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Neste número :

O bom caminho da reîlexão

0 Estado Corporativo
"1955 c, como já cscrcvctt algue'm, c ano

mais fccundo da dou/rina corporativa cm Por-

tugal. Em Sctcmbro dcssc ano publicava-sc o

listaluto do /'raba/fio Nacional, constitucm-sc

logo a scgttir os Sindicatos .\acionais c as Ca-

sas do Povo, assina-sc cm 1951 o primeiro

con/ra/o cotcctivo de Trabalho e ccnstiiue-se a

Camara Corpora/iva.

Comcca a efcctivar-se dcsta forma, dcva-

gar mas segaramente, uma verdadeira rcvolu-

cao de carácter econômico e soct'al. Cpcra-se

«iima transfcrmacão profunda na esséncia e

na crgãnica do Estado, faxendo da vt'da

eccnámíca elemento de organi.<acao polí/ica,

pondo c trabalfio, seja qual fôr a sua forma,

entre os conceitcs básicos da nova vida sc-

ciah {5ala.<ar)y>.

(l)a ccnfercncia rcalizaJa pelc Sr. Dr. Aristi-

Jes de Amorim Girão, na Sociedade de

Geogratia de I.isbca, em /■> do passadc

mês Je Junho, e suborJinaJa ao tema

.A Divisao l'rovincial Jo Xcrc CcJigo

Administrativo ).

—

•¥■ • *

Êste número foi visado pela Comissão de Censura

A funcão do eleitor é escolher os homens

mais competentes para uma boa administra-

cão : homens honestos, prudentes, sensatos,

e de bom conselho.
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022 A L'NIAO

O bom caminho da peflexão
11 m in m m m m in in 111 ni in n

Este flori/cgio de idcas lão ncccssarías, redigidas por mcslres, consagrados âs mais attas

questces scciais
— O bom caminho da rcflcxão —

, como sc vê, não teve o classico mês de fe'rias

estivais- . ■ ,• aqtu' estcí, ncste mcs de Sctcmbro, corn um ncvo labor vindo do Brasil amigo, onde

o nosso pedido acfou virtude e talcnto, mcrcc do culto fervoroso do dilccto nacionalista a quem

o contiamos.

Por fclicidadc dcsfa campanha e scmpre oportttno repctir os nomcs dos insignes autores

que vêm scmcando nas páginas dc «A União> idcas fundamentais c indíspcnsávcis ao fîomem

social-. — Gabral Moncada, Amorim Girão, Gunha Goncalves, fvlarcello Gaetano, Afrânio

Peixoto, Miguel Sancho Izquierdo. Almeida Eusébio, Domingos Pinto Goelho, Antônio

Gabral, José Mariano Mota. Oliveira Guimarãis, Martins de Garvalho, Novo Gampelo.
Fidelino de Figueiredo e Felipe Gil Gasares.

Para fionra desla campanha arquivamos agora o teslcmunho do grande pensador brasi-

leiro Tristão de Athayde, cuja vo.< e escutada com o maioi' respcito, dírcmos quási cotn tin-

cao, tanlo no lirau'l como cm Pcr/nga/
Sua /:x.a cnriqttece as páginas dc A União», dcdicando o scu cstimado origina! â con-

ccjxão catcílica cla vida.

Paqui por dianle, enlrcmos a considcrar a vir/ude c o talenío do consagrado escrítor:

/\ divisão dos modos cle vivcr cm— contem-

plativo, actívo e míxto--é uma dessas con-

cjuistas cternas da intelioéncia humana, cjue

vdinos encontrar tanlo entre os pciisadores
antioos, como entre os medíevaís e os mo-

dcrnos.

A vida conlem|)lativa é a que se dedíca â

larefa dc consíderai" a Vcrdade. Seja essa

verdadc relativa ou absolnta, seja o Ser Su-

premo 011 cjualtjuer das cssências apenas jiar-
ticíj)adas.

A vída cintí^û é a cjue se enlreoa «a alouma

acgão cxteríor» (l), iicto aj)enas no sentido

de cxterior ao |5i"c)|)rio corpo, mas de ajilicado
a uma tinalidade modíticadora do objectc>,

scja êlc nossa vícla ínterior ou cjualcjuei' acc.ão
realmcnte e.xleríor a nôs, isto é, nos oulros

homens, ou na natureĩa visível.

Quanto â vítla mixta, de cjue fala Santo

Aoostkiho, (<J), desenvolvendo um j)ensa-

mento secundário de Yarrão, —

ou é a aj)Iiea-

Cão símultctnea a uma c outra dessas fornuis

dc vicla, citi uma combinacao de ambas.

A base, jiois, é a clííerencíacão cntrc duas

formas simj)les e irredulíveis de vida -a aetiva

e a contemj)laliva. que S. Greoôrío símbolira

cm duas tîotiras biblicas: a vida contem|)laliva
em Raquel, de beleĩa soberana e tranciíííla ;

a activa em l.ía, de olhos enfermos, mas fe-

cunda, ísto é, vcnclo mein^s mas procluníiido
mais.

Hssa dístingcio entrc as duas fonnas clás-

sieas e |)eríeitas, em sí, de vída, que vamos

cncontrar nos orandes |)ensadc)res paoãos e

cristcĩos de toclos os tempos, clevc cc)mpletar-
-se j)or uma disposiccĩo jercírquíca de ambas.

A vida contem|)lativa e a vida activa não

se disptVm no nicsmo j^lano de dionidade e

de iniporláncia. Diferencíando-se seo;undo a

sua finalidade, lambém se díspôem se<jundo o

valor dos tins a cjue se destinam. 1: sendo o

últímo objectivo da vída contemplativa a con-

siderac;ão da Verdade Suprcma. ísto c, de

Deus, - constitue cla intrínsccamente uma forma

dc vícla su|)erior ã vída activa, cuja fînalidade

é a crdenacãc, seja do homem em si mesmo,

seja das coisas ao homem, seja dos homens

entre sí, e j)ortanto tendo j)or último o homem

ou a natureca exteríor, objectos em sí mesmos

inferiores a Deus, criador clc um e de c^utra,

Pôem-se, pois, jerarcjuícamente vída aetíva e

vida contemplatíva, não havendo cntre clas

nem cc^nfusão, nem separagão, nem parale-
lismo.

Ncĩc) hcí confusão, pcirque se distínoucm

entre si, de modo irrcdutível, coníorme os tîns
a que sc aplicam, rcjîcrcutindo na raĩcĩc) de

ser dcsses tins c nos meios de se checjar a êles.

Ncĩo há separacão, porque uma e outra se

com|)letam e podem |)erfeitamente coexístír

na mesma pessoa, scndo que na ordcm sobre-

natural se líy'am por uma virtude comum
—

a

carídade, que c? o laqo suprcmo e teolôsjico
das duas vidas, uníndo o amor do prdximo,
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da vida activa, ao amor a Deus, da vicia con-

tcmj)lativa.
Não há, finalmcnfe, paralclismo, por não

sercm ídénticos e ecjuívalentes os objectos a

quc sc aplicam.
Ncm coníusão, nem separacao, nem para-

lelísmo, c sim subordinac<ĩo relativa da vícla

actíva â vída conlemj)lativa e a união linal

de ambas -quando passamos da vida mcra-

mentc humana â vida crístã, islo é, cjuando
subimos da ordem cia natureza â ordcm da

graca. pela vida apostolica, que e. segtmdo
Sanh) Tom.is, a forma maís perfeita de vicla,

j)ois -'<assím como c melhor ílumínar que

apenas olhar para a kn, assim lambém é

melhor dar aos outros os frutos da prôpría

contemplncão do que apenas conlemplar». (3)
Mociernamente, c de modo todt) particular

a j)artir do séeulo passado, vimos assistindo

a uma desordem cresccnte, nesse modo clc

disj)or as cluas formas íundamentais cla vida

humana. Na ordcm lilosôtica, ou assístímos a

um desconhceimento progressívo do valor

ontolôgico da filosotia, como íorma de conhe-

cimcnto cla verdade, tanto intcrior como extc-

rior ac) homem, e a sua lransformac,ão cm

méra atitudc subjectiva pcrantc o mistcrio

incessível do nuinclo cxtcríor, voltando-se ao

ponto dc vísta estôíco cle que tudo no mundo

é opinião, ou vcmos o desconhccimento da

caj)acidade de asccnsão do íntelecto cspe-

culatívo, do plano das coisas visíveis ao clas

coísas ínvísíveís, pela subordinacao da tilosofia

âs eíencías naturaís e mêramcnfe c.\|)erimen-
tais.

I; enconliamos, ainda, a negacão de tôcla

a j)ossibilidade de adecjuaccio entrc a intelí-

gêncía humana e a esséncia dos seres, redu-

zíndo-se a vcrdade a uma sucessão de sistc-

mas tilosoticos, como cjucr o hegelíanísmo cui

o neo-hegelianismo, cjtie assím sobrepôem a

ojiínião â ciêncía -ou então ao mero scrvico

qtie cla possa j)restar ao homcm, como c|uer

o pragmatismo.
Estabe!eceu-se assim a oposicvio cntre cic'n-

cía e mística- c a vida passou a valer, menos

pelo valor do objecto a c|tie se aplica a sua

finalídade, c do cjue j)elo poder cjue confere

ao lioiniiii na observacno, penetrncão e do-

m'macão das coisas exteriores. O resultado

foí chegar-sc a uma dissociacao entre vida

activa c vida contemplativa, cujas orig'ens

alguns atribuem ã rcvolucũo tilosotica car-

tesiana.

A díssociaccio quc Descartes estabcleceu

entrc o pcnsamento e a exlensão, cntre o espi-
ri/o c o corpo, cntre a consciência e os íenô-

menos psicole^gicos tambcm se transmitiu âs

duas formas ctcrnas cle atitude do homem em

face das coísas. Estabelecendo a prcemínêncía
cio pcnsamento sôbre o acto, como c.xprcssão
Liltima da nossa essência vital. climinou Des-

cartcs a intinui ftisão que os unia. na fîlosofĩa

tradicional c no bom senso, dando o sinal do

paralelismo das duas formas de vida, tão

caractcristivo dos séculos pt)stcríores.
O mundo moJerno íeĩ dessa separacão

um clos seus postulados fnndamentais, e os

homens cie pensamcnto c de accao sc divicli-

ram em campos opostc)s, fc)rmandc) duasclasses

diferentes, c crianJo cntrc sí uma bancíra, quc
ísola o filôsoío ou o místico do homem eco-

ncvriico ou cMícc). Os primeiros, dedícados â

vída contemp/ativa, procuram a tilosofĩa pura

ou a es[)írítualidade |)ura,lanc<3ndoaos <clercs»

cje ncio desdenham a acccto, a pecha cie «traí-

clores* (benda). O^ seoundos, dedicadcis â

vida activa, lancam-sc na accão pura, dcsli-

yada ck) |)ensamcnto cau da mística, olhantlo

o mundo sob o ânoulo do primado integral
da tc;cnica, comci tão expressivamente vemos

nos tilc);oíos russos da Rcvcilucão.
lî comca, nt) nuindo moderno, c^ ambicnte

é muito mais técnico que tilosc')tĩco,— pois as

sjrandes invencces modcrnas são menos da

ordem do espírito cjue da matéria, e sabemos

cjue o ambiente de uma époea é funccto do

terrcno a cjuc se aplica a sua originalidade
criadora o resultado é cjuc se ínventcm os

termos da ordem cartesiana dos valores. P ao

«cogiic, ergo sttm ,
sucede tim *ago, ergc sam»,

iicio mais no sentido harmonioso e justo que

faH do «ack) a esséncia do scr»,(Louis Lavelle),
e da accao c contcmplaccĩo das duas formas

inscpai\íveis do composto humano,—mas no

de umu hípei'trofia cia acc<ĩc^ concomítante ao

descréditc^ da vida es|)eculativa,na ordem tilo-

sc)tîca, c da contemplatíva, na ordem mística.

Tcida a vida socíal moderna eslcí penetrada
dcsse ativismc, cjue \az da acccio cxteríor a

metlída de tôdas as coísas. A prosa domína

a j)t)csia: a arquítectura a pĩntui'o ; as ciêneias

|)i'citicas sobre[)ujam as cspeculativas: consi-

cleiam-se os rcsultados mais que os princípíos,
e o ruido é mais a[)iecĩado cjue o silcncío. . .

Tudo ísso Scĩo manitesiacôes variadas do

mesmo fenômeno de ínversão de valores cjue

se segtiíu ci dissociac<io entre vida activa e

vída contempiativa, conscqiiente â vĩtúrĩa do

cartesianismo.
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Como nos colocar perante ésse dilema?

Qual dcvc scr a atitude do homem crístao

díante dêle?

lîssa a pergunta qtie se nos depara logo
no pôrlico dêste livro, onde procuramos a

solucão catôlica para a sêde de plenitude que
anima os homens do nosso tempo.

Nessa filosofia da vícla para alcancar rca!-

mente essa plenitude a que aspíra nossa

sêde de reali=agão intcgral da potencia hu-

mana, deve ser ao mesmo temj:>o
— uma filo-

sotia do ser, cla expanscĩo do ser e do dever

ser.

A essência, a comunicacao e o ideal—sao

tres consideragôes cjue nunca podem aban-

donar uma vicla plenamente vivída. A primeíra
nos leva semprc a não nos contcntarmos com

as aparências dos íenômcnos, mas a tentar

esgotar semprc as possibilídadcs do nosso

conhecimcnto das coisas, dos seres e dos factos.

Nenhuma aclivídade mêramente pragmálica
ou naturalísta pocle contcntar um es|)írito

preocupado em descer sempre abaixo cios

acídentes. Logo a ciência, que nos mostra as

relagôes constantcs cntre os fenômenos, a lilo-
sofia que nos dá o conhecímento dos liltimos

princípíos do universo, e a religião que nos

elcva â ordem sobrenatural e nos revela o

sentido profundo c o destino líltimo de tudo

o quc c- são activídades cjue a nt)ssa scclc de

penetrar a essêncía das coisas torna iiulis[)cn-
sávcis como básicas de nossa vída em espí-
rito de plenittide. A vida especulativa e a vida

contemplatíva são, pois, a base de tôda a

nossa e.xistêncía. L como a vida místíca C" o

ápice dcssa posigão íundamental, [^odemos
concluir que não luí vida completa cjue não

se baseíc numa vída religiosa |)rofunda, cjue
nada subtrai cm nôs c tudo completa, fa=en-

do-nos vcrdadciros partícipanles de Cristo e

de sua Igreja.

Mas não basta a essêncía para nos salis-

faĩcr a sêde de rcaliragão humana. Todo o

ser completo é ex|)ansivo por si mesmo, [)ois

que a transfusão clo ser a outro é natural a

todo aqueleque j)císsuc a vida em abundância

Logo não nos j)odemos eonlentar com a visão

das coísas;— jarccisamos comunicar aos oulros

o conhecimento dclas e a riquera cjue adcjui-
rimos com csse conhecimcnto. Dcvenic)S j)or-

tanto complctar o estudo das cc)ísas com o

seu amor,- o conhecimento das vcrdades com

a sua comunicagão. E ncssa vída de transbor-

damento do scr e de sua comunicaccĩo é cjue

está a vída activa, a vida extcríor, a vída de

relacão e de operacão sôbre os outros homens,
as coísas e os acontecímentos.

Logo, â vida contemplativa vcm somar-se

naturalmente a vida aciiva. Par'a que a con-

templacão não sc transforme numa simples
atitudc de expectadores, perante o uníverso,

piecisamos completá-la com a acgão. Por esta

não contra'Ji;emos aquela; completamo-la.
Não dímínuimos cm nada nossa e.xpansão,

mas, llie comunicamos ao contrário, novas

fôrcas de fecundacão, transmitíndo o que pos-

suimos, elimínando o que dímínue e corrigindo
o que sc desvia da tinalídade.

E jcí agora tocamos o terceíro cios pro-

blemas inseparávcis de uma filosofia da ple-
nitude vital— o ideal. Não basta o ser e a sua

operacao. Precísamos acrescentar-lhe a sua

correcgão. Tôdas as coísas agem em vísta de

um tim. Mas scí a perfcícão é que tradu* a

adequacão do que é com o que deve ser.

I: numa vida tjue aspire â plenitude, não basta

sct"; iicĩo basta comunicar o ser; c preciso
fa-er com que êle atínja a sua perfeigão na-

tural ou a ela se encaminhe.

Dêsse conjunto se vê que uma fîlosofia

catôlíca da vida—que aspíra por natureza a

plcnitude da essencía, da comunicagcão e do

ideal— não j)odc, ser apenas contemplatíva ou

apenas activa. É que sc) da soma das duas

íormas é cjue poderá derivar-se uma norma

de vída que satisfaga.
Mas cjual o nexo que liga essas duas faces

da nossa vitalidade—uma voltada para Deus

e outra para os homens; uma apoiada na

contemplagão da verdade e a outra aplicada
âs nossas relagôes com as coisas inertes e os

seres vívos ?

O lago que liga a vida activa â vida con-

templativa, ou více-versa— é a vida apostôlica.
Devemc)s guarclar a jerarquía proposta por

AristcStcles, poĩs é apenas a espresscĩo do bom

senso e da ordem natural dos valores. A vida

activa se subordina â contcmplativa, nos cn-

sína Aristôteles, porque esta é segundo a inte-

ligcncía c aquela segundc^ as coisas cxteríores;

[)orcjue a contcmplacão se prolonga [)ela cter-

nidade, ao passo que a accão, como tal, cessa
com a vida; porcjue a contemplagcĩci dá mais

alegrĩa, ao passo que a accão nos enche de

preocupagôes e desiluscies, pelas suas dificul-

dades: [)orque a contem[")laccĩc) exíge menos

para su.i satisfaccio, pois a verdade no íundo

é símples e una, ao passo cjue a acgão e.xige
muito, |)orque toca em muitas coisas, e dessa

multiplicidade nasce necessâríamente a insa-
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tísfagão; porque a contcmplagão é amada

por si mesma, ao passo que a acgâo o é

apcnas como mcio para alcangar alguma
coisa extcrior a ela; porque a contemplagao
é o repouso e a acgão é o movimento c por-

tanto o cansago; porque a contemplagão está

na esfera do Divino e a acgão na do humano,
e enlim porque a contemplagão é específica
do homcm, ao passo que a acgcio c comum

ao homem c ao animal.

Mas a vida contemplativa, por sua ve=,

acresccnta Santo Tomás, atinge a sua plení-
lude, cju.nido se volta para o «ensino e a prê-

gagão», porcjue levar ac)s outros o que sabe-

mos, o que temos ou o cjue contcmplamos, é

mais litil, mais valíoso, e mais co.mjucto do

que saber. possuir 011 contemplar. E o cjue ía =

a vida apostôtica (4).
Assim é que a solugão catôlica a sécle cie

plcnítude que o homem de hoje possue,

abrange o h.omem cm suas formas essencíais

e na sua ordem natural, que coloca os valorcs

espírituais como fundamcnto, mas considcra

que os valorcs prátícos, longc clc contrariarcm

aqueles, completam-nos, pois levam a eícctí-

vagão, na sociedade, do cjue de oulra forma

sería o jMÍvilégío cle poucas almas cie eleigão.
E longe de contradÍHerem os primeiros, cons-

tituem uma cxcelente prcparagão para êles,

poís «a C\da activa dispôe a vida contcm-

plativa* (?) c dcvc somar-se a cla, jx)is a acgâo
entre os homens sc) serci rcalmente fecunda

quando a ela levarmos tudo acjuilo com cjuc

cnriquecemos a alma na conlcmplagão das

verdades divínas. (o).
Como resultado prátíco destas consíde-

ragôes iniciais, podemos concluir:

cjue a vída plcnamentc vivída abrange
tanto a contemplagao como a acgcio;

qtic a vida actíva cstá por nafure=a subor-

dinada a vícla contcmplatíva e sô

scrá dígna do ser humano quando
obediente aos nríncípios haurídos na-

quela ;

quc a x\da apostôlica re()resenta o com-

plemento necessário dcssa sonia das

duas formas funciamentais cta exis-

tência;

ciuc a accão catálica, portnnto, cujos pos-
tulados e cujos métodos vamos estu-

dar, ao longo clêste livro, não reju'e-

senta dc modo algum o polo oposto
â contemptacão catclica, mas, ao con-

trário, c o complcmcnto ncccssario

des/a, como a operagão seguc o ser.

Eís o motívo da grande e capital impor-
tância da Acgão Catdlíca. Eis porquc Pio XI,
o «Papa da Acgao Catôlica», pôde escrever

cstas c.xprcssívas palavras:
— «A Acgão Catd-

lica é ínseparável da v\da catdlíca, porque
não podc haver vida sem acgão, e a acgão é

a expressão maís natural e maís espontânea
cla vida.» (7)

Encontramos, na acgão catc)lica assím com-

preendída, a solugão do jiroblema cta plení-
tudc cla vida, dessa sêde de catolicídade, com

ciue as novas geragôcs cada ve= mais se apre-

scntam em face do século. Ela não é um sím-

ples aaivismo catôlico ou um método mais

técnico de organi=ar a vicla da Igreja, no

inundo moderno, e sim a vída catôlíco em

sua plenitude. E por isso é que nela vemos,

comc) dí = aínda o Santo Padre, «a acgão na

perfcígão e na plenitude do cristíanismo», (8)
para arrancar os homens e as nagôes de hoje,
âs novas invasôes ou antes írrupgôes de bár-

baros, quc amcagam aníquilar tôda a heranga
do Sangue cjue Cristo dcrramou, uma ve=

para semprc, pela redengao do género hu-

nidiio.

XOTAS

(I) Stim. i'eol.— II, II.'K', c|. 179, art. 2. corps.

(2) I)c Civ. Dei, XIX, eaps. I, 2, 3 e 19.

13) Sum. 'i'eol. II. Il.ac, q. ISS, art. 6.

(1)-"A vida mística está, por stta natureza, na di-

rcccão da plenitude da vida cristã. Lssa vida, gracas â

sua fundac;ão c å sua manutencão por Cristo, não c uma

vida isolada e solitciria. O místíco pertence a Igreja.,,

I Anscttn StoU O. S. 15,—Thcologíc der Mystib. P. Pustet

1936, p. 82).

(5)-Stun. I'col. -II, ll.'K'. q. 181, art. 1, ad. 3.

16)
— "Cum aliqttís a contemplativa vita ad activam

vocatur. non hoc fil per modtim subtractíonis, ^sed per

modum addilionis... (Sttm. Teol.— II, ll.',c, c|. 1S2. arl. 2,

ad. 3).

(7) Discurso dirigído a peregriticicão da "Lrance du

Travuil,, em 20 de Maio de 1929 (apud. E. Guerrs:— L'Action

Catholique. l:d. Desclée dc brouwes, 1936, art. 17).

(S)
- Discurso ao Consclho da Aecão Catôlica Italiana,

9-3-192; (aptid E. Gncrty, art. 20, in tinc).

--

+ • ¥
-

Xas eleicôes para a escô/fĩa dos ho-

mens bons e preciso que se salve a dou-

trina, a verdade e o interesse da represen-

tacão.
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Algumas palavras sôbre as Missôes Catôlicas

no Portugal Ultramarino

Do Sp. Bispo de Macau para "A União,,

Porque cs problemas cclcniais vcm mere-

cendo interésse justiticado e crcsccnte, são cs

mcsmcs tão ligadcs á vida missionária quc o

enlusiasmo de tcdas as manifestacccs em prol
das colúnias lcm de dcspertar á lembranca os

senlimcntos palrioíiccs dcs missicnários porttt-

gueses.

Culro senlimenlo nao nos anímcu a pro-

curar, em questao de tamanha niagnilude para
o nosso Jmpcrio Colonia/, um verdadeirc íeste-

mtinho quc trctxesse, aos leitcres dc Á Llnião,
a/irmacô'es ccnvictas e ccnlîecca'cras.

lionrou o nosso dcsc/o, Sua t'xc' ÁVf."m c

Sr. Pispo de Macau, f). Jos-J da Costa Xuncs,

que se dignou correspondcr ao nossc pcdido
ccm es/a car/a de exprcssão serena e evcca-

dora :

Macassar, lullio de 1937

Me<i caro Sr. IV Tavares de Almeída

Esqucido cntrc papcís, fui encontrar, nas

vespcras da minha partida para Timor, a sua

carla dc De=embro c'ill íiuo, em que me pedía

«a/gttmas palavras scbre as Missccs Ca/clicas

no Portugal Ultramatino>-.

Aproveítando csta j)cc|Licna demora nas

leslebcs. venho satisfa=er o seu pedído.
Escrevo-lhc cluma varando do Grand liotel,

tendo na minha frente a velha fortale=a por-

tuguesa, que os domínadc)res crismaram com

o nome de iJottcrdatn.

E cu |)unha-me entcio a pensar nos teni|)os

distantes, em cjue nos acjui davamos leis c

ehamavanic)s o indígcna ao eonvívio da civi-

liĩaccio crístã.

Quando os holnndeses nc)s expulsaram cie

Macassar, havia \\a cídacle e arredorcs '25 mil

catolícos; lioje sô há um escasso milhar.

Calvinistas fanáticos, os holandeses, â ma-

neira que ocupavam as nossas colônias do

Oriente, destruîam sístcmåtícamcntc as míssôes

dos «papistas», como pejorativamenle nos

classitieavam. O tcmpo foi atcnuando êsse

cktio religíoso. mas os estragos causados pelos
liátavos âs obras do iu)ssc) apcistolado missío-

nario, na Grande c Pecjucna Sunda. para sci

delas falar, Scio aínda hoje palpáveis. Por

e.xemplo, aquí nas Cclebes, deí.xámos nume-

rosíssimas crístandades, lanto ao sul, na regíão
dc Macassar, como ao norte, em Menado.

Pois qtuísi tôdas apostataram, sob pressao do

sectarísmo calvínisla.

E hci aíncla quem, desconhecendo a histcí-

ria ou deturpando-a proposítadamente, nos

acusa cle víolência na ju'opaganda do Evan-

gelho!
Vioiéncia, empregaram-na, contra nôs, os

lĸ)inens iliĩvos do norte, cjue [)cor estas rcgicies
andaram a traficar, por conta cia Companhia
das Indías. 1: nãci era que desconhecessem o

cspí,"ito de sacrifício c c)s sentímentcas de bon-

dncle, cjue animavam os antígos míssíonários

portuguescs.
Basta ler o relatôrío cio almirante holandês

Van dcr Ilagcn, quc em 1605 se apcxlerou de

Amboina, onde contavamos 16 míl cristãcis.

O relalôrío íoi escrito cm 1617, isto é, quando
cís nossos paclrcs jcí tinham sído substituídos,
liavia D2 anos, j)or pastores protestantes, mas

que paslores!
*t'sles habilantes das Mclucas (dí= Van der

/tagcn) são hcmcns simpics e sc tcm patavras
de Icuvor para os missicnánics porttigaeses.

Na stta opinião, eiam homens mttito pie-
dosos e pnnham o tnáximo cuidado em instruir

os Ambcincnses c os indígenas das outras ilhas,
que éles não cessavam de peccorrcr eni tcdas

as díreccôes, aldeia por aldeia.

S'inguém os via em estado de -embriaguês,
ncm por lugares de dancas cu em banquetcs.

Xingue'm os enccnlrava a pcrcorrer ĩlcrcstas

como macacos. mas sim ccupados nc exercício

do sett minislerio espiritttal, instruíndc os natu-

rais, visitando os doentes, ccnfcrtando os infe-

/i<es e socorrcndo cs pobres, pelos quais distri-
buiam o pottco que tinham.

tslas ccisas conta-as o indígcna dtim modo

tão vivo que parece se estarcm passando de-

baixo de ncssos olhos.y

A cste testemunho dum anfigo ínímigo das
ncissas crcngas, podemos acrescentar o depoĩ-
mentca de muitos hc)landeses de hoíe, que não
duvidam atîrmar c]ue os índigenas mais avan-

gados das Indías Neerlandesas Stio precisa-
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mcnte os clas regíôes once se fe= scntir. ou-

trora, a acgão coionioi por'uguesa.
Mas...

Mas o mcu caro Sr. IV' Tavares de Almeida

cjuerc c quc eu lhe fale do |)resentc e não do

passado.
O presente? E anínnidor, não luí cli'ivida.

Se a lempestade de 1910 causou grandcs
estragos âs missoes pc rtugucsas, estou em

dÍHer cjue ela foi, cm certo mocio, neccssáría

e providcncial. E cjue cliamou, j)oucos anos

dcpois, a atengão das regíôcs oticiais para o

dcscalabro cjuc ía pelas colônias. em materia

de cívilí=agão e, sobreludo, nacionali-agão,
ou antcs, desnacionalizagao clo indígena.

Comegoti-sc a arripiar caminho, no tcmpo
dc Sídônio Pais, c a seguír em 1919, com

lîodrigues Gaspar no Míníslério das Coloiiias.

Descle entcio, a nossa política colonial enve-

redou abcrtamente jxdo camínho clo auxílio

as míssôes.

Por outro lado, embora sc cstcja muito,
mas muíto, distante clo ponto a atingír, a ídeia

missionária vai abríndo brecha na muralha cla

indiicrenga clos catolicos portugucses j)elas
obras da evang'elí=agão.

Creio que podemos olhar para o futuro

com esjxranga clc que as nossas missôes, caso

não percam o rílmo adcjuirido, atingirão, numa

ou duas dcrcnas de anos, tnn estado llores-

centc, capa
= de su|)orlar, scm clesdouro, con-

frontos com outros míssôes.

Algtimas conhego cjuc já hoje os sujxulam,
com vanlagem.

Mas - rcoito— é indísj)cnscível iicic) rctardar,
antes acelcrar a marcha, a-tim-de ganhar o

tempo perdido.
Q nosso descnvolvimenlo míssíoiniiio,

olhando-o sômente pelo lado humano, cie-

pende de dois factores príncipais.
Em primciro lugar, é necesscírío cjue os

dirigcnlcs da polílíca eolonial portugucsa per-

sistam na linha tragada, não vá suceder, como

lantas vczcs no passado, (andcimos scmpre a

recomegar!) tcrmos de assistír nc)vamenle ao

aniquilamcnto clas nossas missôes. Pombal,

Aguiar, os homencs de 1910. . .

Em segundo lugar, urge quc os catolieos

portugueses, â semelhanga dos cntolicos bel-

gas, hc)landeses, franceses e doutras naciona-

lidadcs, coiiijucendam bem o dcvcr de auxilíar,
com csmolas, oragôes e vocagôcs míssionáiias,
o apostolado cm cjue ncís, meia dúz\a cie mis-

sionários portugucses, andamos cmpcnhados.
Lembrcm-sc fodos clc quc as nossas colô-

nías sci podem ser portuguesas com clero

nacíonal e dc que o Padroado, para ser con-

sidcrado um prolongamento espiritual do nosso

Impciio, tem cjuc scr olhado com intelígêncía
e carínho.

f:aleí no Padroado.

Nada cligo, eu quc podía di-er muito.

Limito-me apcnas a exprimir o voto de que

o actual Govêrno da Nagão, cônscío, como
estci, do seu alto papel nacionalísta, não des-

curc as várias sugestôes, cjue já lhe foram

aprcsentadas, sôbre esta matéria tao cielicada.

Isto, na hípôtese de nao se querer pcrder,
dentro de jxaucos anc)s, o resto dêste vene-

rando Pdtrimonio religíc^so, criado pclos gran-
des míssíoiniríos do tempo das I^cscobertas e

Concjuistas e continuado pelos seus sucessores,
atravcs de díticuldades de tôda a ordem.

f JosL, liisoo di-: Macau

Ôrgãos e Pianos-Reparapôes
• Grandes ôrgãos de Igreja •

JOÃO SAMDAIO
Travessa do Monte, 7

LISBOA

Telefone Q 74 31

-¥■•■¥•-

Centro Catúlico Portuiiiiês

Spci'Ptdi'iiplo (ícral do (Vntro

A Sua Ex.H o Sr. Ministro da Justica

Ncio parcccndo legal iTem dcsconhecidci o

tim cjue vem sendo dado a um tcmplo da fre-

guesia dc Tonão, eoncelho de Alcácer do Sal,
é dc reconheccr c|tie Sua Ex.'> o Sr. Minístro da

lustiga aveiiguando o tim para c|tie vem sendo

dcstínado o íeferido tcmplo, tome imedíatas

providcncias tjuc ponham têrmo a tal estado

dc cousas e j)roclamem a honestidadc do Es-

tado Novo.

A Sua Ex.a o Sr. Ministro da lustiga reno-

vamos, respeitosamentc, o pedido cie provi-

dências.
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Os íĸosos aniia'os

D. Cândida Florinda Ferreira

l^egrcssou de Sorbonne, onde íoí tomar

parte no Curso de Férias, obtendo distingão
em Literatura Eranccsa, a ilustre professora,
Dr.a D. Candida Plorinda Eerreira, a quem cle-

vemos ja a honra de bem oportuna e cuídada

colaboragão.
Muito nos congratulamos com o ê.xito al-

cangado por tão ilustre portuguesa, que não

sente desânímos para afirmar qualídades de

trabalho, c não scm prestígío para a alta cul-

tura do nosso j^aís, até cntre a alta cultura do

estranjeíro.

m

Díspensaram-nos a honra, da sua vísíta, o

sr. Prof. Manuel Delgaclo cie Carvalho, cle Car-

reiras (Portalegrc), e de aprêgo pclo acgao

que A Unicĩo vem dcdicando cm prol das

Casas do Povo, os srs.: Presídentes da Direcgão
das Casas do Povo de Benavente, Alvega,
Lu = (Tavira), Santo Anlônio (Lunchal), Víla

Llor, Moita cio Nortc (Barquínha), Canha (Mon-

tijo), Arcena (Alverca do Ribatejo), Monsanto

(Alcanena), Zíbreira (Tôrres Novas), Golegci,
Alvcga, Osscla (Oliveíra de A-cmeis), Amora

(Scixal), e Lontão (Ponte do Lima).
Os nossos agradecimentos.

•¥• • -f

«\ rnião» im linpi'cnsii

Com os nossos agradccímcntos, muíto nos

apra= arquivar as seguintes refcrcnci.is ao

liitĩino niínero de «A lliuão»:

«A UNIÃO»

P.ste importantc ôrgano otieial dci C'enlro Catolico

Poiiugucs, intcresanle como tocios los niimeros anteríores,

publica cn cl cilado del mes en ctirso, enlrc ohos artí-

eulos. los siguientes:

"Movimienlo de la lispana Kacionalisla y revoluciôn

cominiista... "Un btien camino de reflcxiôn,,, por el doclor

D. I'ciipe Cil Casares, líector dc la llniversidad de San-

tiago, "Acciôn del Centro Catolíco Poiiugttcs para cl

mavor bien de la Iglesia Y <le la Patria,,, eto, ctc:

(Do diãiio da Falancje Espanhola Tra-

dicionalista e das J. 0. N S.— /7/ Pue-

blo Uiillrgû*, de Vigo).

m

I'emos rccebido regularmente "A Llnião,,, brilhante

revisla de documentacão e ôrgão ofîcial do Ccntro Catô-

lico Porluguês,

O ntimero de Agôsto que lcmos presente insere o

seguinle e interessante sumário: O movimento de Espanha

nacionalista c a revolucão comunista; o bom caminho da

retle.xcĩo (palavras do Reitor da Llniversidade de Santíago

de Compostela); accão do Cenlro Catôlico PortuguéS:

Pactos e Notas; Legislacão e Iurisprudéncia; Livros e

Publicacôes.

(Do semanáiio ĸCidade de Tomar>).

m

Também agradecemos as referéncias do

semanário de Esposende «0 Cávadc», e do

quĩnzenário dc Braga «A Flor de Lís».

—

■¥••-¥

Fados í Holis

('(jin\uo Bernardo AiitOnio

Cabritîi

Na sua rcsidência, Largo da Bibtioteca, 14,
r c, dcsla cidade, falecei: no dia D2 do corrente

mês, tendo recebido os Sacramentos da Igreja,
o Conego Bernardo Antônio Cabrita, prior da

fregucsia dos Máriires, da cidade de Lisboa.

Dotado de superiores dotes de bcndadc, o

extinto conquistou as melhores simpatias, mo-

tivo porque a stta morte loi muito senttda.

0 /Jev. Conego Bernardo Cabrita nascera a

9 de Outitbro de 1880, em Pera, concelûo de

Silves (Algarve), contando, portanto, 57 anos

incomptetos. Cursou o Seminário Episcopal de

/'dro, dcsde 1895 a 1902, onde obteve sempre
as mais alias classt'Iicacôes.

Poaco tempo depois de terminar o curso, foi

nomeado professor de latim daquele Seminário

e, em tevereiro de 1908, vcio para Lisboa como

capclão do Cardial Patriarca, D. Antônio Men-

des Bcto.

/mplan/ada a /Jcpftbtica, seguitt pata o Bra-

sil, ondc se conservou alguns anos, desempe-
nhando cargos do sett ministerio, com agrado
tanto da colúnia porittguesa como dos bra-

sileircs.
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De regresso a Porittgal, fci nomeado pricr
da basílica dos Mártires.

O Rev. Conego Bernardo Cabrita era tam-

bém presidente do Conselho Nacionat da Obra
Pontifícia da Pcopagacão da te, tendo pres-
tado reíevantes servicos.

Fundott uma escola catúlica para as crian-

cas pobres da stta freguesia, consagrando a

esta obra persistente dedicacão.

Alguns dias anles de morte, confiecedor do
seu estado de saúde, pediu que i6e vestissem,
se falecesse, a balina mais velha qtte possuía,

desejo que foi fielmente campridc, assim como

cumprida foi a stta vontade, que o corpo re-

pottsasse em ccval nc cemítcrio do Lumiar,
desta cidadc.

A morte do bondoso prior desta fregttesia
dos Mártires, Cunego Bcrnardo Cabrita, fci

iiiui/o scntida.

A llnião tenova å família do extinto a ex-

pressâo de sentidos pêsames.

■¥••■¥•

Não são dignos da ûonrosa qualifĩca-
Cão de homens bons, para cidadãos ele-

gíveis, os individuos que subordinam os

interêsses do ISstado aos seus, o todo å

parte.

* • *

Xo cainpo da aceão

das (1as;is <lo I\>vo

Quadros de vida

Realidades palpitantes

O intercssc dispensado âs Casas do Povo

nas págínas dos doís iiltimos niimeros de

A União, íoí correspondido; porquanto temos

reccbído de várias terras a contirmagão prá-

tica da necessídade desta cruzada assim oricn-

tada.

São muítas c vastas as consideragôes quc

poderíam aplicar-se a-propôsito das Casas do

Povo; porém as neccssidades prcitícas Scio as

que devem ser ínvocadas, porque esclarecem

para conclusôes seguras.

Apresentamos, assim, sem os díscutir, ou-

tros teslemunhos que nos parecem bem inten-

cíonados c convidativos em abôno da mora-

lidade ixutuguesa nestes tempos de regenera-

gcĩo moral e política.

Distrito de Viana do Castelo

(Concelho de Ponte de Linia)

CASA DO POVO

di:

LOK'TÃO

l'ontão, 17 de Agôsto de 1937

. .
. Sr.

Convidado a dizer algumas palavras para arquivar

em "A UNIÃO,, accrca das Casas tlo Povo, expondo as

stias nccessidades mais íngentes. manifestando ideias ou

alvitres que tenham surgido com a experiencia da vida

prática, confesso-me sem méritos para o fazer e desistiría

de falar em tão complicado problema se não estivesse

ccrto de que as minhas dcfĩciêneias serão preenchidas pela

competência de muitos colegas metts que por certo vão

dizer nesla Iribuna o que pensam sôbre estes precíosos

organismos do Hstado Corporativo.

Os mcus 3 longos anos na presidência da Diree<;ão

da Casa do Povo de Pontão, concelho de Ponte de Lima,

têm-me tra'ido muitas vezes alegrias e consolncôes e,

qtiantas vezes, mágua e dor que me fariain desanimar

ncste campo do bom Combatc se não fôsse a construcão

do mcti carcíetcr, a educacao cristcĩ cjtte de mcus pais

reccbi e a boa camaradagem dos meus colaboradores.

As Casas do Povo como Salazar as conccbeu e Teo-

tônio Percíra as realizott, Scĩci, no seu prôprio dízer. a

maís bela criacão do Estado Kovo Corporativo, a mais

bela porqtte enccrra cm si o segrcdo dc ir ao encontro

das necessidades mais ingentes dos desprotcgidosda sorte,

dos doentes, dos inválidos, nttma palavra, de todos aque-

les a quem a desgraca tocou ou a provacão colheu e que

nunca em tempo algum tíveram ou sentiram a docc e

bemfazeja mão que os conforta.

A mais bela, porqtte procura educar o homem ou o

povo para que respeite as leis da consciência e as leís

civis a qucm um século dc libcralismo atcu, laico, pro-

curott roubar da alma, negando a Detts e desprestigiando

o listado.

A mais bela, porque vai de enconlro â íormacão de

quadrilhas partidcirías da baíxa politica qtte gerou a ruína

da Kacão e a afundaria sc o glorioso l.xcrcilo Porlugucs

não estĩvcsse ĩi altura das suas responsabilidades e Deus

não fizessc surgir o llomem predestinado que a tem con-

duzido a imutáveis deslínos.

A mais bela, enfim, porque protegendo os interêsscs

maleriais concorre para uma maior riqueza nacional e,

portanto, para o engrandecimcnto da Pátria. É, precísa-



930 A UNIÂO

mente, por todos esles motivos qtie contra as Casas do

iovo sc ievantam todos os parias os cgoistas c como-

tlistas aliados dos comunislas, pcrscguindo a stta accão,

opondo-se aos seus principios, de tal torma que muitas

vezes elas não poderão atingir o seti fim por faltadcapoio

moral e da cotizacão material com quc tém e tcrão obri-

gacao de contribttír os tavorecidos da sortc c cttjo supcr-

lltio Ihes itcĩo pertence.

A cxpcriência nos diĩ qtte, salvo honrosas cxcepcôcs,

poucos são aqticies quc podcndo dc íorma importantc

favorccer as Casas do Povo c os scus cofrcs tle previ-

dcncia se escusam dtima mancira tão cruel e deshumana

que nos faria desejar o comunismo se as sttas máximas

pudcssem conccber-se na nossa intcligéncia. A um milío-

itcírio, que convídciinos para socio prolcctor da nossa

Casa do Povo, ouvimos rcsponder :
— "As Casas do Povo

ncĩo interessam ncm .|uero saber delas para natla.,. Ainda

otitro, dizía, excedendo o primeíro :
— "Ainda vos havcis

de achar cnganados com o grau cle instrttcão citie eslaís

danclo ao povo, porque cste, abrindo os ollios, revoltar-

-se-cí contra nôs todos,,. Misercíveis palrôcs! lisies Senhores

que assim lalani, e qtie dc'icjam os íil'no^ clo poco, c\o tal

povo soberano, cscravizado c vilipcndiado, qtie lhes com-

balem o bcm-eslar a que tcm díreito como homens civili-

zadoc, ncgaudo-se a prover â sua sustenlaeão, como o

rico avarento do Hvangciho que nem as mígalhas da sua

mesa consenlia qttc fôssem apanhadas, qtie sc não como-

vcm com a fome crtici dos seus inn.ios em Cristo. com o

dcsubrigo e as inlempcries dc seres humanos, como nds

redimidos pcio mesiuo preco, o Sangue dc Cristo, tendo

o corac;ão enclurecido pcias paixôes scnsttais, por vícios

desbragados c lottcos, não scnlem pejo qtiando notte e

dia, dia c noitc gauUiin nos dc dinheiro na orgia. na de-

vassidão, no crime, na iníâmia, na deshonra e rebaixa-

mento da mtilher, violando os lares e conspurcando as

suas melhores joias. os filhos.

N'ão se pode conceber sem ímpetos de revolta o que

vai por essas praías e clubs de Porlugal em fora. Desola-

cão, míséria moral, rui'na, morte. O homem esqueceu-se

da sua dignídade e, â semelhanca de bêsta, cntregou-se ã

prálica das mais vis paixôes, dando largas ã sua concupis-

cc-ncía. O respcíto pcla mulher, criada por Dcus para uma

missão tão nobrc e dígna, companheira do homem, digni-

licando a matcrnidade debaixo das leis morais, c dever

que muitos já não íazcm caso, e por êste andar perderam
—

quantas denlre clas! - a vergonha e o pudor. Atentou-se

contra a tîdelidade coniugal a sombra de lcis infames que

ainda vegctam, destrttindo-se assím o sagrado lar da fa-

mília, outrora e sempre intangívcl, scndo os prcíprios pais

os tentadorcs e clesgracados que entregam as suas fîlhas â

prcsa infame a qttem já roubaram os escrtipulos e o pudor

pclos maiidados clo lar doméstico.

Emquanto Salazar no seu gabinete de trabalho gasta

dias e anos scgttidos para salvar esta Pátria da ruĩna a

ijue expuseram, mtittos ttos que se dizem setts adeptos e

que nos comícios dão vivas e balcm palmas, que dão

morras ao comunismo c vivas â pátria (da sua barriga),
lornando-sc assim os mcihores pregoeiros da peste mal-

dita —

o comunismo-pelos exemplos que nos lcgam e pela

vída comipta a que se entregam. Debalde se organizará a

Mocidadc c a I.cgião Portttgtiesa com homens que se não

convcncam que acima das suas paixôes está a conscicncia

dos setts actos, que acima da salisíacão dos apetítes e de-

seios desordenados, cstci o cuinprímento do dever, e qtte

contra o impuro ambicntc de lantos lares, clubs c praias,

á prcciso impor uma vida austera e excmplar que edifîque

Llin aspecto da assistência á íesta da inaii'.'ura^a'o da Casa do Povo de Fontão (Ponte de Lima),
realuada no dia 21 do passado mês de Junho. vendo-se no c;iupo, indícado com o sinat X o Sr. Go-

vernador Civil de Viaua do Castelo, Capitão Ro^ério P"erreira
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e não corrompa, numa palavra, qtic o mosso destino c

eterno e sobrcnatural, e não matcri.ilismo íalivcl, :udo o

mais são trêtas e achas para o fôgo a atear-se Mas eu

desviei-mc tio meti eaminho. As Casas do Povo não po-

derão ter vida prôspcra e atíngir os fins qttc lcm em vista,

como sejam previdéncia. assistcncía, edticacno e instrucão,

recreio, etc., emquanto esles senhorcs de que falei não

íorem forcados a conlribuir com o qtte Ihes sobra e que

gastam na orgia.

Convencam-se os podercs cenlrais quc isio a não vai -

com discursos, ou coisas parccidas, mas com leis sabias e

prudenies que se faeam cumprir, obrigaudo o avaro. o

egoísta e comodista a darcm por fôrca o quc doulra ma-

ncira não dão.

Pelos poslos de socorro das Cn^as do Povo passam

coutintiamcntc sercs huinanos qtie maís paiccem cacki-

veres. que gente viva, a quem a doenca ott a fome condtiz

,10 lúmtilo cm plena vida. C)s tnédicos aconsciham o mclhor

rataincnto e cies, fitando em cspírito as parcdcs ntias dos

sctis casebres, não podcm contcr as lágrimas, qtic se mís-

tiiram com as nossas, já feridos no íntimo da alma por

não lhcs podcrmos valer. São minguados os subsídios cle

tlocnca ou invalidcz ; o doente uão pode recebcr rcmcdios

c amparo, como lanto descjariamos, porque os provcntos

Scĩo muito escassos. Os pobrczinhos podcriam ler ali o scu

albcrgtic, os velhos o scu asílo, o doente o sett hospital

enlim, grande ftitttro divisamos e c grande a missão que

as Casas do Povo estcí contiada. Comprecndenios c|tic c

pcla previdcncia c assistêncía que as Casas do Povo hão-

-de tiiuníar. Dcvem elas— as Casas do Povo nuni futtiro

pi oximo, depoís da lavoura devidamenle orgauizada. pro-

movcr o crcdíto, auxiliadas pelo Estado, para quc os

lavradorcs cncontrem ali capital a iuro Ivtixo e remívii a

prazos longos ott curtos coníorme a cxploracão agricola

a fazer, lívrando os pcqucnos proprietáiios dos explora-

tlores sem eonscicncia nem escrúpulos. No campo da

educaeão e ínstt'ueão tcm, as Casas do Povo, missão mais

melinthosa : instrut;ão sem edttcacão é íalívcl como a casa

qtte edificcisscmos sôbrc areia. A educuecio tcm dcassentar

cm bases morais, e sô eompreendemos a moral cristã.

N'essc senlido tem trabalhado a Casa do i'ovo dc Pontiio,

promovcndo palestras edticativas c palriôticas, c inaugti-

rando o Crucitixo na stta sala de sessôes. I: assítn quc sc

deve comecar, e pcrseverar. de torma qtte tttdo o quc não

íôr thgno datiuclc lugar devc scr afasíado. Sc as Casas do

Povo tivcssem armazenagcns especiais, podiam ciasatkitii-

rir cereaís e produtos de primcira neccssídadc, para a

época dc carestia. ajudando, assim, as elasses pobrcs. São

bcias as Casas do Povo sc bcla fôr a instrueão qtie as

servem e daqucies qtie. podcndo, lhcs abram as mãos e a

bolsa cm favor do que não tem. 1: prcciso qtie os ricos

sejam mcnos ricos, pai a qtte os pobrcs scjam mcnos pobres.

A 1M:M DA NACÃO.

0 PRESIDKNTK DA DIKECCÃO

a) Jose' Gcncalves Ja Silva

Distrito de Castelo Branco

(Concelho de Vila de Rei)

CASA DO POVO

li:

Pl'iSO

Pcso, 1S de Agôslo de 1937

... Sr.

Tenho em meu poder a circular de V... de 12 do

corrente. 110 louvável e bem jttstificado empenho de não

limitar a uns pálídos ntimeros a grandiosa obra que as

instiiincôes do Estado Novo Ccrporativo pretendem levar

a bom êxito. De facto não são 05 ntimeros de maior 011

tnenor clcvacão aritmétíca os factores essencíais á vicla

dcstc organismo Corporatívo. A vida das Casas do Povo

c o =cti prôprio idcal. íôrca dinâmica e cxpressão prátiea

de príncípios intrínsccos que vão encontrar sua realízacão

nicíxima na consecucão daqucia lei uníversal qtte dctcrmina

o agente a operar— o fĩm. A nossa ídeia. o nosso alvitre

é o csfôrco quotidíano de na realizacão aplícarmos o que

na ordem cla intencão o Lstado Novo concebcu como

instrumcnto mais adeqtiado a formacão bilateral clo ser

humano c ã mtittia colaboracão cntre operános e patrôes.

Daí. restilta para o Corporativísmo. unia dupla accão c|ue

a Casa do Povo íncarna e rcaliza 110 homem, actuando

cm scntido espíritual e material.

Êstc Corporativismo da Casa do Povo— já quc é

neste sector qtte nos reíerímos — tcm a sua base na doti-

Irina social cristã que o inspirou para respcito e digniti-

cac;ão cla pessoa humana. 1: a formacão sociologica do

homcm tao abandonada c qticísi incxístente qtte teiicle

surgir na vida social como exaltacão dos valores íntciec-

Iuais e morais atrotiados pela falta de cquilíbrio cntrc o

cspírito e a matéria e cuja estabílidade em balde poderá

subsislir a não ser por mcio de um Corpo de instiluicôcs,

neste campo o Corporatívísmo
—

ajustadas a lugares e cir-

ctmstcincias cspeciais. Em face dêste fim social crístão,

íôrca motriz da vkla das Casas do Povo, o nosso alvitrc

é descnvolver csle germcm da civiliHacão ã altura das

condicôes dos povos rurais degolando ncstes mcios a

neuacão do necessário ao desenvolvimento dos senti-

mcntos espirituais que constitueni por sua vez a elcvacão

do homem ao nívci <uie a Providcncia lhe dcslinou.

Por isso, csla política clo Corporatismo. colocada

íora tle todo o partido político qtte dívíde, da sua prô-

jnia origcm cristã. dcscnvolve benctica accão em prol do

bcm comum. dtgniticando a pcrsonalidadc htimana nos

múlliplos sectores de sua inteligc-ncia. Ao lado do aspccío

puramente materíal tão insistenlemente rcclamado como

11111 dos grandes objeclivos para a vida desta instituicão,

outro de maior relcvo e de uma primazia nnis respeitcivcl,

sc nos ofcrcce. por assim dizer. como a alma cla Casa do

Povo a edttcacão sociolágico-cristã dos sôcios déste orga-
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nismo. Esla podcria desenvolvcr-se por nteio de confe-

rcncias mais assidttas e do maís variado aspccto social,

IraHendo ao povo. faminto de verdade— a verdade tôda,

a vcrdade que robustecc. nacionaliza, cristianiza. dignilica
c que ampara. O nosso povo cstá completamente estranho

aos problcmas sociaís.

Se limíĩa. mos aos ntímeros ou escassos socorros saní-

kirios a accão da Casa do Povo, a vída dcsta instíttticão

será efémera c dispensável. É prcciso irmos ao espírito

sem desprezar a matéria e rodeá-lo de circunstâncías tavo-

ráveis adaptadas ao meio em que se vive. C) nosso alvitre

para melhorar a accão da Casa do Povo além das vanta-

gens materiais que iníelízmente ainda não piossuimos, é a

constante formacão social crístã dos sácios: Exposicão

dos problcmas sociais á Iuh das Encíclicas e denlro dos

moldes do nacionalismo porlugucs; incutir a imporlância

da higiene fisíca c moral c daí resulta a nossa tão desciada

fuga dos socios que frcqtientam a taberna— local t|iic não

mercce comcntário<" fundar na Casa do Povo. um i '^blio

lcca educadora e por isso accnluadamente cristâ ; valoriz ar

a idtistrin caseira ; educar pclo cinema, por cmissôcs rcitiiO-

íônicas: o conliccimento da nossa llistoria par.i cuil" d^ão

do prcscnle e incentivo de construcão para o fulttro;

amor ao trabalho manual, a terra natal, â nacão. ao impc-

rio colonial; ensinar o povo a scr livrc no cumprimenlo

tlo dever. 1: ao lerminar uma cxposicão de facios qtte é

o comcco de um Munclo Novo, é de giande lancc a írase

lapidar e corporativísla de Salazar: ''Agora como cm

todos os momcntos críticos é prccíso cscolher, saber esco-

Iher e sabcr sacrificar— o acidental ao essencíal, a matéria

ao espírilo, a giandeza ao ec|tiilíbrio, a riqtieza á equi-

dade, o despcrdicio a cconomia. a lula á coopcracão...

A BEM DA NACÃO.
0 PRESIDENTE DA BIKF.CCÃO

a) Maniiel Tarinha /'ortela

D

Distrito de Faro

(Concelho de Tavira)

CASA DO POVO

Dl:

I.IIZ

Luz, lû clc Setembro de 1937

. . . Sr.

Aeuso a reccpcão do ofício de V. . . de 1 do cor-

renle, c creía, foi com vivo infercsse e imensa satisfacão

qtic notei : ainda há algttém qtte quere conheccr, e dar a

conhecer as difĩculdades. que é por assim tiizer a vida das

Casas do Povo.

I:tt tcnho metio... de Ihe responder. Se ett não

tivesse... medo, ett ocuparía mciacle ott talven mais de

"A UN'IÃC).. em coular-lhc o qtie lem sido a vida desta

Casa do Povo. Mas mesmo assim voti tenta; rcsponder

mas sô ao dc leve.

Poi esla Casa do Povo inaugurada a 25 de Novembro

de 1934, mas a Díreccão, de que eu faĩia parle como se-

cretário, so conscguiu quc 12 sôcios protectores pagassem,

e poucos mais efecfivos. Como não podia continuar assim,

passados trés nie^cs suspendemos a cobranca. Um dia

falei ao Dr, G. Arnaut Pombeíro, médico desta Casa do

Povo e seti principal fundador. Moslrei-lhe as dificuldades

tjue havía e ínsisti. para que entrasse para a Direccão

visto que, a meu ver, era a pessoa maís competente para

Ihc dar vida. A princípio recusou-se, mas ante a minha

insislência c dc ctt me compromcter a íazer parte da Di-

reccão acabou por aceder.

Pois foi devido ã accão dcste nosso querido amigo,

coadjuvado pcio ilustre Delegado do Instituto Nacional de

Trabalho e Previdência, Sr. Dr. Bento Caldas, que esta

Casa do Povo se ergueu. Pois em Abril quando foi obri-

gado a abandonar esla Direccão, deixou a cotízacão dos

sácios protectorcs em dia. E agora'? Tenciona abandonar

esta fregucsia. É assim mesmo, eslamos muitas veĩes sujei-

los a mal-querencas e antipatias por parte de uns, e má

vontade de outros, quc nada deixam fazer. E algunsdizem-

-se de Salanar, e ocupam lttgares dc penacho.

Por cá, cotuo bcm frizott o meu colega de S. Barto-

lomeu de Messines. quem se afoitar a fazer vingar as Casas

do Povo, é apontado como traídor. Ainda há pouco

tempo hottve uma conspiracão contra nôs; c sabe V...

porquc? Porqtie somos exigentes no pagamento de cotas,

embora sô mandassemos um sácio para tribunal! E con-

ludo. estas instituicôes dcviam ser acarinhadas pelas auto-

ridades c entidades oficiais c até partículares. Elas desti-

nam-se a dar um pottco de confôrfo na doenca e ampar.ar

na miscria e na velhíce o pobre trabalhador. Na verdade,

não sc compreende qtte a sociedade quc tanfo tem avan-

cado nos progressos materiais, lenha ficado inerlc ante os

progressos morais. O progresso caminha, descobrc-se o

rátlio, a lelevisão lende a faner progressos, fazcm-se via-

gens em horas, que os nossos avtis lcvavam anos, c sá

uma coisa pára ! A caridade ou obrígacão.

I)íga-me V... se será humano um trabalhador que

foi útil á sociedade, que arrancou da terra com o esfôrco

dos scus mtiscttlos o produto para essa sociedade poder

viver, seja abandonado na doenca, desprezado na velhice,

atirado para arua, vivendo da caridade'? Oual anímal qtic

já não presta ao dono! O Doutor Salazar, êsse Portugucs

de Lci, não quere isto. E para remediar funda as Casas do

Povo. Mas. . . Salazar cstci em Lisboa, ncĩo sabe o que por

Ccí sc passa. Sc não fôsse a uccão dos ilustres Dclcgados

do lnstittito Nacional do Trabalho e Previdc-ncia, Dr. Bcnto

Caldas, a quem esta Casa do Povo muito deve, e Dr. Sena

Bcio, nem setie n6s já tinhamos. E temos dedicacôes, e

das mtihores. Mas de qttc nos scrvcm cstas dedicacôes, se

nos faltam aquelas que melhor nos podcriam ajudar'?

Ainda há bem pouco tempo esta Direccão dirigiu trcs

ofícios a tima Direccão do Estado, no scntido da coloca-

cão de trabalhadores sôcios desla Casa do Povo que se
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encontravam dcsempregados, l'oís nem sct|iiei nosrcspon

deram. Proctirei pessoalmcnle um emp: cgadt lessa : nrcc-

cão que me dissc: Não admilia iniyii",.: ,>o; intcrmcdio

das Casas do Povo, c a razão ei a e-'a. O Estado dava

uma certa verba para obras, c se o pes.oal não dava o

rendimento precíso ficavam as obras em meio. Respondí-
-Ihe quc, tendo a Casa do Povo muitos desempregados,
f.icil cra escolhcr os quc m tis rendimentos de trabalho

pudessem dar. E sc acaso não servissem, despcdi-los-ia.

Ainda h.i pouco lempo. andando eu num trabalho

subsidiado pelo liindo do Descmprêgo, o capataz que

dirigia o servico pedíu a qtieui de dircito para eti fîcar

eíectivo, vísto que o meu trabalho lhe servia. Disseram-lhc

que nno. Mas passados dois dias é admitido um traba-

Ihador efeclívo nas minhas condíeôcs. Vc;i V.... parece

que em chcirando a Casas do Povo é tudo contra nos

O trabalho dá-se por favor, e quási por csmola, e atcude-

-se aos aíilhaios e amigos. c us Cisas Jo l'ovo não sc

liga nenhuma.

A Casa do Povo tenho dado o mclhor do niett es-

íoreo, boa vontade e muito sacrifício, c so tenho sofrido

desilusôes. Sou trabalhador, preciso dc me sustcntar e aos

nicus, mas em compensacão vão os oulros c cu fico. .
.

a sonhar ; e viverei, com cste sonho— ciuando havera

Casas do Povo '?

Entre os alvitrcs ou ídcias quc inlgo aprovcitáveis

para a boa marcha das Casas do Povo. julgo intiispen-

sáveis :—que os scíeios efectivos íôssem de preferência

admilidos nos trabalhos do Estado, qttcr por conta pr6-

pria, oti de empreitada. 1: esta, a meu ver, a melhor ma-

neíra dc fazer ver ao trabalhador os bencfícios, docnc.as,

nem tcĸlos tcm, e trabalho lodos prccisam. Otie se cric

uma eota familiar, exlcnsíva a lc'ida a família <|tie o Ira-

balhador tenha a seu cargo, visto que é Cie c|tieni ganha

para todos se siistcntarcm. Mas eslas cotas não deveriam ser

mttilo elevadas, atcndcndo aos saLíriosbaixos— 6S00 e 7$00.

Cotizacâo dos sôcios proteciores conformc a sua ri-

queza. Tôda a coriespondcneia oticial isenta dc franqttia.

Oue haja maís consíderncão pelas Casas do Povo e maís

fĩscalizaecio. iinalmente, quando os rcspcctivos corpos

geientes não cumpram as suas obrigacôes, cnlrcgar cstcs

cargos a aulorídade, para assím podercm cumprir a lc'

quc por sua vez eonliem êsses lugarcs a pcssoa- compc-

tcntes. Acho mclhor quc extingui las. O cgoismo campcia

e, vendo cair tima, a otitra, vízínha, potica saúdc lhe resta.

O Iistado deve enlrar com mão fortc.

O movimcnto desta Casa do Povo tcm sido no cor

rcnle ano o seguinte :—Medicamentos 273S75 ; donalivos

60S00; ccntcnas de consultas; cluas intervcncôcs em partos

e uma operacão. Socios protcctorcs, 91; sôcios eíéciivos,

382; Caíxa dc Previdêneia, 7S: ftindo do assistência. 26.

Iniciativas:—Construcão da scde ; pedido a Dircccão

llidfcíulica tlo Citiadiana para proccdcr <i limpeza cla ki-

beira dos Mosqueiros; reparaeũo na ígrcja paroquíal, para

o qttc csta Casa do Povo contribui com a quantia de

1 .OCOSOO nos sakírios a pagar aos trabalhadores; pedido

dc um pároco para esta freguesia, há mtiito tempo sem

pcíroco. etc.

Temos em cai<a a importância de 7.223S75. Entre os

amigos desla Casa do Povo conta-se em primeiro lugar o

distinto clínico Dr. Arnaut Pombeiro que, com sacrifício

dos scus interêsscs e da sua comodidade, pois tem che-

gado a percorrer dez quilômctros a pé quando o doente

é pobrc e não lhc pode pagar o transportc; além disso

presta os scus servicos gratuítamente logo que o sôcio se

inscrevc, e íoi como atrás ticou dito o vcrdadeíro funda-

dor tiesta Casa do Povo. Iloje mesmo de licenca, atende

os doenlcs desta instituîcão. Depois, o presidenle da assem-

blcia geral. Sr. Manuel Martins Palmeira, qttc, nas horas

inccrtas. quando esta Casa do Povo era apodada de calo-

lein, c sem possibilidades de pagar dívidas. éle abriu a

bolsi e emprestou-nos dinheiro, elevando, ainda, a sua

cota para 1050.""

Outros beneméritos: Srs., João Braz de Campos, ofi-

cial do excrcito, Antôm'o Aboim de Abreu Vila Lobos,

capitão, e Custôdio Martíns Costa; o primeiro com a cota

de 25$00, o segundo de 20$00, e o terceiro de 10S00.

Para o progrcsso desta Casa do Povo muito contri-

buiu o Ex.mo Engenheiro Ataíde Eerreira, quando o ano

passado, sendo Dírector da Díreccão llidráulica do Gua-

diana, admitiu nas obras da cobertttra da Ribeira da Luh

os sôcios desta Casa do Povo, e, presentemcnte, o ilustre

Delcgado do Instiluto Nacíonal do Trabalho c Previdcncia

e Dclcgado do Comissariado do Desemprégo, Dr. Sena

Bcio. Por tiltimo, não jiodemos esqticccr dois amigos au-

sentes: o ílustre Delcgado tlo Institulo Nacional do Tra-

balho e Previdência. Dr. Bcnto Caldas. hoje nos Acores,

c o Dr. Parreira Cabral Infante de I.a Ccrda. Tanto um

como oulro. nas visitas a esta Casa do Povo, e nas dezeiias

de confercncias que aqtti realĨHaram, élcs com a eloqúên-

cia da sua palavra, cspalhavam a sua fc cm Dcus, nos desfi-

nos da nossa Pcítria, e na vitoria do Estado Corporativo

Cumprimentando V. .. com muíla consideracão,

A BEM DA NAQÃO.
0 PRESIDENTE DA DIRECgÃO

a) Manucl Correia Dourado

Grande Peregrinapáo a Fátima
em 12 e 13 de Outubro

i:m cqmqdos auto-cars

Organizacao de José Teodôsio de Almeida

PeregrinacQes nos dias 12 e 13 de Abri! a Outubio

Excursôes turisîlcas no País e ao estranjeĩro

InscricÔes e InTorma^Ôes na

«Casa Avé Mapia^
Artlgos rellgiosos

Rua da Prata, 75 — Telefone 2 6127
l-ISBOA
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Juntas <lo Fivu'ucsia

O novo Ctuligo Adminístrativc) índícou o

acto cleitoral das Juntas de Fregucsía jmra cí

segundo ou terceíro domingo do pitíxímo mcs

dc Outubro. lîstc acontecimento foí julgado
de tão alta importâncía quc cietcrminou a re-

ccnte jornada do Mínistro do Interior, sr.

Dr. Mário Pais clc Sousa, j)or todo a país,
a-fim-de salientar a síngular transcendéncía

do acto eleitoral para a organí=agã o clas lun-

tas de Pregucsia.
O sr. Ministro do Interior, ao fomar con-

toctci ctiin as indivichnlidadcs dc mais alto

prestígio das cidades capítais dc distrilo, tem

sido alvo decarinho e entusiasmo, j)orque não

vai em nome de «partidos», «gru|">os», ou de

«seitas», vai em nome da ídeología patriôtíca
do Fstaelo Corporatívo, a bem da P.iina e clci

Cireí.

Ncste scntido, o sr. Dr. Márío Pais de Sousa

lcm accntuadc) afirmagôes oricntadoras, inspi-
radas nos suj)remos ítlcais de Dcus, da Pcítria

e da Pamília.

Dô'ste nĸ)do, se comjireendem impoit.mlis-
simas atirmagôes cle Sua Px.'1, no seu notávcl

discurso do d\a 4 do correntc, e proíerido,
anlc numcrc)so auditcírío, na sessão de |)i'o-

j)aganda realízada no amplo salão de festas

do Palcícío de Cristal Portuense.

Citando algumas :

«Ncĩo Ini eleicôes scm votantes; não há vo-

tantes sem cadernos oncle se constem seus no-

mes; nâo Iní relagcio cle eleitorcs, se não hou-

ver quem a j)rcpare. Tcnho a certe?a de cjuc

nesta cidadc se cfectuaram jcí csses trabalhos

com o maior cuidado. Fmbora reconhcga cjue

é um esíôrgo árduo, ncio escjuegamos nunca

que é uma obra útil, qtie deve cstar dcntro do

nosso maior clcscjo de bem servir a I-cevolu-

gão Nacíonal. Todos os cheíes de íamília são

eleitores; mas cjuem fôr falliadc) na c)rdcm

moral ínĩo pode ser eleitoi, neni ser elci'o.

Idêntíco [)i"ocedímcnto se acku^tou para com

acjueles que defendem ídeas subvcrsívas, con-

ti'círias â integridade e a índej)cndencia da

Pcítría.

lsto fac-se em nome tlos jxôjai'íos «prĩncí-

|)ios», |)oís se nôs somos j)ela Nagão, não po-

demos ter dentro do sufrágío eleitoral cjuem

seja conlra a Nagão.
E aínda :

- Nesse sentído, a lei tcm ciue dar o po-

der fiscalízador neccsscírío j)ara evitar jiossí-
veís erros. Assim, as listas conterão nomes cie

seís eleítores— trcs eíectivos e três substitutos.

A idoneídade dêsscs indivíduos será fãcil-

mente controlada. Preparemo-nos todos com

períeita conscíêncía para a eleigão das Juntas
de Freguesía, que dcvcm tomar posse no dia

2 cle Jancírc) clo ju'ôxímo ano».

* • *

jiadro Toivsa Catarina <le Salda-

nliĩi Olivoira o Sousa (Iíio Maior)

PR/MT/RO CEX'TTXÍR/O DO SEU XASC/MTXTO

i dc Sc/embro Je íssi • í de Setembro de /937

Esta clata merece bcm uma comcmoragão na imprensa

catolica c\o nosso país.- merccia mesmo. a bcm díner, uma

grandc e gloriosa coiiiciuorncão de tôda a alma nacional.

I'orque alîiial. como dissc o nosso pocta Gticrra Junqueiro

n i 'ise iltnninacla da sua vidi. qtiem vai adianíe de todos,

quem cnlra mais profundamcnte no coracão do povo,

q '.icm m^is o comovc. e encanta e Ihe vale, ainda acima

do- 'írandes capikĩis. dos grandes artistas, dos grandes

ã.íbios, dos grandcs filcísoíos, são os santos. I: Teresa de

i\o Maior foi uina grandc sanla dos nossos tempos.

O nascimento e a íoiiuna podiam ter-lhc amolecido a

existcncia e forná-la semelhante a tantas outras, frívolas,

nulas. E ela do nascimento e da fortuna não aprovcitou

senão aqttílo que llic p.Tdia servir para a reali2at;ão do

souho imenso de bondade <|tie encheu a sua alma no

iminclo. desde a primeira aurora até ao úitimo docc raio

do seu poente.

Ela iicĩo viveu na terra senão para semear o bem,

para o semear ás mãos cheias.

I: cotno se receasse que, com o lermo tla sua vitia,

acabasse jiara a pátria a torrente de amor qtte Ihc corria

tlo peíto, ela criott
— ã custa de quantos sacrifícios, scí Dcus

o sabe!— uma como qttc continuaccĩo cfe si mcsma, a stta

Congregacão de Irm.is Tcrceíras Dominicanas, que lancou

a to.los os campos de bcneliccncia. asilos, sanatôrios, dis-

pcnsáríos, colcgios, cscolas, as quais sô pecam por ncão

sercm mais nttmerosas e não poderem acttdir ainda a

todos os anseios da nossa terra. Detis, para mais, ainda as

cspalhott. lcvadas no; ventos l\\ revolucão, pclas dttas

grandes Amcricas.

Nôs sabemos que, tnuito em brevc talvcz, será editada

na nossa língtia uma vitla popular desta bcnemcrita jior-

ttiguesa, quc Deus reservara porventnra para as honras

dos seus altares. Portugal preeisa dc a conhccer para Ihc

saber agradecer a largncza luminosa clos setis benefícíos,

e. digamos tambcm, para a ajudai' na continuacão e cx-

tensão da stta obra. Por agora limitamo-nos a estas duas

linhas, recordando unu ligura qtte parece esconder-se,

contra tôda a juslica, num clcsperdício qttc sc não explica,

na sombra do csquecímculo.

Somos tão rícos para a deixarmos assim sumir-se '?
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UM COMBATENTE QUI: tTCOU CEGO EM COMBATE, VTl'IMA DE

UMA BALA EXPLOSIVA, NA EREN/E 1)0 EXÉRCITO DO NORTt -.—

LUIS CODOS SAENĨ DE URIVRI E A SUA MADRINMA DE GUERRA,

A SENORITA QUINA GÂNDARA, DE VIGO.

AO LADO, VÊ-SE OUTRO COMBA'/ENIE, A QUEM OU'/'RA BAI.A

EXPLOSIVA DEIXOU CEGQ

ÊSTE GRUPO É 0 MONUMENIV DE SACRIEÍC/O DA JUVENTUDE

ESPANHOLA NA HORA PRESENIE.

(TOTO: KSADO--"\:L PULBLO GALLEGO... DE VIGO)
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COMPRA CORTIQAS

José Remechido Mendes
Sucessor de

JOJfll ĨOIflí DE SOUSA REIS REiCHIOŨ

Siabricante e Sxportador de cortica em

prancha, oirgem, refugo, aparas e quadros
Telefone n.° 6 Teleg.: José Remechido

REMECHIDO

ALGARVE-PORTUGAL MESSINES

0 Colégio da Raîntia Santa Iĸdĸl
18, Rua da Trindade—COIMBRA

que continua a ministrar instrucão primária e secun-

dária, cursos de línguas, artes, etc, e que no passado
Etno lectivo obteve bons resultados nos exames, reabre

no dia 15 de Outubro, recebendo alunas internas,
semi-internas e externas, bem como alunos até ao

exame de admissão aos liceus,

Tudo pela Pátria!

Nada contra a Pátria!

Legionários;
Mocidade Portuguesa:

ostentai a insignia que re-

presenta uma Causa que é a

sagrada Causa de Portugal

m Afffå vsmm

Remete â cobranca, por 10$00, porte
incluido. Desconto aos revendedores

Helder Cunha ^^,'ĩĩo4;

Imagens Religiosas
Imagens de barro ou madeira fornecem-se em boas coodiclles

pedidosa: DAVID DA FONSECA

Avenida da República, 1342 GAIA

*r*?js

\ii SRutomobilistas !!!

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

automobilistas conscientes e econômicos. Por-

quê ? íEorque descarboniza e lubrifica o Vosso

motor em marcha. 8xperimentai-o uma Oez e

usá-lo-eis sempre.

Pedidos a:

NETOIOSOL, L.da

Rua Vlriato, 8-c e 8-d

Telef. 50357 I.ISBOA

€OP>ONIN

Sh mais econômica, resistente

e duradoira tinta de esmalte

• • holandesa • •

p«.li Fveif

CRua de S. ÍHicolau, 13, 2.°, Ssq.

Telefone 2 9776 LISBOA

Colégio de Nun'Álvares
— TOMAR

ClllvSOS: Primário. Admissão aos l.íeeus, Liccal (1.°, 2.°

e 3.° Cielos) e Admissão as Universidadcs

LAISOR, I TOR/OS COMl'LT l'OS

CCXSULTl; OS XOSSOS PRECOS

VISITE AS XOSSAS INSTALAØES
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