo tnoral, inte-

lectttal ott fisica, a tninistrar aos socios das Casas do

Povo, dcvc tcr por objectivn a formarâo de caracteres

fortes, de trabalhadores activos e de cidadâos inteira-

nicntc votados ao servico da Pátria*.

(Artiíú 12.', do Decreto-Lei a." 23.051)

**A UNIJ&O" recomenda aos setis

leitores as casas anunciadas neste número
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Lei n.° 1.94 j (Conctusão da pj;i.m. K:-y

Atiigo eo."— N'o: organismos corporil.vos cstarão or-

gánicamcnte rcprescntadas t.Sdas as actividades da Nat;ão
e compele-llies participar na elcicão c!as cãm.ir.iĩ munici-

pais c das jtintas dc inovíncia c na consliluicão da C.imara

Corporativa.

Artigo i>l.° N'a organÍHacão polílica do L.stado con-

corrcm as juntas de fregucsia para a elcicão das c.imaras

municipais e estas para a das juntas de província. Na Cá-

mara Corporaliva haverá reprcsentacão clc antaríjuias

locais.

Aiiigo 1i>6.'> —Os corpos administralivos são as cáma-

ras municipais, as juntas de írcgucsia e as junlas de pro-

víncia.

Arligo I27.<»—A vida administraliva das anlarquías

locais csta sujcita a inspcccão de agentes do Govérno,

podcndo as deliberaijôcs dos respeclivos corpoa admínis-

Irativos depcndcr dã aulori»acão 011 cvigir a api ovacão

de ociiros 01 gaii.siiios oti autoi idcdc^ c sci' aiiiunetiMD a

relercnJiun

Publiquc-sc c cumpi'd sc . 01110 nela sc contcm

Pucos do (iovcrno da lícpúliic.i, c'! dc !)e:-ciiibro

cle 1036.— AN'l'c')NiO OSC.'.Ií 1)1 li.'AOOS) CapMONA—

Antonio de Olivcira Sala.iar Ma'rt'c /'ais lc oousa Manuel

Podn)/ues Jttniot Manuel Ortins de l'cttcnccuti Jcaquim

Jose' Je AnJraJc e Silra Abramtics - I rancisco Jose' l'icira

MactĩaJo - ,'n/onio Taria Camciro l'aclĩcco —I'edro /eolcnio

Pereira — k'afael da Silva Xcvcs Dnquc

(Hl.nio ,lo (jovêmo N." 2')X~-l.a Série

de 21 de Dczeiiil.ro de D.Î6),

/'// 9iutomobilistas !!!

G NetoÍOSOl !... tem a simpaiia dc todos os

automobilistas conscientes e econômicos. Por-

quê ? 3/orque descarboniza e lubrifica 0 Vosso

motor em marcha. Sxperimentai-o uma vez e

usá-lo-eis sempre.

Padidos a :

NETOIOSOL, L_"A

l-iui Vii l.ito, N-c e 8-<l

l'c-li'f. ')())i7 l.ISItOA

Hospital Raínha D. Leonor

CALDAS DA RAÍNHA

Abcrto dc 15 dc Maio a 31 dc Ouíubro

Est.'mcia balnear de ] .■■ oidcm, a iníiis anti^a e mais importante
do País, podendo rivali/ar com as. mais afamadas do estranjeiro.
Caudal de 85.000 litros por hora. <§ Estabelecimento provido
com todos os aperfeic,oamentos mcdernos. # Ayua hipotermal,
meso-saljna sul iurea-cálcica e sulfídnca, cloretada, s6dica e

maĸncsica, bĸa: bonatada cálcica. Sulfatada sôdica. Bastante fluo-

ret?da, muito litínica, levemente arseníca! ; bastante magnesiana

e férrea. Puríssima e isenta de contaminac^Ôes e dotada de rádic-

—

-actividade. ■ ' ■ ——■ ■ ■■

ESPECIALMEMTE HIDICADA 110 TRATAMEMTO DE :

Keumatismo articular cronico, muscular, ncvrálgíco, defor-

manie c blenorrúgico, i a ringitcs. broi.qnites cronicas, larin-

tjites crũuicas, asma e coqucluchc. Aletrites, endo-metrites e

salpin^o ovarites. Dispepsias, especialmetitc htpo-acfdas,

Nuxoes ncpáticas, litiase biliar, satnrnismo hĩdrargirismo,
■

■ sarna e SIMLIS.

Lindos parques Magnificos campos de jogos— Ténis

Concertos diários no Cluh de Recreio — Bailes Jazz Band

• Esplêndído Lago com barcos de aluguer, etc. •

Casa de Saúde de Abrantes

(CLÍNICA CiRÚPGICA)
Dîveclor: Da*. nidntiel Fernandei

InstaÍada com todo o conJorto modernu em edifi io proprio,
tendo cjuattos particulares e entermarias (chauffajje, aj^ua

quente e fria, sinalizacão lurnir.osa, lelefone nos quartos,

jjrande solário para con valescentes). Diatermia, ondas curtas

e bistuii eléctrĸo. Servitos de Kaics X e Laboratorio anexos,

Enferma^em a cargo das Irniãs Franciscanas Hospitaleiras

Portu^uesas.

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

IERI1AS DE IflulIEREAl

Aguas soberanas no tratamento das

doencas de figado, intestinos, estômaga

e tôdas as manifestagôes artriticas

Abriram no dia 1 de Junho com importantes melhoranientos

Hotel Monte Real

Grandes descontos no mês de abertura
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