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r
aniversário da eleĩgão do Senhor Cardial-Patriarca de Lisboa

D. MANUEL GONQALVES CEREJEIRA

NTo día 1S cio correntc mês passou o

oitavo aníversát'io da eleígão do Senhor

Cardial-Patriarca de Lisboa, l). Manucl

Gongalves Cerejeira.
Ao volvcr a data aniversariante da clei-

gão dc tão ínsíonc Príncipe dc\ Igrej'a, em

liora providencial chamado a acresccntar

editĩcantes páoinas de apostolado na His-

tôria da Icji'eja em Porluoal, inníto r,os apraz

dar aos leitorcs de A Uniâo c>.i págína
de hcomenaoem a Sua lîminência, cnricjuc-
cida de palavras dc oíro traHÍdas dcsse

relicário íntclectual, de verdados incon-

cussas e mcdicinais, c]tial é, o livro . 1 Igtcja
e o Pensamenfo Contemporånco, como é

sabido, obra cio Senhor Cardíal-Patríarca,

D. Manuel Goncalves Cerejeíra.
Com a devida venía, vamos recordar:

«A Igreja aparece-nos como a concltt-

são do mais amplo inquéríto ao espírito c

ao coragão humano—corrcspondendo ao

seu universal apélo, e ao mesmo tempo ul-

trapassando-o. Nela, o homem atínge a

plenitude do ser -a suprema medida atc

onde pode subir scm morrer. Satisíaĩendo

aspíragôes que são estruturaís ao homcni,
eleva-o ainda a uma Vida Maior, porque,
dívina. Como dísse admirâvelmente Duret:
—

«a verdadeira Pomba Cristô/bra, a sua

fungão é transportar, transladar os homens

do Velho Mundo da natureza para o Novo

Mundo da graga; e a sua dígnidade pro-

pria resíde precísamente no monopdlío

que tem da misteriosa passaoem* (1).
De sorte que, ou a Icjreja revela ao

mundo a palavra, n Vevbo de Deus, ou ne-

nhuma relioíão a revela —

c, neste caso, o

homem é um absurdo vivo. Porque ela não

aparece sô como o pleno e ríooroso têrmo

do desenvolvimento do pensamento reli-

gíoso, mas aínda como o seoundo mcm-

bro duma equagão, cujo primeiro é o'ho-

mem, no que êste tem de maís essencial.

A Igreja, olhada do ponto de vista das

aspiragôes humanas, aparece, pois, como

o seu têrmo adequado. As relíoiôes n<ĩo

críst<5s não resistem ao dissolvente da

crítica.

O protestantismc^ é o romantismo da

reli'o'ião crístã. uma anárquíca e ílôiJÍca fan-

tasia relioiosa. S<í a Igreja Catdlica resiste

ao ácido corrosívo da critíca (o espírito

crítíco sc5 exíste nas sociedades crístãs)— e,

respcítando a lcWíca, satísía? plenamente
as cxíocncias mais proíundas da nossa na-

tureza. Loy'o, ou ela c no mundo a verda-

clcíra portadora de Deus (cristéfora), ou

ncnhuma o é— e então todc^ o esfôrgo do

pensamento c da acc;ão liumana abor-

tará. • .

Ccrtamente, esla dcmonstracão psico-
liíoicri cto verdade da loreja iicĩo díspensa
a dcmonstracão hístcírica. Num negcício da

monta dêste, cm que se jogam os destinos

do homem e os direítos de Deus, iicĩo basta

mostrar a verdadc fittmana cla Isgreja, é

precíso também provar a sua vcrdade di-

vina. Outros o tem feito, e, querendo Deus,
talve= eu o tcnte altjum día, também. A

prcípría I^reja fraz ccMisigo o testemunho

dâ sua divíndade— no facto cla sua inde-

fectivcl existência, na perene eficácía da

sua obra dc santiticacão, na prova tangí-
vcl e constante (hoje tão frequente) dos

seus mílagres; e!a é em sí prôpria um mi-

lagre vivo. =

Xuma palavra, o alto pensamento con- 1

temporâneo encontra-a, como o têrmo do =

seu supremo esfôrco. <s Quem não estre- =

mece ao ler as palavras ardentes de Xi;\v- =

man, depoĩs que a descobríu, apôs uma =

ansiosa peregrínagão do seu espíríto lea- 1
líssimo?: i eis-te finalmente a tí, que eu há 1
tanto tempo procuro e que sô logreí achar 1
tao tarde, desejo de meus olhos, aletjría de 1
meu coragão, verdadc apcís tantas som- =

bras, plenitude depoís de muito prelíbar; 1
eis-te emfim, tu que és o mcu Iar no fim =

de tantas tormentas! \l vôs, 6 pobres vía- 1

ijeiros, correi também ao cncontro dela, =

porque é ela, e scí ela, que pode descer- 1
rar-vos o se^rcdo da vossa cxístêncía e o 1
sentido do vosso destino» (£). =

(1) Cit. ín-ÅVi-íic' des Jeunes, número de 10 de Ja-

neiro de 1923, pág. 14.

(2) Cit. por I;. Carrv, Les anne'es ancjlicanes dtt

card. Nc\rman, pág. 108.
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[j[[l [ilito Portupuês

Spcretariado Oral <lo (\ (\ 1\

Como resposta de csclarecimento para ín-

tercssados em correspondencía com esta Se-

crctaria, ínformamos :

—As Corporagôes clo Cu'to não têm com-

pcténcia lega! para adminístragão dos cemi-

Ictíos; é das atribuígôcs da rcspcctíva Junta
de LiC'iiesia clchix iv,r sôbie iai assunto.

Aínda asoiiii, utcitios os lermos cio ex-

posto, tenham em atengão: «\'os cemitcríos a

propricdade que nelas se adquira não pode
deíxar dc rcpLilar-se stii gcncns c sujcila âs

disposígôes policiais que o Govcrno entcndcr

conveníentes a bem ú.e\ saúde dos povos».

(Portaria de 26 de Sctcmbro de 1866).

m

Aquelas Corporagôes do Culto que reque-

rcram a cedêncía de bens ac"> abrígo do De-

creto \.° 11.SS7, mas não foram cecĩidos, por-
que não foi nínda publicado o despacho de

ccdência, se rcceiam a aplícagão de alguns
dêsses bens, ainda não destinados on aplíca-
dos a servigos de utílídade pública, mcsmo

antes do despacho de cedêncía ã Corpora-

gão do Culto respccfíva, parece-nos ínfun-

dado êsse receio, se os bens foram requeridos
ao abrigo dos Artigos 10." e ll.° do cítado

decreto; porquanto o já cítado Artigo 10.°

não da margem para tal aplícacão.

* • *

(>s uossos auii.u'os

Tiveram a amabílidade de nos dar a honra

da sua visíta, o que muíto agradecemos, os

Srs. Drs. -. Gaspar A. Pinlo da Silva, dírector

do Colégío de ErmeHÍnde, e loaquím Mendes

Arnaut Pombeíro, médíco munícípal e da Casa

clo Povo de Luĩ (Tavira); e o Sr. P.u Antônio

Carlos Vcloso, pároco da freguesia de Relí-

quias (Odemíra).

m

Tomando conhecimento de «A União»,

mediante o último niímcro, o Sub-Director do

Pjanco Pastor, de La Coruna (Espanha), D.

Abelardo Zas v Síno, teve a amabilidade, que
nuiĩto aoradecemos, de nos expressar saiida-

gôes em termos que muito estimamos.

m

Do ilustre professor da Laculdade de Le-

Iras da Uníversidade de Montpellíer (Franga),
Sr. Dr. I. L>. Aquarone, rccebemos uma amá-

vel carta em que nos dírige palavras de

aprcgo âs páginas de «A Uníão», prome-

lcndo, quando da prôxima vínda a Portugal,
da qual nos dá conhecimento, a sua visita,

dando-nos então a honra de algumas refle-

xôes para os lcítores de «A União*.

Por tão cstimada gentíleEa do insigne ca-

tedrático, Sr. Dr. Aquarone, que vem afir-

mando especíal interêsse pelo estudo da lite-

ratura portuguesa, renovamos os nossos cor-

cleais agradecímentos.

-¥■ • ¥

«A ruiao» ua líádio-IVlpíouia

o ua Iiuprousa

A Estagão Emissora Rádio Club Porfuguês
transmitiu na emissão do dia 3 do corrente

mês o sumário do último número de «A União».

Os nossos reconhecídos agradecímentos.

m

A Estagao Emissora Rádio-Espana, de San

Sebastian, incluíu, no seu programa do dia 16

do corrente mês, a rádío-difusão de o bom

caminho da reflexão publícado no último nú-

mero de «A União», que foi lido na íntegra.
Muíto estĩmamos, como agradecemos, tão

amável deferência.

m

O quínzenário «A Flor de Liz», de Braga,

cSrgcĩo ofĩcial do Corpo Nacional de Escutas,

tcvc a amabilídade de publicar na íntegra o

sumário do último número de «A União»,
acrescentando uma referéncia que contamos

no número das gentilezas de amigos que vi-

vem a sinceridade das suas palavras.
Os nossos reconhecidos agradecimentos.
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Jt(Cinistério das Colônias

Gabinete do Mínistro

Decreto-lei n.° 28:150

Considerando que os vencimentos dos governadorcs

gcrais de colônia e de província, quando em viagem das

colônias para a metrôpolc e quando aqui estejam em sí-

luagão legal, foram fixados tcndo em atcncão os maíores

vencimentos então atribttídos aos funcionátios do mais

elevado grau da escala hiercírquica do Minislcrio das

Colônias;

Considcrando quc o mapa n." 1 anexo ao .i.'.ico I<

n.° 26:115, de 23 dc Novembro de 1935, incluíu os dircc-

torcs gerais no grupo B do artigo 12.° do mesmo dccrcto ;

Considerando que, nos tcrmos do artigo 12.° da Rc-

forma Admínistrativa Ultramarina e nos do artigo 7?.° da

reíorma do Ministcrio das Colônias, o grau hierárquico

de governador geral corresponde ao grau hierárquico dc

director geral, o de governador de colônia ao de inspec-

tor superior e o de governador de província ao de chefe

de repartitjão do mesmo Mínistcrio ;

Considerando qtte a legislacão vigcntc atribuc vcnci-

mentos diferentes aos inspcctorcs superiores de adminis-

tracão coloníal e aos inspectorcs superiores de Eazenda,

quando cm servico nas colônias ;

Considerando quc não estão fixados os vencimentos

do inspector superior do fomento colonial, quando cm

servi<;o nas colônias;

Considerando que tanto cslc como aquelcs inspecto-

res, e ainda os inspectores administrativos, têm venci-

mcntos metropolitanos que os habilitam, indcpcndente-

menle do abono da ajuda de custo rcferida no § 10.° tlo

artigo 100.° do decreto com fôrca de lei n.° 12:209, dc

27 de Agôsto de 1926, a faĩcr as dcspcsas conseqiíentes

das suas deslocaijôcs da metrôpolc para as colônias e

pice-rersa ;

Considerando quc as atribuícôes lcgaís c nonnais

dcstes funcionários consiitcm prccisamcntc cm realÍHar

inspecgôes nas colônias ;

Sendo convenicnte regular a maneira de se podcrem

ausentar para a metrôpole os bispos e prelados das dio-

ceses ullratnarinas e do Padroado do Oriente c os dircc-

tores das missôes religiosas ;

Convindo fixar os vcncimentos quc dcvem ser-lhcs

atribuídos quando dc liccnca na mctrôpole ;

Considerandoqueo artigo 19.° do decreto n.° 27:502,

de 30 de Ianeiro dc 1937, já iscntou os refcridos prclados

da apresentacão as jtintas de satide;

Vista a necessidade de rcgular os vcncímcntos do sc-

,:i 'i -:ii' do; i'rclados quanclo dcle sc fa;am acompanhar

nas suas viagens ;

Ouvido o Consclho do Impcrio Colonial ;

Tcndo em vísta o disposto no artigo 28." do Acto

Colonial;

Usando da faculdade confcrída pelo n.° 3.° do § 1."

do artigo lû.° da Carta Orgâníca do Império Colonial

Português e pcla 2.« parte do n.° 2." do artigo 109.° da

Constituícão Política da República Portuguesa, o Govêrno

decrcta e cu promulgo, para valer como lei, o seguinte:

Artigo 1.° Os govcrnadores gerais, de colônia e de

província, quando cm viagem das colônías para a metrá-

pole, mesmo na situacão dc exonerados ou demitidos, e

quando na ntctrôpole em situacão legal que lhes dc díreito

a vciicínicntos, são abonados, sem prejuÍHO dos descontos

lcgais, de tim vencíinento metropolitano, mensal, respecti-

vamente de 4.500$, 4.000S e 2.750S.

§ !." Além dos vencimentos fixados nestc artigo, a

nenhum outro tcm dircilo os reíeridos govcrnadores, nem

mesmo a tilulo cle dcspesa de represcntacão ou de ajudas

dc custo.

§ 2.° Para et'eito do disposto no artigo 15.° do decreto

n." 22:S22, dc 12 de Itilho dc 1933, consíderam-se vcn-

cimentos mctropolitanos de categoria complctos, para os

governadores gerais, de colônia e de província, as impor-

tâncias mensais respectivamentede 2 4975,2.090$ e 1 .441$.

§ 3.° Picam rcvogados os artigos 3.° e 1." do citado

dccreto n." 22:822.

Art. 2." Cs vcncimentos mensais dos inspectores su-

pcriorcs de administracão colonial, dc Eanenda e de fo-

mento colonial, quando em servico nas colônias, são os

seguintcs :

a) Na colônia dc Cabo Vcrde 7.000$00

b) Na colônia da Guíné 8.000SCO

c) Na colônia dc S. Tomc c Príncipe. 6.000SOO

d) Na colônia dc Angola 11 .OOOS00

c) Na coládia dc Mocambíquc 14.000$00

f) No Estado da índia 11. OOOSoo

il) Na colônía de Macau 9. OOOS00

ti) N'a colônia dc Tímor S.00OS00

\rt. 3
"

Oi". vcncimcutos nicisciis dns inspcctoresadmí-

nistralivos do c)uadro do pcssoal da Inspeccão Superior

dc Admínistraccĩo Coloníal, quando em servico nas colô-

nias. são os scguinles:

a) Na colônia dc Cabo Vcrde 5.0OOS00

b) Na colonia da Gtiinc 6.O00SC0

c) Na colánia de S. Tomé c Príncipe. 4.500$00

d) No Estado da índia 7. 500$00

e) N'a eolônia dc Macau 6.500$00

// Na colonia dc Timor. 6.000$00

Art. -I." C">s vencimentos a que se reíerem os artigos
2." c 3.° dcste decreto são pagos pelas colônias onde os

fttncionários sc cncontrarem cm servico.
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§ único. Os mesmos iuncionários. ^t.,incE. esliv-ercm

nas colônĩas, e cm viagem, deixam de pcrceber quaisquer
vcncimcntos mctropolilanos.

Art. 5.° Ouanclo cln convr.„io cm moccla local dos

vcncimcntos rcleridos nas alíncas l), g), c h) do atiigo 2.°

c nas alíncas d), e) c l') do artigo 3." resultc importc'tncía

inferior a quc compctir aos funcionários dc idénlica ou

infcrior calegoria cm servico na coh'mia rcspccliva, ou

importância superior â dos vcncinĸntos qttc cstivcrcm

atribuídos ao íuncionário de catcgoria imediatatnente su-

pcrior. far-se-ão nos mcsntos vencímcntos as necessái'ins

rcctificafôcs por torma a obscrvar-sc sempre o disposlo

nn ar:igo 112." do dccreto lci n. 20:260. dc 31 de Agosto
ũ* ° e no .iiiiyc .^.. chi i-ief. c ma AclniinistraliVci

llltramar, i.i.

Art. 6." Para os tîns designados nos parágraíos do

artigo 102." do dccrcto com fôrqa dc lei n.° 12:209, clc

:,T ilc AgcVo ie '°26, consiclcr •■■
»' c. mo subsídio di.'tno

um tc!\'o dos vcncimentos rcfcridos nos artigos 2." c 3.'

dcste decrcto, observando-sc o disposto no artigo 104.'

do decrcto n.° 12:209, dc 27 dc Agôsto de 1926.

Arl. 7." Nos casos dc reconhccida convenicncia para

o scrvico, podcrci o Ministro das Colonías autorÍHar que

os inspeclorcs sttpcriores se fat;am acompanhar dc sccrc-

lírio, cscrivão ott adjunlo, escolhido de cnlrc os funcio-

nários do Minístcrio das Colônias ott dos quadros c ser-

vicos coloniais.

Art. 8." Os vcncimcntos do secretcírio, escrivũo ou

adjunto serão os qtte Ihcs compctirem pelo excrcício do

scu iugar na mctrôpolc ou na colônia a quc pcrlencercm,

acrcscidos dc um stilisidio diário ciuc o Mínistro das Colô-

nias tixar.í para cada caso.

Aii. 9." Os vencimcntos e subsídio rcfcridos nos arti-

gos 2.°, 3." e 8." antcccdcntcs são pagos a partir do día clo

cmbarque em Lisboa, e até ao dia da chegada á mctrô-

pole, por conta áã colônia onde os funcionários respcc-

tívos forcm scrvir, quc pagará também as dcspesas de

Iransporte, observando-sc, porcm, o disposto no artígo 6.°

dcste decreto.

Art. 10.° Os vencimentos tixados pclos arlígos 2.°, 3.°

e S.° dcste dccreto são únicos, nada mais podendo ser

abonaclo aos refcridos funcionários, scja a qttc título fôr.

§ tinĩco. Dos vcncimentos a que cste artigo sc rcfcre

podc sair a pensão aulorisada pelo artigo 35.° do decrcto-

-lci n.° 20:260, de 31 de Agôsto de 1931.

Art. 11.° Ao funcioiicirio a que aludc o artigo S.° po-

derá ser abonada, a tílttlo de adiantamento, pcia forma e

no prano refcridos no artigo 5." do dccreto-lei n.° 20:260,

de 31 de Agôsto de 1931, uma imporláncia corrcspon-

dente a trinta dias do respectivo subsídio diário.

Leiam no prôximo número:

O bom caminho da reflexão

Art. 12.° Os govcrnos coloniais forneoerão aos íns-

pectorcs dc que trata cstc decreto os transportes neces-

sários para a execucão do servico que lhes estiver incum-

bído. e bem assim proporcíonarão aos mesmos inspectores,

scmpre quc scja possívcl, alojamentos condignos, mas sem

acrccimo de encargos para o Estado.

§ único. Se, por não havcr no local outra possibili-

dacle de aloiantento, os inspectores tiverem de aceitar

hospcdagcm cm casa das autoridades ou funcionários que

Vcĩo tiscalizar, ser-lhes-cí descontada no vencimento uma

importáncía corrcspondentc a 50 por cento da ajuda de

custo dicítia quc na colcmia cstiver fixada para o director

ou chefc dos servicos de administracão civil, a qual, nos

lcrmos tlo n.° 1.° do § 2." do artigo 390.° da Reforma

Administrativa Ultramarina, será atribuída ao funcionário

ott autoridade que hospeda.

Art. 13.° Os lugares de inspectorcs einspectores supe-

riorcs são inacumuiaveis com outros qttaisqucr, excepto

nos casos prcvistos no artigo 25.° do decreto n.° 26:115,

de 23 de Noventbro dc 1955.

Art. 14." Sem atttoriHacão, expressa para cada caso,

do Ministro das Colônias, os inspeclores e inspectores

supcriores não podem publicar trabalhos de qualquer ín-

dole ou nattircHa relativos a assuntos quc directa ou indí-

rectamcnte se prendam com os servicos atribuídos aos

scus cargos.

Art. 15.° Os vcncímenlos dos bispos e prelados das

dioccscs ultramarinas e os do Padroado do Oriente, in-

cluindo os dois bispos rcsignatários de Cabo Verde e

Mcliapor na proporgão qtte Ihes competir, bem como os

dos directorcs dc missôes religiosas, são, na metrápole ou

em viagem para a metropole, os fixados no grupo F do

artigo 12.° do decreto-lei n.° 26:115, de 23 de Novembro

dc 1935.

Art. 16.° Os bispos, os prelados e os dírectores de

míssôes religiosas a quem se refere o artigo antecedente,

quando prccisarem de se ausentar das colônias em que

tiverem a sua residência ofĩcial, participarão aos governa-

dores gerais ou de colánia os mottvos dessa ausência.

Art. 17° Quando os mesmos bispos ou prelados se

facam acompanhar, para a metrôpole, do seu secretário,

êste, scndo missionário, terá direito, durante o tempo em

quc cstiver nessa situagão e durante os períodos de vía-

gem para a metrôpolc, ao abono do seu vencimento me-

tropolílano de categoria de missionário, e, quer seja mis-

sioitcirio quer não, ao abono das passagens de ida e volta.

Art. 1S.° Aos bispos e prelados das díoceses ultrama-

rinas c do Padroado do Oríente, aos dírectores de missôes

religiosas e aos missionários secretários dos bíspos e pre-

lados não é aplicávcl o disposto no artigo 37.° do decreto-

-lei n.° 20:260, de 31 de Agôsto de 1931.

Publique-sc e cumpra-sc como ncle se contém.

Para ser publicado nos tftoletins Ofíciais* de tô-

das as colcnias.

Pagos do Govcrno da República, 9 de Novcmbro de
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1937.—AnTÔNIO OSCAR DL ERAGOSO CARMONA—Anlonio

de Oliveira Sala.zar -Ma'rio Pais de Sottsa—Manuel k'c-

drigttes Jiínior—Manuel Ortins de Pettcncoutt- Jcaquím

Jose de Andrade e Silva Abranclĩcs—Trancisco Jose' Vieira

Macfíado —Antonio T'aria Carneiro Pacticcc Pcdro Tcoto'-

nio Pereira— Kafael da Silva Neves Duqttc.

(Diário do Govêrno— l.a >érie—N." 261

de 9 dc Novcmbro de 1937;

■¥■••¥■

Jáinislério da Educacao Jîacional

Secretaria Geral

Portaria n. 8:861

Tendo o dccrcto lei n.° 27:993, de 26 de Agôfto úl-

limo, no seu attigo 13.° autoriHado o consciho de admi-

nistraeão da Caixa de Previdência do Ministcrio da Ecltt-

cagão Nacional a celebrar com a direceão do Monlcpío

Olicial do Professorado Primárío os acordos e demaís

actos necesscírios á encorporaeão do segundo organismo

no primeíro, e nos termos quc íorem defînitivamcnte apro-

vados pelo Ministro da Edttcacão Nacional: manda o

Govêrno da República Portuguesa qtie, pelo Ministro da

Educacão Nacional, sejam dclinitivamente aprovadas as

bases adiante indicadas, para a encorporacũo do Montc-

pio Oficial do Professorado Primário na Cai.xa de Previ-

dência do Ministcrio di\ Educacão Nacional, que vão

assinadas pelo mcsmo Mínistro.

Minislério da Educacaa Nacional, 15 dc Novembro

de 1937.—O Ministro da Educaeão Nacional, Antánio Ta-

ria Carneiro Pacfíeco.

Bases para a liquidagão do Montepio Oficial do Pro-

fessorado Primário

a) A importância das cotas pagas pelos sôcíos quc.
em virtude da sua idade, não puderem ingrcssar na Caixa

ser-lhes-á restituida.

b) SatisfaHendo os cncargos resultantes do íngresso

dos sôcios do Montepio na Caixa, cada sôcio tcrá dircito

â parte das cotas qtic pagou, correspondenles ã parte do

subsidio com que tenha deixado de ingrcssar na Caixa e

a que Ihe caiba no rateio.

c) O exccdente da liquidacão, se o houver, sera ra-

teado pelos pensionistas proporcionalmcntc ãs suas pensôcs.

d) Efectuadas as opera?ôes resultantes do ingresso

dos sôcios do Montepio na Cai.xa de Previdência, a di-

rec<;ão daquele organizará os mapas demonstrativos ne-

cessários e um relatôrio justificativo da Iíquida<;ão, que

serão enviados â Direccão Geral do Ensino Primário e ao

Instituto Nacional do Trabalho e Prevídcncia.

Bases para a encorporacão do Montepio Oficial do Pro-

fessorado Primário na Caixa de Previdência do Ministé-

rio da Educacão Nacional

a) Ingressam na Caíxa dc Previdência do Ministcrio

da Educagão Nacíonal no día 1 de Outubro de 1937 os

sôcios do Montepío Oticial do Professorado Primário que

ncssa data ainda não lcnham completado sessenta e um

anos de idade. bcm como os respectivos pensionistas, que

ficam ctim o dircilo a pensôes vitalícías scm reversão,

b) O limite máximo do subsídio subscrito na Caixa de

Previdcncía do Minístcrío da Educacão Nacional é ele-

vado de ■20.000$ para 35.000S.

c) O aumento de subsídío será concedido, indepen-

dentemente de cxame médico, aos sôcios cxistentes em

1 dc Outubro dc 1937 que o solícitem no prano de seis

mcscs, contados da data da publicacão destas bases.

d) O ingrcsso dos sôcios do Montepio efectuar-se-á

com um subsídío, constituido por cotas mensais, que, so-

mado com o da Caíxa, não seja superior a 25.000$

c) O subsídio ser-lhes-cí aclualizado pela tabela n.° 1

do dccreto n.° 27:993. de 26 de Agôsto de 1937, tomando-

-sc para bases a cota quc vêm pagando e a iclade na data

do ingrcsso, qtic scrvirá tambcm para o Ccilculci da respec-

líva jôia.

I) A ímportância que caiba a cada sôcio por virlude

do exccdcnte cios encargos rcsultantes da liquidacão será

reccbida pela Caixa e transformada num subsídio suple-

mentar, calculado pela tabela n.° 1, anexa, quc, somado

com o subsîdio referido na alínea d), não exceda o limife

lĩxado na alínea b).

g) O íngresso dos sôcios vindos do Montepio far-se-cí

itidependemente cle ínspeccão mcdica, não lhes sendo

aplicado o prano de dois anos estabelecido no artigo 11.°

dos cslatulos da Caixa.

ti) O Montepío cntregará á Caixa as reservas mate-

máticas das pensôes vitalicias a que se refere a alínea a),

calculadas pcla tábua C. R., â taxa de 4 por ccnto, bem

como a importância das jôias e a das cotas úuicas deter-

minadas pcla tabela n.° 2, referidas aos subsídios de que

trata a alínea c), e ainda as ímportcîncías referidas na

alinea //

i) Os subsídios e pensôes vcncidos até â data do in-

gresso scrão pagos por conta do Montepio.

j) Os valores do Montepio quc estejam invertidos em

papéis de crédito, cmpréstimos hipotecários e imôveis

serão transferidos para a Caixa.

I) Os ccrtifîcados da dívida inscrita serão averbados

ã Caixa e creditados por um valor que garanta uma capi-

talizacao de 4 por cento, ou pcla sua cotacão na Bôlsa na

data do ingresso, se a ela corrcsponder maior juro, e os

imovcis serão transfcridos com o valor cstabelecido por

acôrdo cntre a Caixa e o Montepio.

m) Os descontos fcitos para o Montepio Oficial do
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Proícssorado Primário nas fôlhas ae vcncinicntos, a contar

da dala cslabclccĩda na base a), serũo escriturados pelas

reparticôes compctcntcs sob a rubrica aclual d>t Caíxa cle

Prcvidcn. 1.1 do Ministcrio da Educacão Nacional.

Ministciio da Educacão Nacional. 17 dc Novcmbro

dc 1937.- O Minislro da Educacão Nacional, An/cnio

Faria Catnciro I'acticcc.

TAIiELA N." 1

Subsidio suplementar correípondente a 1.000$

(Tábua Hm 4 por cento)

18 4. 021 $70 33 2.871$40 48 2.000$80
19 3.915$90 34 2.806$60 49 1.951$60
20 3.817$80 35 2.742$50 50 1.903$30

21 3.727$00 36 2.679$50 51 1.856$10

22 3.643$10 37 2,617$30 52 1.810$30
2.1 3.563$50 38 2 555$90 53 1.765$50
24 3.488$10 39 2.495$50 54 1.721$80
25 3.415$90 40 2.43C$50 55 1.679$20
26 3.345Í00 41 2.377$80 56 1.637$80
27 3.275$00 42 2.320$70 57 1.597$30
28 3.206$30 43 2.264$70 58 1.557$80
29 3.137$90 44 2.209$50 59 1.519$50
30 3.070$50 45 2.155$80 60 1.482$10
31 3.003$30 46 2.103$00 61 1.445$70
32 2.936$90 47 2.051$30 — --

TABELA N." 2

Cotas únicas para garantir os subsídios nos dois

primeiros anos, por cada 1 .000$

(Tábua Hm 4 por cento)

idade'i Cotas |IdaJt-j Colas Idades Cotas

18 9$66 1 33 15 $94 48 27$80

19 10$53 34 16$32 49 29$28

20 U$33 35 16$76 50 30$94

21 12$02
!
36 17$22 51 32*76

22 12$59 37 17472 52 34$73

23 13$06 38 18$29 53 36$88

24 13$43
1 39 18$90 54 39$26

25 13$70 •40 19$55 55 41$82

26 13$95 41 20$32 56 44$61

27 14$20 42 21$11 57 47*71

28 14$44 43 21$98 58 51$08

29 14$69 44 22$96 59 54$72

30 14$95 45 23$99 60 58$71

31 15$26 46 25$13 61 63$06

32 15$59 47 26$41
— —

(Diário do Oovêrno— l.a Série—N." 268

de 17 de Novembro dc 1937)

Factos i Holas
131 P1Í0L

do (1entru Acadéiuieo

ile Drmocracia (Yistfi

Da importância do documento pastoral
quc vamos arquivar, nada maís poderíamos
clÍHer dejoois das ponderosas reflexôes de Sua

Lx.'1 Rev."1-1 o Sr. Bispo-Conde de Coímbra,
D. Antônio Antunes.

L assim, o trazemos para as páginas de

«A Llníão*. para que os leitores recolham as

sínccras palavras cio venerando Prelado de

Coimbra :

Do.M Antônio Antunhs, por mercc de Deus e da Santa

Se' Apostolica, Bispo de Coimbra.

Aos que esta Provisão lerem, saúde,

pax e bêncão, crn Jesus Cristo,

nosso amado Salvador:

Na sua já longa existéncia, o C. A. D. C. tem sido

semprc uma alta escola de formacão inteleclual, social,

moral c rcligiosa.

"Escola Normal superior dos estudanlcscatôticospor-

lugueses,, Ihe chamou um lúcido espiríto da nossa terra.

"I: a maior instituĩcão social catôlica do país,, escreveu

um Prclado prcstigioso.

Com efeilo, por meio das suas obras de piedade, como

a Liga Eucarística, a Congregatjão Mariana e os retiros

anuais; e das suas obras sociais, como o Lactário, que

fornecc diáriamente dezenas de litros de leite âs crian-

cinhas, tilhas de pais pobrcs, c das Conferêncías de S. Vi-

cente de Patilo, cujos confrades levam aos indigentes e

aos enfermos, com o socorro material, o confôrto precioso

do espírito, e da Obra dos presos, cuja missão é iluminar

c aquecer a alma de tristes reclusos; e das obras de accão

intelectual, como as scmpre interessantes sessôes de estudo,

c as confercncias de Mcstrcs dístintos, e a excelente revista

"Estudos, ,
c por meio de muitas outras obras, programa

extcnso e perfeito, que geragôes sucessivas de estudantes,

com nítida visão das rcalídades, carinhosamente concebe-

ram, corajosameiite realizaram e intensamente viveram,

por meio de tôdas as suas obras, o C. A. D. C. tem sido

clemento poderoso na reforma da mentalidade e dos cos-

tumes dos novos.

Ilci, pois, razão dc sobra para se dizcr que o C. A.

D. C. é "ttma glôria nacional,,.

Quando se fĩner a histôria da recrislianizacão social

A UNIÂO vende-se em Olhão: Rua do A UNIAO vende-se em Faro: Rua D. Fran-

Comcrcío, n.0> SS-90 — Telefone n.° 14. cisco Gomes, n.os 40-40-A— Telefone n.° 13.
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das últimas dccadas, havcrá que mencionar se o C. A. D. C.

como um dos íactores mais dccisivos dcsse movimenlo

consolador c grandioso.

A verdadc, porém. c que o C. A. D. C . dcpois de lcr

estado inslalado em acanhados quartos dc eslud.mtes c em

insalubres casas de aluguer, passou a ter a sua sedc cm

casa prôpria, mas que cra pouco maís dc c|uc um par-

dieíro cm ruĩnas.

Era uma necessidade urgcntc acabar com essa vcr-

gonha. Os cstudantes catôlicos de Coimbra, que sũo,

afinal, csludantes de Portugal inteiro, pelas sttas tracligôcs

gloriosas e pcia sua acc;ão bcnemcrita, lcm direilo a uma

sede ampla, deccnte c confortável—a tmi lar coiiium, onde

se sinlam ã vontade.

O nosso Vencraiido c Saíidoao Anlccc^sor viu o pro-

blcma com a sua acúidade habitual c procttrou remediá-lo.

Est.io na mcmôria de todos a Provisão comoveclora que

publicou, a-fĩm-de angariar ftindos para a Casa nova do

C. A. D. C. os discursos scntidos qtie pronunciou sôbrc

esta obra "eminentemente nacional.,, c a generosídade
com quc contribuíu para qttc o sonho de tanlos anos pu-

desse scr uma realidacle. Eoi nos tllimos 'empos do seti

Pontificado qttc licott rcsolvido iiwciarem-sc as obras dã

nova Sede. Não aprotivc, porcm, ,'i Providência, que che-

gassc a ver o íruto do seu esfôrco e das sttas constantes

preocupacôcs.

Coube-nos a Ncis faHcr a colheita da semcnteira do

granclc e chorado Prelado.

Por mercc de Deus, íniciarain-sc as obras, no mcsmo

local da casa antiga. As paredcs comecam a ergucr-se já
c vão crescendo a olhos vistos, como alvorada promissora.

Não podemos, porcm, dcixar de ver a gravidadc da

situacão. A data da iniciacão dos Irabalhos, possuíamos
as cconomias rciinidas por algumas Direccôes, (sendo de

justica especializar as Direccôes do pcríodo 1928- 1931),

o prodttto da sttbscricão aberta pelo nosso Vencrando

Antecessor, de Santa memôiia, c o donatívo por Ele dado

com êsle fim. As três parcelas reiínídas perfaHcm uma soma

relativamente grande para sc comccarem e prosseguirem,

por algum tempo, as obras projcctaclas, mas desolada-

mente insuficiente para se levarem a bom tcrmo.

E, no entanto, c absolutamcnte necessário qtie as

Obras do C. A. D. D. C. não fiqtiem a meio. Exige-o o

brio da nossa diocese— c atc dc tôdas as dioccses de Por-

tugal
— rcclama-o o intercsse da Igrcja do nosso país.

A-pesar-de não termos dinheiro nem para metade da casa

em construcão, atrevemo-nos a comeccí-la, contĩados na

Providência, que suscitará generosidades capazes de con-

cluí-la, e de mobilá-la em scguida. Esta obra não c sô dos

catôlicos, esta obra c de todos os portugucscs, qtte se inte-

ressam pelo bem da nossa Pátria—que ttm forte baluartc

da ordcm não sendo nunca para dcspreHar, é-o ainda

menos no momento conturbado e íncerlo que vivemos.

Para todos apelamos, encarecida e comovidamcnte.

O C. A. D. C. já deu as suas provas de lutador attclaĩ e

pcrseverantc, nesta lula poríĩada que se vem travando

enlrc as fôrc;as da ordcm e as potências da anarquia, que

pretendcm stibverter tudo.

Qttem não quererá faner um sacrifício generoso em

lavor do C. A. I). C, que lem semcado tanto bem e evi-

tado tanto mal?

A todos rccorrcmos, nesta hora suprema da histcSria

do C. A. I). C como pobrc Pai que vê e sofre as neces-

sidades, e sô pode rcincdiá-las com o generoso concurso

dos scus filhos.

E embora saibamos que a vida é diíícíl para todos, e

que os Rev.dos Saccrdoles, qtte são os nossos mais dedi-

cados e íntimos cooperadores, cstão sobrecarregados com

exgotante labor apostôllco c têm de atender âs mil neces-

sidadcs das suas freguesías, para que as nossas palavras

não venham a ser uni vão clamor dcsconhecido, determi-

namos quc todos cs Rev."0' Párocos c Capelãis (das cape-

lanías públicas, semi-públicas e particulares) da nossa

Diocem., i\n,.iin um i'.;:,t''r.' par.. ,is cb.-as do C. A. D. C.

em tôdas as missas do dia 2S do corrente, último domingo
de Novembro. Todos cies deverão anunciar éste peditorio

nas míssas do dia 21, procurando cxplicar o quc c o

C. A. D. C. c no dia 28, antes de se iniciar o peditôrio,
lerão esta Provisão na cstacão da missa. A todos rogamos

quc ponhain nas suas palavras o maior ínterêsse— pois é

o intercssc dc Dcus quc cstá cm causa.

O produto do peclitdrio. com a clara índicacão do

assunlo dc quc se trata, será enviado para a Secretaría do

liispado, ou para o Rev.d° assistente eclcsíástico do C. A.

D. C, Dr. i'rínddde Salgueiro, liairro de S. |osc, Coimbra.

Coimbra, 31 dc Ottlubro dc 1937 (Eesta de Cristo-Rei).

f Antônio, liispo de Coimbra.

Grande Peregrinacão a Fátima
etn 12 e 13 de Dezembro

EM CÔMODOS AUTO-CAHS

Organizacão de José Teodôsio de Almeida

Peregrĩnacôes nos días 12 e 13 de llbril a Dutubro

Excursôes turistitas no Pais e ao estranjeiro

InscrlcÔes e Informacôes na

«Casa Avé Mapiaw

Artlgos religlosos

Rua da Prata, 75 — Teleîone 2 6127

l-ISBOA

* • Jf

ÊSTE NÚMERO FOI VISADO

PELA COMISS.ÃO DE CEXSUKA
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EVOCANDO O

1.° DE DEZEMBRO DE 1640
•'V/VA TI.-k'T/ D. JOÃO QUAk'TO! k'T'AL! RT.AL!

k'TAL! k'TAL! SUS' SUS! PT.I.O k'T'/ DE POk'TUũAL!,.

(Marqttes da Crtu, no seu livro Oĸ\CXo A PoiíTUGAL)

SRlvarå

I). /oã
Ac

IV (O
lantado

Restaurador). m.? Rei de Portugal
rei em l de Dezembro de 1610

«D. jOAO por graca de Deus, ret' de Por-

tugal, e dos Algarves, d'atquem e d'alcm mar

em Africa sen/îor de Guine, da navegacao, e

commercio da l:th~xcpia, Arabia, Persia, e da

India, etc.

Saibam todos quantos êste alvará virem que

por espccia/ graca de Deus me vejo restabele-

cido a posse da corôa dos reinos, e sendorios

de Portuga! e que o Senfior rei D. Afonso Hen-

riqttes, meu avô, e primeiro rei dêste reino

quando foi acclamado, e saudado rei, em re-

confiecimento de benetîcio tão grande elegeu
com consentimenlo dos seus vassallos por sua

protectora, e do seu reino a Virgem Mãe de

Deus, á qual prometett pagar todos os annos

um tributo em signal de vassaflagem. Dese-

jando eu imitar o santo xelo que o abrasava,

assim como a piedade dos senfiores reis meus

antecessores, ele/o-a também por tmica pro-

tectora, e prometto em meu nome, e do prin-

cipe Tfĩeodosio, meu sobre todos muito amado

filfío, e de todos os meus successores, pagar to-

dos os annos em signaí de vassallagem cin-

coenta cruzados á igreja da Conceicão, sita em

Villa-Vicosa, qtte é a ptimeira dêste titulo em

toda a Hespanha. E da mesma maneira pro-

mettemos, e juramos, como principe, confessar

e defender ate' sacrificar a nossa vida, se ne~

cessario fôr, a Immaculada Conceicão da Vir-

gem .Maria, Mãe de Deus, segundo a crenca

da nossa Santa Madre Igre/'a Romana, á qual
devemos obedecer. Esperamos que elta peta

grande confianca que temos na sua misericor-

dta, nos defenda a nás, e a nossos reinos con-

tra os nossos inimigos, e faca que se/'am pros-

...*

Av
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Mous. rYaueisco Jorirc

Faleceu em Paris, no dia 8 do corrente mês,
Mons. Francisco Jorge, que desempenfiava na
Secretaria da Nunciatura Apcstoiica o cargo

de Secretârio dos Breves.

O Senfior Núncio Apostôtico de Lisboa foi

quem assisliu â morte de Mons. Francisco

Jorge, mintstrando-lfie os Sacramentos in ex-

tremis.

Mons. Erancisco Jorge foi sempre um amigo
de *A União-», merecendo-nos a melfior es-

tima, qual é, a dos amigos que vivem a teat

sinceridade. Aliando cullura, mode'sfia e dis-

tinla cd"~ac.:o. jnsfifirava assim a esffma dos

scits numerosos amigos.
Deus haja recebido a sua alma na eterna

pa.?..

A famítia cn/u/ada, os nossos cumprimentos
de pcsames.

peros os nossos negocios para gloria de Jesus
Cfirislo Nosso Detts, e exaltacão da fe' cathclica

romana, e para conversão dos infieis, e fierejes.
E se alguma pessoa usar levantar-se contra a

nossa promessa, /uramento e vassa/lagem que-

remos que desde logo seja lancado do nosso

reino, e se fôr rei, o que Deus não permita, que

incorra na maldicão, e na nossa, e que sc/a

punido, e privado da dignidade real.

E para que ninguem ignore a e/eicão, que

temos feilo da stta protcccão, e a nossa pro-

messa, e /uramenfo dado na junta dos estados,
ordenamos que, dêste se passem, tres insfru-

mentos públicos, um para se remefter á côrte

de Roma, outro ao arcfiivo da igre/'a de Nossa

Senfiora da Conceicão de Villa-Vicosa, e o ter-

ceiro á Torre do Tombo. Dado na nossa cidade

de Lisboa a 26 de Marco.

HALTHA.tAR k'ODRIâUTS COT'LI/O

Anno dc Xosso St'nhor de if>4',

PEDRO VIEIRA DA SILVA. EL-REh

IV centenário
da Universidade de Coimbra

0 PROGRAMA DAS FESTAS

COMEMORATIVAS

Segunda-feira, 6 de Dezembro

As 11 fioras, missa por alma dos professores
e estudantes fatecidos; ás 16 fioras, icar das
bandeiras nacional e estranjeiras no Pátio da

Univcrsidadc ; ãs 17 fioras, cumprimcntos de

boas-vindas âs individualidades e recepcão na

Reilcria.

Terga-feíra, 7 de Dezembro

As 10 fioras, abertttra da cxpcsicão biblio-

grática (1557-1957), na Bibliotcca da Univer-

sidade, e da exposicão documental no Arquivo
da Universidade ; âs 12 fioras, cfiegada do

sr. Presidente da República. Díscurso de boas-

-vt'ndas na Câmara Municipal. Recepcão na

Universidade ; ås 15 fioras, sessão solene na

Sala dos Capêlos. Alocucão do Reitor. Confe-

rência do prof. Damião Peres, sôbre «/I Uni-

versidade de Coimbra na Histária da Cultura

Porluguesa*. Discurso do sr. Ministro da Edu-

cacão Nacional; ås 18 fioras, inauguracão da

Sala do Brasif na Eaculdade de Letras,- ås

20,50 fioras, jantar de ga/a na Universidade ;
ás 22,50 fioras, concêrto pela Grande Orques-
tra Sinfonica da «I:missora Nacionah, sob a

regência do maestro Pcdro Blanc, e recepcão
na Universidade.

Quarta-feira, 8 de Dezembro

As 1 1 fioras, missa solene, na Capela da

Universidade, celebrada por Stta Eminência o

Senfior Cardial Patriarca; ás 15 fioras, impo-
sicão das insígnias doutotais ao sr. dr. Mário

Brandão e entrega do diploma de doutor «-fic-
noriscausa» âsdiversas individualidades estran-

jeiras. Alocucão do Reitor; ås 1S fioras, visita
oficial å Associacao Acade'mica ; ås 21 fioras,
banquete cferccido pela Câmara Municipal, no
Liceu D. João III.
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Quinta-feíra, 9 de DeHembro

As 10 fioras, visiia aos estabclecimentos uní-

versitários, monumcntcs e musetis; âs 14,50 fio-

ras, parada atletica e desa/io de fuiebot no

campo dejogos da Associacão Acade'mica ; âs

16,45 horas, concérto de música portugttesa
pela *Orquestra Eilarmônica de Lisboa», sob
a rcgância do maestro dr. Ivo Crus, na Biblio-
teca da Universidade ; âs /9,30 fioras, grande
marcfia luminosa, promovida pelos estudantes;
âs 21 fioras, Serão no Teatro Avenida, com a

colaboracão do Orfeão Acade'mico. Discursos

dos srs. drs. Ramada Curto, Luix de Almeida

Braga, Angelo Cc'sar e do Presidente da Asso-

ciacão Acadcmica, Melo e Castro ,- as 25 fioras,
baile de gala, no Liceu D. João III.

Sexta-íeira, 10 dc Dezembro

As 11 fioras, passeio ao Bucaco e atmôco
no «Palace Hoteh.

* • +

No caiupo da accao

das Casas <lo Tovo

Quadros de vida

Realidades palpitantes

O niimero de «A llníão» do passado mês

de Setembro publícou, a-propôsíto do inte-

rêsse que nos vcm mcrecendo a acgão das

Casas do Povo, pormenores muito ínteres-

santes sôbre a acgão da Casa do Povo da

frcguesia de Luz, concclho de Tavíra, que nos

foram amâvelmente dados pelo respectivo

Presidente da Direcgão, Sr. Manuel Correia

DtMiicickt.

ltá pormcnores que nao passam desperce-

bidos â vista, mas escapam—quantas vezes!

— â reflexão; porém nestes tempos de tcĩo

boas doutrinas corporativístas a entrar, não

sem mil e uma dificuldades, no campo das

realizagôes, ínteressante nos parece um por-

menor, como os maís, que saíu no referido

número de «A Uníão», e respeitante â Casa

do Povo de Luz. Vamos recordá-lo : «Temos

em caíxa a importância de 7.223$75. Entre os

amigos desta Casa do Povo conta-sc em pri-

meiro lugar o dístinto clínico, Dr. Arnaut

Pombeiro, que com sacrifícío dos seus inte-

rêsses e da sua comodidadc, poís tem che-

gado a percorrer dez quílômetros a pé quando
o doente é pobre e não lhe pode pagar o

transporte; alcm disso presta os seus servígos

gratuitamente logo quc o sdcío se ínscreve, e

foi como atrás fĩcou dito o verdadeíro fun-

dador desta Casa do Povo».

Assim o reconhcccu tambcm o Sr. Sub-

-Secretárío dc Estado das Corporagôes e Pre-

vidência Socíal, dando público testemunho do

mesmo aprcco, como se vê por informacão,
inserta no «Ho!ctim do Instituto Xacíonal do

Trabalho e Prevídência» nestes precísos ter-

mos: «Tendo em atengão o desínterêsse com

que o médíco Dr. Joaquím Arnaut Pombeíro

tem prestado a sua assistência moral e mate-

rial â Casa do Povo de Luz, determinou Sua

Ex.a o Sub-Secretário de Estado que fôsse

dado públíco testemunho do aprêco que lhe

tem merecido a acgão desenvolvida pelo re-

ferído clíníco*.

Por tôdas estas razôes, compreende-se o

interêsse de «A União», de obter do Sr. Dr.

Arnaut Pombeíro algumas reflexôes da sua

comprovada dedícacão, sendo-nos grato ter

a satisfaccĩo dc as podermos dar já aos nos-

sos leítores :

Luh de Tavira, 23.XI 937.

. . . Sr. Pc Tavares de AlmciJa

É-me grato saiidar em V. . . a admiravel cruzada em-

prcendida pcia .1 União em prol das Casas do Povo.essas

admiráveis instituicôcs corporativas que deviam já hoje

espalhar-se por tôdas as aldeias de Portugal,— uma a par

de cada Igrcja, comp!etando-se na sua accão e prolon-

gando-se reciprocamente uma para o polo espiritual, a

outra para o de justica social. Por virtude do ínquéríto de

A União que c de-certo o primeiro passo da obra gígan-

teíca a que lancou ombros e que vai ser o grito de res-

gate das Casas do Povo,- por virtttcle dcie têtn tparecido

â superficie amargos queixumes, que são o eco ainda vivo

do embate das infeliHes tendênciasurbanistas do depois da

fltterra, com o salutar pregão de regresso câ terra, que é

uma das palavras de ordem do nosso nacionalismo.

Ncĩo nos basta não termos teatro, nem cinema, nem

electricidade, bíbliolecas, ruas empedradas, polícia ou

guarda campestre,— é preciso que não sejamos gente que

abdiquemos de tôda a inicialiva prápria c de tôdas as as-

piragôes locais satisfeítas pelos prôprios o que não sô os

tornaria niais eficientes por um conhecimento mais directo

e prcSximo como ainda porque. . . pareceriam mais perfeí-

tas c seriam maisqucridas. Nos meios onde não há grande
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ti i liá talvi" mciĩ co' ■ ■<- n gralc -atisfazcr-

t dS <7CM icH o

N
c.n .. , issín; os ;30lí::cos cjtie não rcconhe-

.1 alca ice da* Casas do Povo e as não dci.xam pro-

grcdir. alímenlando com o seti poclcrio político os descon-

tentcs natos, que scmprc surgem por tôda a partc a con-

Irariar as coisas novas que, como cstas instituícôes de

solidariedade social, ncccssitam qticísi dc apostôlico zêlo

para sercm gratamente accites antesdc coercívamente im-

postas.

Mas não c desta faceta crítica da nossa organizacão

corporativa que pretendo tratar ; c tlum alvitre que a scr

alcndido por virtude do asilo quc Ihc presta A União cons-

liluiiia um relcvante servico â obra aínda titubeantc mas

já proinctedora áae, Casas do Povo, eni Portugal.

Trata-se duma mcdida de palpitantc actualidadc visto

qtie o invcrno eslá investindo com tôda a sua fúria, — a

Campanha de Proteccão aos Pobrcs no Inverno, c duma

reparaeão moral e material, em meu entender, devida ás

Casas do Povo, que lhcs alargaria e completaria muĩto 16-

gicamentc a accão.

Por lei conslitticm a Comissão da C. A. P. I. cm cada

Ercgttesia, o párôco, o presidente da Junta e o presicDntc

da União Nacional.

Ora se o dccreto-lei n.° 23.051, de 23 de Setembro

de 1933, <]ue cria as Casas do Povo lhcs confcre pelo seu

artigo 6° "fins de assislência proporcionados ás possibili-

dadcs locais,, indo até ã "criaeão de dispensários, lactá-

rios, creches e asilos para criancas e vclhos,,,— i ôporque

excluir a Casa do Povo, em fregticsia onde cxiste, da co-

laboraccĩo nesta obra que é um reíôr<;o local e tcmporario

da sua aecão de todos os dias? !

Na prôxima Eesla do Natal na Casa do Povo da mi-

nha Ereguesia, que já o ano passado íoi brilhantc, mcrcê

do valíoso auxílío do Ex.mo sr. Subsccrctário de Estado

das Corporacôes, com a sua árvorc dc Natal profusamente

iluminada e carrcgada de prendas—cspectáculo novo ncste

mcio rural — como tĩcaría bem associar-se-lhe ã festa dos

pobresinhos para cujo cxito se somariam os esforcos da

C. do P. e da C. A. P. 1.

. . . Sr. P.c Tavares d'Almeída :—uma ideia que se me

aligura justíssima e para a qttal peco o carinho de V. . .

Convenco-me de c|ue se V. . . a conseguir fazer chcgar ao

conhccimento do Ex.'"os Srs. Doutorcs Mário Pais dc

Sousa c Rcbelo dc Andrade, ilustres Ministro do Interíor

e Sub-Secretário de Estado das Corporacôcs, ainda éstc

N'alal veremos nesta Eregucsia a festa em conjunto na

nossa Casa do Povo,— a peiizada radiante e os velhinhos

coníortados em tam bulicosa companhía, serviclos todos

pelas senhoras desta Eregttesia que tam dedicadamente

lcm sempre colaborado com a Casa do Povo. E por outras

Ercguesias sercí o mesmo.

O alvílre fica desde cstc momenlo muito bem entrcguc.

Como cntusiasta que sott da recristianiHacão dos

mcios rurais e conscqticntemente da obra das Casas do

Povo assislidas pelos rcspeclivos párocos, não quero ter-

minar sem uma vez ainda pcdír a V. . . que prossiga na sua

cruzada cm prol das Casas do Povo, defendendo-lhes a

cssência e combatcndo-lhes os inimigos.

É com verdadeíra alegria que conícsso o triuufo da

Casa do Povo da minha Frcguesia, que está a cumprir

ficlmente a sua missão, quer no campo espiritual, quer no

material, inspirada sempre pcla mais prudcnte e sábia

orientacão.

Nos scus três anos de vida conheceu esta Freguesia

trcs pcírocos. O primeiro, o Sr. P.<" Antônio Mendes foi

prcsidentc da Asscmbleia Geral da Casa do Povo ; o se-

gundo, o Sr. P.c João Lucas presidiu a tcSdas as suas festas,

encaminhando sempre com a sua palavra e o seu exemplo

a conduta da Díreccão; o lcrcciro e actual, o Sr. P.e Ama-

deu Ramos foi recebido festivamcntc numa sessão dc

boas-víndas pela Casa do Povo que, nesse dia, reíiniu em

fes'a tôda a Eregucsia para cumprimentar e vitoriar o pá-

roco novo quc, desde a chegada, tem sido um dos aniigos

mais qucridos.

E'cstcja a Casa do Povo de Luh (Tavira) depois de

amanhã o 3." anívcrscírío da sua inaugurac.ão. i'rcs anos

de combate e de pcnosa ascencão
—mas aseencão- cons-

tituem a síntese da sua histôria, em que tôdas as etapas

foram inspiradas pclo sábio e providencial exemplo do

Sr. Dr. Oliveira Salazar, gcnial e ínspirado condutor do

povo que tttdo nos ensina a faner a bem da Nacão.

Como antígo presidente da Direccão desta Casa do

Povc c como seu mcdico desde a fundacãc, cttjos servicos

não são remuncrados, sinto-me feliz nesta data fesliva, em

sauclar o Cheíe, o Sr. Dr. Pedro Tcotônio Pereira c o

Sr. Dr. Rebelo de Andradc quc â obra das Casas do Povo

lanto carinho e inteligcncia têm dedicado.

E a V... pelos servicos inestimávcís que cstá prestando

âs Casas do Povo por intcrmcdio da bela revista
"

A llníão,,

os meus melhores e mais efusívos cumprimcntos de admi-

rador entusiasta, m.10 vcn.°.°r e obg.d°.

(a) J. Arnaut Pombeiro

Ao csclarccído critérío de Suas Ex/">s os

Srs. : Mínistro cĩo Interíor e Sub-Secretário de

LsLĸlci cias Corpoiacôes e Prevídência Social

temos a subicla honra e muita satisfagão de

submcter as criteríosas reflexôes desta carta

quanto ao especial ínterêsse— j'usto e humaní-

tárío— que manifesta o dedicado médico da

Casa do Povo dc Luz, Sr. Dr. Arnaut Pom-

beiro.

m

A todos os dedieados sc'ĸios, desvelados

protcctores, bencmérítos e dírígcntes da Casa

do Povo úâ fregucsía de Luz, concelho de

Tavira, expressamos as nossas feíícitagc""tcs pelo
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o." aníversárío c\a sua inauguragão, quc ocor-
reu no dia 25 do corrente mês.

* • *

â Casa do Povo pode ser um tempio e ttma

escola de educacão, l'onte de cultura, factor de
ciqueza, barômetro coordenador da baianca

econômica, manancial dc ccnfcrlo, de benefi-

cência, amparo e acolhimenlo da colectividade

se todos souberem comptcender a sua altiva

missão e finalidadc.

(Do discttrso do Prof. Albino Pent'ra de

Can'alâo, presiJcnte da Direccão Ja

Casa Jo Po\'o Je Sanla Marin/îa do

itc'.<cre, conccltio dc liaiao, quando
Jo acto Je posse Ja Direccao da

mesma Casa do l'ovo, no dia t't dc

corrcnte ntcsi.

¥ • *

IutíTcsscs rurais

MAIS TESTEMUNHOS DE UMA

CAMPANHA ACOMPANHADA

DE JUSTIQA

O semanário «0 Ilhavense» publicou al-

gumas consíderac.ôes que saíram no liltimo

ntimero de «A llníão» sôbre interêsses rurais.

E a propôsíto, acrescentou:— «as constantcs

reclamagôes clc tôda a parte impôem a cría-

gão de uma Polícia Rural perfeita que defenda
o lavrador e acabe de vez com o assalto de

que as suas propríedadcs são alvo».

Por sua vez, o semanário «Cídade de To-

mar» obscrva:—«0 nosso jornal já há tempos
falou na necessidade de se criar uma Polícia

Rural vísto se darem nos campos alguns factos

que merecem justo corrcctívo.

A Guarda Rcpublícana, actualmcnte alo-

jada em Tomar, c insuticicnte para cfectuar

o policiamento rural de totlo o concelho.

Estas brevcs rcferências notícíosas aprc-

sentam dois problemas de reconliecida ímpor-
tância:— um, é a necessídade do policiamcnto

rural, e o outro, a prática etĩciêncía dêsse

policíamento.
Na prcsenga de uma provídência para criar

scrvic.cis de j'usta proteccao c defesa da pro-

priedade rural, é preciso acautclar que o

doente não fique pior, ísto é dízer, um servíco

de policiamento rural sô boni; e sc3 o sería,

de-certo, se contíado a fiomens bons, de prin-

cípíos e experiência. dominados por um regu-
lamento para conservacão da propríedade,
não para pretcxto de uma burocracía a pesar

nos destinos da gcnte rural.

* • *

0 dcciiuo auivcrsário da Aí»cu-

cia (1atôlica Polaca «Kan*

Durante c^ corrente ano a «Kap», única

agência catúlica na Polônía, celebra o seu dé-

címo aníverscírío.

Poí segundo a resolucão do Congresso
Catôlíco, quc se realízc^u em Varscwía, no ano
dc 1926, e coníorme a deciscio tomada pelos

bispos polacos em 17 de Marco de 1927, que
sc fundou em 1927, a Agêncía Catolíca Polaca
da Imprcnsa— «Kap».

O primeiro dírector da Agêncía foi Mon-

scnhor José Gawlína, actualmente bispo do

exército polaco. A partir do ano de 1929 to-

mou posse da díreccão da Agêncía Monse-

nhor Segísmundo Kacz\7nskí.

A Agência «Kap» publíca díãriamente os

boletins, em polaco, de 4 a 7 páginas. O bo-

letim dc\ manhã insere as liltimas notícías

comunícadas j^elos seus correspondentes da

Polcínía e do estrangeíro. O boletim da noite

consta de telcgramas.
A Agencia «Kap» tcm correspondentes prô-

príos em tôdas as cídades ímportantes da Po-

Íônia. As ínformacôcs provínciais partícular-
mcnte interessantes, são fornecidas por pessoas
de confĩancn que na sua maioría fazem parte
da Accão Catôlica.

As notícías publícadas na «Kap» tratam da

vida religíosa da Igreja Catc5líca e das outras

actívidades, as questôes sociais, artísticas, etc.
Em 192S, a Agência Catôlica contava na

Polcínia 76 assinantes (redaccôes). Em 1934 o

Ôrgãos e Pianos-Reparacôes
• Grandes ôrgãos de Igreja •

JOÃO SAMPAIO
Travessa do Monte, 7

LISBOA

Telefone 2 7431
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seu número subiu a 185, em 1936 a 208, em

1937 a 266.

Segundo dizem as estatístícas 90 % da im-

prensa polaca, são assinantes dos boletíns da

«Kap», sem olhar, nem â sua orientacão polí-
tíca, nem â sua relígião. As notícías, os rela-
tcSrios e os artígos publicados nos boletins da

«Kap» espalham-se não sômente na Polônía,
mas támbcm cm todos os grandcs centros de

emigracao polaca, na Europa, nos Estados

Unídos, na América do Sul e na Ásía (Kliar-

binc). A Agência «Knp» envia corrcsponden-
tes especiaís a todos os grandes congressos,
âs asscmbleías e âs soienídadc^ relígiosas
a-tîm-de obter informagôes dírcctas, assim

como os seus fotos para o seu servígo foto-

gráfico semanal.

É sob a ínicíatíva da «Kap» que são orga-
nizados os congrcssos redactores dos ôrgãos
semanaís e mensaís catôlícos, assim como as

conferências dos correspondentes nos quais
tomam muitas vezes parte, os membros do

epíscopado polaco, como Sua Emincncía o

Cardial Kahowshi, arcebispo metrapolitano de

Varsôvia, o bíspo de Silésia, Adamshv, presí-
dente da comissão da ĩmprensa do episcopado
polaco, os bispos Przezdzíechí e Radônskt,
estes doís, membros da comíssão da imprensa
do epíscopado.

Outras notícías são estrítamente de carác-

ter ínformatívo. A Agência «Kap» publíca
ígualmente longos artigos tratando da cíôncía,
da arte religíosa, da ígonografĩa, da agío-

grafia, etc.

Artigos de publícístas catôlícos, tomando
a dcfcsa da religião ou propagando os pro-

blemas catôlícos nas diferentes esferas de actí-

vidade.

A Agêncía «Kap» ínteressa-se vívamente

entre outros, pelos problemas do ateismo, da

franco-maconaria, das seítas, do comunísmo e

doutros movímentos sociais.

Um correspondente especial envía díâria-

mente da Cidade do Vatícano rádíos-telegra-
mas, chegando assím a Agêncía «Kap» as

Liltimas notícias referentes â vida e actívidade

do Santo Padre, as declaragôes do Papa,
assim como tôda a espécie de informacôes
que se referem a êsse centro mundial do Cris-

tianismo.

A Agcncía «Kap» publíca igualmente de

tempos a tempos e ã sua prôpría custa, as

encíclicas papais.
Em muitos dos boletíns cotídianos polacos,

a Agência «Kap» publica uma vez por mês,

em inglês, em francês e em alemão, boletins,
dando aos catdlícos doutros países, informa-

gôes sôbre a vida catdlica da Poldnia.

Esses boletins são enviados âs redacgôes
dos j'ornais cotidianos, semanais e mensais, de

diferentes países, assím como a alguns bispos
das dioceses, em cujos territôrios se encontrem

emigrados polacos.
Muítos jornais estrangeiros enviam em per-

muta â «Kap» as suas prdprías publicagôes,
outros assínam os boletins estrangeíros da

«Kap» e outros aínda os recebem gratuíta-
mente.

Esses drgãos publícam sístemâticamente

informacôes enviadas pela «Kap».
Os boletins estrangeiros da «Kap» são ex-

pedidos para os seguíntes países:
Áfríca, Alemanha, Argentína, Åustria, Bél-

gíca, Brasil, Canadá, Espanha, Lranga, Gran-

-Bretanha, Holanda, Hiíngria, índia, Irlanda,
Itálía, Japão, Letônía, Nova-Zelândia, Suécia,
Suíssa, Tchccoslováquía e lugoslávía.

É a Lranga que conta o maior nLÍmero de

jornaís e revístas, que recebem os boletins da

«Kap» (21 redacgôcs).
O interêsse tomado no estrangeíro pelos

boletíns da «Kap» pode ser melhor constatado

pelos seguintes niimeros:
Em 1934 os boletins estrangeíros da «Kap>

eram expedidos a 58 jornaís estrangeiros.
Em 1936, a 86 e em 1937, a 197.

A Agência Catdlica Polaca da Imprensa,

possue ígualmente a sua prøpría secgão foto-

gráfica — «Foto-Kap», publícando semanal-

mente o seu servígo fotogrático. (KAP)

NOTA DA REDACCÃO:

A-pesar-de não constar deslas interessantes notas, elu-

cidativas da actividade da mui prcstantc Agcncia Catôlica

Polaca—KAP—
, qualqucr referência ao aprê?o em quc c

tída em Portugal, não é diner, de-certo, nem por sombras,

que seja aqui desconhecída ; porquanto temos tido scmpre

o melhor interêsse em acompanhar a críteriosa actividade

da KAP; e algttmas pcíginas de "A União,, assinalam o

nosso aprcco, tanto mais de nolar quanto é certo o críté-

río de seleccão quanto a evítar páginas fúteis e impressas.

Com êste ensejo, quercmos também expressar as

nossas cordeaís felicilacôes â Ex."1J Redaccão da KAP a

propôsito do seu 10.<> aniversário, aliando os mclhores

votos dc progressiva aclivídade por amor do seu objectivo.

**>Sk UNIÂO'* recomenda aos seus

leitores as casas anunciadas neste número
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0 «A])ostola<lo dos Doo-utos"

na Polonia

É neste outono que sc concluí o sétimo ano dc exís-

tência do "Apostolado dos Docntes,, na Polônia, fundado

pcia iniciativa do Abade Kehas, de Leopoldo, o eminente

homem de actividade social.

Tôdas as sextas-feíras a dita inslituĩcão sc octtpa na

difusão pela T. S. F. de audicôes para os doentcs.

Ela não somente retine a multidão de milhares de

docnles ã volta dos alto-falantes, mas lambcm organiza

um socorro para êles, entre os assinantcs da T. S. F.

No prímeiro ano da sua actividade o "Aposlolado dos

Doentcs,, não contava mais quc 2.320 zl., cmqttanto que

cin 1936 a soma jttnta subitt a 55.366 h1., e o total da qucte

foi de 184.097 »1.

Os coiiccrtos "a pe tido. organizados anualmente pclo

pôsto amador de Leopoldo, leva aos doentes, importantcs

somas cle dinheiro e de prescntcs, como por cxcmplo :

aparclhos de T. S. F., alto-falanles, aparelhos de escuta,

fatos, rottpas dc cama e colchôcs, alimcntos, jornais,

livros, ctc.

O númcro clc docntes que sc aproveitam do socorro

do "Apostolado dos Doentes,, na Polonia, subiu em 193C

a 224, em 1931 a 335, cm 1932 a 436, cm 1933 a 1.380,

em 1934 a 1.4S9, cm 1935 a 1.579 cem 1937 a 1.983

pcssoas.

O sccretariado do "Apostolado dos Doentes,, para

lornar mais intensa a stta actividade, cditou ũltimamentc

uma brochura intilulada: "O docnte trabalha para a pa-

rôqttia,,.

Nessa pcqttcna biocliuia a vigilâneía â alma dos

doenles, c csclarecida dtim modo muito íntcressante. (KAP)

I! M

Subsídios para o estudo químico-biolágico
do Mel Nacional

por Luiz Aníbal Valente Almeida

Enncntĩeiro-Aijronomo

Com o lílulo acima, cditou o Servic;o Editorial da

Rcparlicão dc Estttdos, Informaeũo e Propaganda, do Mi-

nisttiio da Agricullura, um optisculo de St páginas cm boa

faetura, trabalho do engcnheiro-agronomo sr. Luiz Aníbal

Valentc Almeida, que tem por tim o cstttdo químico-biolo-

gico do mel nacional.

É bem cabída a propaganda do mcl, embora dígam

qtte já teve a sua cpoca.

O que não passou, clc-certo, íoi o tempo de uma cui-

dada campanha dc instrucão, a-fîm-de íacultar possibilida-

des que dctcrminem o intcrêssc pela apicultura, não ape-

nas um intercsse para apaixonados, antes, mais vasto, e

qttanto possívcl cstimulado eom vantagens prátícas que

facam progredir o gôsto pelo desenvolvimento da apicul-

lura nos meios rurais.

A razão desta campanha de bom gôsto— ou não co-

nhecem o gôsto do mel? — cstá bem explícita nestas refle-

xoes qtte se lêem no refcrído opúsculo :
— "Além do seu

valor alimcntar e medicamentoso, o mel tem ainda inúme-

ras aplicacôes nos usos domcsticos, no íabrico de bolos e

bebidas e na indústria como aromatizador de vários pro-

dutos : bolachas. chocolates, cigarros, artigos de higiene,

bclcza c perfumarias, ctc.

É, pois, enorme a importáncĩa do mel na alimentacão,

na medicina c nas aplicacôes domésticas e industríaís.

Em Portugal o seu ttso eslá ainda muito limíiado e até

cm algttns pontos é quási dcsconhecido. Estamos certos

dc quc a stta inlroducão na alímentacão popular poden'a,

em parte, concorrcr para a regeneragão física do nosso

irabalhador, sobrctudo o das cídades,,.

Enciclopédia Pedagôgica Progredior

Dírim'da pelo Prof, Adolfo Lima

Saítt já o !0.° fascículo dcsta enciclopédia que visa de

modo cspecial o intciêsse do professorado.

A propôsilo de Agôs/o, apresenta interessantes escla-

rccimcntos, e chama a atcncão dos quc passam, no campo,

os días de Agosto, para qttc observem animais, plan-

las, etc. ; porc-m a circunstância da rcfcrência ao opúsculo,

acima tratado, acorda-nos uma falta de lcmbranca do ilus-

tre colaborador qtte versoti na enciclopédia os esclareci-

mentos respeitantes a Ayôsto, porquc sería interessante

que chamasse a alencão, dos visitantcs do campo, para os

apicírios, mas nem tudo lembra, c daí, de-certo, a razão.

A Enciclopc'dia Pedaifôgica Progredior é editada pela

Livraria Escolar Progredior, Rua de Passos Manuel, 162—

Pôrto.

«Vita e Pensiero»

Com o título Vita e Pensiero publica-se mensalmente

em Milão (Itáiia) uma esplêndida rcvista dc accão c pen-

samento, sob a erudita direccão do Sr. Dr. Agostinho Gc-

mclli, O. F. M.. e Mons. Erancísco Olgiati, o primeiro,

reitor da Universidade Catôlica de Milão, c colaborada

por ínsignes mestres da alta cultura. O últímo número pu-

blicado. dêste mcs, aprcsenla o seguinte sumcírio :

.1 coloro crie vocjliono vivere con la cfiiesa l'anno li-

tuiyicc, por P.e Erancísco Luiselli ;

l'cr l'iníanxia ín Ilalia, por Giovanna Canuti ;

Sport c s/a/istica : alcttni dati concernenti una recente

pubblica.zione, por A. Manoil ;

CîiY eredi di Verdttn, por Aradi Zsolt :

Panorama bcnedettino, por P. Silvio Vismara, O. S. B.;

Mttsica riprodctta, por Salvino Ghicreghin ;

Tigure e problemi di storia religiosa, por Giuseppe

Moltcni.
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«Terras de Porlugal—Castelo de Vide»

(palestra de Antonio Montez, separata
de «0 Castelovidense )

Em scparata dc luxuosa factura, cditada pela tipogra-
fîa do jornal "O Castelovidense,,, acha-sc publicada, com

ilustracôes alusívas a Castelo de Víde, a palestra regiona-

lista Terras de Portugal— Castelo de Vide, de Antônio Mon-

len, proícrida em Sctembro de 1936 na Emissora Nacional.

É mttito de aprecíar uma intcrcssante afirmacão quc

vamos gostosamcnte transcrcver :■— "De tôdas as institui-

CÔes críadas pcla iniciativa particular, uir.a há qtte cnchc

de justificado orgulho o bom povo de Castclo de Vidc :

é o Asilc) dc Ccgos cle Nossa Senhora da Esperanca, obra

de assistcncia notcívcl, instalada no cdiíício onde em tem-

pos exístiu um convento de írades franciscanos, montt-

mcnto venerando e cspiritual digno de visita, sobretudo

por scr a primeira instituicão quc em Portugal, dcu asilo,

sustcnto e vestuário a ceguinhos !„

•O llhavense*

Entrou no 28." ano de pubh'cacão «0 fílíavcnsc*
,
sc-

manário rcgionalista, de llhavo.

O ntimero aniversaríante, pttblicado no dia 23 do

corrcnte mcs, aprescnta colaboracão dedícada a comemo-

rar os 27 anos de vida de «0 Illîavense--, prometendo

continuar, sem desfalecímentos c por amor baírrísta, a

deíender os interêsses de llhavo.

As nossas felicitacôes e votos de muitas prospcridadcs.

•O Apostolado ■<

Com a pttblícacão do N.° 106, de 30 do passado mcs

de Outubro, entrou no3."anodcexistência *OApo.

semaiicírío da Dircccão das Míssôcs Calôlícas Portuguesas

dc Luanda.

O ntimcro do anivcrsáric apresenta, em fcstivo as-

pcclo grátĩco, 10 páginas dedicadas a servir o seu lema—

apostolado pela fé e pela Pátria.

Os nossos cumprimenlos dc t'elicilacoes, como, ainda,

votos de múltíplas felicidades.

YrVU

'//„
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