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O Comunismo inimigo d" Homem 

O Comunismo é o maior inimigo da liberdade 
do homem. O homem dentro do sistema comunista 
deixa de ser um ente pensante com personalidade, 
vontade e ideal, para se tornar num simples 
objecto manejado, pelos déspotas do partido que 
o reduzem à condição de verdadeiro escravo do 
Século XX. As conquistas obtidas pelas classes, 
através dos Séculos, ficaram esmagadas pelo bol-
chevismo que hipócritamente diz defender o pro· 
letariado representado nÇls operários e campone-
ges. As aspirações ligitimas, próprias da natureza 
humana, ' condicionada~ pelas leis e pela doutrina 
crista foram para todo sempre abolidas com a 
~·ind:::. do-Côi'!llUllismo. of homem d-eixa Q.e ter cU-
r'eito a conquistar pela inteligência e pelo trabalho, 
o seu bem estar, material. 
A pessoa humana, cujo respeito ê a base de 

todas as civilizações e que está acima de todos os 
valores sociaes, deixa de existir racionalmente 
nesta doutrina e passa a viver uma vida animal, 
sem que o cidadão possa dispôr de si, sem que o 
homem possa livremente emitir a sua maneira de 
pensar. Representa, portanto, o Comunismo a 
abdicaçao total da vontade do indivíduo nas ma.os 
de um presídio formado pelos dirigentes do pa1·· 
tido, unica facça.o que· pode pôr e dispor, discre-
cionariamente, da Consciência e dos corpos de 
muitos milhões de almas. 
Os direitos individuais na.o existem na Soviécia. 

Nao há igualdade perante a lei. O domicílio deixa 
de ser inviolável, o  chabeas corpus», a liberdade 
de imprenSil, de reuniao e  de associaça.o, passaram 
à história. A censura prévia é asfixiante. O único 
partido que póde falar, é o partido Comunista. 
As deportações em massa de centos de milhar de 
ino~entes, que pagam muitas vezes,·pe!Rs pretensas 
culpas de um di~cordante dessa ~<religião do medo 
e da ameaça' sao pt•ocesso normal. 
A sinistra G. P. U., prende, deporta, tortura e 

mata, sem que ninguem, a na.o ser o Czar Estaline 
lhe possa, ir às ma.os. A criação de uma só classe, 
nessa odiosa ditadura, inutilizou todas as vocações, 
e transforma os elementos, populacionais em massa 
amorfa, sem créações, calada e sofredora, tapête 
fôfo onde os iritelectuais do partido, esfregam as 
botâs de fidalgo cboial'do,, como outrora o faziam 

os Ivans e Pedras Grandes ao regressarem das 
caçadas. As eleiÇões são uma mentira qrie só pow 
dem pertencflr ao partido único representado na 
cabala Cio Kremlin. 
Os subditos de Estaline, ficam à mercê de triw 

bunais orientadõs pelo pa1·tido; a prepotente 
!ldministraçao, torna indemnes os alt'os funcioná· 
rios de qualquer acusaçao justa, pois nem ao Su· 
premo Tribunal, em que figura um delegado 
da G. P. U., polícia do EStado, é permitido 
receber e atender queixas e reclamações que se 
transitam por outros departamentos judiciais, 
quando elas afectam os grandes Senhores dos So· 
vi.9tes. Consti.tne··se, · poir-J, uma: jtrati\;a -pnrHdária 
que s6 s_erve para encobrir as irregularidades e 
os crimes dos altos membros do partido Comu-
nista. As decisões desta omnipotente orgauizaçã.o 
partidária não podem ser discutidas. O próprio 
proletariado dividido em operários e camponeses, 
têm regalias diversas e diferel).ças de tratamento . 
Se o operário é uma simples máquina da fábrica, 
às ordens dos vigilantes do purtido, que o podem 
deportar, prender e até matar, se .a sua acçao fôr 
julgada contrária à doutrins. do Estado, o .campow 
nês então, é posto numa condição de inferioridade 
manifesta, em relaçao ao Trabalhador dos centros 
populosos. Não pode ter um simples animal dé trabaw 
lho, uma cabra para dar leite aos filhos, umas gaw 
linhas para lhe aproveitar os ovos, ou alimentar um 
doente, uma simples !eira de terra para plantar 
legumes para.... o seu ft•ugal repasto. O camponês é 
considerado um ser suspeito, sbmente porque tem 
amor à Terra, sentimento instinctivo em todo o 
homem simple~ que nâ~çeu ao so ~ de Paus. E' 

h crime il.a doutrina sovibtica juntar o homem do 
campo, uns miseras reforços de alimentação para 
a mulher e filhos, para os pais alquebrados, pat'B 
os amigos desprotegidos. 
Os «boiardos• do Kremlin que disfrutam de 

todos os prazeres, que comem as melhores igna· 
rias, que vivem como lonls, ontre estofos, lustres 
e tapeçarias, que possuem amantes facilitadas 
pelos divorcias dos seus subordinados,. que assis· 
tem aos mais luxuosos espectáculos, que se refas· 

(Oontimta na 4.a página) 



6

Pregoeiros 

Andam por ai, numa inquietação, fe. 
bril, de orelhas arrebitadas, batendo as 
narinas, a farejar os veqtos, alguns sau-
dosistas dos velhos tempos da confusão 
e da desordem. 
Jã .ldosos, muitos deles, lembram-se, 
com prazer satânico, da balburdia polí-
tica de há vi,nte ou trinta anos. Com 
uma alta finança, armando em escudei-
ros &Gavroches & C.• ... ~, que fornecia 
à imprensa, todas as manhãs, notícias 
de sensação: insultos no Parlamento, 
bombas em vário,s pon~os da çidade e 
da província, tiros misteriosos e trai. 
çoeiroe pelas esqt1inas, incendios crimi-
nosos em edifícios do Estado-o imenso 
sudário de misérias e _das vários, qu~ 
debilitou a Naç11.o e nos cobriu a todos 
de vergonha, perante os olhos do mundo! 
Estes pobr'es velhos, que nunca foram 
novos, sacudidos pelo estremeç!i.o Liber-
tador da Alma Nacional, em Maio de 26, 
sonham voltar agora ao regabofe daque-
las épocas, em que os argumentos se im· 
punham à bomba e os ministérios se tct 
mavam de assalto, com meia-duzia de 
navalhas de ponta e mola .. 
Andam, por isso, de orelhas arrebita-
das, batepdo as narinas, a farejar os 
ventos, que julgam de feição! 
Sonharam ser ministros, deputados, 
chefes de qualquer coisa, ainda que, 
para tudo, lhes faltass,em taievto· ~com· 
potência-duas coisas que nil.o eram 
essenciais, nem mesmo necessárias ... 
A par destes surgem por aí uns ra-
pazinhos novos e macilSJltos, com ares 
mongólicos, que se dizom portadores de 
ideias novas e resgatadoras, capazes de 
implantar, para sempre, a felicidade no 
mundo. 
Sentam-se nos cantos escuros dos ca-
fés, onde a polícia os não veja, e, ali, 
tomando atitudes de apóst0los persegui· 
dos, propinam a dois ou três companhei· 
roa as suas ideias luminosas a-cerca dos 
problemas graves, que afligem e tortu· 
ram a humanidade inteira. 
Cada um deles, dos componentes des· 
sas tertúlias, acaba por imaginar-se um , 
predestin11do estadista, com fôlego bas-
tante para revolucionar o mundo e con· 
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d\aho~~~~· c~::md~~~i!~!o:~~o~ 
res russos, antigos e modernos, exibin· 
do uma erudição complicada, que lhes 
permi~o divagar, catedrúticamente, sobre 
todos os planos sociais, para os quais 
encontram, com rapidez assombrosa, a 
solução imediata e conveniente. 
Depois, olhando de soslaio, baixam a 
cabeça, e, como quem profere uma sen-
tença, exclamam, com solenidS.de olim-
plca; 
•. -•Ptecisamos de fazer a revolu9ão, 

Nu tas 
conquistar a liberdade do povo, dar um 
mais alto eentido à vida! 
São, inuitoa deles, estudantes univer· 
sitários falhados, que abalaram, com 
desvairos, a fortuna dos pais e que 
arrastam uma vida íntima, crivada de 
misérias morais pelos antros nocturn,os 
desta velha cidade de Lisboa 1 

Uns e outros, interpretam mal o sen-
tido dos acontecimentos internacionais, 
quando os consideram favoráveis à con-
secuç!i.o dos seus loucos objectivos! 
Efectivamente, nem voltaremos atrás, 
como desejam os primeiros, nem dare-
mos um salto pan o abismo, como so-
nham os segundoS. 

A Naç!lo acordou, depois de duramen-
te experimentada, em Maio de 26, e to-
mou plena consoiencia das suas possi-
bilidades. 

Ergueu-se, de "\tovo, ao plano de digni· 
dade, onde sempre se havia mantido, 
através de muitos séculos de existência 
gloriosa-e já n\to permitirá que oe 
avenmreiros de há vinte ou trinta anos 
ou os mongólicos sonhadores dos nossos 
dias, voltem a peFturbar o ritmo da sue. 
marcha ascensional. 
Piedõsamente, deixaios anda1· por aí 
de orelhas arrebitadas, batendo as na-
rinas, a farejar os ventos, que julgam 
de feição! 

«Paraquedismo politico» 

Um belo semanário da nossa T-erra, 
que tantos engulhos está causando a 
certos senhores, bem acomodados na vida 
e que costumam fazer as digestões dei-
tados sobre a consciência, acaba de co-
locar o bisturi da sua crítica em cima 
de uma chaga do nosso tempo-a chaga 
fedorenta, ascorosa, que reclama, na 
verdade, uma intervenção pronta e de· 
eisiva: o PARAQUED!SMO POLI-
TICO. 
Em termos plleeisos, circunscreve as 
zonas atingidas p01' essa praga de su· 
jeitos que se meternm nos serviços pú· 
blicos, com o r$1iervado pensamento do 
atraiçoar melhor o sentido da Revolu· 
ç.Jlo Nacional. 
Dá-nos um exemplo frisante da rafe· 
rida infiltnção: o do Dr. António Luiz 
Gomea', que logrou ser, durante muitos 
anos, Prç,vedor da Santa Casa da Mist· 
ricordia do Porto, nãq obstante ser at.eu, 
livre pénaador e-:_ o que é maia espan· 

toso!-inimigo certo da própria Revo-
Iuçãe>, 

Uma sindicância aos actos adminis· 
trativos põz fim ao seu reinado e de· 
monstrou, com toda a evidência, os ver-
dadeiros objectivoa da sua permanência 
na Provedoria. 

Quantos outros PARAQUEDIS'J'AS 
há por  ai  nos eerviçbs públicos viva· 
mente empenhados na· destruição da 
obra já realizada? 
Quem é que os n!lo conhece'? e 
Eles, sim, julgam·se ignorados e fa· 
zem tudo para que lhes n!lo descubram 
as verdadeiras intenções. O pior, para 
eles, é que a juventude nacionalista 
lhes entrou, com decisão, na peugada e 
parece disposta a arrancar-lhes a más-
cara da hipocrisia, com que têm enga· 
nado muita gente. 

Louvamos, incondicionalmente, com 
entusiasmo patriótico, a atitude destes 
rapazes no serviço que prestam, nilo só 
à Revolução Nacional, mas, sobretudo, 
à Pátria. 

Expurgar estas pús~ulas, é contribuir 
Para' o hl:dfsPensá~l 81an'eamànlÓ d~ 
vida pública portuguesa e abrir cami-
nho à Revolução, que estes miseráveis 
PARA QUEDISTAS pretendem sabotar. 

Temos, cá por casa, a CRONICA do 
muitos deles, que publicaremos também 
na devida oportunidade. e 
Por agora aplaudimos, apenas, a im-
ciada campanha e aderimos inteira· 
mente ao movimento de contra-ofensiva 
iniciada, -patrióticamente, pelo refe"fido 
Semanário. 
A eles, como Santiago aos mouros! 

Tito subdllo russo 

Supomos que já não subsistam dúvf. 
das quanto à perfeita subordinação do 
Tito cà vontade suprema de Estaline.• 

tste, po"r con;eniêncJ;, deixa-o figu· 
rar como chefe de um povo o permite-
·lhe que use, e abuse, da liberdade de 
considerar-se dono e se"hor da Checo· 
·Eslováquia, quando, na verdade e no 
fundo, não faz mais do que obedecer, 
cega e prontamente, às determinações 
do Moscovo. 
Estaline, embriagado pela vaidade, 
gosta de ter criados assim, com insfg. 
nias de marechais. 
TITO é, apenas, um falso rótulo com 

que o ditador russo pretende enganar o 
mundo. 
Quanta mentira, ilanto·Deus l 

•Até quando andaremos a iludir-

·nosP» ...... 
Uma das mais conceituadas publica· 
çt'les americanas,  a revista LIFE, anali· 
sendo o rumo da política internacional, 
nas vésperas da Conferência da Paz, 
tA alavras de severa condenação para 
a W descendência dispensada, até aqui, 
pelos Aliados, às muitas, contínuas e 
significativas impertinências russas. 
E, com louvável e esclarecido desas-
sombro, pergunta: ATÉ QUANDO AN· 
DAREMOS A ILUDIR-NOS! 
O artigo, judicioso e profundo, ter-
mina com estas palavras: 
ENTRE A RÚSSIA E O OCIDENTE 
CIVILIZADO NÃO HÁ UM MAL-EN· 
TENDIDO-HA UM CONFLITO. 
Que estas palavras se ouçam em Paris 
e que fiquem a repercutir·se pelos doi· 
rados salões de Luxemburgo, onde se 
estilo talhando os destinos do mundo!. 

Até os judeus fogem ... 

O clima •paradisíaco•, é de tal ordem, 
nos países e zonas dominadas pela Rús· 
si~ue até os judeus procuram fugir, 
b9 1do, por montes e vales, atil1glr 
uma nesga de terreno, onde possam res· 
pirar o ter a certeza de que n11o levarll.o, 
na primeira esquina, um tiro na nuca, 
desfechado, entre duas gargalhadas de 
escarneo, por qualquer bandido far-
dado .. , 
Os poucos que lograram atingir as 
zonas de fiscalização americana ou bri· 
tânica, contam verdadeiras maravilhar, 
que fariam a delícia de certos senhores, 
que por aí andam a querer meter· nos a 
Rússia pelos olhos dentro. 
Porque não procuram estes sujeitos 
ir gosar, in loco, o adorável clima da-
quele paraiao, em vez de gastarem tanta 
saliva a dizer asneiras, pelos cafés'? 

Caça aos católicos · 

Em todos os pai ses sujeitos à domina· 
ção russ11, os católicos silo objecto do 
violentissimas perseguições, fomenta-
das e dirigidas pelos novos dirigentes 
comunistas. 

N!'~Polónie1 na Austria, na Roménia, 

na Checo-Eslováquia, na própria zona 
oriental da Alemanha, as perseguições 
desencadeadas São de tal  forma, que os 
Bispos, angustiados, lançaram já afliti-
vos apelos ao mundo civilizado. O 
mundo ouve, mat;~ tudo continuará na 
mesma.•· 
Até certo ponto, é  a confirmação de 
uma lei histórica. • 
Muitos dos que gritam, agora, contra 
as barbaridades comunistas, chegaram 
a dar amplos créditos, aos sentimentos 
religiosos da Rússia actual e a classifi-
car de exagêros tendenciosos as verda-
des, que sempre se disseram, a respeito 
da atitude, profundamente anti-crisHI, 
da Revolução Comunista. 
Compartilhamos, sinceramente, das 
angústias que sofrem, por toda a parte, 
os católicos, colocados debaixo da pata 
comunista; sentimos imenso as torturas 
com que os Povos e requintados vânda· 
los aniquilam, numa razia apavorante, 
os sentimentos religiosos de nações intei· 
ras, que sempre souberam rezar e ter Fé. 
No entanto, não podemos esquecer as 
respçmaabilida9-es tertas de muitos dos 
que agora gritam por socôrro, vendo as 
suas igrejas profanadas. e queimadas, 
as suas crenças escarnecidas e conde-
nados à morte,· em campos de extermí-
nio, os que ousam afirmar a sua fé OS· 
t61ica em Deus! 
Os católicos de nossa Terra terão 
ainda a mesma opinião, que tinham, du· 
rantc;~ a guerra, a respeito da Rússia 
Vermelha e Comunista 1 
Gostaríamos, sinceramente, de sabê· li-', 
no momento em que a voz dos BispoF, 
passando por cima de Cortina de Forro, 
tráz, até nós, gritos lancinantes e an-
gustiosos, que deixam adivinhar o ta-
manho da perseguição, e, sobretudo, a 
qualidade imensa de víctimas. 
Quem sabe, se ainda não haverá quem 
duvide! Há tais obsecações e tais ce· 
guelraa, que só se modificam, quando o 
clássico chicote de três pontas lhes prin' 
cipie a zurzir o lombo. 
Que Deus o n!o permita, ao menos 
por aqueles que tudo Iizera'm para que 
a vaga selvagem do comunismo eslavo 
n!lo alastre pelos paises desta velha 
Europa civilizada e católica. 

Por onde passem, limpam ludo!., . 

As agências telegráficas não se lati-
Jam de prevenir o mundo inteiro, quan· 

to ao procedimento dos russos, nos pai· 
ses que desgraçadamente, os suportam. 
t clarfseimo que vieram como LI-
BERTADORES, expulsar os alemàe<J 
ou evitar que os mesmos alemães 
praticassem a violência de tocar na 
santa liberdade dos povos I Vieram para 
que as nações pequenas tivessem o SU· 
premo direito de governar-se a si mes· 
mas, sem qualquer espécie de coacção 
por parte dos mais fortes. tate era, pelo 
menos, o estribilho dominante das suas 
canções de guerra. 
E muitos milhares de ingénuos e de 
parvos acreditaram, reslmente,,que os 
pisdOIOI rUBBOB vinham por essa Europa 1 

abaixo em puro auxílio doa fracos e 
dos hu mildes-havendo, até,  muita 
gente que p;ritava aos quatro  ventos a 
sua admiração por tanta nobreza. : . 
A surpreza foi, na verdade, dolorosa 
para todos os que ainda acreditaram 
que do Partido Comunista podia sair 
alguma coisa ar.eitável e ... humana! 
Csntando sempre a mesmíssima can-
t iga, os r ussos foram-se estendendo por 
toda a parte, instalando as suas tropas 
e  o seu material de guerra, provisória· 
mente, tomando à sua conta o governo 
dos povos. 
Embora já não houvesse, pol-aquelas 
terras, vestrgios de qualquer alemão, 
continuavam chegando, a toda a hora, 
mais tropa11 comunistas que se instala-
vam ... para garantir melhor a liberda-
de doe povos. 
Depois da clássica limpesa dos ele· 
mentes suspeitos,-daquela mata!lça 
que os russos julgam indispensável, 
imprescindivel-passaram a gov,ernar 
êsses povo11, como se governassem mais 
uma província da Rússia. 
De seguida, doseou a CORTINA DE 
FERRO violando esses povos do mundo 
civilizado. 
E aquelas pobres gentes, sentiram, 
pela primeira vez, o verdadeiro pêso da 
escravidllo, perante a qual os slem!les 
eram verdadeiros anjos. 
Nos respectivos idiomas, ouve·se 

cantar, em surdina, uma quadra, que 
reza assim: 

Liberdade, Liberdade! 

Quem a. tem, chama-lhe sua! 
Eu não tenho liberdade, 

Nem de pôr o pé na rua .. 

Agora, as agências telegráficas anun· 
ciam que as tropas russas iniciârain a 
chamada pilhagem. Depois de terem 
despachado para o outro mundo todcs 
os que teriam n coragem física a moral 
de protestar, despacham para a Rús11ia 
tudo o que apanham à m!lo: looomoti· 
vae, vapores, equipamentos de fábricas, 
'esouro13 sril»ti.cos, porduçõea agr.ícol~s 
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talam, emfim, no meio de todos os prazeres, como 
os antigos imperadores romanos e os faraós, nao 
deixam ao pobre camponês possuir seja o que fôr 
e obrigam~no a trabalhar de sol a sol, tirando-lhe 
o direito de grangear para os seus, transforman~ 
do·o em animal de lavoura que trabalhá para as . 
.cidades e vilas, ainda com menos regalias que os 
seus irma.os das fábricas. Quer dizer que no pró· 
prio proletariado há distinções e que naoaaolodos 
iguais nem têm jus às mesmas compensações. E' 
esta a noçao social de justiça das instituições bol-
chevistas. A mentalidade paga. dos tempos antigos 
está em plena actuação na Rússia soviética e nos 
Estadós em que o seu pulso férreo domina as 
maiorias pàasivaa que nao souberam reagir contra 
esse monstro, inimigo àa Huníauidade. Voltou a 
reviver o antigo direito romano em que sob leis 

desde o nascimento, e  o escravo desprovido de 
todo o direito. Era assim no império romano, 
cquando um mímero restrito de cidadaos, os pa-
trícios, constituiam uma casta preveligiada, goza-
dera de plenitude do direito civib, enquanto mi-
lhoes de subditos de Roma eram excluidos e os 
escravos formavam a ClasSe mais numerosa da 
Sociedade. 

· chamadas impecáveis se lançavam os homens às 

cDurante o século dos Antoninos, diz Lacour-
-Gayet, a populaçao de Roma avaliada em 1.600.000 
habitantes compreendia 900.000 escravos. cHoje 
na Rússia a desproporção é maior, pois que o par-
tido é restrito em relaçao à enormidade popula-
cional. Os escravos vendiam-se como bois velhos, 
hoje, porém, deportam-se e mat'am-se de trabalho, 
nas obras faraónicas ·dos planos quinquenais, 
abandonados pelo mundo· que circunda esse terri~ 
tório de martírio, às mais atrozes crueldades, aos 
mais ignobeis caprichos da casta dos senhores ao~ 
viético~ E' esta a exacta feiçao da U. R. S. S., e1A 
que as monumentais construções foram amassada:JIIII' 
com o suor e  o sangue dos escravos, irmaos dos 
centos de milhar que ergueram. as pirâmides do 
Egipto, sob o domínio do Chicote. 

féras, entre risos e flores das Corteza.s. . 
Regressou~ae aos tempos em que o Estado 

tinha todo o poder na.o só sôbre os bens e vidas, 
como sôbre as almas e consciências. Era assim em 
Roma, com a mulher em regime de tutela, o filho 
submetido ao direito de venda ou de exposição 

-tudo  o que representa um valor ou 
fonte de riqueza. 
E os povos, vitimas de tal degredaQil.o, 
assistem

1 
sem poder protesta!', a esta 

limpesa de todo o seu património, que 
a Rússia vai engolindo, em nome da 
liberdade! 
Perante semelhante espectáculo, iné· 
dito na história do mundo, os alem1i.es 
ser1i.o lembrados com saudade, porque 
tudo o que fizeram nada representa 
afinal, em face das violências, das mR· 
tanças e dos roubos que caracterizam 
esta pavorosa e negra dominaçil.o comu-
nista. 
Quando, um dia, fôr desfeita a Cortina 
de Ferro, ver·se·á que todos esses paísPs 
foram talados, de ponta a ponta, íicando, 
apenas, cadáveres e rui nas! 
... Muitos dos nossos burgueses est1lo 
pedindo, há muito tempo, algumas horas 
de Cortina de Ferro ! 

Os •Clandestinos » o a secura do 
seu engenho Inventivo. 

~ verdadeiramente desoladora a falia 
de int~ligência doa psnfletários da opo· 
siçiio, que iodos se toree'm para dizer 
coisas novas, nllo conseguindo mais do 
que repetir, com alarmante monotonia, 
as coisas velhas. 
Quem cultiva a mentira para enganar 
os ingénuos parece que deveria ter cam· 
po vasto para entreter a imaginação. 
Pois êstes pobres escrevlnhadorea dos 
clandesti?JOS repetem-se miseravelmente, 
tanto nas expressões, que utilizam, como 
nos factos, qLte apontatu. 
Ler um jornaleco daquelas, é o mesmo 
que lê·los todos! Igual papel, tipo Igual, 

os mesmos vocábulos ruinosos, as mes-
mas frases feitas, as mesmissimas men. 
tiras, num repisamento angustioso, que 
denuncia falta de talento, até para men-
tir! 
A fantasia destes pobres diabos exgo· 
tou-se. Esbracejam à procura de novos 
assuntos e não os encontram. 
Neste compreensivo! desespêro, resol· 
vem o problema desta maneir11. simples: 
copiam os jornais (jornais, não: pas· 
qtdns n de há seis ou sete meses e poem· 
-nos a circular com ontra·data. 
Parecendo diferentes, silo sempre os 
mesmos! Uff!. Causa calá frios na espi· 
nha tanta pobreza de imaginaç1i.o. 
Nem para mentir servem estes mise· 
ráveis! 
Divirtam-nos, ao menos, com novas v a· 
riações do mesmo tema. Puxem pela ca· 
beça e se ela já estiver, como parece, 
inteiramente vazia de sandices, mudem 
de vida e regressem à vossa antiga pro· 
fissão de almocreves, porque para DO· 
BOS já nilo tendes nem graça, nem en· 
genbo, que são duas qualidades funda· 
mentais, que o público exige aos pa-
lhaços do circo. 

Um mau exemplo, que não enten-

demos 

Já o temos dito e confirmado por 
actos: Somos católicos pela inteligência 
e pelo coração, lamentando, apenas, nAo 
podermos levar mais longe, no campo 
da prática, a prática da nos1a Fé! 
Em tais oircunstfmoias, observamos, 
até onde seja possível, os deveres de um 
bom católico, nada fazendo que possa 
atentar contra 11 segurança e prestígio 
da Igreja. Vamos mais longe: os inimi-
gos de Deus, quando, como tal, se mani· 
festem, encontram, no campo das ideias, 
ou  fóra dele, a nossa resistência, a 

opor-se e  a neutralizar, com tenacidade 
e desassombro, à acçiio dissolvente que 
queiram exercer. 
E, tomando esta atitude de bom com· 
bat,e, nil.o fazemos mais, do que ouvir a 
voz da consciência, que nos aponta, como 
necessária, a separação dos campos. 
Pois, bem! Há dias, num elêctrico da 
linha de S. Bento, encontr&mos um pa-
dre, novo ~ bem vestido, a ler, ostensi· 
vamente, o último número do semanário 
~o Sol>. 

fa~t~~eh~!ia 0~8~~idaom;;~;6sf~·~~e~,n:r~ 
car uma atitude. Se assim n1i.o fosse, se· 
ria mais discreto e não estenderia t~nto, 
a todo o comprimento do banco, os dois 
braços, que seguravam a folha. 

br~~rc~f~~d~~a~e~~8cijo~~a?~ass~:;I.
1
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Nil.o registamos, por decôro, os comen· 
tá rios dos passageiros. 
Formulamos, apenas, o nosso pergun· 
tando a este zeloso sacerdote se entende 
acertada a sua atitude e dcfensavel o 
s&u exemplo! . 
Com que então somos nós, os simPles 
catolicos, que temos de conter os inimi· 
g<)B da Igreja, enquanto os sacerdotes, 
pelo exemplo, dilo público testemunho 
da simpatia por eles1 
Vamos a ter juizo, senhores abades, 
e  a considerar perigoso, mais do que 
nunca, brincar com o fõgo ... Como 
aconteceu em Espanha, o fõgo pode pe· 
gnr-se às igrejas e levant-ar aquelas co· 
!unas de fumo, que toldavam o céu da 
Península! 
A história repete-se, quando se repe· 
tem os erros. 
Nós, por exemplo, lembramo-nos da-
queles padres espanhola, que votavam,· 
de listas abe1•tas, nos homens da Re· 
pública, marcando numa atitude espa· 
lhafatosa, a sua simpatia pela libtJrdade. 
E também nQa recordamos de te11mos 
visto, pouco depois, as igrejas de Es· 
panha incendiadas e os padres porse· 
guidos e esquarte)ados por tóda a parto. 
Vamos a ter ]Õizo, senhor abade I 


