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0 bom caminho da reflexão
e

No campo da acgão das Casas tlo Povo

da Espanha Nacionalista

e a revoliĸpão comunista

. . . ohservaJores perspieases lém podido escrevcr

estas palavras sôbre a ttossa íiuerra : » E uiiia carrcira

de velocidade entre o bolchevisrno e a civiltsacão cristã \

l'ma etctpu nova e talvcB decisiva na luta travada en-

tre a Rcvolutcão e a Ordenv. :Uma luta internacional

iutm campo de batatha nacional ; o comttnismo acendeu

na Peninsnia unia fortnidável bataiha, da quål depende

a sorte da Europa; .

Xão /ica di/o mais do c/tte um esboeo Itislôrico, do

c/ui' deriva e*ia a/irntacão : «0 movimenío civico-mi/i-

tar foi na sua origetn um inovimento nacional de defesa

dos princípios fwidamentais de túda a sociedade civili-

ĩatla : no sctt desetivíJviinetito, o tem sido contra a

anart/uia eoligatla corn as fôrcas ao scrvico de um f>o-

rcrno i/tie não soube oit não quis tutelar aqtteles prt'n-

cipio-) .

Iloje por Ito/'e, não Itá em Tispan/ia mais espe-

ranca para recont/nis/ar a imiliea e a pas, c os bens

qtie dehts derivam, que o Iriunfo do movinieitto nacio-

nal. Talveĩ Itoje ntenos que nos coritccos da twerra,

porqtte o bando contrúi io, u-pesar-de toJos os esforeos

Je seus hoinens t/e govérno, não ofereee garantias de

cs/abiliJaite politica e social'.

(Da recente Pastoraî Coltctiva

do Episcopado tzspanhol)
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O bom caminho da reflexão
Bem aproveitada foi a lembranca qtte nos deterniinou a pedir o acotfiimento do nosso

interêsse por amor do tesiemunlîc qtte damos nes/e m'unero para ccntinttarmcs esta afortttnada
obra de 0 bom caminho da reflexão ; porqtianto e' de reconfiecer a grande actualidade e fecunda

íranscendência espirifuat das rcf/exccs qtte o sett antor expoe.

EetUmente tém acudido ãs páginas desta campanfia de 0 bom caminho da reflexão fion-

rosos tesfemtinfios de outros tantos instgnes fiomens pítblicos que confessam o sett sentir ao ve-

rem a geracão que passa em littas travadas na sotucJo de problemas sociais.
Não andam, os leitores de A União, alfieios ao conhecimento de tao distinto elenco, ainda

assim, a certe.<a de que A União tem sempre novos leitores, justifica bem qtte nao renunciemos å

ptibttcacJo dos nomes de todos os iltis/res autores qne vêm JanJo páginas sata/ares e meditadas
a respeito de O bom caminho de a reflexão—Cabral Moncada, Amorim Girão, Gunha Gon-

palves, Marcello Gaetano, Afrânio Peixoto, Miguel Sancho Izquierdo, Almeida Eusébio,
Domingos Pinto Goelho, Antônio Gabral, José Mariano Mota, Oliveira Guimarãis, Mar-
tins de Garvalho, Novo Gampelo e Fidelíno de Figueiredo.

Dentro da mestna fĩnaliJaJe Jesfa campanfia. fionra o presente mítnero de A União, um

insigne professor catedrJlico, o Sr. Doutor D. Felipe Gil Gasares, Reílor da Universidadc de

Santiago de Compostela, da vi.ĩinfia tspanfia Nacionalista.

Saa I:x.a Jignou-se dar-nos o seu tcstcmunlîo coni a exprcssão da sua melfior simpatia
para A União, o qne muito agradecemos.

Mas, enlreinos a considerar as patavras do ilustre eleito nesta obra parificadora. como é

a de O bom caminho da reflexão :

Oon palabras clel Salvador: «buscad ante

todo cl Reíno de Díos v su justícia, cjuc lo dc-

más se os clará por anadidura». Alrevíéndome

a olosar estas palabras, sostenoo —

y los he-

chos lo han confirmaclo en iuieslro país cjtie

si no cumplimos cl dívíno juecepto, lo perde-
remos todo.

1:1 afán de las socícdades moclcrnas cs

conseguir las mayores ríqueras y, en cuanto

sca posible, ekiclir la obli'oaciôn de oanar el

pan con el sudor dc ntieslro rostro. Pues bien ;

sociedad que sôlo se prcocupe de los bienes

materiales, forĩosamente habrá de caer cn el

egoismo nuís desenfrenadc) y brutal, cjue ven-

clrá acompaiĩado dc su oblioado cortejo de

odios, sangre v míseria.

Con profunda í'onorancía cle las verdades

relioiosas, se ha creído por muchos cjue scr

crisliano consiste casí cxclusivamente en asis-

tír a la Misa los dias de liesta. V ser eristíano

cs mucho nuís: cs scr «hombre de Crisk"»,
proceder como tal en todo momenlo v en to-

das las maniíestacíoncs dc nuestra activídad.

Muv especíalmente, scr carítativo con el prcí-
jimc^, acooiéndolc y tratcíndolc conic) cjuisiéra-
mos cjue nos acoo'iesen y tratascn a nosotros

mismos.

Si la sociedad ha de sĩbjníficai" convivencía

pacítĩca y fecunda, es indispcnsable cjue nc^s

saturcmos —

val<ja el vocablo - - dc sustancia

cristíana, cjuc csta jicnctrc hasta Io más íntimo

de nuestro ser, que se manifîeste en nuestras

aceíones, aun en las más insísjníticantes. Tal es
la \dcc\ de los Pontífices, cjue debemos llevar

a la |)ráctica cn el scno de la familia, en la

escucla, en la cátcdra, cn cl taller, en !a fá-

brica, cn toclas parles.
Cnacías a Díos, los jôvenes esjuinolcs se

hallan, cn su inmensa mayoría, poseidos hoy
de un espírítu proíundamente cristíanca, por-
cjlic sus almas se forjaron en el yunque de la

persecucíôn, que padecimos bajo el mando

de políticos sectaríos. t:ste resuro'ímíento relí-

cjíoso cle nuestra juventud me fue anunciado

hace mcís de tres anos por un vírtuoso Pre-

lado; y contieso cjue, al escucharlc, juHoué a

mí interlocutor cxcesivamente optimista por-

cjue, como profesor universitario, había com-

probado yo cl cstraoo |)i"oducido por las te-

naces propao<andas de izquierda en una gran
masa de estudiantes. Ahora reconoĩco la vi-

sic)n profctica de acjuel buen Prelado. I;spaiĩa
renace, <:racias a sus jovenes que, con la son-
rísa en los labios, saben clar su vida por Dios

y por la Patría.

Contiemos, pues, en cjue nuestro país sabrá

pronto poner pov obra el Icma de Pío X:
«Instaiirai"e omnia ín Christo».

Pllipl Gil Casares
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[Élito Portuauês Factos i las

Socivtariado (íoral <lo ('ontro

A Sua Ex.a o Sr. Ministro da Justica
Não parecendo legal ncm desconhcciclo o

fim que vcm scndo dac!<) a um temj)lo dã fre-

gucsia de Torrão, concelho de Alcáccr clo

Sal, é dc reconheccr que Sua H.w o Sr. Mi-

nístro da |ustíc;a, averíguando o fĩm para que

vem sendo dcstinado o reíerido temjilo, tome

imedíafas providências quc ponham têrmo a

tal estado cle cousas e proclamcm a honcsti-

dade do Hstado Novo.

A Sua II.x.o o Sr. Minístro da Justiga apre-

sentamos. rcs.Deílosamentc. o pedido cle pro-

vídcncías.

m

Para esclarecimento de frequentes casos,

Sna Ex/1 o Sub-Secrctárío dc Estaclo das 1M-

nangas deu o seguinte despacho :

«As ccrtidôes de pobreja extraídas do re-

censeamento clos pobrcs da írcguesía, nos

lermos do artigo 20-2." clo Cckligo Aclmínís-

trativo, para efeítos de actos do registo civil,
nao oozam da isencão clo ímposto do sélo.

Na refcrída isencão compreende-se, toda-

via, a certídão relativa aos indivíduos consi-

deraclos indigcntes pclo § 1." c\o artígo 202."

do citado Ccxligo.
* • *

—

Os nossos iiiniii'os

Dispensaram-nos a honra da sua visita, o

que muito agradecemos, os nossos prenados

amíg'os Srs. P.L' Carlos Maria Atoiiso, de Ma-

cecio de Cavalcíros, Dr. Antônio Carneiro da

Lrada, de Vila Nova de Gaia, Prof. brancisco

Alves, Sub-dírcctor de\ Bscola do Magistério
Primárío do Pôrto, e Prof.d D. Vítôría Gongal-
ves cla Soledadc, de Loulé, acompanhada clc

sua tilha Maria Vitoria.

-V- • ¥

«A litnio" na ínipronsa
Transcricôes

Os jornaís semnnários "Nolicias dos Arcos,,, dc Ar-

cos de Valdeveĩ, "I'.cira-Dão... de Santa C.omba Dão. e

"Notícías dc Vtana.., de Viana do Castelo, transcreverani

a loeal subordinada ao titttlo SccretariaJo Gerat do Ccntro

Catclico l'ortiiiiitcs publicada no tlltimo númcro dc "A

llnicĩo.,.

Os nossos rcconhccidos ayradccimcntos.

Unia ('ontoivncia

Palavras serenas ãs fôrcas mocas

Por especíal deferéncia para «A União»,

cjlic muito estimamos, como agradecemos, dã-

mos, na íntcgi j. a bem claborada conferêncía

ejuc o nosso preĩado amigo, Sr. Dr. Artur de

Morais Iieitcncourt, presídente da Comíssão

Concelhía do Centro Cakílico Português na

ilha de Santa Maria, Acores, proferiu no pas-

sado ciia 1 1 de Abril, por ocasião de uma

festa catcquística realiĩada em Víla do Pôrto,

da referida ilha.,

Miniias Senhoras, melis Seniioriĩs e

MEUS MliNINOS :

I-'orcado por um convite do Sr. P.<" Chaves,—convite

qtie, como meu Pároco, para mím foi uma ordem,
— tivc

de vir pronunciar a esta festa, duas palavras. Duas pala-

vras simples, dcspretenciosas e sem valor. Quis o senhor

!'.<■' Chaves que elas incidisscm sôbre a educacão, sôbre o

seu sígnifieado e o seu objectivo. Por comodidade e ainda

porqtic, escrítas, costttmam ser mais rclle.xivas, menos

sujeitas, portanto, ås contíngcncias dc um improviso e â

cmoccio do momenlo, eí-las aí vão, iiobres e singelas, tais

como, por enlrc a lufa-lufa contínua da minha vida, a

prcssa, as ptide escrevcr :

MlNHAS Seniioras e MEUS SENHOKES:

tĩstas palavras dirígcm-se mais aos pais e, sobrctudo

iiqueles quc, pela sua posíccĩo social ou pcla sua cultura,

podcm exercer uma ac?cĩo educativa sôbrc as criancas,

sôbre os adolescentcs, sôbrc lodos os quc os rodeiam.

Bdticar, sígnitica l'ormar : c t'ormar pressupôe um fîm.

[*:ste fĩm é. portanto, tun Ideal: e, assím, a edttcacão é

condicionada por êsse Ideal e realiĩada, em todos os mo-

mentos, em atcnccão ao mesnio. C) nosso Idcal, é uni Ideal

cristão. 1: um ideal ex'.ra-lerrcno e transccndenle. Mas é

um ideal para ser vivido, para informar todos os actos da

nossa vída. MaterialiHa-se, portanto, cm accôcs : corpo-

riĩa-se, neste mundo, na Ittstica e no Amor que nôs viver-

mos, c]tie nos espalharmos. quc nôs irradiarmos e com os

quais reciprocamcnte nos cditîearmos. 1: como o momcnto

que passa é de lleroísmo e de Apostolado, e como a

Igreja nos chama. insistenlcmente, a unir tĩleiras, focarei

apcnas aqui dois ott lics aspectos da edttcacão, precísa-

menle aqueles qiie mais me parecem adequados aos

lempos prcsentcs:
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l.°— Jíecessidade da Shlegria de vi-

ver. cJferoismo.

Dizetn os nossos inímígos ott aqtteles que impcrfeíta-

mentc, e porlanto infielmentc, conheccm a Igreja Catôlica.

que a nossa religião é uma rcligião de sombras e de cin-

ĩas, triste c crepuscular, asscntacla sôbre o po dos lúmulos.

álgida e lívída. marchando na Vida, incrte e alheia. coir.o

tim cadávcr. Como é difcrente a Pcalidade !

Nada há mais alegre, mais ĩntimamcntc alegrc, do qtie

um cristão ! O Catolícismo d.í câ vida um signiticado pro-

lundo; e ía= da morte um acidente provísôrio, em relacão

á Hlernidade, uma ponlc de passagcm, o princípio da

verdadeira Vida. Pelo Catolicismo venccmos a morte.

Não stiprimimos a Dor itcm podcmos suprimir a fatalidade

dêsse acidente, quc nos mcrgulha no luto c nas lágrímas.

Mas danios um senlido á dor, qttc nos modcla c aíeicôa ;

triunfamos tla morle pclo Amor, pcla lîspcranca, pcla

união a Deus c, cm Deus, com todos os qtic nos são qttc-

ridos. Olhcmos a Vida. de frente! Saibamos vcncer as

dificuldades, corajosa e nobremenlc. Tcnhamos a ccrlesa

tle que, se Dcus nos enviar as dores, o trabalho, as l.ígri-

mas e o luto, também nos darci as íôrc,'as e a energía para

vcncermos as dificuldades, porquc é infinito o seu Amor

dc Pai e a sua Providcncía ! I: evidente que esla alitude

cspiritual não prescinde da viiitide da Prudcncía,
— antes

a prcssupôe. Mas o qtic c preciso, sobrcludo, evítar, é

csta cobardia mcntal e moral qtte nos quer avassalar, so-

cialmente; o cspírito da incrcía e de comodismo ; a trís-

lcza íntima que vivc, sob a eapa úo praner : o meclo das

dificuldades e do trabalho : a falta de conlianca em Deus !

Lnsinemos as criancas a ergtier as fronles e a olhar

para o Alto ! Aprendamos cjne, no cumprimento dos de-

veres, por mais círduos que sejam, h.í uma fonte incxgotá-

vel de proíundas alegrias. Scjamos herôícos, se lanto fôr

misler ! O amor ao lleroísmo aproxima-nos do Ileroísmo,

sob qualquer aspeclo por que êle se nos apresenle, como

lodo o Amor nos aproxima do seu objecto. I: sc um día

as lcígrimas vierem loldar os nossos olhares, -- -como é na-

lural quc venham, tim dia ou outro - tenhamos a cerlena

tlc qtte a lttH icfraclada pelo Sol, ao atravcssar êsscs cris-

tais dc Dor, há-de espiritualiĩar-se, eomo c|tie sobretmalu-

raliĩar-se, porque licí-dc vír tocada cla Graca, cjtie Detts

emprcsla aos qtie soírcm.

2."— SKmor das responsabilidades.

O amor das responsabílidades é a projeceao no campo

das activídadcs hiimânas,— no campo nalural—dcsse cullo

hertiico do Dcvcr ciue. no plano sobrcnalur.il condtiĩ á

Santidade. Pressupôe uma scríe de c|tiahdades : atencão,

iniciativa, metieuloziciade, coragem víril. accilacão cnér-

gica dos setts devercs, consciência. Ao jmor das respon-

sabilidades opôe-se, umas vezes, a inércia mcntal ou mo-

ral; outras, a descrenca na cficácia do proprío esiôrco :

muitas vczes, o espirito do prazer queanula todo o grande

pcnsamento e a vontade de accão ; algumas vezes ainda,

o medo de viver.

Inércia, descrenca. prazcr,
-

envoltosempre, maiscedo

oti mais tarde, na cinza da tristeza —

, medo: eis os inimi-

gos proíundos desta atílude mental, cnérgica e decidida,

perante a Vida.

Permitam-me V. Ex.:>5 que faca incidir, um pouco

mais demoradamente, a stta atencão, sôbre êste último

defeito,— o medo de vívcr—que é dos defeitos que acabo

dc cxpcr o maís vetiial. talvez o mais desculpável, mas

qtie acaba sempre por trazer grandes ínconvenientes, se

iicĩo íôr combatido a tcmpo. Confunde-se, âs vezes, o

medo de viver com a Prudêticia. Mas o medo de viver

distingue-se desta última virtude, porque tem o horror das

complícacocs qttc a vida pode traHer; falta-lhe a sereni-

dade c o sclo da contianca em Deus; falta-lhe o espírito

heroico da abnegacão, porquc é egoísta ; falta-lhe o Amor.

Ouando hotiíer cslas faltas. poclcremos classitiear de medo

de viver, aqtiilo qtte, em certas circunstâncias e até certos

íiinites. poderia ser classifĩcado como Prttdcncia.

O medo de viver,— qtie é soberanamente egoísta ou

cobardc, — c, sob o ponlo de vista racional, absurdo e

ilôgico. Nôs não podemos fugír das complicacôes da Vida,

porqtte a vída. em sí, c t'eila de acidentes e de incertezas;

lem o sctt lole cerlo e ínevít.ível de clores e sacrifícios, e

deve ser considerada como uma mísscĩo a cumprir. O medo

dc viver pôe de lado os grandes valores espirituais:—

A íibnegacão, o sacrííício, a confĩanca no esfôrco que

Detis fceunda, o scntido superíor da BeleHa, a ternura que

se esqueee de si, para se repartir com os outros.

Precísa de ser combatido cncrgicamente. ^Mascomo?

Com a aceitacão pura c corajosa da Vida,
— aceitacão

nobre e símplcs— ínlegrada nos seus altos valores morais

e espirituais c na fĩnalídadc superior, qtic Deus lhe destinou.

3."— Obediência— 9)isciplina.

A obcdiêncía é a arquícscência da nossa vontade â

Vontade de Detts, a sttbordínacão do nosso nada â Majes-

lade infiníta do Criador! É o reconhecímenlo, íntimo e

profundo, de uma Ordem superíor, e o sentido de que

lôda a alitude, qtte nos scpare cicssa Ordem, nos mcrgulha,

íatalmenlc, n& desordem e nas trevas. Cada homem que

desobedece a Dctis—Ordem. Juslica, Caridade, intînitas e

incriadas— c um astro que sc desorbita, que perdeu a sua

Irajectoria, e que voga, desauslínado, á mercc das tem-

pestades !

No ortiem nattual e humana, a obcdicncia orígina a

dísciplina: Dcspcito pela Atttorídadc e pelo seu caracter;

lidclidadc ao cttmprímento dos seus deveres; mctodos

adcciuados aos fins que llie íorem propostos. K esta disci-

pluia. t]iie mantcm vivas as sociedades e alimenta, interna-

mente, cm cada homem, a regularidade e o ritmo da exís-

léncia, na ordem das suas múltiplas relacôes com os seus
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semelhantes, consigo mesmo e co.m Deus,— tem :ia sua

base, como esteio imprcscindível e insubstlluívcl. o reco-

nhecimento duma hierarquía de valores. a subordînacão

a Deus, como eu já disse.

Focados, rcsumidamente, éstes trt's objectivos da edu-

cacão, escolhidos por mim, entre outros, vejamos agora

alguns dos meios que me parecem maís prôprios para os

atingir. Como as minhas iialavras se dirigem mais especial-
mente âs senhoras e cavalheiros que me ottvem e quc

devem constituir o escol iormador da conscicncia dos

seus semelhanles,— inaís desprotcgidos da fortuna ou da

cultura,— lixai-scão essas paiavras soprc os eletncntos que

eu reptito maís adcquados a íormacão da sua mcntalidade

e do seu apostolado.

Permilir-mc-ei expor os meios visados, em escala as-

cendente: os últimos scrão os mais efîcazes.

1. —Leitura

A leilura, que deve ser, quando conscienciosamente

íeita, uma meditacão mental e moral, para alingir êste fim,

precisa ser cuidadosamcnle escolhída, e ainda, conveniente

e intensamenle vivida,

Não nos esqttccamos de qtie tôda a Belcza, lc'.da a

Grandeza, todo o Amor, serão coisas cxternas e ínertes

neste mundo, emqunnto não forem vividas cm nôs. E qtte

a sua projeccão, a stia intensídade, a sua ptirena c a sua

accão neste mesmo mttndo cm que hojc vivemos, serão

medidas ptia ínlensidadc, pela pureza, pcia profundeza

em qtie viverem cm nôs.

A lcitura, sobretttdo a leitura que nôs aqui vulgar-

mente faHemos, pode ser encarada sob trés aspcctos

O aspeclo exlerno, formal oti pláslíco: o aspccto do dc-

senlace do cntrecho, sobrcitnlo no romance,
— forma litc-

rária, qttcisi cxclttsivamenle lída ncsta ilha— ; e o aspecto,

a quc cu chamarcí, por comodidade, interno oti vital, ca-

racterÍHado pelo cspírito qtte anima os personagens. pela

sua Alma, pela sua reaccão, peranle os acontecimentos e

a Vida.

O primeiro aspecto—decorativo ott pláslíco, não

eslcí no espírilo das minhas palavras de hojc ocupar-me

dcie ; o scgundo, so me intercssaria na medida em que o

desenlace se acomodassc as rcalidades da Vitla, ou a rea-

lizaeão da lustica Providcncial, por meío dos aconteci-

mentos quolídíanos. Interessa nie o terceíro aspccto.

Sob cste ponio clc vísta. a leitura vale na metiída em

t|tte nôs vivermos da vida e do espirito que anima o lívro

qtte pcrcorrermos. I: não s6 da vicla passagcira; não so

das emocôes, dos sorrisos, das lágrimas, das clúvída>, das

indignacôes qtte agitarcm, coloriiein ou palpítarem nessas

págínas. Mais aíntla. Da vida profunda. Dessa vida íntima

que gerou totlos êsses canibianies cxternos da Vitia e que,

dinamizando a minha Alma, possa íazer de mim um llerôí

ou um Santo! Sim ! Porqtte, o que c precíso e que essa

vida supcrior se mc comunique ; c que a Alma que a ani-

mou. os princípios que a fecuudaram, me animem e me

fecuit iem também. E que a estrutura, sob a qual ela se me

matuiestou. tomou corpo e forma. não se dilua em névoa,

lumo e esquecimento. e de algum modo também sirva

para alicercar e fundamentar a mínha estrutura moral.

c, De que me serve ler muitos e belos livros, se a Vida que

neles circula passou por mim. como hálito brando sôbre

terro em braza ? O quc é essencíal, como já disse, é tem-

perar e melhorar a minha Alma, ao contacto das grandes

almas; fortificá-la, com o e.xemplo das nobres vidas ; trans-

iundir-lhe o sôpro que agilou e anímou os desejos e as

aspiracôes sôbre-humanas ou cxtra-humanas ; ensínar-lhe

a soircr, coni os qtie sotrem ; e a aceĩtar, corajosamente,

os sacriíícios. as renúncias, e as tarefas humildes e cscon-

didas, a tôdas as horas suportadas, e cjuantas vczes mais

diiíccís dc realízar de que os grandes lances. praticados â

!u? do Sol !

Mi.NHAS Se.nhopas e meus SenhoreS:

São ínstáveis tôclas as síltiacôes desta Vida, por maís

brilhanles e sôlidas qtic parc<;am. Tudo o quc iios t'oi

dado,— riqueza, situacão socíal, lalento, génio— foi-nos

dado para servír a Deus.

Da mesma forma nos íoram dados. para servir a Deus,

os momentos dc fciicídade que a vída iios concede. E

assim, o cjtic importa num livro, não c o desenlace ; por-

qtte êsse desenlacc é uma situacão, e, como situacão, é

instcívci. Como situacão ainda, c um momcnto na vida ; e,

como momcnto, foí-nos clado para servir a Deus !

I;m todos os momcntos c em tôdas as situacôes da

nossa vida, acompanham-nos também o tumulto das nos-

sas jiaixôcs c ésse conjunto de fôrcas desagregadoras que

lendem a aniquílar-nos c a tornar-nos iuticís ao nosso su-

perior Dcstíno. A cste conjunto, chamou um grandc escri-

tor irancc'S contcmporâneo, na stia linguagem pitoresca e

e.xpressiva
— "La mcnte qu'il t'ant tenir en laisse.,.

Esse conjunto acompanha-nos até â morte. E é por

isso que o Hvangelho nos aconselha a vigiar e a orar.

2."—Vida interior

a) Ilttmitdade.

Díz-nos a grande mestra da nossa vída—a lgreja Ca-

tôlíca— |iela bô.a dos seus Doutores. qtte a llumildade é a

porta da verdadcira Grandeza. E assím é. Cada um de

nés c como candeia trémula c mceiia. brilhando á imagem

e semclhanca do So! infinito.— que c Deus.

S6, entreguc a si, cssa candeia trémula. perdida nas

trevas, agita-sc, vacila, tcndc a apagar-sc, ou a lancar nas

sombras que a estrangttlam clarôes vagos, morticos, toea-

dos de alucinacôes e tie delíríos. Mas, tiel ao seu Destino,
essa mesma candeía, deslumbrada com o Sol infĩnito para

que foi eriada, humílha-sc, parcce aniquilar-se, perante a

i.uz que a bauha, eomo um oceano, sem limites, e vive,

serena e segura, no seío do Amor e da Paz.
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Porque, quando a candeia brilha p-.'tautc o So! vivo

e inlinito, lem, normalmentc. dois moviinenlos simultâncos

e concxos :
- uin de comparacão— c por de vc e cons;ata

o sett nada e a lieleza dcslumbrante do Sol : ou-o dc

admiracão c de amor,
— e por cie tende a mergulhar no

seio dcssa lieleza,
— l'onle e Origem tlo seu proprio Scr.

I: assim temos que, ligados ã llumildadc. cstão scmpre o

deslumbramento cm Deus c o amor a Deus.

b) Oracão.

Pela oracão unimo-nos ao Senhor. A oracão é dc to-

dos os instantes. Por ela, saimosdenás eentramosem co-

munhão com o Pai Ccieste. 1: cla qtte nos sustenta, que

nos anima, que nos levanta. que liga o fînito ao Infinito,

que nos dá asas para voar. que espiritualiza e depura os

nossos dcsejos e os vaí depor, santifîcados, aos pés de

Dciis ! 1: como uma cspiral líganclo o nosso nada de hoje

a Htcrnidade ; c como uma ogíva quc prcndesse a lerra

aos Cctis ! Pela oracAo libertamo nos de nôs, como já

dísse, para mergulharmos no seio ínfînito do Criador.

c) Attior.

,', Não sei sc V. Exa15 conheccm csse dístico formidcí-

vci e profundo, t|tie encima as portas cla celas, do velho

Convenlo de Santa Teresa, em Ávila?

Essc dístico diz-nos o seguínte :
— "Onde há Amor,

não luí sacrifício,,.
— Pensamcnto admírável, clieio de rea-

lidade, inspirado por Detis, e nascido no coracão dc utna

das maiores Santas de todos os lempos !

E cle que nos explica qttc na austcridade das 'l'rapas,

no silcncio c nas vigílias das lentas e álgidas noítes tle in-

vcrno sob o bttrcl tios hcíbilos c sob o cilício das penilên-

cias, ptilsem, contentes e felizes, os corncôes dos ciue ie

volaram a Detts! "Oncle h.í Amor, não há sacrííicío,,.

I: êle qtte c.xplica os heroismos sôbre-humanos dos

que pareeem ter renunciado â Vida e, voluntãriamente, se

internaram nas lcprosarias, a Iratar dos dcsgracados, seus

irmãos ; dos que abandonaram a Pátria e os larcs e vão

para os desertos e para as selvas, caleqttizar aqucics que

ainda não conheccm a Deus !

"Onde lui Anior, não há saerifício... E cie cjue c\p'uca

a sublimidade de tôdas as dedicacôes, c dcí grandeza e

mageslade a tôdas as renúncias !

H tie que explica o sacrifício dc ttidas as horas, feito

pelas mãis, em prol dos seus fîlhos, c qtie, não obstante

êssc sacrifício, e por êssc sacriíícío, lhes esmalta tle feliei-

dadc a cxistêncía ; é éle aíntla, caso mais extraordincirio,

qtte cxplíea a abnegacão de tantas mulhcres pclos lilhos

dos outros, eaínda Ihes doura ocaminho cla vída e sobra,

para peifumar de terntua, todos os sctts desejos e aspira-

ccics ! "Onde hcí Amor, nâo hcí sacrííícíos,, :
-- eis o mila-

gre c a ehavc dc tôda a vida cristã.

Ao teiinínai'. devo pcdir a V. Ex."- a sua bcnevolcn-

eía para as pobres e descoloridas palavras qtie acabam de

ouvír ; c a todos diríjo, do 'undo do meu eoracão, os mais

sinccros e efusívos agradecimcntos.

THNHO DITO

* • -¥■

Xo oainpo <la aeofio

das Casas do Povo

Quadros de vida

Realidades palpitantes

I'oí bem succdida a inicíativa de darmos,
no últímo númcro. a relac,ão das Casas do

Povo existentes em 13 do passado mês de Ju-

Iho; porquantc) despertou j'ustificado interêsse

em muitos dcsscs preslantes organísmos de

cciojperaccto socíal.

É tambcm do melhor interêsse a cruzada

que vamos apresentar agora, com depoimen-
tos orígínais, exprcssamente para .4 União, que

exjílícam nocôes prátícas de bons batalhado-

rcs da campanha nacíonalista.

Dêslc niodo, .4 União abre uma estrada

real que lcva os leitores ao encontro do viver

cias Casas do Povo, acorclando, possivelmente,
a adescĩcí que pede o senso das realidades.

Apresentamos oito tcstemunhos de outros

lantos dedícados batalhadores da organiza-

Cãc^ corporativa do Estado Novo, conhecedo-

res do seu meío, e seguros cia expressão em

que faĩem resplandecer palpítantes realidades.

Se assím quercmos, não é para dar uma

leitura de curiosidacles, antes de feicão clari-

ticadora, verdadeĩratnente, a bem da Na?ão.

Distrito de Braganga

(Concelho de Vila Flor)

CASA DO POVO

1)1:

VILA \'-LO\i

Vila lior. 16 de Agôsto de 1937

... Sr.

Pede-nos V... a nossa opínião sôbre as Casas do

Povo: -Scm competcncia para tratar de tão palpitante

assunto, iicĩo quctemos deí.xar de responder ao apêlo de
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\ ■ . . e moslrar o nosso modo de vcr sôbrc 'ão prestan-

tes (e cada vez mais indispens.ivc.-.) orø.misr ios do ĩ:stado

Novo Corporativo, aprovcilanclo a opot cndade para fe-

licilar V... pela sua accão en; benefício das Casas do

Povo.

Nos, os porttigucĩes devcmcs dar gracas imensas á

Imaculada Conceícão, Sua , 'adroeira, pcias muitas gracas

que tcm lancado sôbrc a
■

oss<, (u: rida Pátria que, antes

do 'jĸ de Maio, se encoiilrava a beira do abismo; surge

nqucia gloriosa dal.i. . c.m, cla o iic )M1:M quc a salvou

cngrandcccu c quc ludo leni teito e nada icm csquecido!
Instituíu as Caîas do Povo, baluartcs comra a :ogueira

quc, da Dússia marxista, tudo c|tiere csmagar, mas scrá

vcncida, as quais Irazcm ao pobre Irabalhador abrigo

amparo, cducacão c coníôrlo.

Mas, para quc a marcha daa solticôes corporaiívas,

t]uc é o pensamento de Salazar. lenha sett complcto
Irinn'o c uceessdric ■. lar cs Oasas 'o Povo mais auxilío e

maior ampliludc. Iulgamos indíspensável o estabelccimento

do sal.irio mínímo (para homens, mulheres e criancas) e

atribuicôes para as Casas do Povo liscalizarem o scu cum-

primcnto e comparticipacão nas multas aplicadas aos in-

fractores ;

Attxiliar a construcão nncdiata de casas apropriadas

para a instalacão das stias setles, ontle o trabalhador-as-

sociado enconlraria o conlorlo e diversôes (como por

exemplo o cinema, a prccos môdícos. cducativo e nacio-

nalisla) a que lem inconleslável direíto e assim scríam des-

viaclos da labcma onde vão dar cabo do pão das suas

famílias, hoje lão difícil dc ganhar ;

Obrígatorícdadc de lodo o funcionalismo público, nas

lerras ondc existam Casas clo l'ovo, sercm sôcios protec-

lores das mesnias, coni a c|tiota mcnsal de 3S00 desde que

lenham um vencimcnlo ígual ou supcrior a ICCSOO a

1.000S00 e desla quanlía acima. lOSOû mensais, sob pena

de sercm cocrcívamente obrígados ao pagamento;

Todo o propricicirio com um rendimento colectcivc!

ígttal ott supcrior a ãOOSũû, ser obrígatorianicnte sôcio

protcctor da Casa do Povo, com a quota mínima mcnsal

dc ?$00;

Oi médicos municipais, sereni obrigatoriamcnle, mc-

dícos das Casas clo Povo. já qtte as Câmaras !hes pagam.

Em stnna : obrigar, todos os que podem. a colaborar

para quc haja pão suticienlc. nãc por cstnola, MAS VO\i

JUSTICA.

H tudo quanlo pensamos sôbrc as Casas do Povo,

pois, á de Vila Hlor temos tlado o mclhor do nosso es-

fôrco c alé hoje ainda não reccbeu qualqucr auxílio doa

Poderes Ptiblicos.

Cumprimentamos V. . . com muila coiisidcracão,

A l'.EM DA NACÃO.

0 PRESIDKNTE I)A DIKECt'ÃO

(a) . \ntonio /ienedito Tontcs

LNTÃO 911

Distrito de Braganca

(Concelho de Mirandela)

CASA DO POVO

Dl:

TÔDRE DE D. CIIAMA

... Sr.

Hsta "Casa do Povo.. acolhcu com vcrdadeíro inle-

rcsse os dizeres da carta de V. . . sôbre estes organísmos.

Ilá j.í 1 anos qtte esta "Casa do Povo, funciona nor-

malmcnlc, tendo inscritos 300 sôcios eíectivos e 20 pro-

lcctorcs.

Tcm dcsenvolvido a sua accão. sobrclttdo, levando

aos lares maís humildes lotlos os lenílivos que os seus re-

cu;sos Ihcs permitem. Todos os socios eíeclívos, incluindo

as suas famílias, tcm assistc-ncia mcdĩca graluita. sendo-lhes

abonados medíeanientos aos tnais pobres. Tem o seu

Curso Nocturno, freqiientado por uma média de 30 alu-

nos, saindo do cofre dêste orgam'smo as despesas de luz,
e livros para os alunos mais nccessilados. Mas isto tudo é

iciio com grandc sacrifícío e mtiita boa vontade dc al-

gucm que a csles organismos dedieou o melhor do seu

csforc;o. Sería ainda preeíso quc as quolas dos sôcios

protectores, fôssem cobradas juntamcnte com a respec-

liva contribuĩccio. Que todos os cídadãos exíslentes na

freguesia (chefes de iamília) fcîsscm obrigados a ser sôcios

cla "Casa do Povo... Sem isso não leriam direilos de cida-

dcĩo, porlugués, não podcndo por isso praticar ou inter-

vir cm qualquer aclo olicial, scm provar qtte eram sôcios

da sua "Casa do Povo,. E islo e mais ainda que muito

suscintamcnle cxponho para assim estes organismos po-
dcrcm ler meios dc vida.

Casa do Povo dc Tônc de D. Chama. tô de Agôsto
de 1937

A liHM DA NACÂO.

0 PRESIDENTE

(Assina/ttra ileci'tvel)

n

Distrito do Pôrto

(Concelho de Baião)

CASA DO POVO

1)1:

SANTA MAk>lNHA DO ZEZIiDI:

Santa Marinha do Zezcrc, 14 S 937.

... Sr.

Devo dizcr-lhe c|tie esla Casa do Povo ainda não foi

naugurada e por con>eguinte ainda não tomou posse dos

sens cargos o corpo dircctivo.
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Espcro que a ínauguracão se faca no proximo mês.

Como íui cu quem cui.lou de ftmdar, ncsta impor-

tanle treguesia de liaião, esla admiravel iiislituicão socíal

do HSTADO COP.POk>ATIVO, dcclaro-lhc que tivc so-

mente em visla mclhorar moral e materialmcnte as condí-

côes de vída dcste povo.

A dírccgão dcste organismo social. composta dc ar-

tislas honrados e catôlicos, cstá animada de boa vonlade

em cumprir á risca as disposigôes dos eslattiios, a-tîm-dc

promover confercncias morais entre os sácios. mclhorar

os caminhos da íreguesía e as suas fontes em mau estado

— dando assim o pão do espírito c do corpo aos mttitos

desempregados que há aqui.

Logo que seja possível estabelecer-sc-á um pôsto dc

saúdc na sede provisôria, com 4 camas para operacôes

de urgêneia.

Nos mescs de ínverno havcrá cursos nocturnos esco-

lares e de música.

E isto o cjue iireseiitenieiile se me otereee dizer a V...

com os protestos da minha maíor estiuia.

(a) /'.• Antonio da Rccha Reis

ũ

Distrito de Aveiro

(Concelbo de Albergaria-a-Velha)

CASA DO POVO

1)1:

ALOIIHkHlliIM

Alc|tierubíni. 17 de Agôsto de 193"

. . . Sr.

I:m reíeréncía å Circular cle 12 do corrente. cumprc-

-me informar; mas somente em duas palavras qtic a mais

me não dcí o tcmpo :

Ncĩo resta dtivida qtie as Casas do Povo tcm um lim

allruísta e palríotico ínstruir o povo, cducá-lo e socor-

rc-lo ; vcrdadcira obra de caridade cristã : mas infeliz-

mentc ncm lodos o comprecndcm e daí a diticuldade de

se retinir uin grupo numcroso como cra para descjar. E

precíso muíla propaganda, muíto trabalho, mas cspero

algo eonsegtiir, é questão de boa vontadc, pcrsistência da

Direecão, e ajttda da entidade supcrior com quc coii-

lamos.

Não tem por emquanto esta Casa do Povo criada a

instítuĩcão de previtlência, apenas a assistêncía ; mas tenho

íc' c espera a Dírecgão criá-la.

Ilá uma diticuldade a vencer jiara o engrandecímeiito

e prosperidade da sociedade. e consiste na obtencão dc

muitos socios proteelores; mas estes de boa vonlade.

Tenho conscguido bastantcs mas uma grande parte

por amizade pessoal. e. inieiizmente, poucos pela sua

comprecnsão dc humanitarismo.

Iiem scí que a lei obnga. mas desejava qtte essa obri-

gatoríedade t'ôsse uma lei geral, e cssa contribuîcao fôsse

paga c entregtte nos Cofres uo Estado, não sômente nas

freguesias onde ha Ca^as do Povo.

Desejava íazer outras consideracôes mas fá-las-ei

noutra ocasião.

Para V. . . vcr qtiais os intuitos que tem a Díreccão

envio-lhe um exemplar duma circular envíada há tempos

aos associados com o fim tie propaganda da idea de coo-

peracão ou Eslado Corporativo ncsta freguesia.

A liEM DA NACÃO.

0 PRESIDENTE DA DIRECCÃO

(a) Jcaquim da Siiva Gera/do

u

Distrito de Santarém

(Concelho de Benavente)

CASA DO POVO

DE

iiHNAVHNTE

. . . Sr.

I'emos a honra de responder ao oíício de V. . . de

I 4 clo coi'icnle nics.

Itmto cnviamos a V... uma pcqtiena noticía para
"

A tlllião,, :

Casa do Povo de lienavcnte.

Corpos directĩvos:

Mesa da Assembleia Gcral, l:x.'™ Sr. Dr. Álvaro Ma-

xĩmíno lietânio de Almeída, presídcnle: Juslino Mendes

Herreira, vice-presidente, c vogal locîo Lttiz Pínlassilgo.

Direccão: Carlos |osc Pires Júnior, presidente : José

Dochígues lldefonso, secrctário ; Vaseo José da Eonseca,

tcsoureiro.

Hins das Casas do Povo :

O Estado Novo faz todos os esforcos a-fĩm-dc melho-

rar a vída de lôdas as classcs trabalhadoras do nosso

País, níngucm o podc ígnorar, estão â nossa visla as Ca-

sas do Povo inlercssantes insliluĩcôes cm comunicacão di-

recta com os povos das aldeias, gcnte rttde que prccísa de

insh'ticão e do auxilioque as Casas do Povo. lhes possam

dispensar quando docntes, e subsídio cguando chegam â

velhice.

Aintla iicĩo foi possível ãs Casas do Povo realizar to-

dos os seus fins, por falta dc fundos, mas crcmos e temos

ic que mttito em breve os realizará.

C) Hstado Novo, com o sctt auxílio qtte nos possa

dispensar c jtintamentc com a quotizacão dos socíos Pro-

tectorcs com a quota mínima dc 5S00, e a quotízacão dos
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sôcios Etectivos e ainda com o auxílio particular do co-

mércío c indúslria, qttc já tcm dado provas nas horas

aflilivas em que as classes Irabalhadoras atravcssam quando

das crises dc trabalho principalmente duranle o inverno

cm que os campos do Ribatcjo se inundam, fĩcando mi-

Ihares de chefes de famílía lamenlando a sua sortc c sem

tcr pão para seus fîlhos. mas um dia virá e não muito dis-

lante em quc as Casas cio Povo possam prestar o auxílio

aos sôcíos Híectivos chcies de familia, que são todos os

que trabalham. E prcciso c|tie tenham fé em Detts quc o

milagre há-de realizá-lo o Hstado Novo e Sua Ex.a o

Doutor Olívcira Salazar.

Se os sôcios Protcctores íôssem obrigados por lei a

pagar uma percenlagem sôbre as contribuicôcs do Hstado,

mais rãpídamentc as Casas tio Povo atingiam os fins para

quc foram criadas; iufelizmenle pagam 5SC0 c com pouca

vontade, cxcmplo: de 126 sôcíos scS doís comprcenderam

os fins das Cas.is do Povo mandaudo aumcnlar volunlâ-

riamente as suas quotas, um para 10$0û e outro para

40$00, o que nos causott surprésa.

As Casas do Povo conhecem bem a vida do traba-

lhador rural, sabem das suas diliculdades, originadas pe-

las íaltas de trabalho durante o ano, e qtiando obtcm tra-

balho é mal pago aufcrindo saLírios de 6 e 7 cscudos cjtie

não llies chega para sustentar suas familias.

I;ala-se em saLírios minimos c horário dc trabalho

qttc já c um faclo entre nmitas classes, o trabalhador ruial

lamcnta-sc dizendo qtie a stta classe não tem essas re-

galias.

L'azemos volos pcio progresso dc "A Uuião,,.

Com clevada eonsiclcracão, nos subscrcvcmos dc V , . .

A liEM DA NACÃO.

lienavente, 17 dc Agosto de 1937

O PRESIDENTK DA I)IRECt,'Ã<)

(a ) Ca rlos Jose' I'ircs Jt'mior

□

Distrito de Santarém

(Concelho de Tôrres Novas)

CASA DO POVO

III:

ZlliRHIRA

Zibrcira, I? de Agôslo dc 1937

. . . Sr.

Salisíazendo em partc o vosso pedido, (digo paiie,

porquc os assunlos lão varíados cies Sc"io, cjue scria longo

cnumcrá-los). Scgundo a nossa nota, c, desejandoem pou-

cas palavras ciucidá-lo o mcihor possivcl, jtnito envio a

V. . . o nosso rciattSrio tiltimo.

Esta povoacão c cssencialmcnte agrícola.

Niio tcm índiistria alguma. Os meíos de comunicacão

são talvcz um pouco cscassos, a-pesar-de distar da vila

de Tôrres Novas tms 7 quilometros, não tem telefone, em-

bora o tenha peditlo por várias vezes. o que bastante pre-

judica a populacão em certos casos. A populacão não vai

alcm de 700 pessoas incluindo menores. Os salários dos

trabalhadores são ínferiores (7, S, 9 escudos), resultando

ttma sítuacão econámica difícil.

Os sôcíos dívidem-se em prolecfores (15) e efectivos

(270). Não compreenderam ainda a sua posigão, embora

se tenha feito a propaganda devida. A educacão do povo,

acompanhada dc falta de princípios cssc-nciais de instru-

cão, que vem de muito longc, torna diíícil a accão bené-

fiea qtte cstas Casas do Povo junto dos trabalhadores pos-

sam dispensar.

Para melhorar um pouco a organizacão e direccão

destas Casas do Povo, não basta sá o Estado dar o seu

apoio, mas todos aqueles qtte o podem fazer, e não o fa-

zem. Estamos mtiilas vezes sujeítos a malquerencas e alvo

de antipalias por parie de uns e má vontade de outros,

que nada sabcm, nem deixam os outros acompanhar os

bcncfícíos quc sc lhes oíerece, mercê do scu atrazo social.

Hm meios mcnos populosos, onde os elementos inte-

lecluais são maís, com indtistria ou comércio, essas Casas

do Povo vivem noutra atmosfera mais prôspera, as otttras,

têm qtie lutar mais, porque o meio é mais rude e falho de

proteccão daqtielcs que vivcm mais desafogadamente. A

meu ver tlistingo as Casas do Povo em duas partes : l.a,

as qtte se encontram nos meios comerciais e popttlosos

com auxílios materiaîs valiosos ; 2.', as que cxistem afas-

ladas tlos grandes centros, com pouca proteccão e íalhas

de qualquer attxilio.

Para um ínquérito desta natttrcza, seria completo, vi-

silando â escolha uma tlo primcíro grupo e outra do sc-

gundo. V... descttlpará esta minha obscrvacão
-

jiara

poder avaliar de perto as ftmcôes das Casas do Povo.

Tem esta Casa do Povo refcrencias fcitas pclo : Dia-

rio Ja Manhã de 1-1-937, Se'culo de 2S-2-937, Almonda de

27-2-937, Verdade dc 27-2-937, se não estott em crro nas

datas. Tcm vindo a público Vcírios artígos acérca das Ca-

sas do Povo (qtte tenho lído) todos mais ou menos falam

dos setis bcncfícios para as populacoes ruraís, seus

fiiis, etc., ctc. mas poucos salientam, o trabalho, a boa

vontadc, as amarguras que tC-m tido, os pedidos âs instán-

cias supcriores cjue mtiitas vezes não são atcndidos para

bem das populagôes rurais e nôs não podemos prometer

ísto ou aqttilo scnão com a absolttla certeza.

Creio quc V... mc desculpará a minha íranqucza,

senijire a usei e niim assunto déstes tenho fcito com a

maior lealdade.

Não dcsejando tomar-lhe maís tcmpo, aprovcilo para

cnviar a V. . , os meus mclhores agradecímcnlos.

De V.. . etc.

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL

(a) Ternando Percira Sersedclo
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Distrito de Setúbal

IX5T1TUTO XACIONAL DO TRABALHO

E PRLVIDÉXCIA

DO DELEGADO EM SETÚliAI.

... Sr.

Em resposta ao ofíeio de V.. . de t do correnlc. in-

formo quc no Distrilo de Setiibal, estão organizadas as

Casas do Povo de Canha, Grândola. Amora, Azeitão,

Santiago de Cacem. Alcacer do Sa! e Casa do Pessoal da

Companhia Geral dc Cal e Cimento "Secil,,.

Unicamente as trés primeiras cstão em pleno desen-

volvimento porque as restantes são de criacão recentc.

A Casa do Povo da Amora conla actualmentc ISû

sôcios cfeclívos e 60 protectores. Criou-se uma aula

noctui'iia pdia ddullos, socios da Casa do Povo. com fre-

qi.ic"'iicia de 22 alunos. Tem depositado na Caixa Geral de

Dcpôsitos 7.500SOO.

A Caíxa de Prevídcncía possue 30 scicios c lem depo-

sitado na Caixa Geral tle Depôsitos 14.29SS00.

Conseguíu junto das enlidades patronais, colocacao

para alguns tlos scus sôcios dcsempregados.

A Casa clo Povo dc Grândola tinha em Abril p. p.

196 socios cfcclivos e 150 proteclores. Depositados na

Caixa Geral de DcptSsitos 1 1 .293S00.

Caixa dc Prevídcncía com 54 sôcios possuintlo a or-

dem na Caixa Cieral tlc Dcpáilos 1 1.513J7 I. A Casa do

Povo tcm conseguido jtinlo da Ccimara, colocacão para

algtnts oper.iríos descmpregados. EsLi cm orgamzacão um

centro de satide.

A C"asa do Povo dc Canha tem á volla cle 100 socios

efectívos e perlo de 70 sôcios proteclores. Adquiriu lcle-

fonia, criou um curso nocturno gratuilainente dirigido por

pcssoa competente, para sôcíos adultos. Tem distribuído

esmolas aos pobres c rcsolve, dcnlro dum espirito de jus-

lica eorporativa, quesloes ievantadas cntrc opcrários e pa-

Irôcs ; na distribuicao das csmolas atende a famílĩa e ao

ntimero de filhos. Goza cle considerável preslígio. Conlrí-

buíti com 1.000S00 para a conclusão do edífício cscolar e

tcm a idea de abrir uma avenída importantc para a frc-

guesia, assun como pavimentar uma rua coin a compartí-

cipacão do Eslado, da Cãniara e dos sôcios protcctores e

eíeclivos. Alcm dos mcihoiamentos colocam-se bracos dc-

scmpreyados nas refcridas obras. Em Marco p. p. o saldo

cm Caixa era de 2.540S00.

Settibal, 10 de Agôslo de 1937.

A BEM DA NACÂO

I) SUB DELKC.ADO DO I. N. T. P,

(a) Antonio llomcm de Mclo

Distrito de Faro

(Concelho de Silves)

CASA DO POVO

1)1:

S. liADTOLOMEtl DE MHSSINES

. . . Sr.

Aeuso a recepcão do ofício de V. . . de 12 do cor-

rcnte. de cujo contetido nolcí.

Solicita V. . . de mim uma opinião qtie se me afigura

algo difíeil de concretizar; porém, vott, namedidadas mi-

nhas possibilidadcs. tentar, cora clareza. pôr em evidcncía

o qttc a primcira vísta me parece mais necessário para a

boa marcha das Casas do Povo, isto é, para qtte seja posta

cin prái;ca a tcoría cjue lão sabiamente Sua E.w1 o Sr. Pre-

sidente do Consclho. arquitectoti.

Aa C'asas do Povo podem, tinia vez que tenham a di-

rigi-las, homens com vontade fîrmc e inabalável, c que sa-

bcm comprcender a verdadcira mecciníca do Estado Novo

Corporativo, fazcr uma obra íormidávcl, de carácter sô-

lido a bem dos trabalhadores rtirais — os mais sacrifĩcados

obrciros. Pois qtie até aqui não tcm tído quem lhes de-

fcnda os ínlerêsses.

A par das pessoas quc em cima falo a V. . .
—os cor-

pos dircctivos—-dcvcrá o Eslado embalar com todo o ca-

rinho êstc rcccm-nascido chamado Casas do Povo. Para

que o pcquenito seja maís robtisto dever-sc-lhe-á dar o

alímento nccessário a sua criacão. Hnlão jcí mais crescido,

icí homcm, cic saberá, cmtím. singrarcom a-vontade, c

Iriunfar, mesmo, na vida prática. Assím o Estado, para

coniplclar a obra das Casas do Povo, deveria dar mais

verbas, abrir trabalhos ptiblicos, debelando o dcscmprêgo,

Mas estas dádivas que viessem nas devídas alturas e não

íora do tcmpo. Um cxcmplo :
— O inverno passado, que

loi bastante penoso. foí esla Casa do Povo lieneficiada

com a oferta de Esc. 7.000S00,— cjuota parte dosmíle du-

zentos contos díslríbuídos pela H. N. P. T. — como a crise

do desemprcgo jc- tornou assttstadora, bem cra que nos

Í.Sssc entrcguc. logo. acju.ia importâncin para acudir de

momento aos mais nccessítados. Poís iníelizmente isso não

se verilicott ainda !

A agrcmiacão quc está sob a nunha prcsidência vai

muilo jionco além do papcl. . . c note bcm V. . . quc não

teni sido por dcscuído dc todcis os meus colaboradores..,

Os proprieLíríos se se compenctrassem da sua missão

poderiam, também, dar uina vida maís dcsafogada ãs Ca-

sas cio Povo. porcm isso com rai íssimas excepcôcs se ve-

ritica. Ora o meu organismo qtie eonta com ccrca de du-

zentos sôcios prolectorcs, isto c, o cadaslro claborado há

potico, pois cjuc êste ntimcro tcnde a aumentar, muito

poucos têm sido os que vieram satisfazer as suasquotas!
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Não há muitos dias trocando cu imprcs-ôcs com um

ex-Presidente duma das mais bem organizadas Casas do

Povo do Algarve, dizia-me cstc senhor :
— Podc V. ter a

ccrteza que as pessoas que mclhor podiam cngrandccer

as Casas do Povo, são precisamcntc aqttelas que mais em-

baracos llies criam. Eu tive tle cxpericncía dois ou três

longos anos tlc dírcccão tluma das primcirasse não a jiri-

meira, organizacão da prOvíncia e seí bem quantos dissa-

bores passei. Poís até dc bolchevisla fui alctttihado ao de-

legatio do I. N. T. P. i'udo por ett ser Irabalhador |iara a

Casa do Povo, pode crcr. . . não sc lembram os senhorcs

proprieLírios, alguns cstá bem de ver, qtie se dessem o

necesscírio, para viverem, razoávelmentc, aos seus traba-

Ihadores, fazíam, indírectamcnte, guerra accsa ao comu-

nismo, pois cste na maioria tlos casos, se não em todo:>

scS cria adeptos onde encontra míscria. Por csta e oulras

razôes abandonci jior complclo ludo aciuilo.

C'onio V... vc ulvcz t:t nicu c.\ coíc'Jj tcnha um

poucochinho de razao, poís na minha lerra tem tle dar-sc

o íacto Ossc por consumado ! E acjtiilo mesmo.

Lancei-me de todo o coracão á obra tla Casa do Povo

quc hojc tlirijo e sô lenho soírítlo desilusôes, port'm estas

pouca intluencia tcm exercido sôbrc mim. Tcnho vontadc

para lutar atc qttc me convenca de quc minha obra seja

infrutííera !

Llm oulro ponlo cjtie qttero aqui salícntar : As quotas

dos sôeios protectores devcriam ser de harmonia com a

conlribuicão quc o proprictcírio paga clo Estado. Acho

mais LSgico esta forma de cotizacão para quc se não dê

o caso de um pequcno proprietário pagar ígual cjuota de

um abastado. (Pcqueno proprietário, quero dizcr cm rela-

cão ao scgiindo). Pois êsle íurta-se, na maioria dos casos,

a ir mais alcm dc 5S00 mensais, como c dos estaltttos. A

niett ver entendía assim mais moralizador. Parece quc c

csla a opinião de Salazar, que segundo iníonnacôes, pcnsa

modílĩcar esta parle dos eslatutos.

As caixas de previdéncia devcriam t'azer parte mte-

gral da esfera de accão das Casas do Povo, não indo so-

breearrcgar com maís 1S00 mcnsal ao sôcio etcctivo que

muítas vezes llie faz falta para cjualquer otiira coisa.

Tenho espcrancas de que ludo o que se nota de ím-

perfcito
— se se pode considerar imperfeicão dcntro das

Casas do Povo, com o tempo deve ser burilado conve-

nienlemenle. É ciaro que de momenlo nem lôdas as eoisas

se podem suprimir e demais eslas organizncôes estâo na

sua inícincia. Eiiialmenle: 'l'ôda a correspondência oticial

deveria ser isenta de francjuía postal.

A BEM DA NACÃO

S. liaiiolomeu de Mcssincs. lcs dc Agôsto de 1937.

PEI.O PRESIDENTK I)A DIRKCgÃO

(a) JoJo Remechido SlenJcs

Nota dti Retlaccũo .■—As abic-viaturas F. N. P. T. e 1. N. T. P.

querem dizer, respcctivamente, Federajão Nacional dos Produto-

res de Trijo e Instituto Nacional de Trabalho e Previdência,

0 ConuTvsso (lc (TÍsto-Iîoi

oiu Poznan

O Congresso de Cristo-Rei, realiĩado em

Poĩnan, de 24 a 29 clc Junho praxímo passado,
tcve um carácter ínternacíonal, conforme a

idca dominante do mesmo, que se bascia nos

princípíos da luta contra o ateísmo. O tlm

cléste Congresso foi demonstrar a necessí-

dade de cleter os progressos do ateísmo no

mundo inteíro, esclareccndo as suas origens,

as suas causas e tracar um programa do mo-

vimento para um renascímento relígíoso, que

é a única base de luta contra os «Sem-Deus».

Sob o lema «Pax Christi in Regno Chrístí»

os rcpresentantes de tôdas as nacôes catôlícas

apresentaram v. <to de expĩacão. cm nomc de

toclo o mundo catcSlico, para tôclas as atrocí-

dades comctidas contra Cristo-Rei.

Xcsta esplêndída manifestaccio de disci-

plina, de clevoccio e de sacrifício, cm nomc do

Reino de Crísto, tomaram partc Belgas, Fran-

ceses, Tchccos, Yugoslavos, Polacos, Alemãis,

llúngaros, etc. IIouvc tambcm outras maníícs-

tacC)es cle carácter puramcnte cspecial. como

as homenagens piedosas prestadas â Vírgem

Sanla, Raínha cla Corcia Polaca,

De díversas cídadcs da PoLSnía acorreram

os percgrinos a C=enstocho\va, em homena-

gcm ã Virgem Santa — Padroeira da Polénia.

As peregrinacôes contínuaram aínda cm Julho

e Agôsto, coníormc as datas lĩxadas por cada

cicladc.

A atmosfera rclígiosa que reina enlre a

Juvenkide polaca, cm espccíal cntre os estu-

dantes, é uma prova das mais evidentes do

íonascímento do catolicismo na Polônia. O

cspíríto cla mais viva íé e piedade cjue se ma-

nifesta cntre os estudantes, entusiasma actual-

mente tôda a juventude polaca, q que é tes-

temunhado pclos juramentos de tîdelidade a

Deus e â Igreja, iniciados pelas organíĩacôes
da juventude, agrupadas cm tôrno da Acccĩo

CatcSlíca, e recrutando os scus membros entre

os operários e os camjioneses.

■¥- • *

«-Singular a'vilizacão e esta, desastraJo

arranjo Je coisas o que nos rege, que não com-

porfa a faailJaJe Jo Irabalfio fionesto para

caJa fioment valiJo qtte quere ganfiar o seu

pJo !*
DR. PTDRO TTOTOSIO I'TRTIRA

(Xa comcrcncia realizaJa na noite Je 5 de Jttn/îo
de 1 233, no Tcalro de S. Carlcs, dc Lisboa).
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Å OUERRÅ EM ESPÅNÍHLA
IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIINIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIh

„
A EÁREÂFdE DO MARXDSMO

—

M--fl ôdio a Jesucristo y a la Vírgen fia llegado al paroxismo, j en los "W"

centenares de Cruci/i/os acuciĩillados, em las imdgines de la Virgen bes-
_

tialmente profanadas, en los pasquines de Bilbao en que se blasfemaba
_

sacrilegamente de la Madre de Dios, en la infame literatura de las trin-
_

cfĩeras rojas, en que se ridiculizan los dimnos misterios, e.n la reiterada
_

profanaciôn de las Sagradas Formas, podemos adivinar el odio del
_

inticrno cncarnado en nuestros infelices comunistas. « Tenia jurado vin- =

garme de ti» —le dccia uno de-ellos al Senor encerrado en el Sagrario
—

; |

V encafionando la pisfola disparô contra el, dicíendo : «Rindete a los |

rojos ; rindete al marxismo". =

(Da recenle Pastoral Colec.iva do Episcopado Espanhol)

Asjiecto interior tla igreja de Mungtiia cjue l'oi diuamitada anies da entrada Iriunfal das tropas nacionalistas.

t.Tctc: "EL PtlEbLO GALLEGO,,)
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Å OUERRÅ EM ESPANIHIA
ININININNNNNNNININNNNNIINNNNINNNININNINNNNNNIINNNNIINNNNIIIIIINNIIINNNNNNNNNNNNNNIINIIININNIINIIIIIIIIINIIIIIIIINNNINIIIIINNNNNNNNNNN

Æ, EN LA OUERRÅ

w F
JL-f n la guerra como en la pa.<, la Falange Espanola Tradiaonalista

—

:-= csta siempre cn guerra. No nos íîacemos de descansos, sino de combates.

| Aro venimcs por los dormidos, sino por los despiertos. Venimos a que

! | nos sea estrecfia la piel de Espaiĩa >- a cnsanc/îarnos nosotros ensan-

_

câdndola a ella. Siempre en guerra y en revoluciôn. , I todas fioras fusiles

_

Unas fioraspara ganar la Patria contra los enemigos estranos ; otras Horas

| para ganar el Pan contra los cncmigos de dentro ; otras Horas para

| ganar la Justicia contra unos y contra ott os v dictar vida libre para todos.

= (De "El. Plieisio Gai.LEGO..

Um instantâneo Jos <t'tecbas. Ja L'ALANGE DEL >î.\\i,~actiiandc com mctral/iadoras.
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Dîl Exposiofio <lo Paris

Impressôes num postal para «A União»

«Patis, 7 SÍ957.
. . . Sr. :

Åcabo Je regressar Ja PxpesicJo Inferna-

cional e Je visitar algitns paviltĩôes. O nosso é

peqttenino mas encantaJor, e o Sr. Perro poJe
estar satisfeito porqite são eiogiosas as referên-
cias que faxem ao pavitáao, onde se oferecem

saborosas sardinhas scm escama nem esjunha.
O PalJcio aleinJo e utn verJaJeiro Jeslum-

bramento etn propercôes, ccnfôrfo e arte. A

uma al/ura Jescomunai encontram-se toJos os

confôrtos: restaurant, nuisica, fardins, espe'cie
Je praia, tefefones, etc, etc. ,- em frente, como

ameacando Je Jestrtti'cJo toJos estes proJntos
Jo trabalho, a fotice e o martelo Ja U. P. S. S.

A gente é fanta qne, senJo enormemente

amplo 0 recinto Ja PxposicJo, mat se poJe
anJar. SJo aos milfôes, os visitantes, e os fran-

ceses sabein mui/o bem explorJ-lcs».

Muíto cstimamos, como agradecemos, esta
amabilídade.

JtíTinistério das Golônias

Direcijão Geral de Administragão Política e Civil

Reparticão de Justica, Instrucão e Missôes

Decreto n.° 27:877

Tcndo-se rcconhecido a necessidade de tornar aplicá-

veis a tôdas as colônías portugucsas as disposicôcs con-

tídas no arligo 134." e seus parágrafos do decreto

n.° '27:294, de 30 de Novembro de 1936 ;

llsando da faculdade conferida pelo artígo 10.° da

Carta Orgcînica do Império Colonial e por motivo de ur-

gc-ncía, nos termos do § 2.° do mcsmo artígo, o Ministro

das Colonias decrcta e eu promulgo o seguinte :

Artígo 1.° Nos hospitais do Estado existentes nas co-

lônias portuguesas é autorízada a prestacão de servícos

de eníermagem por írmãs hospitaleiras.

§ 1." As írmãs hospitaleiras serão requisitadas pelo

respcclívo servico á Direc<;ão das Míssôes Catálicas, que

as nomeará em termos iguaís áqueles em que, conforme o

disposto no decreto n." 12:185, de 13 deOutubro de 1926,

nomeía o pessoal auxiliar das míssôes.

§ 2.° As irmãs liospitaleíras são consideradas como

pessoal em scrvico especial dc utilidadc nacional e têm

as garantias atribuídas aos auxiliarcs de missôes, o salário

anual qtie estiver fĩxado na tabela orc.amental da colônia

c dii'cito a cilimentacão.

Art. 2." Nas colonias portuguesas onde não esteja em

v'tíor o sobredito decreto n.° !2:4S5 as irmãs hospitaleiras

serão requisitadas ao prelacio diocesano, ou a quem o

substituir, e nomcadas com as obrigagôcs c direitos esta-

belecidos por portaria do govcrno da respectiva colônia,

inclusive o salárío que na respecliva tabela or^amental

cstiver consignado.

Publique-sc e cttmpra-sc como nclc se contcm.

/>c;rc; ser publicado nos
■ líoletins Oficiaist de tôdas

as cclom'as.

Tendo a comissão encarregada de vistoriar o pac.o

cpiscopal cla colônia de Macatt avaliado em 60.000 pata-

cas o cttslo mínimo das obras da sua rcparafão ;

Tcndo o bispo da respectiva díocese pedído quc Ihe

fôssem eutregucs 12.000 patacas e tomado o compronhsso

de cfectuar sômente com êsle dinheiro as rcparaîôcs de

modo qtte no referído paco não seja necessárío eíectuar

novos consertos durante vinte e einco anos ;

Considerando quc, devendo as refcridas obras ser

ctistcatlas pela vcrba compctcnte do orcamento privativo

aomcntc podia efecluar-se nos termos do rcgulamcnto ge-

ral respeetívo, de 11 de Novembro de 1911 ;

(Dlárlo do Ooirârno- -1.' Série—N.° 167

—de 20 de Jnlho de 1937.)

g*i _

•—}. —y
« Pacos do Ciovêmo da Repúblíca, 20 de Julho de

Urg30S G I 13Í10S —

K6p3r3£06S 1937.—ANTÔNIO ClSCAR 1)E b'RAGOSO CARMONA — Antô-

/-, .
x j i nio de Olivcira Salaxar — T'rancísco Jose' Vict'ra Macfiado.

• Orandes orgãos de Igreja •

JOÃO SAMDAIO
Travessa do Monte, 7

LISBOA Direccão Geral de Fazenda das Colonias

Telefone 9 7431
Reparticão de Fazenda e Alfândegas

-f • -^
Decreto n.° 27:947



A UNIÃO 919

Considerando porém que os referidos pedído e com-

promisso represcntam uma cconomia dc 48.000 patacas ;

E atendendo ao que foi proposto pelo Governador

da colánia de Macau ;

Tendo em vísta o disposto i\o artigo 28.° do Acto

Colonial e por motívo de urgência ;

Usando da factildade coníerida pelo n." 4.° do § 1.°

do artigo 10.° da Carta Orgânîca do Império Coloníal

Português e nos termos do § '2.° da mesma disposicão, o

Ministro das Colônias decreta e ett promulgo o seguínte :

Artigo íinico. E autorizado o governador da cokSnia

de Macau a entregar ao bíspo da respectiva dioccsc, para

as dcspcsas com as obras de repara;ão do edifício do

paco episcopal, a quantía de $12.000,00, qtte saírá da

verba de §45.000,00 inscrita no capítulo 3.°, do aiiigo 9.",

n.° 1 (alinea <?) "Despesas de conservacão e aproveita-

mcnlo; prédios urbanos (comprcendendo constrttcôes mi-

litarcs).,, do orcanienlo privaiivo das obras públicas da

mesma colcSnia para o correntc ano econcSmico.

§ tinico. O biS|io da diocese de Macatt prestara con-

tas, devidamente documentadas, das despesas feitas com

as mesmas obras, nos termos cjue o govcrnador da colô-

nia rcgulameniar.

Pttblíque-se e eumpra-se como ncie se contém.

I'ara ser pttblicado no ■•■fíotcíím Oticial- da colonia de

Macaa.

Pacos do Govcrno da kcptiblica, 12 de Agôsto dc

1937.-—Antônio Ôscap. 1)E Epagoso Capmona -Antottio

Jc Olipcira Saiaxar -Trancisco Vicira Macfiado.

(Didrio do Govírno l.a Série—N." 187

de 12 de Agôsto de 1937;,

•¥• • *
-

Llvras e PÉitaiii
A Divisão Provincial do Novo

Côdigo Administrativo

(Confercncia rcali.zada na Sociedadc

de Gcoyra/ia de f.isboa. em i'i

de Jnnlîo Je H\17).

por Aristides de Amorim Girão

l'roicssor da Universidadc dc Coimbra

O sr. Dr. Amorim Girão, ilustre professor da Uuiver-

sidadc de Coimbra, publícou em livro a stia conccítuosa

confcrência, rcalízada na Sociedade dc Cicografia dc Lis-

boa, em 14 de Itinho passado.

Trata-sc de um trabalho de aetttal inlercsse, inspirado

em conceitos não estranhos ás realidades, proittndamente

erítíco, em que o sr. Dr. Amorim Gircĩo jtistífîca o seti

modo de ver quanto as conveniências de atender na rc-

forma das circunscric-ôes administrativas.

Llma das maís ponderosas reflexôes, que se lê a pá-

ginas 15: "Visando a nova organizacão fins econômicos,

tinham estas circunscric.ôes de aproximar-se tanto quanto

possível das grandes divisôes rcgionais, divisôes homogé-

neas, associando todos os tcrritôrios semelhantes, sem dci-

xar de ler em conta as comodídades dos povos e a atrac-

cão dos ccntros urbanos regíonais, condicão essencial para

uma'boa divisão administrativa,,.

Tambcm Almeida Garrett, no seu díscurso patiamen-

tar em sessão da Câmara dos Pares, de 21 de laneíro

de 1S54, afĩrmava :
— "a autorídade central tem direito e

obrigacão dc velar por qtie os interêsses das localídades

se não choquem e contraríem em preíuízo comum.,.

Mas os ínterêsses das loealidades nem sempre podem

eom a reaccão de otitros intercsses e paíxôes, e daí...

Veio assiin, a conícrência do sr. Dr. Amorim Girão,

em boa oporttniidade ; e, publícando-a, prestou um bom

servico, pelo menos, ao público ínteressado em formar

opinião sôbrc bases sérias e expostas com conscicnciosa

conviccão.

Os lenteiros dos Arredores de Viseu

por João de Carvalho e Vasconcelos

lingenlĩeiro-Ajránemo

A kepartíeão de Estudos, Informacão e Propaganda,

do Ministcrio da Agricu'tura, vem prcstando um apreciá-

vcl servico edítoríal para a divulgafão de estudos dc ín-

íormacão técníca.

Na séríe de estudos que vêm sendo publieados, tîgura

o optisculo "Os lenteiros dos Arredores de Viseu,,, do en-

genheíro-agrônomo sr. João de Carvalho e Vasconcclos.

Trata-se de um euidado trabalho de observacão e

lccníca em qtte o autor regísta as varícdades herboreas

dos lenteiros ott lameiros dos arredores de Viseu.

Estes estudos, orientados quanto possível em sentido

prático, deveríam tornar-se extensivos a tôdas as regíôes

de criacão pecuáría. e acompanhados das nccesscírias pro-

vidcucías para o rcndoso cttltivo dos tcrrenos lentciros.

De resto, o attlor aprcsenta conclusôes de ordem

:ccnica c práticas que parecem incluír uma boa parte do

uosso modo de ver.

Enciclopédia-Pedagogica Progredior

dirigida pelo Prof. Adolfo Lima

Acha-se pttblicado o 7.<> fascícttlo desta Enciclopcdia

em quc se notam a-jiroposito de algttns voccíbttlos, dcsen-

volvídas c curiosas consideraîôcs não fciceis de cncontrar

em publicacôcs de idcntica tînalidade.

A cdicão é da Livraria Escolar Progredior. 158, Rua

de Passos Manuel, 162—Pôrto.
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«Sonetos e Sonet:ihos»

pcr João Rico (G 5 'ie da Ria)

João Rico, inspirado murtozciro, retititu nim opuscuio

56 sonelos tla sua inspirai;ão. I.ccm-se com agrado : e

agradam bem alguns motivos que interessaram o estro de

João k>ico.

Parece-nos que o autor não prctendcu sujeilar-se a

determinada escola poétiea, cantou com desprcoctipa^'ão

conseguindo, até. bom humor, nem sempre apanagio das

producôes poéticas.

Pátima

A'orJoão Serrão Gintra do Vale

Trata-se de tima peca de teatro, cm um acto. com

aprovacão cclesiástíca, ínspirada na religiosidade das pc-

regrinacôes e aclos de culto em honra da Scnhora de L'á-

lima na Cova da Iria.

É um trabalho de critcrio apologético, bem cuidado

juanlo ao argumcnto; |iorém, talvez ttm pouco diíícil a

reprcsentacão, sc o autor a destinou para amadores de

mediocre cultura. A cdicão c da Minerca Comercialác Heja.

«E1 Pueblo Gallego*

O dicírío de Vigo
- "1:1 Pucblo Gallego,,

—

ôrgão da

l'alange Espanhola Tradicionalista e das J. O. N. S. pnb'i

cou dois primorosos mimeros, rcspectívamente. nos dias

IS e 25 do pretc'ríto lullio, para comemorar o 1." anivcr-

sário do Movimcnto Nacionalista e o Dia de S. iiago

festa nacional do Patrono da Espanha.

Å ilustre Rcdaccão de "1:1 Pueblo Ciallego,. aprescu-

lamos as nossas corcleais felicitacôes.

«Antena»

Tcmos rcccbido com lôda a regularidade esta inlercs

sanlc e valiosa revisla mensal de T. S. L'. tjtte tle titimc.o

para ntimero sc aprcsenla com maís atracnle matcría e

aprescntacão.

O númcro agora rcccbido. o dccimo, é um repositorio

de asstmtos técnicos que todo o radiotilo devc saber.

Ouis a RednccAo de "Antcna., Icr para com os leíto-

rcs dc "A União,, a gentileza dc Ihes oferecer um exem-

plar dos iá publicados, bastando para isso fazer o pedido

num simplcs postal para a sua Redaccão :
— Rua Díonísio

Pinho, s n
—Vila N'ova dc Gaía.

«0 Castelovidenses

Com o número 1S9, pttblícado no dia 10 do correntc

més. entrou no 6." ano de publicacão o semanário regio-

nalista "O Castciovídense,, dc Castelo de Vidc, o c|tic

mtiíto nos apraz regislar com os nossos cumprimentos dc

íelicitacôes e votos dc prosperídades.

UiShutomobilistas!!!

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

automobilistas conscientes e econômicos. Por-

quê? Sorqae descarboniza e lubrifica o vosso

motor em marcha. Sxperimentai-o uma vez e

usá-lo-eis sempre.

Pedidos a:

NETOIOSOL, L.da

Hua Virlato, 8-c e 8-d

Telef. 50537 LISBOA

CORONIN

Sh mais econômica, resistente

e duradoira tinta de esmalte

• • holandesa • •

AíiEWĨE:

|áli» d«? FreÍtai

Jiua de S. Jiicolau, 13, 2.°, Ssq.

Telefone 2 9776 I.ISBOA

ÊSTE NÚMERO FOl VISADO

PELA COMISS.ÂO DE CENSURA

**A. UNIA.O" recomenda aos seus

leitores as casas anunciadas neste número
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