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Regressados à labuta normal da governaçdo púbUca, tor· 

na-se necessdrlo rever poslçiJes e métodos na sentido da 

sua definitiva estrutura~io polrtlco-saclal. 

Eng.• CANCELA DE ABREU 
Min l1trodo lnttorlor 

ORGÃO DA FRENTE ACADifMICA PATRI6TICA 

lnsatisfeifüs ••• 
Mesmo que nio houvesse necessida-

de de fazer restricóes ~~ .. despesas, va-
lia a pena ter dec;etado as medidas em 
vigor, nesse sentido, para presenciar o 

•
pect6culo que, à vista de todos, se 
erece. 
Os boatos fervilham e a expressão 

•bancarrot•" 4! a que pretende ser me-
nos cliuatlca para definir a sltuat:io por-
tuguesa. 
O •palavrão" fez escolat a calúnia J6 

mal passa sem ele. 
Segredam-se escândalos e os feminis 

rancorezlnhos exercltam•se em hlstêrl· 
c:os ge•tos e em risinhos de e•perança ••• 
num futuro pr6xlmo. 
Por detr6s de tudo Isto e no fundo 

disto tudo, surgem os usalvadores, da 
honra nacional, lancam•se nomes para 
a solu~io da crise, ·que 6 .aberta 6ma• 
nhá com certeza (SIC). 
t curioso, todavia, verificar que quem 

mais parece preocupar-se com a situa• 
fáo angustiosa (SIC) do tesouro 6 pra .. 
clsantente quem nos suJa as calcas com 
os seus carros de alto preço1 qu~m apa• 
rece rlco1 sem que se saiba de onde lhe 
vem o dinheiro; quem ganha multo 
al6m do que apo oeus m6rltos 6 devido, 

-enflm1 toda essa c turba, que afronta 
os que vivem a vida modesta que sem-
pre caracterizou o passadio da gente 
portuguesa. 
Mas os boatelros1 os caluniadores, os 

Intriguistas, os rlca~os, os candidato• 
a mlnlstro11 os preparadores da desor• 
dem1 etc., etc., esquecem-se que podem 
enganar com as suas 16grimas de croco• , 
dllo1 com as suas lnddlas, com as suas 
manobras, muito boa gente da nossa 
Terra, mas nio a n6s1 os novos, que sa• 
bemol onde e•tamos e  o que queremos. 
. É preciso poupar? Pois n6s daremos 
o exemplo. 
Mas 1110 6 ainda pouco. 
Queremos mais. 
Queremos que o cabeleireiro, o ai• 

laiate e  o mestre de obras, etc., etc., 
voltem a pedir fregueses e nio se riam 
das dificuldades dos jurzes1 dos gene .. 
rais, dos professore11 queremos não· 16 
que cada um tenha o lndlspens6vel pa. 
ra viver, mas, tamb6m1 que cada u'" re~ 

ceba consoante os seus m6rltos-que o 
valor social nio seja uma palavra vã. 

pe~t!~~~.::~:n~!s r:::~!1:::,• .:j.':n ':.1::~ 
melro pa•so para que ceda um tenh• n• 
vida o lugar e ljue tem Júo. 
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A f. A. P. no Centro 
Assembleias Magnas 

Não é preciso ter grande espírito de observaça:o, 
para, de vez em quando, ver colados na "Porta fér· 
reao e nas paredes da A. Académica, uns editais, em 
grandes parangonas vermelhas, convocando toda a 
Academia para.,. uma Assembleia Magna. Orandes 
questões a tratar! Interesses urgentes da umaltar~l 

Ninguém falte I 
Claro está que ninguém falta. . . Em algumas 

Assembleias Magnas chegou a aparecer o ndmero 
'fantasmagóricon de sete elementos.,, Eis áqui pa~ 
tente o grande interesse dos estudantes pela Associa· 
ção AcadémiCa I · 

N~ssas Assembleias discute-se tudo, menos aquilo 
de que devia tratar-se. Na.o há nada que não seja 
alvo de discusão em Assembleias Magnas:-desde a 
remodelação ministerial, até à eleição do Presidente 
da República. O que eles na:o s!o capazes de discutir, 
I se têm juizo ou ndo ..• 

Acções de despejo 

felizmente, parece que, em algumas faculdades, 
já começou a acça:o de despejo pelas coisas inúteis. 
E' pena que esta ainda não fosse total, pois, infeliZ~ 
mente, ainda há muito que limpar. 
Um traste cvelho", inú1il e esfarrapado (politica~ 

mente) à saída pela porta fora (poderia ter safdo pela 
janela ... ) teve esta frase lapidar; uo período áureo 
da nossa História foi o período democrático anterior 
a 1926. Esperamos, confiadamente, no regresso deste 
períodn,, 

Brevemente haverá uma Assembleia Magna para 
mandar lavar esta inscriçlo ••• 

Mais esperanças 

Parece que a nossa Juventude quer ingressar pelo 
caminho da honra e do dever. Nos tempos actuais, 
este sinal nâ:o deixa de ser óptimo. O movimento que 
nós encetámos, que é  o  movimento da Pátria, está a 
estender·se, cada vez mais. Em Aveiro há grande es· 
perança-e vem a propósito, porque uaquilo~r por lá 
está também a precisar de reforma, principalmente no 
campo do ensino liceal. Brevemente apontaremos o 
mal, para que lhe seja aplicado o remédio. Por hoje, 
só este aviso. 

Associação Ácadémlca de Coimbra 

A Associaçâ:o Académica de Coimbra está trans· 
formada num clube de futebol, ouve-se dizer. 
Temos de confessar que é vordade. Os mesmos 
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que o dizem, foram os causadores desse estado de coi· 
sas. Foram os políticos da Academia, vestidos de 
cordeiros, com palavras mansas, mas escondendo o 
veneno oriental  e demagógico, que lançaram a des· 
crença nos espíritos bem intencionados. 
Os que desacreditaram a Associaçâ:o Académica e 

agora a pretendem levantar, sa::o os mesmos que tra· 
balham na M. U. D. juvenil e  o pretendem fazer res· 
surgir das cinzas. 
A sua actividade nestes dois organismos é condi· 

clonada pelos mesmos ideais e orientada pelos mes· 
mos principias. 
Aqui e ali, a palavra de ordem-as ordens rece· 

bidas - é  a mesma: a agitação, 
Foi assim que lutaram na ta:o triste campanha e 

torai e é assim que ainda agora pretendem continuar. 
Sabemos muito bem quais os interessados no 

ressurgimento da M. U. O . . juvenil em Coimbra. 
Aproveitaram·se do período eleitoral para as suas 
reuniões. Trabalharam na sombra. Agora trabalham 
às claras naquelas Assembleias Magnas da Associaça::o 
Académica. 

E' ai que aparecem oradores inflamados e se to· 
mam resoluções por aclamação que ha::o-de.salvar a 
sua Academia. · 
Na::o olham a entraves, nem a sugestões de pes· 

soas avisadas. Pelo contrário, invectivam, desdenham 
do espirita bem intencionado dos mrlhores. 
E)tes polfticos precisam, sem dúvida, de passar 

umas férias na Rússia i a( tera::o melhor  campo para a 
sua actividade. 
Com o único fim de sgitaça::o, querem eleições 

em Março e novamente em Maio. e 
Que as façam, mas que tomem cautela, porque há 

muitos que não dormem e não comungam nesses 
idez.is, importados do Oriente. 
Repudiamos as suas ideias e  a sua politica, por· 

que Portugal não pode contar com eles. A Pátria 
será aquilo que nós quisermos que ela seja. E eles 
na::o querem nada ou, se o querem, na::o é para bem da 
Pátria. 

Como eles pensam 

Alguns dos que pretendem ser os orientadores da 
nossa Academia têm a coragem de mostrar clara· 
mente o que são. 
Assim, afirmam que o conceito de famflia está 

errado. A famllla, como organismo base da Sacie· 
dade, nào deve existir. 
Soa-lhes melhor a palavra comunitarismo ou 

comunismo porque dentro desses conceitos a famflia 
é outra. Estes senhores são perigosos e são eles os 
dos protestos, da agitação e desordem que pretendem 
lançar no meio académico. 

(Continua na pdglna 4) 
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A F. A. P. 
O alarme que os apóstolos do boato lançaram 

pelo País, de lés a lés, também atingiu, em cheio, a 
nobre e leal cidade do Porto. O meio é-lhes propício 
para a bôa sorte das suas traficâncias. E, então, era 
vê-los em toâos os meios fabris a lançarem a semente 
da desordem e da confusão. Simplesmente, engana· 
ram-se nos cálculos, porque não contaram com um 

a ra:o de areia que lhes havia de emperrar a máquina. 
'WE a máquina emperrou. E abandonaram a luta disi. 
ludidos, envergonhados e da maneira mais covarde. 

Correspondência dos nossos 

BRAGA-«E porque aqueles, que nos podiam 
auxiliar, não fizeram caso do nosso apelo, nem por 
isso devemos afrouxar neste co,mbate em prol de 
Deus, da Pátria e da Família. Para a frente é que é  o 
caminho. A vitória ha-de ser nossa, custe o que cus-
tar. E esses senhores hão·de convencer-se,-um dia, de 
que somos nós que temos razãon-. 

GUIMARÃES-«Lá porque os que nos podiam 
facilitar a acção nos olham de cima para baixo, com 
ares de desprezo, não acho que seja motivo para de-
sânimos. Seria conveniente lembrar-lhes o que se 
passou em Espanha. Quando os falangistas lhes ba-

41;iam à porta e lhes pediam 50 pesetas, para alimentar 
a causa da ordem, os senhores queixavam-se das difi· 
culdades da vida e da crise dos negócios. Veio a 
Guerra Civil e agora eram os rojos que lhes pediam 
500 pesetas. O senhor atendia o pedído e prazenteiro 
oferecia-lhes 5.000. Poucos minutos depois, o~via-se 
uma descarga. E era uma vez um rico que se tinha 
enganado •.• Será necessário que os factos se repi-
tam? Para bem de todos nós, cremos sinceramente 
que nãO.tl 

BRAGANÇA-uNão podemos, nem devemos es-
perar que certos cavalheiros bem instalados nos faci-
litem o caminho. É preciso contar sempre com o pior 
e (resolver as dificuldades com a nossa fé e  a nossa 
boa vontade. O resto, é ilusiton. 

Respondendo a uma Calúnia 

Os que tentam manchar-nos, acusando-nos de am-
bições que não temos e que nem sequer são próprias 
da nossa idade, procedem assim, impelidos pelo ódio 
que nos têm. A nossa sombra incomóda-os. 
Nenhum de nós pediu ou tentou pedir qualquer 

11tachon-perdõem-~nos o vocábulo, mas é muito 

usado. Se algum motivo há par\1 nos acusarem é 

NO NORTE 
precisamente o contrário: muitos dos nossos exercem 
cargos inferiores àqueles que por direito deveriam 
exercer. Por direito e por competência I 

Estamos em tOda a parte o  o  o Nàda deixaremos pas-
sar ... 

Numa certa Companhia, nesta cidade do Porto, 
dão-se casos deveras interessantes. 
Há Funcionários bastante antigos que, não sabe-

mos porquê, estão menos categorizado!!, do que 
muitos dos modernos. 
Porquê·? Será porque os antigos são menos com-

petentes que os modernos? Cremos que não. Por si· 
na!, um conhecemos nós, dêsses antigos, que é muito 
mais comp~tente que qualquer um dêsses novatos. 
Fica aqui o nosso a pêlo para que justiça seja feita ..• 
Numa certa fábrica, desta cidade, cujos patrões são 

ferrenhos Nacionalistas, dá-se também um caso interes-
sante. Não sabemos também porquê, seguem tudo o 
que dois demo-comupistas dizem (êstes dois demo-
-comunistas que, quando da reunião da Opo~ição no 
Campo da fonte de Moura, andaram a gritar por 
NORTON DE MATOS e  a vender fotografias de 
Sua Ex.~) têm estragado a vida a muitos dos operá~ 
rios. Porquê? Será porque esses operários são nacio~ 
nalistas e êles miseras demo-comunistas? 
Mas há mais: há anos despediram~se ali certos 

operários, porque estiveram presos na P. I. D. E. 
por serem anti-nacionalistas .. 
Perguntamos: 
Porque têm hoje na Fábrica dois puros comunis-

tas, que em tôda a parte combatem o Corporativismo 
de Salazar? 
O nosso protesto aqui fica também ••. 

Pela Mocidade Portuguesa 

Se isto é campismo, não sei o que será viver ao 
ar dos pinhais ... 
Há um Gentro da M. P. no Porto que, não sabe· 

mos porqu~, ... tem um Instrutor tá a campe• 
tente, que já por duas ou três vezes leva os filiados 
a acamparem nas feiras ou nos adros das Igrejas. Por· 
que será? 
Uma vez, foi para a Feira de Santana; outT9, para 

o Adro de Pedras Rubras. Teriam acabado em Por· 
tugal 8!'1 bouças e os pinhais? Cre.mos que não. 
A Bem da Organização da M. P.., o nosso pro-

testo aqui fica. Ou serão agora os briosos camisas 
verdes feirantes ? 
Um acampamento da M. P. numa feirai ... 
Isto, só vistot 
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Pode e deve o Governo da Nafão 

olhar para a F. A. P. e encontrará 

nela aqueles mi~sionários que pro• 

cura. 
' 

Se alguma coiSa há, quet no meio 

de tudo, cause espanto, é o seguin-

te; o pr6prio Governo a reconhecer 

a necessidade de missionários que 

reconduzam os portugueses para 

os seus destinos hist6ricos1 sa-

bendo o mesmo Governo q.;e tais 

missionários existem. 

A f. A. P oo Centro 
(Continuação da pdglna 2) 

Durante o Perfodo Eleitoral 

A respeito de religião ouvem-se as piores barba-
ridades. Na campanha eleitoral, noventa e nove por 
cento dos nortistas eram anti-católicos. São as ordens 
de Estaline. Até houve aí um senhor estudante que 
afirmou redondamente: atacar a religião católica não 
é atacar a religião. Como as ideas se subvertem I . . • 

A rezão por que . • . 

Qual será a razão porque alguns dos pretensos 
mentores .da Academia praticam uma moral digna de 
cadeia? E que a moral, mesmo aquela que a digni-
dade humana reclama, para eles, não existe. Quanto 
mais a moral crista I 
É o grande tormento que os aflige. Por isso 

odeiam Salazar, pois este, além duma vida irrepreen-
sivel, procura manter Portugal fiel às suas tradições. 
Eles, não I Procuram libertar a matéria do espirita, 
arrancar Deus à sociedade, como se isso fosse pos· 
~ÍVt' i. 

Materialismo, sim l Esse consente a sua moral e  a 
sua política. 

E também Elas 

Também por ai há certas meninas universitárias 
(sempre as mesmas I) que se aliam aos seus admirado-
res para pugnarem pelos mesmos principias. 
São as defensoras do amor livre e nós sabemos as 

cenas que fazem I 
Quem pode esperar que essas senhoras possam 

amanha: ser boas esposas e mães ? 
Dessas não esperemos filhos dignos de Portugal. 
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Uma nova cru%ada ld~ológlca 
A necessidade de uma nova cruzada ideológica 

contra os infiéis dos tempos modernos impõe-se a 
• todo o instante. E  o último pleito eleitoral demons-
trou, até à evidência, que também em Portugal o pe-
rigo é profundo. O comunismo atingiu as nossas al-
deias· rurais -localidades onde os sentimentos reli-
giosos se conservam afervorados e os costumes na 
sua humana pureza. O comunismo conseguiu instalar-
-se na parte mais sã do País. Este facto requer remé-
dio urgente. Mas não serve qualquer remédio, Julga-
mos-temos nisso a certeza 1-que l}.enhum dos 
discursos inflamados que a verborreia de certos se-
llhorescostuma gerar conseguiu arrancar ao comunism~ 
um só dos seus elementos. O inimigo é fanático demaw 
para se deixar impressionar por palavras sonoras pro-
nunciadas com voz tumular e gestos teatrais. Por 
outro lado, é adepto de um dogmatismo cego, o que 
o impede de ver qualquer verdade que possa estar ao 
lado do antagonista. Para o comunista só existe uma 
verdade-a sua, 
Os discursos servem normalmente para entusias· 

mar as massas anónimas, mas, mesmo neste caso, o 
efeito produzido é momentâneo. Vale mais, muitas 
vezes, uma simples conversa entre duas pessoas, que 
se tratam com amizade e confiança, do que a mais 
valiosa peça literária do mais genial dos oradores. 
A acção a exercer no ambiente dos que se d~ixa· 

ram ludibriar tem de ser exercida em família. Tem de 
se actuar também com vida. O elemento comunista, 
logo que. entra no partido, é integrado num ambiente 
de luta condicionada por vários motivos e, sobretudo, 
pela clandestinidade. Ele vive entusiasmado pela sen-
sação da aventura e embrutecido por uma doutrina 
que lhe secou a alma e  o coração. Vive entusiasmado 

~~~~i~enJ~çã;e~~~-ve~~~~Ís,qut~~~~~ ~a ~â~~í:~~i~-
deseducação politica:, o espirita de luta que os diri-
gentes lhes inculcam, a Eelecção rigorosa a que são 
sujeitos, a vida que dão aos seus princípios doutriná-
rios obseca-os e transforma-os em autênticos autómatos. 
Ora, até aqui, toda -a doutrinação política do nosso 

povo tem sido nula ou morta .. E na:o nos falta, por 
graça de Deu~, uma doutrina. 
A acção exercida pelos nacionalistas tem sido uma 

acção sem vida e sem espírito de luta que desperta 
os leitores. Os meios de doutrinação são nulos. 
A F. A. P. entende ser necessário que os novos 

missionários sejam missionários populares, que vivam 
com o povo, porque, s6 assim, se consegue reeducá-lo. 
Ela pode continuar esta cruzada, mas, para que a sua 
acção seja eficiente, torna-se necessárjo que os res-
ponsáveis pelos destinos do Povo Português se com· 
prometam com ela, como ela se comprometeu, de-
sinteressadamente, perante o Povo Português. 

Na secção-uA F. A. P. no Centro'' do último 
número, onde se lê: "É considerãdo sócio da Acade-
mia . .. n, deve ler·se: 11É considefado sócio da Asso· 
ciação Académica .•• • 
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"O Regime tem de ~ntrar em mais intima comunicabtll· 

dade com a massa dos trabalhadores, tem de culdar·se de 

uma profunda penetração que faça despertar no seu selo o 

reconhecimento da verdade do nosso sistema social, do valor 

e solidez das nossas soluç6es, da firmeza com que caminha· 

mos, no rUmo posslvel, para a maior expansão e a~maior 

eficdcia da obra que lhe dedicamos e a dignifica;., .• 

Eng.o C'A.NCELA. DE ABREU 
llia!strodolnttrior 

ORGÃO DA FRENTE ,ACADfMICA PATRI6TICA 

É preciso teimar!!! 
Há tres anos que pusemos ombros a esta obra 

patriótica em defesa dos ~rincípioa e das institui· 
ções que nos regem. 
Sacrificamos o melhor da nossa vida a bem de 

Portugal. Comprometidos apenas com a Nação, 
~elides por um ideal que os políticos não po-

- compreender, livres e até irreverentes1 não 
voltamos as costas ao inimigo. Cometer-se-á grave 
erro, se  se não contar Connosco l O que parecia 
estar adormecido, explodiu ·abruptamente em de-
fesa de Dçus, da Pátria e da Família. Combate-
mos o inimigo em todas as frentes com a convic-
ção plena de que estamos no bom caminho e que 
assim o exigem Os altos interesses da Nação. A 
nossa posição nasce clç mais profundo dos nossos. 
corações e das nossas almas. 
Desta posição e desta luta nasceu o compro• 

misso público de lealdade e fidelidade, compro-

f. A. J). 
Por aqui não passará ... 

Nà"o pararemos um só minuto, na luta constante 
que tenios de viver, nesta hora. 
COMPANHEIROS! Quem uma tó vez viveu a 

maia bola das Obm Por!UllUtm, "O CORPORATI· 

misso que não olha para interesses materiais e, 
por isso mesmo, mais valioso'. Apesar de tudo 
isto, fomos difamados e caluniados por aqueles, 
cuJas possibilidades não ultrapassam o âmbito 
estreito da coilcovilhice, no ambiente soturno dos 
, cafés. São estes os que se limitam prudentemente 
à cornada posição de observadores, de pftl'lsívos . 
espectadores muito sensatos, muito conselheírais, 
muito apaziguadores-não se comprometam eles 
com qualquer dos laçlos. MaJ, quando a vitória 
já não nos pode fugir, é vê·los a correr para a 
União Nacional, para manifestarem a sua pre• 
sença com um cartão de visita. 
Não os odiamos, mas causam-nos vómitos. 
t preciso teimar I Afirmar a nossa posição e 

lutar até ,convencer os que não acreditam em nós. 
Quando eles nos atacam, é porque a nossa 

sombra já os incomoda I 

VISMO~, jamais a pode deixar de amar. Nós nlo 
deixaremos de viver, um só minuto, a Obra que, a 
tantos, tem custado o melhor da vida. 
Somos portugueses, temos a Pttrla acima dos par· 

tidos • nlo servimos estran&'elros. Ao toque de reu· 
nlr, estou certo, companheiros, dt Q\l.t nlo 4tlxan· 
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mos de responder ao mtm1go, como Sua Ex! o 
Ministro da Guerra disse, e muito bem, no último 
momento eleitoral: Por aqul não passará, .. 

Coisas que precisam de ser revistas. 

Porque é que os alunos da Faculdade de Ciências 
têm exames de frequência e os da Faculdade de Me-
dicina não têm ? 
Se é necessário haver esta desigualdade de crité-

rio, porque não se procura modificar a  crigidez, des-
tes exames? 
Em medicina há exercidos e há chamadas, mas nilo 

se nega ao aluno o direito de fazer exame ao fim do 
ano, mesmo que êle se tenha descu,dado a princípio, 
pois pensa-se, e muita bem, que com persistência e 
vontade, fàcilmente resgatará ê.sse descuido. 
Em Ciências, isso não é permitido, porque cedo 

vem o 1.0 exame de frequência e se a nota fôr fraca, 
poucas sa:o as possibilidades de ·a salvaP. 
Na:o queremos, com isto, dizer que se acabe com 

os exames de frequência, que; aliás, todos reconhe-
cem serem necessários. Pretende-se, apenas, que êles 
deixem de ter a feição nUldamente eliminatória ql}e 
hoje possuem. 

Assim, nao esté certo ! 

Alguns Assistentes da Universidade do Porto, pro-
fessores contratados, convencem-se de que, dentro das 
aulas, silo omnipotentes e, nesta ordem de ideias, es-
quecem-se de que os alunos sa:o homens, como eles, 
e, consequentemente, que é como homens que devem 
ser tratados e na:o como •crianças" da Escola Pri-
mária. 
Podemos alegar que, por vezes, o aluno nilo se 

comporta como homem, que é. Puro engano. O pro-
fessor, que sabe ser professor, impõe-se sempre (sem 
ser ,,fERA~) ao respeito e consideraç!o de todos, 
Assim, há dias, numa aula da Faculdade de Ciên· 

cias, um sr. Assistente,  a certa altura, entrou em "con-
versa amena• com um gruoinho de alunos, ~ eus ami-
gos pessoais. No re~ to da sala, procurava-se reSolver 
um problema-e  alguém perguntou ao colega-
c Como se faz isto•? 
Sua Ex.• olha furioso {talvez por lhe terem inter-

rompido uma história agradável) e  o aluno foi posto 
na rua, à semelhança de alguns outros, em aulas ante-
riores, por motivos semelhantes. 
Atenção, sr. Dr. Andrade Guimarães: nas suas 

aulas, poderia lembrar-se de que na:o está em sua 
casa a dar ordens. 
O Dig,1110 Assistente, seu antecessor na cadeira de 

Álgebra Superior, era querido, respeitado e até amado 
por todos os alunos •.• 
Esperamos que V. .Ex .a venha a merecer elogios 
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tão grandes, como o seu antecessor, daqui em 
diante. 
E MUITO MAIS HÁ, MAS NAO FALTARÁ 

OPORTUNIDADE. ATÉ BREVE ... 

Um c nele cumpridor ... 

Numa Repartiça:o do Estado, no Porto, há um 
chefe zeloso e severo muito conhecido por fazer cum-
prir aos outros as disposições regulamentares. Para 
uma melhor elucidação se citam alguns casos, l saber: 
1) Logo que tomou posse da chefia duma certa 

Repartição, nesta cidade, ordenou que se fizesse um 
quadro de comparências, no qual figuravam todos .ii.. 
funcionários seus dependentes, com exclusão da • 
pessos, dando ordens rigorosas aos Encarregados de 
serviço para exercerem uma completa e eficiente fis· 
calização sobre as entradas e saídas dos funcionários, 
devendo anotar-se os minutos ou segundos, que exce-
dessem o ponto horário dos mesmos .•. O que tem 
mais graça, é que o chefe em questão entrava tarde e 
safa quando queria, sem, contudo, pedir autorizaça:o 
ao  seu superior hierárquico, até que um dia lhe foi 
chamada a atenção para tal maneira de proceder e ..• 
o quadro desapareceu. , . Para ele o Céu e, para os 
outros, o Inferno .. ,  E lá diz o ditado "olha para o 
que eu digo e não olhes para o que eu faço11, 
2) Mas ainda h~ mais' .. , O referido chefe resol-

veu hzer aditamentos, instruções de serviço e ordens, 
o que é muito louvável, chamando a atenção de todos 
os funcionários para o  rigoroso cumprimento da lei 
sobre partes de  doente, permanência na residência 
oficial enquanto doente, etc .. • . mas o que nãA 
para louvar, é que esse mesmo senhor exija dos o-rr.: 
tros o cumprimento integral da lei, quando ete, ainda 
há bem pouco tempo, e para efeitos de se preparar 
para um concurso, deu parte de  doente, passeando 
pelas ruas desta cidade, e ausentando-Se da sua resi-
dência, o que nãb é nada regulamentar! Seria bom 
que se chamasse a atenção de-te senhor para estas 
cr isas, que afectam e desvalorizam o bom nome dos 
Serviços do Estado. No próximo número continuare-
mos •• , 

A f. A. P. no Centro 
Esclarecimento 

julgamos nece~sário prestar um esclarecimento à 
briosa Academia de Coimbra. Os 11velhos" não pre-
cisam dêle, pois estão já devidamente esclarecidos; 
mas, p11ra os "novos. , . é, até certo ponto, indispen-
sável. Trata-se duma questã:o muito agitada e que se 
debateu, desde o inicio deste ano lectivo até à bara-
funda das eleições académicas. 
Houve quem preconizasse para ai que a Assoda-

ção Académica e Academia eram uma e a mesma 
coisa. Ora, isto na:o é verdade. Sabemos (e quem o 
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preconizou também o sabe .•. ) que a Academia é 
uma entidade abstracta, colectiva e sobretudo, moral, 
que congrega todos os estudantes universitários de 
Coimbra, sem que, para isso, seja precisa a sua ins· 
crição. Não tem estatutos; regem-se pela tradição, 
pela sa: camaradagem, pela alegria, que caracteriza o 
espirita da gente môça. 
A Academia é sempre velha e sempre nova, sin· 

cera e entusiasta; não precisa de assembleias magnas 
para fazer protestos. 
Qualquer estudante, pelo simples facto de perten-

cer à Academia, não tem nada que ver com a Asso-
ciação Académica. Esta é constituida por entusiastas 
do conforto e dirigida por estudantes que gostam da 
c bola.,. politican, 

em~~~~~~s é o~~e~:ae;:.d~!j:~f~~~t~~ t:~~~~r~~~ 
o Órfeão com a Associação Académica? E a tuna? E 
a filantrópica? Absolutamente nada. Têm as suas di~ 
recções independen-tes e autónomas que, para toma~ 
rem qualquer atitude, não precisam de dar satisfação 
alguma à direcção da Associação Aca,D.émica. E se o 
fizerem, é por servilismo apaixonado •.• ! Mas dá-se 
a coincidência (infelizmente} de estas diferentes activi~ 
dades estarem instaladas no mesmo edifício. Houvesse 
um edifício próprio e independente para estes orga~ 
nismos (alguns sem cabeça ... )  e ver-se-_ia, mais cla-
ramente ainda, que a Associação Académica não é 
mais que um .. ctub de desportos>. 
Em nada defende os interesses da Academia nem 

esta precisa disto ; nunca lhe passou procuração para 
tal e jámais lha passará. 

t:Eies, bem quiseram fazer uma crasteira» à 
Academia com aqueles famosos estatutos que, num 
dos artigos, rezavam assim: «E' considerado sócio da 
Associação Académica todo e qualquer estudante uni-
versitário, pelo simples facto de o ser". Isto é, que-

-1~r o~~!i~~~;a~ ~ d~~~~n~es~r asr:~~~s~t~:~=~~~~~ 
cavalheiros I Mas Sua Ex.• o Ministro da Educação 
Nacional compreendeu o objectivo que eleS visaram 
e soube emendar esse artigo muito bem: "É conside-
rado sócio da Academia todo o estudante universitá-
rio que, para isto, se in·screva". Como era de esperar, 
não ialtavam assembeias magnas para protestar. Mas 
estes protestos, esta ignorância crassa de nada valeram 
porque a razão está sempre ao lado de quem a tem. 
E desta vez ainda, era Sua Ex.• o Sr. Ministro,.· 
Tiveram de contentar~se csm os adeptos do des-

porto e da sua política,.,! E estes ainda em minoria 
,.esmagadorb como bem o demonstraram as últimas 
eleições académicas, Dizem que a Universidade tem 
dois mil e quinhentos alunos. Ora, se a Associação 
Académica defendesse os interesses da Academia, sem 
dúvida nenhuma, todos os estudantes universitários 
se interessariam pela A. Académica, Como explicar, 
então, que sómente 28 pol\ cento dos estudantes se in-
teressam pelas pseudo~eleições? A razão é bem clara. 
Está apontada naquela palavrinha que colocámos atrás 
das eleições! Este mesmo qualificativo se poderá apli-
car a muitas outras coisas que •eles• procuraram 
fazer ••. 
Lelftbrem·se, estes senhores, de que a capa e a 

batina são pretas .•• e não de outra cor., . 
Esperamos que o Sr. Ministro ponha o ponto final 

~ questao. 

Jl f.JI. P. no sul 
•R.ecrutem-se vocações missionárias para eficiente 

preparação dos infiéis• 

O espírito missionário está tão radic'ado na alma 
do Povo Português, que na:o erraremos, se afirmarmos 
que a nossa História é a História dum povo de mls-
siondrios ao serviço de Deus. 

Portugal consolidou-se numa cruzada contra os 
infiéis. Os nossos reis aconselhavam, frequentemente, 
aos seus capitães, que tudo fizessem pela maior glória 
de Deus. Esta recomendação é tão frequente, resulta 
com tanta evidência, o seu significado que só os mal 
intencionados, os atacados duma doença estranha de 
origem marxista-o materialismo dialéctico-que 
procuram em casos não históricos a explicação dos 
fenómenos históricos, o negam. 
A reconquista cristã, beiJl como a época dos des· 

cobrimentos, fora!" gestas de fé Católica. 

Afastámos, por virtude duma gaerra justa, os in-
fiéis. Mas eis que, em nossos dias, um novo inimigo, 
novos infiéis, mais estranhos e mais perigosos, que 
os adeptos de Mafoma, conseguiram invadir, nov~~ 
mente, a Patria! A Nação, que gerou heróis, mártires 
e santos, sente-se contaminada pela peste comunista, 
que a tenta abalar nas suas próprias raíses. 
A prova mais evidente do que afirmamos deu-se, 

. ainda não há muitos dias. 
O horizonte pátrio, claro e límpido, carregou-se 

de nuvens negras, dum 'hlomento para outro. Não 
fora a atitude firme, tomada pelo Exército e pelos no-
vos, e  o que seria hoje de Portugal? 
-Uma colónia moscovita, onde a liberdade e a 

inteligência seriam implacàvelmente esmagadas e sa-
crificadas em honra de Estaline. 

Os inimigos da Pátria conseguiram exercer uma 
acção de desgaste em todas as camadas profissionais. 
Urge uma nova reconquista. Mas esta reconquista só 
pode ser levada àvante por vocações missionárias, por 
todos aqueles que, acima de tudo, colocam a Pátria 
-por todos aqueles (bem poucos eles são, infeUz-
mente) cuja acção não é determinada por compromis· 
sos politicas, mas orientada pelo amor de Deus, da 
Pátria e da Família. 
Felizmente que Portugal ainda tem vocações mis-

sionárias desta têmpera I Por que não são chamadas? 
E porque na:o se averigua quem afastou do patrió-

tico Apostolado algumas decididas vocações, que te~ 
riam dado à Pátria fecundo rendimento? Talvez va~ 

lesse a pena !!I 
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lscvla Superiv•· Cvlvnial 
Havia mos prometido que nos referiríamos ao caso 

da Escola Superior Colonial, e eis-nos cumprindo a 
promessa. fazemo-lo por várias razões: porque o 
assunto é de capital importância para a Nação; por-
que devemos escorar o prestigio da nossa tradição 
colonizadora, já que, inadvertidamente, se está pi-
sando um escorregadio lodaçal que nos poderá em-
porcalhar os pergaminhos de colonialistas; porque. 
somos afeitos à verdade, à justiça e ao bem colectivo; 
porque tomámos a deliberação expressa de esclarec~r • 
a nova geração, e na:o só ela, como também os res-
ponsáveis pela sua orientação; porque desejamos de-
fender  a Pátria de toda a sorte de maleHcios, qu~r 
externos, quer internos, quer intencionais, quer irre-
flectidos. 
Apontadas as razões, vamos aos factos, embora 

sugeitos ao acanhado espaço de que dispomos nestas 
colunas, que, naturalmente, terão que prolongar·se 
em números subsequentes. ' 

fazia-se sentir a necessidade de um centro de pre· 
paração para o desempenho de funções administrati-
vas ultramarinas e, duma maneira geral, dum centro 
de cultura colonial com certo desenvolvimento. Por 
isso, foi instituída em 1919 a Escola Colonial, a inStân-
cias da Sociedade de Geografia de Lisboa, em cuja 
sede ficou provisàriamente instalada. Como a frequên-
cia inicial tosse rei:luzidfssima, o Governo achou por 
bem conceder determinadas regalias aos funcionários 
militares e colonias que a frequentassem, com o que 
se avolumou o número de alunos. O nível de ensino 

ministrado foi-se também elevando, como sequência 
lógica de uma melhoria de organização geral, até que 
em 1926 a Escola ascendeu à categoria de Superior, 
instalando-se no ediffcio próprio que hoje ocupa e 
recebendo nas suas aulas estudantes, vindos directa-
mente do Liceu. Isto sucedeu porque se começaram 
a notar os bons frutos colhidos e  a necessidade de en-
carar com cuidado os problemas coloniais que dia a 
dia iam tomando maior vulto. A 
NOs Congressos Coloniais o assunto debatia-s~ 

com ardor e pugnava-se apaixonadamente pela cria· 
ção de uma Universidade Colonial. Podemos desta-
car, de entre os inúmeros defensores da ideia, os no-
mes ilustres do Prof. Silva Teles e do dr. João de 
Castro Osório, para falar dos mais antigos. O pri-
meiro alvitrou, em 1924, na sua notável tese subordi-
nada ao tema uEnsino Colonial Universitário., que as 
diversas faculdades da Universidade de Lisboa con-
tribl;lissem, dentro do seu âmbito de ensino, para ~ 
formação de uma instituição universitária colonial. O 
segundo, em 1934, no Congresso de Ensino Colonial 
realizado no Porto, demonstrou, iniludívelmente, 
quanto utilíssima e premente era a necessidade de se 
instituir um tal estabelecimento de ensino. E, desde 
então para cá, o tema tem sido discutido e defendido 
com o mesmo entusiasmo e simpatia por muitas men-
talidades destacadas em diversas côres politicas, o que. 
comprova o interesse geral e a magnitude e justeza 
do assunto. 

(Continuaremos) 

A F. A. P. EM VISEU 
Também nós, que vivemos nas terras da Beira -

região tradicionalmente nacionalista e católica-que. 

remos colaborar na defesa da Pátria. Portugal pode e 

deve colaborar connosco. Se o fizer, terá tudo a ga-

nhar e nada a perder. Se o não fizer, nem por isso 

nos sentimos desligados dos nossos  deveres. 

Ninguém nos pode-proibir de defender o que é 

nosso. 

E  a P!tria pertence-nos. 

Se alguma coisa h4, que nos cause tristeza, ~ o es-

quecimento a que somos propositadamente votados 

por parte dos respons!veis e o desd~m c;inlco com 

que somos observados. Mas nada de desanimar. Para 

a frente é que é o caminho contra os carcomidos, que 

tentam aniquilar-nos, só porque nos temem! 

O Sr. Berma no ... 

Ora cá está um patusco, que se diz fotógrafo e 
na:o passa dum refinadíssh,no comunista. O anglnho, 
em vez de fotografar, comunlza. E vive, aqui nesta . 
cidade de Viseu, onde exerce uma actividade digna 

dum ensaio. A F. A. P. chama a atenção para o facto 
e espera que o senhor seja ensinado. Senio1 •e-

nio . . . en•lnamo•ID n6•. 
E  o cavalheiro nl o é modesto. Escolheu loco, para 

campo de acçlo, o Liceu. O jotderajo, holm? 1 ... 


