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O ·RESGATE DO PORTO DA BEIRA 
• . . ~ ! 

QUE ERA EXPLORADO,POR Ul\iA COM(P ~NJI~A ESTRANGEIRA 

E" já do conhecimento Tudo ist~~ue é exocta-:1 marítimos da .'i~dic;o :' é.• ~ português e que nele, comO 
dos nossos leitores, através mente assim, deu motivar, grc:nde e poderoso .. ~ocfb1 é-m todos os nossos domi-
da grande Imprenso, haver em todo o nosso UltromCIWI de progre!iso R flore~êim~l'li Íl,io_s, ~ ·gloriosa bandeiro 
o Governo Português comu-e especialmente, como ~ijo ~~ nosso'J."'ríeos e.-dila-portuguesa seja símbolo de 
nicado ó Companhia do natural, em.~ique, todos territórios do .centro soberania verdadeiro,')) 
Por!o do Beir<:' que, oo ás mais_ e . . de- e M_o~ambiqu.e •. Quem o  E ainda-esta ue fecha-
obngo . das clausulas do mons~~oçoes pu bcas de poss u~r e ad~aniStror tem va 

0 
document~:q 

respectiVO controlo e den· regoSIJO e de aplauso ao no moo o porvtr desses ter-
Iro do espírito do Acto Co-Governo. Algumas monifes· ritórios e o dominos:õo real •Os homens que firmam 
loniol, fazia o resgate do tações significativos houve e efectivo sobre eles. E' in· este documento professam 

mep:~~~;~~nte a isto, há ~~loC~~~~;t:, j~st~~j;~~ ~i;,':.C:;á;:' B:ir~'~:~ep:~:l ~;::l:u:O~:~c:~g~i~::~;;:; 
~~~d~r~ ib:~;~ç~~r:Fuse:~ ~~~n~eci~~;~~so deu ao•r-----------------
dos estudos sobre a situa-
ção do Caminho de Ferro * A MENTIRA 

AO SERVIÇO 

que sai do referido porto e Queremos recordar, o 
que, ó semelh.onça deste, propósito, que· a alienação 
também tem Sido explora-do porto da Beiro iniciado 
do por uma companhia es-no ano de 1924, veio o 
trange_ir_o. produzir, em 1927, um 
Verlf1co-se,. por canse-movimento de solidorieda-DA OPOSJÇA-0 

guinte, que o Estado Novo de nocional que teve gron-
prosseg~e sem quol9~er de repercussão na lm-

desfolecrmento o pol1t1CO prenso. Os Masos leitores devem Bento de Jesus Caraça, trista 
de recuperação nocional António José de Almei- ter tido conhecimento de que acontecimento há dias espen.~ 
quen'f~~or~(ôo~~iq~e~nt~e ~o redigiu um docum~nto ~~:c~~ ~are~~~fz~~isd~~g~~ :rd:~~: uC:::: g~a!:b~~~ç~ticin~ 
~r 

1 

n~ unidade .ldminis= a:si~~~~er~
0
cÍe ~uÓ ;;~:~00~ 2ea~~a~· ~-s ~~;ais dd~;!~t~ Jr~~ãs~Í:eJ"t::u~i~ua~u~~~q ~~~ 

trativo do Colônia os terri· temente categorizados, c notícia do-ac?nte-:imento co~ recursos científico~ eficueu. 
tórios do ~iassa, ~f 1 1922, ~ai d~umento, in~erido nos fnt:!~~~~ald:v~C:iaf d~a~~~oé~~ pu~fi~a~~a ~~~0° ~:~~~~o "~!: 
e de MoniCa e S O o, e~ JOrnaiS, deu motiVO o ou-raça, que fora prof. do'Instl· cronológio. éscrevia no dia se~ 
~~e~~~O ~e pbl~~~o t~;t~lt~

0
~ ~ro~or;:n~~~~Ót~~~s x:u~~~~ ~~~nó!~:::i~rFin~~ce~iaês~cias ~u~~~f. .:~~o u~~~~: ~~~~~~ 

~ir~eps~~~~~ h~~~o~!t1~~: meyt~ predominov~. tal~ezq~:no~!m n:s:~: ;e~~~:: ~!~~a~~~~t:~~ogn::::r~~e-~~e ~':::; 
d~ pel~ Es~o~o- Novo, não soge~

0
d:s~: ~;~~~~~:os- ~~ ~;~i~:lrh~~~a!o~;~~vâ :~~~ ~i~~~adfa~ ::;!~~ ~ger~t:!r~; 

menos necessona se tornou va, mai1 uma ve7., 08 seus os males do tiu@tre en~ermo. 
o sólido e pr~vidente odmi-. « ... Segundo a defini~ão processos de ataque á situa-Nem os d~syelados. cmdados 
ni~troção da f?zenda pu-dos contratos . outorgados ~=~ ·~ees~t~Ít~o i~m;ei:m~;~6~ ~~st~!u clin~~~coe ~~~t_te~~Íid: 
blrco, que perm1le ao nosso pelo Cemponhto de Mo- ria do eorrcl~gionário Valente. nem a carinhosa eno 
erário achar-se em condi-çon;-bique, o po'!o obronge O dr. Bento Caraç~ faleceu f.ermagem de !ua esposa. pu-
ções de arcar com encar-a areo dum carculo com em con

1
equência de uma gra-dcrartl deter;.?" mab. 

gos financeiros tão impor-maiS _de t~inta quilóm~tro~ ~e ~~="~or~~ cor~~ã~c N~nt! lei~:~e~e~~~as ceer~:::~~:P nl'~~ 
tentes como os dos resg?·~d~ tOlO. E •.P_ela suo Sttua-_! 

0 
~Diário ~Lisboa!. no-leia~ publicadas nos. iorn.<~1• ia 

tes de que estamos traton-çao. geogrof1co, um dos tlciando 
0 
caso, escrevia: tFa. cap1tal e doutras c1ilade• 11a• 

do. mo11 esperançados portos Jeceu esta tarde o prof. dr. (CoDtinua Da 6/~, pq.) 
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O DRAMA DA NOSSA GERACAO . ~ 

É TER DE VENCER O ATRASO QUE ENCONTROU 

EM TODOS OS SECTORES DA VIDA· NACIONA~ 
Todas as ger\lções têm o e os inválidos das geraçõet lhorar a1 1Uas industria·s e o defender o que é nos>SO, o quo 
uu drama - ú drama do tem.. anteri.ores ao mesmo tern?O teu con1hcio, melhorioa que ajudámos a realizar. Temos o 
po em que v! vem. ~á, no ~~- que constitJimo• reservu •e r eflete no nível de vi-da ~a direito de nos opormos a que 1 tanto, genoçoes mus sacnfL· para, no futuro, quando for-Nação e, port3ntu, do própno venham destruir o que ajudá~ 
cadas umas do que outras, nio mos velho.s e inválidos, não trabalhador. · mõ'S a  e rguer. E, mais do que 
16 pelat condiçõu políticaa .• termos de recorrer também á  A mocidade na geração pas- is~o, temos autoridade para 
sociais do tempo em que VI· esmola. nda nio ponuia 0/i meios de gntarmos ao-s que querem 
vem como cm consequênda_da Mais do que nunca, mercê que hoje dit;lÕC para se apli- a.proveitar-se da. obra efec~ 

v!d.l que levaram as geraçots de especuluções · l or<lem po-car ao tro~~.balh., c ã cultura; tuada: -N •. J, vocês não po~ 
pauadat - quer dizer, da lltica c da natural in1atisfa-nio podia, como hoje, concor-dcm governar porque nada fi· 
herano;:a que receberam. çio dos homens, se impõe que rer h ocupações liberais por-:z:eram de util paNo a nação! 
Qual é o drama da non~ recordemos esse passado que que lhe faltavam os meios de Vocês não nos merecem 

gera~io? Até que ponto c não vai dittante, mas é, em ntudo c de ins.trução. confiança, porque levaram a · 
drama o ~acrificio ·da gera-parte, duconhecido pela ~era- Denc aban.: ... o em que vi-.. vida a arruinar a nação! 
çio do nono tempo? ção n(lva. Mais do que nUnca via 0 povo c d~ falta de \eis Vocês não têm o direitll de 
O caso prcsto~.va-se a longo estas paluvru de Salazar de-e decisões que integrassem a pretender continuar uma obra 
utudo desde que pretendesae-vem ser lida. e meditadas: geração pauado no plano ge- que não existiria se outros 
moa aprofundar u causas de-«Os povos nio têm memória ral da vida nacional resultou niio tivessem tomado conta de. 
terminantes que nos levam a  nem para o ::~en. nem para o que o trabalhador, o empre-admiração publicai 
nio ser a geraçio resgatada mal, c niio IC lhes dá re rcpe. gado, o funcionãrio publico, Cabe-no$ a n6s defendê-la, 
e aim a Jeração do resgate, tir a1 mesmas experiências, o próprio ~vmerciante c in-a n6s os que nos sacrificamos 
Deixemos, porém, 0$ probla-na baldada c infundada upe-dustrial médio chegassem ao hoje para que os nossos filhos 
ma. que encerram a anaitdade rança de que U coisas se ultimo perlodo da vida sem tenham mais pi(.. mais liber• 
natural de todas as gerações pa'Ssem de ·outro modo. !Por terem direito a pensões, a. re-dade e vida melhor! 
c tratem~s d~s ~ausu que, iuo nos incumbe aviv_ar até formas,_ a casas n~~ bairros "" , '"'" '"'"' ,,,1 
para o' ~msaulfenos» , con1-ao cansaço a recordaçao do1 ccon6m1COI, a ut1ilzarem-sc 

tit~~~en~~~:~t.e1:.d~~mfa::a~~ !:~~~i~a-~~ ~ q:tolân~:ç::s ~~: dEs:e0 ~~:~ ~n&!~:~~~·caiu sobre . DE S VÊ L OS 
um do.a ma1s vunve1s aapectos tas part1danas e convencer a  a noua geraç~o. 

sociais - a previdência c a !!)dOs de que, se importam os Criaram-se Caixas de Re-

~:~~êr~eid;-C:orv~;~ o :ue u~ ~~m;r~~·cí~~~a ;:~• ~~:~;:::; ::~~:e P!~~:õ:;~d~~~:~e~~~:~ da «República)) 
~~a~!n~!r"~ua~r~:~aç:~eé !~~ deOgso;~~:~,,~io têm memória! ~~~i.MIT~~dar~~~::• c~~~.:ó":i~ N~ dia 14 de Julh~, a •Reoo 
controu em todos os sectores Que se lembra ji da vida des· Povo e dos Pescadores, insta-pubhca::-itparecoeu_ m_ul·to preo-

::d:id(~0nacc~;ft~\·0-a~~dopr~~~= ~r;i~~d!:::~~fc~:· ::, f~:~~s~: ~~~~[~:u~~l6;i~sm:iecn~eér~~s~ ~~:at · in~~~g~a!~bl~~~!~: ~~ 
~:i~~~~~ ~~ c~~!!irt~~~ ~~~es::: ~roab,~!t~:~:~~~ ~~ d:~:"v~!~:i~ :~:i~:sna!a~i~!de~e~h~f%c~~s~~· Ff~uaf:st~v~mp~o~o:use~e~t~~ 

;::~::if:~f'JJ~g.:;;r:::~; ;f§FfE~::: :;:'·qg;E~~~ ;7,~E~~::::~.:~:~:~.:·r~:{: i~~t~~:~~:t;et:~~~~~E 
::~:~e:0 anu\~í:!:e~e~i~~?0ch;; iaoss~!!mur;:sl;i~~ai~: ::: ~~di: ci:.omo. a ~eraçao ~o ~acnf1. ~~~n~s~~~o:~::::, l~Óacha~~ 
vi~a- ~em . te~cra garant1do o c?s· sem f!tetos de comuntca- Mas bend1t~ tacnflc1o esse se coloque em inteiro du~cor .. 
m1n1m0 tndiSp&naivel para çao - enftm. quem se lembra que há-de evttar que os Ira-do com ela! 

~~:;;~, fu~:ai!~.ce o~':iga•dc:s~ :~ss~~ae: de vid .. da geração ~:~:;o;u 0~e ~jr~c~~ ~r;::~= ~~~~·0e:~f~J:··d~i~%~~m=~ 
atlll!l• a recor~er a cs~ola!. Nos esquecemoa deprusa ll trem na sua velhtce o <tban-que, no largo, não havia n~da 
~ao ~li: d~vla q~e e autm. bef!t e o mal. E esquccemoa dono ou o ducspero. _ do que aflige agora a cRepu-
Fol a m1aéna aoc1al das_ ge-ttl'lts depressa o bem do que O drama da nona geraçao blica>: En, com.,ensa~io, dcn• 
rações panada.• que obngou o m~l. . é ter de vencer o atraso que tro - sim, dentro da Bibi:o--
a geraç~o .actual a_supo_rtar Nao unhamoa_ casas. para encontro~ em to.do• os secto-t eca!-existiam, escondidas, 
um uc rt flc~o que nao. c_xatl· t~abal_!tad .:.r~s, 1>10 hav1a lc-rea d~ _vtda nac1onal e é te: bombas explosivas, tal como o 
ria se hi tnnto anos tiVessem gtslaçao soc1a\ ('ue conccdeue de cd1ftcar uma obra que ha conta o dr, Fidelino de Fi-
eomeça.io a efectivar-se as ao operirio e is suas famílias muitos anos deveria ter sido gueiredo; na pigina Sl do Hll 
obras que s 6 o Estado Novo o;direito d~ utili~arem os ser. realizado~.. Somos a geração do livro i Como dirigi a Biblio--
rulbou. Foi o abandono to-vtços médicos, u colóniu de rcagate para que a gera~ão tei::à Nacionab. 
tal da N açio, por parte da . 1rias, a gsrantia do emprego. futura aeja a a-cra~io resga- Dirá a nona querida cReoo 
cham~da poUtice. doa partidos, Por 1ua vez ~d claucs patro-tada. Somos os construtores publica!. se não tem saudadea 
que no1 deu etta herança-nai1 nio IÜ$punham de çon-de um mu.ndo melhor. desser. calrnpt- o delicioGOe 
terma. de ,ocorrer os velho. dições cconómicu para mew Temos por ino o direito de tem~ -
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As comissões da União N.,~ 

~~~~~llh~~ ~i~~ofr;;u~~~~jt~ 
reuniram-se, num dos ultimas 
dias de Julho, numa visita á 
Exposição de Obras Publicas. 

El~ctur.--se então. um jan~ 
ta r durante o qual o Prof. Dou-
tor Marcelo Càetano, ilustre 
Presidente da Comissão E:z:e-
cutiva da U. N. pronunciou o 
notável discu1so :;obre o sig-
nificado político da. reft~r."da 

ExposiçâCJ que a seguir repro-
duúmos: 

Esta Exposlçio de Obras PlibU· 
eu b tão doquente que dl1p~n.sa 

discursos. A obra que Dtl.& utá 
patente mete-se-nos pel05 oll•os 
dentro, e  o que os olh(ls vfem 
Dli.o precisaria de 5t!r confirmado 
pelo que 05 OU\"Jdos ouvem. Mu 
&o dos n6s cn~ont·ramos pessou que 
allrmam tão eategórleamente col· 
:tal em narra.nt.e contradlçlo com 
as realidades expo.rtas, com tal 
entono, com um lâo forte rran do 
convle~Ao, que ã.s vezes perJ;un· · 
tamosanóspróptiOssequemuti 
fora de si somos nós, OUlie.f.looa 
nouos Jn~r:ocutores! l"ols elet 
nllo vhm o que nós vemoi7 NJI.o, 
meus senhores, e!H nti.o 't'~em. 

Quando p<Usa.rn por aqui feeham 
l>!i olhos. Arrimam-se a. bordliu 
que Lrutl1' preparados, ora ao 
bordllo da.Jibudade, ora ao bor-
dão do socialismo, e pa.ssam como 
~éculnhos, cegos Incuráveis, Já 
~~:.o pior cego é o qur nlo quer 

ll!l.o·de pois eonUnuar a dtur 
que o EstAde Novo i um regime 
r;overnado em proveito de um& 
r:lane ou de um grupor e-q\le-des· 
eut0\1 o nlvel de vida do povo 
J)Ot'I:J;Ufs. Debalde DÓf ptOCIINI• 
.-emos pegar-lhes n u ml\01 e tr~<

•!-lo~ aqui, a ver elltll pequena 

parcela do esfor~o prodll%ldo, P&· 
ra, em presenÇa do conJunto du 
estradas, dO!I POrtoS, d:lll barra-
gens para irrigação e par,. pro· 
duç.~o de electricidade, das nco· 
lu, dos hOs!litais, dos q~rtéls, 

'du casas económicllll e de tudo 
o mais que nestes pavllhliu u 
osten~, lhes podermos percuntar 
se hto foi leito para henelldar 
alcumas pe"-'!oas, Oll alcuns cru-
~.oual;;uma.sclassesemespe

clal; se o:om todo nte tr:abalko 
ae ~ve em mira servir l:lldqnes, 
ou lUoujea.r ricos, ou fa.••orecer 
amigos; se tsta obra n1o ê urna 
obra eminentemente e dnin~r~s
sn.d•menten.aclona.lcomo:uJ• ruM 
llu.~lo nunca se procurou t/lpta~ 

votoseu~smuita.svuessesacr!M 

tlc ... am JntereSSh de p:uUdArlos 
" a.deptos. Nó~ sabemos que os 
nos•050advet!illri0!1 n~o t~m u•pe-
rl~nda de Obras pbllcas, coitados: 
no tempo em que deUvcram o 
Poder neste Pais, nem 111011 so-
brava o dinheiro, nem a compe-
Unêcta, nem o temPO, rasto todo 
em dlscll!lsõe, partament.arer, tu• 
muitos e re•·oluçlies. l'ttiUi enU.o 
reconheçam lealmente que n~o Um 
autoriMdeparalalar,enlo ln-
rultemosquetrabalhll.mnemmal· 
sinem as suas pntaslntenç6es pa-
tthlticlls, aqui tm.du>:ldu em actof 
eloquentu! · 

Outrosdoscegosvotuntblos,po-
J~m, nilo al'lnarlo JH~Io mesmo dia· 
paslo na canlllen• OPO!ildonlstol, 
Mais novinhos, mab ln~~nuos, mais 
doutorh, •·Irão cantar de p&pO a 
á.rlado•ni>"eldevldadoPOI'OJ>Or· 
tu~uês• • • Ora, dizem eles, todo eue 
dinheiro casto em esUdiOS e pcn-
~~- e o POVO, coitadinho, 1:1da \'e'Z\ 
n"!Js mal alimentado, 1n11ls mal 
l'etitldo, mais m11.t educado e<:helo 
d e dividas~ o Estado Novo des-
curou o problema fundament"-1 do 
Pais, aquele que nús, os econon•e-
Lrlstas ha•·emos d e rnolver com 
o tmxlllo dll.l mêdlas arltmêUcaH 

o RESGATE DO 

5~ 

FALA O PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA DA UNIÃO NACIONAL osoihOI!~to!I-I'Cnulnostn• 

«QUE ·CULPA TEMos· NÓS DE QUE O SISTEMA DE GOVERNO 
DE QUE O SR. GENERAL NORTON DE MATOS É SOBREVIVENTE 
E REPRESENTANTE TIVESSE DEIXADO O PAIS EM TÃO CAlAMITOSO ESTADO 

terc ... es do J>QVO.-e Mo, eomo 
entrenóslltêlm,ogcovertlodo-
mi.Pado 1>"10<1 uh-o5 de a.ICUNI....., 
;otes turbuleJ:It.o:l de Lisboa.. 
Ota eSSO'! ;overno pelo povo • 
}lllra o pOvo, sem dlitlnçio rlt! ~ 
~Iões on de elasws. fi o que • 
Esta.do No>'o tem leito. Quaudeo 
tantas'\'nesolço qpe!JLarem-se M 
tndustrlab dos wcar;os com poliM 
tlca social, e"" COI:nerelantes da 
lim.lt.açio dos lnttos e MapltaM 
115101.5 do peso dos im.J>Qsto5, e os 
a;rlcultoru do nJ.-d bl.lxo dos 
pteÇOII,pensoque.lsto é o sinal 
m.a.l~ c erto de não ha.•er l•vor!M 
tl5mo paca IÚ11~uêm, :u>tu de ~ 
procurar bur eom que ~ada tll'll 
eontriJ:ma. eqult.3.tlv:unente para a 
,.Ida eoleêUva num& épOca de !&• 
o:rlfJciOII. Nem rempre se co•ueM 

QUE TODO O TRABALHO PRODU.ZIDO EM 20. ANOS DE AFÃ 
COMO NUNCA s.Ji. REGI.OU NOUTRO PERÍODO DA... HISTÓRIA 
PORTUGUESA ~ÃO BASTOU AINDA. PARA REMEDIAR OS 
MALES CAUSADOS'!» 

uJr.\ a 'ustlc:r~:S~':!.s";,2,!: 
~coqueJá.oliumavir• 
tu de. 

llf~ns M!nhOTH: :S.lo bi rtPme 
~m defeitos, nio hã Governe 
sem seaóu, nio bâ l'id.& •~m co-· 
lrarlec!adts e dU1euldadeJ. E' se~ 
pre possh•el J>TOtestar e criticar;: 
hi sempre der;content.cs e lrre-

e os emlnamentOtl de Mcecovo: o 
nfve\ d e ,.Jda.!o - E,tamh~m uoes 
nio·quer<:m abrir 05 olh011, pre· 
arr!m11.dos ao bord!i.ozlnho da •li-
nha g-erah. 
Todavia, o que 6 o 11fvel de 
l'lda d e um povo~ Se 5o s:rau de 
aba!ltançae eoulorto de que ele 
lO'Za, se se mede pela facilidade 
doao:eslo detodosilceomodidades 
da ch·llb.açio,-o esforço f.eltp 
JN~IOS 11'0\'ernos do Estado N0\'0 
também se documenta, embora só 
numa pequena parcela, com ena. 
t.:xposição. Portftclll n1o fi l.isboa. 
I': cu pergunto a todos os que me 
ouvem quantos eram M portucu.,. 
111:5 que em 19M dispunha m en:11 
suas casas de á~lllo. p<itável abu-
da.nte e d~purada ; qu11ntas loca-

PORTO 

Udades poSIIul•m rede de ucotos; 
quantas f:amilllls H llumlna\'&IU 
com lu~ el~elrlca; quantas pesM 
soas, POr esse pais tora, riodta111 
utlli,..ar lácllmenle o teltrone. 
Pergunto ~e pua dar de comer 
"populaç*.o e Incentivar as actl-
,.ldades produtivas utav•m apro-
da terra, estudadOII M baldios, 
lançadas u bues de o:olonbaç.lo 
Interna, :l.'lltlurado o abasteel-
nlt.a.d.:a11 todu u pos:slbllldadu 
mento d e adubOII qulmlcos, repte• 
saduasJi&"uasd.,ri.,pataí:aM 
ur a reca du recl6e• •eqnlosu, 
deilbcrad• Uma J>Olillea. de aJlro-
l'eltamentos el~etrlc01; pergunto 
&e"elrculaçloet•f;\cllnases-
tradas,se,.naveraçioencontra•·• 
port-o!l praUciveis e bem 11petre· 

ehadoJ, ~~e a pesca s:osava de pro· 
tecçio estln•ulante, .<e os ea.miM 
nhos de ferro funclonRvam satb· 
t~tórlamente, se 0 pais inteiro 
est.a1•a sallsteilo com as comonl· 
o:ações po•tals ... pergcunto ... n1as 
e u J>Qdia persu.nu.r tanta coisa, 
1'1 que hor.ut.a.ment., osno"-'!oscri-
tlto~ :uuiosos " prettnclosos sô 
podiam dar resposta que o5 eon· 
fundiria. de •·erronha ao terem 
det>Oi& de \'Uitlcar o esforço g-1-
g.o.nteseo que tem fido prec\s(l ta-
ur para 11.rrano:ar Portu ~:a l do 
7,tro económico correspondente i 
rulna fin•no:elra em que um sé-
eu!<> de coverno dos putldos num 
pa.rlamentodecOn!é!llatlnhamer-
rulllado a Naçll.o! 
Que culpa temo~ nós de que 

DA ElE I. A • 

o •lstema de (OI·erno de que o 
Sr. General Norton de Jllatos 8soM 
hte\•lventeerepresentalltetlvesse 
deixado o pais em tão calamll.ollo 
utadoquet.odootrabalhopro-
duddo e m vinte anos de ati. eomo 
nuno:11. se regbtou :.outro periodo 
da lllstórla portu1u~sa nlio ba.s· 
Lott ai.Pda para remediar os m•-
Jeseaus.ados"!' 
0 que nilo admite dúvida ~ que 
em 1948 hi, PO• todo o pais, multo 
mais cent.e chamada. a ~:cru.r 0t1 

confortos e beneticlos da ch·IUM 
>:llçlO e da. eUitura do que na 
época omlnou., l'er!:OnhOtl&mente 

~~';!:.0.,.Ne~~c de:::tl:.ll:os h:~; 
quem protestasse eontra. o nlvel 
devld•, t.ordulllllra"'6es;prlmelra, 

porque 1e est..o.va lu.bltu•do "te- quJetos. ?IW nós Ji de.-emO!I ter 
~i~n&dO ao deseonlorto e i tal\4_-:!_~te-=:.~x_l>erlhel;! __ ._l"llttc~ 
de hltlene sem espeu.nça. de q\le pelo qae-pas!lámO!i e pelo qu& te• 
o E~do, arruinado, tmpotl,nte, m.Os visto ")'>ASSarem OS tstt&Dh<Mo 
~u h•·erUdo, dcs~:ovunade, pude:ue para Sllhermos Al'alt.a.r :no ISt\1 

fa::trr al;uma coisa que n.lo tone jnsto ''aior um rcrlrne que ten1. 
embaraçar 05 particulares; se;un- por suprema preocupação e Jnte• 
do, porque serb. luxo pens.ar no resse nacional, o bem~ estar ;e--
nh•cJ de vida num tempo em. que r:a.I, o trabalho o:onsttut.lvo. 
cada eldadio ~ dP. euldar rnu P.11qo.a.nto un J'onU&'Ill se I~ 
era na maneira de escapar com Isto, de que " E:o:posi(1o é •lm-
•·lda do t11multO pennuente da pies amostra, a I:ISp&nha ardi:L e• 
Jl(liltit• portus:uua. cno:rra d\'1.1, e um. mllhJ.o de mar-
Quando abro o .. ~nuJirlo Dem- t"ff pagcan. o preço da ievi.l.ndade 

~:rá.tito • de Portu~al para 1946, e tOm qtie_ cutotõ tradu !I! crrU. 
•do que cm 1926 h:\VIa no non., lftOUÚ'qlllcos~ eontTibulram pua • 
vais uma .J>Opul~h de c mllh6n demacogla nop.,bUcana.. E.<~qn&D.to 

e melo d~ l111bltantes e qne em em. POr\.úpl se tn.~va, • 
1~6 usa popul11ç.lo tlnh11. p:\u~do ruerra mtmdlal arraza.va fiÚ-
]WirA 11 mUh!iC$ e 200.000, bto ~- lnteltO!I e ceifava vidas .sem o:onto.. 
em 211 asos um aumento de perto F.nqoanto em. l'ortu,;al lfl pro-
de 2 mllhlles de J>MSOI.S a. •u~~ten· euraY& erc-uer tulla obl':ll de as>d.., 
ta.r nwn IOio pobre, pergunto a toln~la, edncaçio e I'Olld..-tledade 
mim. mesmo o que t.erb. lido de5te social, eram a.!S'lMinados na.'! ruM 
pais .se nlo fora 0 movimento pro- d., Itália, :nos dias fe~tes á 
' 'idencla.l do Zll de Maio e 1e em qneda de Muuollnl, centenas de 
n'::r. de.te recln1e de Ordem e Tra- mllhatts de Jtalb..e.O!f e na~~ clda• 
balh.,. un que temos procurado des ·da Ft:a.nç11, nu aemll.fiQ que 
l'aiorizar na. medida do pose;lvcl IP.!luiram á Ubertaçio, muitos m.l• 
todA& :111 nos50U rlqueu>l sem dh· lbares M fta~~o:e~u. 
perpr a at.enç.lo J>Ot est~nls J>O· N'o m~lo de um mundo aj;'ltade HÁ «PORTUGUESES E PATRIOTAS ACIMA DE TUDO» 

MAS QUE 
(Conlirau<1ção do l.' pÓf.) 

e vários sõo militantes em 
arroiais adversos; mos, aci-
ma de tudo, portugueses c 
patriotas, o mesmo nobre c 
fervoroso sentimento os 
anima c congrega para pro· 
tostarem, como protestam, 
Ycemcntementc, contra os 
erros graves e perniciosos 
comct.idos ·pela Companhia 
d'l:' Mo~ambique, c poro, re· 
aolutamente e solenemente 

QUE SOUBERAM 

NÃO SABEMOS SE APLAUDEM E 

afirmarem, como afirmam, 
que é imperativo categóri-
co do interesse e da honro 
nacional repor urgente- , 
mente na inteira c efecti-
va posse de Portugal o ex-
ploros:õo, o administras:õo 
c a soberania do porto do 
Beira, li 

Aberta a listo das assi-
naturas com o nome de An: 
tónio José de Almeida, 

eram, com efeito, dos mais 
«:diferentes credos políti· 
ca.;» todos os outras que se 
lhe seguiam. Muitos desses 
nomes desapareceram já da 
vida publico portuguesa, le-
vados pelo morte. 
CitemMse, ao ocaso, Go-

mes Teixeira, Eugénio de 
Castro, Teixeira Lopes, 
Afamo Lopes Vieira, Fer-
nando de Sousa, José Rel-
vas, Columbano, MogaM 

lhães Limo, Lopes de Men--
danço, Raul Brandão, Luis 
de Magalhães, Silvo Gaio, 
Mendes dos Remédios, 
A gostinho de Campos, 
Aboim lnglés. 
Mas outros são de indi-

viduolidock!s ainda em 
cena no v;do nacional. Por 
exemplo: Egas Moniz, NCY.-
ton de Motos, António Luís 
Gomes, Afonso de Cer-
que!ro, CO!!!Oro Rels, !!YJrM 

PROTESTAR 1927 

LOUVAM EM 1948 ... 
ques Guedes, Mário de Aze-
vedo Gomes .. 

Seria natural, seria ló-
gico que c.o mesmo nobre e 
fervoroso sentimento:t' que 
então c.os animou e congre-
gou poro protestarem ~. 

agora de novo os conima'Sse 
e os congregasse~ paro do· 
rem mostras do seu regosi· 
jo, até poro I9Uvore!" o~ 

verno que pôde fazer com 
que, no porto do Beiro, c.o 
glorioso bandeiro portugue-
sa seja símbolo de sabereM 
nio verdadeiro• . 
Nõo nos consta, no en-

tonto, que o tenham feito! 
E apetece perguntar: por· 
quê? 
Não deixaram de se~. 

certamente, ~acima de ILt· 
do, portugueses e potri<r 
tQS:t •• ~ 

Jtti<JUlcu, tJvfoMsemos c<>ntlno.ado pel11 ,-lolh•ela. e pelo 6dlo, tortn• 
a ser Joruetel dOS lnclnsclentes rado pela fome e pelo ducon-
quo: .._t~ au dlsptu~h:un d~ des· rorto, o Ert.&do :So'<'o prossecot" 
tinos da Nação! lncandvelmente n& sua obrO) de 
Veja-se ne!rt& J'.J:J>Oslelo esta. o:onstruç.io c d~ p:a?:. Perdoemos• 
p.ueela da obra d., fomento do -lhe u lmperfelçiSu que PO~SUII. 

Y,:stado Novo, - parcela. apmu, pelo bem multo maior que nos 
porque la\U. aqui muiUs.sima. tolsa tem dado. 
que 1e nlo traduziu em ohrL'I Imperfeições, de resto, de que 
pUblicas mas que lol essencial nenhum Governo ul.i Isento ., 
par" o desenvohim~nto do J'Ais. que Jl sabemos serem mulUHlm(O 
\ 'eJa·se quanto se tem feito pelo mal• cra•-es noutra1 form.as no,_. 
Povo e para. o .PO\'G - e dl~a-se ..u e_O'Ilhecida1!. 
depois em que 1:$tado de mlshla- F.!ta Erposlçjo de Obru PúbU-
e de eonfuslo enarJam~ nó1. em I:IIJ é um:~. !lta.nde llçllo. Par& 
que c&ot b;o.,•erla.mos mer.,ulhado, sen·tr de uteU•·o pa_r• medlla(ão 
&e lo'<llem.,S mah Z mllhliu e o completa, a men ver, 16 i11e f:al~ 
ptO&"USO nacional tlvesM ClmJ• possuir om.a sala onde l'le encon· 
nh-'ldo no compasso de e.ar.uo;uejo tn.s~~e expost.'l. l110l:adruno:nt~, acm 
em que la em J9Z6. mais companhia, a omaquet.le• 
nemocracla ..• dtmoeu.cla ... l'a· eloquente do ut.a.do aetna\ do Al• 

ia\'rlt~ ~onot~as que o ,-enlo leva eaça.r d~ Toledo. 
Juntamente com os quclxumu d011 E pen.nte ••ta omaqnette•, lo• 
carn)>Os d e eoncentra~l\o :oovléM dOI! os vtsitanteft, espeetdmentn 
Ucos e os gemidos de arrepl!ndl- eertofl eloquentes ad••og&d<:tS qu., 
mento d<:tS lnr~nnos qoe na horl em temPOs lb.eram literatura para 
da dullud.o se atlra.m pelas J•· doutrinaçilo d:l.'l dlrett11.~, devia m 
nelu lp""-1 A verdadeira de..,..,. .'<er obrtcad<>s a parat um qUMte 
eraodl. ó • ~ exerd4e - U li.-

! 
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O QUE OS ESTRANGEIROS A MENTIRA 
DIZEM DE POR TU GAL 

E DO SEU CHEFE DE GOVE'RNO 

AO SERVIÇO 

DA OPOSIÇÃO 
o que talvez ignorem é a no-
tícia publicada num jornal de 

O coronel McCoTmick, di-dade Anglo-Portuguesa, em dos da continuidade governa- N ew Bedford, América do 
rector do cChicsgo Triburu,, Londr·es, efectuado no passa-tiva estabelecida pelo Estado N<Jrte, um j.;)rnal intitulado 
o jornal mail; importante do do dia H, .num discurso então Novo com a instabilidade que (Diário d e Nptieias>, que se 
Mundo, esteve há dias, de profendo, aquele poiLtJco m· exis1iu antea de 1926, no re diz português e se destina i 
passagem, em Lrsboa glês clasS!hcou o presidente gune dos parttdos numerosa população lusitana 
Avrstou-se com o sr dr 0/1. do ConselhG PGrtuguês comG E é cunGso. transcrever es- daquoele Estado americano. 

v~!ra Sa/uar e fez depo1s as um dos maiores est'lõi~tas da ta passagem e pe!a  qua! o re- PGis vale a pena trans. 
seguintes declarações: _ , Euro,pa. ferido diário se mostra perfei- ver tal notkia: 
cJá há muito que desejava. Definindo a er-sonalidadeltamente el~cidado, ~cerca do 

pod~r ter a. honra de falar do H. dr. Oliv~ira Sa!uar, que era a v1da po!lhca portu- LISBOA, 25 DE JUNHO-
com o Pr~stdente do C~nse- diss• · guesa desse tempo: (Do nosso correspor.dente po· 

~fat: ?i~;~~o {e~!tuf:~~~p: «-Nio há homem cujas ma- cEm oito ·a~os, _de 1910 atC litico)- Num _dos imundos e 
no~~ vudade não teria sido neiras de ver eu admire mais á revo.!ta monarqULCa de Mon. infectos presÍdioS da ditadLz-

~~'::!t~~~do~~i: p:::d=~~~r :;~: ~tê0:C~~d~:e~~~b~:m~~~~~~x::~ i~~!J• :;: ~i~'s;i~'t~, e;;;;~: :~a~=~~u~::s~nt:~e;:~ridho~e; 
~~!~: :~~Í=~~~!d:ur;:S~fifc~ !:~~!a m!io~~~:i~aç~1:_' 1F:t~: 0.

0 

;~i~:iro o;;~~~no ~~~~~s~f:;: após grandt!s torturas fisi~as jl 
vo~~ - .'ie inteiramente, porque i o Pús que tem um homem CLOn!l, pr_esLdLdo por . JoL .. qu~ o submeteram os esbJiros 

~if:!ar..: ~~:~: ~~ea;~;:,/~; fi~~li~otã:LJjeavid~~~:ri:~~.e a~~ ~,ài~~s~",•~ ~0ur~~ •. maJs de ~i::it;;~:.o·d~.il;:~tt!o m;!~~!-. 
::oi:;·:iç~a~i~e~J:eJ:!,!~ :·:~ ~P~~r~~~~.~~~~n~~~~~u~~ ~oe~~ si;i~; p~f!

0
~r.

0 
A~~b~f:oM~~f~ que ~ra , como st! sabe, um dos . 

segundo Jugu porqu~ consti-sarnento reservado, aO serviço d~ Silva erte":c no ,P_oder 23 chef~s do Movimento Unidade 
tui bonra devada poder aper-d~sse País». d1aa; o que fo1 prelldJ<do pelo Democrática (MUD), a quem , 
t ar a 'mão ao homem que tan. Dr. Alvaro de Caatro cgover- n o u/limo julgam~nto, liveum 

~ai~~m sabido faeer pelo seu FALA UM BRASILE.JI{O ~h~Êe IR~~~~ o Pqr~~ote;~.n~~~e~ o d~splante d~ acusar de co-
cFiquei com a cert~za de -se apenaa durante 19 d1as. munista. E' mais uma vitima 

que Salazar traçou um plaqo O Prof. Gilberto Fre1re, c E m 1921, o govÚnG che. do actual estado de coisas em 
seguro que tem sabido tri-eminente escritor brt-sileiro e fiado pelo coronel Manuel Portugal a clamar vingança/ 

~~~~neq~~~~:inpuaa:aá }>osr~~~~Í d! ~J:11i::s ~~~tea~~~~:;:::, s:~ ;;r:;;a e~~~~~~ ~~~rV:r;:~:rnl:. Pouco a pouco vão, como se 
posir;io a que t~m direitO no sua brev~ passagem, por Lis-o Dr. GL?eual Machado, du- 1·é, exterminando os melhores 
Mundo. Não m~ falou como se boa, de regresso a'<l Rio de rou 2~ d11La;. em 1925_. o. Sr: valores mentais do País, co-
estivesse convencido de que a Janeiro, depois de ter repre-Ant6n1o Mar111 da Sdva foL mo Abel Salazar, etc.~ • 
su• obra era exc~pciona/ e untado o seu País numa reu-novamente chefe dum governo 
que tudo já conseguira ... an-nião da UNESCO em Paris, por 32 diau. L~ram? Eis o que os re · 
tes pelo contrário, com simpli-aproveitou a 1 oportunidadt! c Governos de dias, quando ra!histas fazem para combattr 
cidade cativante, referiu os pa11., exprimir as su11s ideias muito de escassos e acidentOl· a actual situação! Mentem, 
probl~m~s ~ ~s rea/izaçõe~ sobre a actualidade port~- dos meses, não> _pos!ibi!itava:n m entem sempre, em nome 
que ~stao em curso e que so gu~sa-. . ..... · . decerto., a efectLvaçao do. mats da ... liberdade. 
com o tcml?o._ e com pâs~o li r- Esto~~s suas palavras bast~m, modesto programa de fome~- O que transcrevemo.• do 
me, se poder ao consegwr .. Ri!- d~ccrto, para que pOS$amo!l, to. Grande parte. da energta jornal cportuguêu de New 
gr~~so. aos Esta,d?s Umdo~ com St!gurança, form;u um do;s nonos estad1~tas. c_onsu- Bedford deixa ~e r p~deita
sl!tlsfelto por v_ertf1c1r qu~ ha juizo ;sobre a sua: mentalidade mta-ae _na tarda Lng\ona . de mentt o que sena ca hb~rda
linda verdadetros estadJStas e a superioridade da su11 cri~ repressao de grevu, mottn'i de  de informaçio e de 1m-
nesta velha Euro~a, e Salazar ti c a: «.Foi pua mim uma sur-de. rua, atentados, en~im 0: cor-prensat que os reviralhiatu 
t~m o lugar mats destacado puza, qu~ rmuito me satisfez, teJO doloroso da H1st6ru. de defendem. 
entt6 eles•. saber do prestigio int~rnacio- há 23 anos. Até a doença e morte do 1e:1 

FALA UlltiNGI..êS 
n~l que Portugal usufrui no cA NOl:ão. anaiaya _pelOl o.r- chefe Bento Caraça l~ea s~r

t!strangeiro. Nos meios inte-dem, pela paz, pela mstaura- ve para cometerem ~nbm1U 
. l~ctu;is, politicas, sociais e ção. dum regime que as~eg~- deata ordem. E' preciso não 

P~~;:,o~~~~te;Wf~a ~~~~~í~ ~~~:~áttsm:~o~~;n~!ie~~;~ ~i;~~ Êut;
1
r~~~~e eso~b~r~~~?~ ~=~~" 

ntca e antigo emba1xador de cias a Portugal c o~~ o  P rofessor lhe-lo, ns hora exacta, depots 
Inglaterra. em Espanha, du-Sal~zarn. que, represtigiacio o poder, PALAVRAS CRUZADAS 
:;~::cn~a-~:r~~o dvaer!aude;(,~ I ~~;,g~~m C0a1r~~u:a g;ag:,:~acr~~~~ 
admirador, ju-ato e aereno do O QUE RECOUDA UIII JOR-Na~io portuguesa encontrou o~ Soluçdo do problebg da t.• D<IQlna 
Portugal de Mje, - dos ~cus NAL DO «RIO DE JANElnOn fi~is ger~ntu da execuçio. e 
governantn e do seu regtmll. da continuidade dum penn-
Aiguns dos seus depoimon!os O cB~asil:Port.ugal, do ~io menta rel\l)vador fc.ito doutri-
a l':$te re,peit.o têm reccb1do de Jane1ro Jn/loCTLU um art1go na, moldado cm reg1me e revl-
grllnde ru.&onância na Im-intitulado cAnte& de Carmona tali.udo pela vontade, a dedi· 
prenu. eUTopcia e americana, c Salazar, no qual faz o. con-caçio e  a conliança de toda a 
No jantar anual dra Soei._ fronto. d~ benefíclot; d•rin-ani r~onhecida~. 

HORIZONTAIS; l - S!: cuar; 
do. ~ - O; tamarn: &. 3 - Tela; 
ód!o. 4 -Tao: 1011.: nu,. 5-Erra; 
1: lote. 6-Re: !a: v!: or. 7-
ulos: p: anua 8-A•L; pu: 
Un<I.D-~rA:Irilo.lO-.R.:ot• 

tavos; t.11-b: rodar; U. 
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CANS-ADOS DE VIVEREM EM PAZ 
OS «REVIRALHISTAS, PRETENDEM 

QUE O PAÍS VOLTE À DESORDEM DO PASSADO!. .. 
Nio pode ser outra a caustl Não querem que haja poli-rem-é por não 1trem elu ... l meçada a outra parte, que o 

d .. 1ua atitude. Os ureviralhia-tia (que terão feito para te- ~ a governar. rpais tem recursos, que a na-
tas» estão cansadoa de viver merem a cadeia) e vêm dizer. Não falawm anim quando çiio tem crédito, não seria di. 
em paz! -n'l& que, se vencessem nos se iniciou a obra de re•taura- fícit a qualquer democrático 
Têm saudades do tempo da aeus intentos ... era o sr. B  o ~ão nacional, Neua altura não aca·bar o trabalho. 
desordem.' porque era nene di. ector da pGllcia. conepir~vam, nem protesta- Até têm os planos conclui-

•

a que eles ... medro.va_m. AI Não querem ditadura (onde vam. E que ~c~u altura s_er dos, 05 servi·ços montados, a 
para certa gente,, e um está ela?) e vêm di.zer-nos g~verno, admmts.trar ~o poll_s, mecanica a funcionar. 
reciment?, uma coua sem que, se vencessem nos seus n~o e_ra coisa fáctl. Nao h_avta Era 0 caso do pardal que 

vi'\'la nm tnte.reu.e... intentos... estabelct:eriam um dmhetro .. nOs cofre a P~blicos, se' enfeitou con:t as penas do 
A. desordem, stm, tsso ~que governo ditatori.;.l, para o qual nen:_ créatto, nem res.petto pela pavão! 

é vtda e progresso, democra· já estava indit:ado o militar nilçao. 0 . • 
cia e liberdade. Pode lá admi-~ sr C Agora, porém, que está eon- . PtOr era~ a-s cons.equen-

tir-te que .e~ Portugalb ~~ja ·Tã~ habituados estio a di-cluida uma parte da obra, co- ~~\! P~~:~ ~~~ ~esn::~~/;!.: 

:.~!~J~~::~~~~~~::ÍI~I:~~~daei:~. ~!~ q";u:iion:~e~:'::s~~r~~~é ~!: d!~~~e~r~t~~er~~o q~e ~~~!~: 
llbe;dade e r:~oc~•~::·al~o ~~bendo;se que conspiram e que (QMEMORA(ÂQ mitiam .demor;r-se no gover-

::'r~o e::,, !oftar duma esqui~a, cv~~~~r;r:mhibito de dizerem '.1 ~:a o!o~~~haircs que andam cm 
&CJam o !pilO nosso de cada 

11 
, 1 

. di~ntigomcnte dizia-se que I . Pois n65 diremos,, sim! Sim, _D_0_1_4_;_D_E_cJ:_U:_L:;.:H.:_O:...:_":..;c' 
PÕrtugal utava muito atrasa-Q teremos que cot.t_t~ue a ha-
do em relação aos outros pa[-VOlt ordem e tr.anqutl!dadc, pa.z 
sn, porque .aqui havia um re-e traba.lho. Que conttnue a go-
"oluçio cada mês um gover-vern~r quem ~eu provas de sa-
no cada semana. :;Agora volta ber governar, quem deu _pro-
a dizer-Be (dizem-not 01 aau-v:-• que_ governa. para .a na-
dc~iiiU do puudo) que Por-çao .e na~ para urn parlido. 
tugal c1tá muito atrasado, em No_s nao estamo~ coJ;tsad~os 
r~:ação a outrot países, por-de VIYCr em paz. ,O pa1s nao 
que não temo• um governo ca-C~<lá can1ado de vtver em or-

PORQUE 
SERIA? 

da semana, nem greves todo1 dcm. 

o, ~:=~~~cm revoluçõell todo5' mo~ue:at\!~~it~!ze~ot~~~\l~~!a? En• CCI"IO e subido que 

~ corr•.> eles, os saudosistas,IQu_er isS<l dizer que o país iodos OS 1111011,110 d iu 24-d e 
W'«reviralhistal))1 querem que C1t:. completamente sati&feito? Julho o 81'. R<tt.:hn Mnrtin11 
Portugal não fique "trá1 doi De modo nenhum, Nem o país, CJH-CI':'UVil a luhilu. i'lfuito 

~~~~;a~~[:e:,m:;ch~~ .. ~~~~~ nt~inodagorveecrenn:·en:oente anali- sole ne~ muito montÍnfuico, 
crática, pedindo, o quê? Elea t;:ndo a obra feita, 0 'u. Mi- muito l"C(mhlicano, muito 
sabem Ui o que querem! _Sa-nistro das Obras Publicas, dis- d cmoct·utu, mui lo sociuliB· 

~=~m~ ~~~ :::rc~uear:~. ~~:: Eu:;:~~~iro':o ;onl~:~i~ec:oos~ lã, ele.-mui~o lutlo q~a~1· 
querem a tranquilidade, nio :dirmaVI: lo fosse PI"CC ISO - h1 ln 
querem o progresso. ~ I «0 Gcwerno é 0 primeiro a ele, d e ,.111110 d e rlorcs cm 

re~u:aq::!::;:_: ~ c~~o ~ãe~ ~~~~es:~rm quae ;;~a e!~!lt:a~:- ~~i~:~:c~!~~~~·~l!1~
1l11~

0 t~~~ ;~~: 
~~~re:: ;o::r~~·r:~on

8

:uc~~~ 7uve:g:~: ~r:;~~:~ ~ae:io'!t~j cciru, tiruvu o coco, (azia 
os barco5 r-ovos, nao querem chegue a todos os pontos. a uma ' "éniu ... c rlct•unhn us 

~~i::!:•da;~r:cmt::b:-fhn;~~·r~~ ~"d~~cf;n!Í,~torcs da activida- ~lot·cs. O gut·olio, fJUC se 
nem a electricidade nas a\- ' • . · . JU11IUVn, cspcruvu ulgumns 
... e ia ~ nam os ho~pitais au- Mar; c dtferen~e ~•zcr que fl:tluvrns clrcuustunciuis. 

~u.~:~1~s~. n~~m O!ln!d~~~lhos dei ~~ere~~;o!ai:at~s~~i~~r, P~~ l\Jn~. 11 homenagem cru si-
O seu programa é Cite: - que htrmar - eo~o fuem 01 lcUCIOSll. 

E !ã regressaríamos ao 
tcmpG em que a duordcm, as 
revoluções, a5 gre'lei

1 
a5 bom-

bas, os tiros, foram os n:ro.ia 
berrontes cartazes da nona 
hist6ria partidária. 
O povo português ainda nio 
esqueceu ess-e passado que não 
vai distante. E ao contrário 
dos «reviralbistasu de todu 
as cores, o  .povo portuguêl 
não está cansado de paz, de 
tranquilidade, de ordem e de 
respeito. 

Pod'e dizer, oomo diz o a:o .. 
verno, que não está totalmen .. 
te llltisfeito, que quer mait • 
melhor, mas daí a trocar ~ 
certeza do pruente pela in• 
certeza do futuro vai uma 
grande distancia. Tio grande 
que se lhe perguntassem se 
queria mudar de costumes res.. 
penderia-caso fosse nece~o
sário - que nio wle a pena 
trocar o certo pelo incertG. 
O certo é que a obra com .. 

çada êontinuará. O incertG.-
é  a certeza de que tudo quanto 
foi feito até ho-je seria inuti.li-
zado pelO!! que estão fartos d• 
paz, de!ordem e de tranquili-
dade. 
Querer mais c melhor nio 

é desejar que os pardoia vol• 
tem a dizimar a seara. Qu .. 
rer mais e mclhGr é querer 
que a Revolução continue, não querem! !q~e nad!' . .:ons_trut_ram - que Oru núo sabemos por· 

Por exemplo, nio querem nao fe~tao ~~at~felloa com ~ rpiC, O sr. Rochu 1\fnrlins, po~u~ ~c;:~~ç!~si:-n:i~~~:r~ 
;!,~~a~o~s•tea~viç~~sc;~':l~c~:.te;~ . qu~!I 

0

~:cead~::in~uir. A noss-J este :mo, nesse d iu, niío eles- porque só assim Porutgal atin-
intereue ntcional, c vam di-inutisfaçio, a insatisfação do ccu no Cais do Sod~·é. E rli-girá o nivel de progre•ao e de 

zer-no1 que, se vcnceucm no• I pa~•. é por desejar que. maiJ -,,cm que o rluque du Ter· ~aes;:~:L~~~.en;~ ~~= decc;~t: 
~~~~ ifi~:::o: .. fis~~~iz:r ~rim": ·f~~~~fsfa~:~el~~: sree;~:a\~~~;t~ ccira e~ltí scutit1ísshno com tica, hlija pão cm todos o. • 
p'ren.aa e a. Rádio. --'-aejam elea d,; que cor fo-a la.itu! rea. 
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JORHAL DO POUO 
LUGARES 

«A CONSTITUIÇÃO TEM 
UM FARRAPO 

~ANOII - N."20~ ====== 10 • 8  . 194R ---
~LISBOA~ 

«CoMité de Defesa da Re--
publica• onde há gente 
que nunca foi republicana ·SIDO ou, te o foi, fugia nas ho-
ras de luta. Eu, pelo me-
nos, não a vi em 5 de Outu· 
bro. Vive-se em pleno coci-
quismo---como nunca se vi-
veu no tempo da Monar-
quia. Um militar quer uma 

NAS MÃOS DOS GOVERNOSDEMOCRÁTICOS, ;;~:!:·ê~;:~.J.\~:i'.u"-i.,. 
_____ _:_::....:,.=_..=,.:_:..._ _____________ ::~~ol~e~C:o ";:,':.ttd~~~ 

-alirmava em 1925 o sr. Almirante MENDES CABEÇADAS ~~:~~~·~ ~:·.~: •• ~:!:~·; 
. · mais recondito, onde não 
Estávamos em 1925. ticos quem não é do seu de trabalhar pelo Estado, domine, escrovisondo todo 

Meses antes o sr. almiron-partido não é republicono, que é de todos?» 0 população, um cacique 
te Mendes Cabeçadas tinha portanto não tem direito de E acrescentava·: democrático.» · 
comandado uma revolta existir. Agora querem o «Vive·se no mais abjec· Falava assim o sr. alm;. 
contra o ~overno de entãO. exército republicano, o fun· ta mentira, na mais despó-rante Mendes Cabeçadas 
Revo!taro-S"e o bordo dq: no· cionafismo republicano,  o tica coação. A Republica em 1925. Foi por assim fo-
v.io \Vasco do Gamo~, no professorado republicano ... sá se defende por meio de for e pensar que tomou 
àio 19 de Julho daquele Mos c~m que ~u em que b~a e ~onesto administro-porte no Revolução de 28 · 
ano. lo ser julgado, ele e Republ1co? Entoo os qu2 ~ao. Noo se defende, antes de Maio-que atirou pela 
os restantes oficiais doque-não se prestam, por exem-se arruíno com palavras bordo foro esse democro-
le borco. Entrevistado pelo pio, por escrupulo moral e ocos e com ódios, armas tismo que fez da .Consti-
jomol -tO 5eculo:., o sr. patriótico, o serYir gover-~ de que se servem agora os tuição um verdadeiro for-
olmi•ronte Cabeçadas, en· nos de corrilhos e de qua-«puritonou do regime, co-rapo, na ex-pressão outori-
tão capitão de mar e guer-drilhas não têm o direito nhecidos nesse já celebre zodo do sr. almirante ... 
ra, disse: 
c.Com que direito é que . _ 

~ causod•••• .d••••.•"••-E BOM NAO ESQUECER 
r:r
0 
e~el~b:sr::~'!a~ v::::::~ e 

:1:~·~~:~lõb~d:d:1 .. ;d;::: O E. S TA D O DA S ESTRADAS 
democrac1o? Nas suas bo-
cas são palavras ocos, au-

têntim •·•··F···-o •• c NO TEMPO DOS PARTIDOS .•. eles quere m  é atingir seus 
fins, servindo-se para isso (lÚifiU!nlo q11e ruio es· o utro1 feritl,4ts. A t:(Jmp a - uO num estml o tla Plltrn· 
de todos os meios. Liber- teja presente o sr. Minis- 11hiu d e 11iaçiio tle 1'omnr tia d e 'Tomur rPprP!If'Ula 
dade poro eles, c~ntro os Iro tlo Comi-reio fWrquP perdeu · no invrr11o JXl!ISO· uma situaçiio rlf' gnwitlil-
outrosl Democ~a.c.a paro qiU'ria clumwr a alf•uçiio do, por desrutres m·orri- tlP. pelo 11,te pedia tw 1,-, 
eles, sem _pcrm•hrem que d e S. Ex. a JXtra um autul· dos lll!IStl& estradas , oito Jlli11istro tio CtJmi'rcio (/lU' 
os outr?s. V1vomf G~erro aos to qu~ e" consWlt'rO tlP muart•s. Prust•i htl tlim1 por tomasse mr 1,rollidhu•it~s 
:~:=~~;;::L. com ate 005 alttl .;,uportan.ria. l)Pst>j~ ali ~ vi !' mi11ha vida ,.,~~ IIPreuárÍftlf, portjllf' M t•las 
E prosseguia: rPferU"-m-e ao PSUulo lwll•· pengo: EIIIP Plllwlo rl.r t·o•-mio JorPm totmttlas, a pro· 
«Vive-se na maior e mais nwtm em ttll-e se t'IINJII· ~~~s mw. potlf> colltuuwr. 1,Ínrin tio Jleirn Rni.Ttl fira, 

completo indisciplina . . Que-trwu IIII f>lllrmlos ti~ co~z- Jo. prPcuo-lJUe ollu•n~os dMtle 011 primPiros dius de 
brado o princípio do outo· r~ll•o d;. Tomar e ltnP.d~a- com alençno para Pslell ltwPrru,, .-om piPiatni'llle 

ridode, não há direitos, çoe11. , ~ tal o estatl o lll• nllfl llf~OII, ~ neceP.siÍI'io que isQ/rufm,, 
nem os que 0 Constitui~ão lrmull~wel de111~u_ e11lradt1~ Sê nuo t~zga que estamos 
garante, pois 0 próprio que lia pouco• dw11, o ((TI· num ptu s de seh ·ugcns1J. (Deputado Al1ilio 

Constituis:ão tem sido, nas pcrh, que fm: carr~ra en-~ (Deputado Raul Ta-~ l\Turça.l, ses&iío do Par· 

~:i~o~,os "g;ver~::d:~::;~~ ~;~e!:na'::rt·:,,~~~r;::~r::. :·;:g~;ip~~~:=:~;o ~~: l~menlo df' 7 de; o~ 
forropof Paro os democrá-do dua~~ pe11ocu e JU.:ando 26 de Junho de 19!9). I~ d.e 1919). 

' 


