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Toma-ae pm..tica.menbe im,possivel 
:lluer ireferêne!.a a todas ll8 ca.1,tais com 
au.testõe6 e e,ol8JUi!I06 que os lei.tores 
d&lieg 8111tllgos nos têm dqldo- A fai-

. t.. de -·feSI)OSl;a. não stgnilloa, ~ 
to, menos apreço. Pelo O<JnJtnwlo, é 1 
sempre ~vel, ~ a qu:em se ba,te . 
por um lx:leaJ., encontrar o eco dlos 1 
~ ~ioS na ahn,a das .xnwtádões. r 

se não podemos refen.ii-:noo e. to
~ - Seailll!'ln<>l! contudo obrigal;)ão de 
a,t;erider alguns, n.§.o só pela simpa.~a 
q,ue -,~ merece • o seu entusmsmó. 
oomo ta,tnbém · · pel~ Strjestões de in
teresse ,que nos .tr~. 

· Está n€$ws con~ um o,perár.to 
4& Penafi~l que nos escreveu · lo~ 
cal'tla" a a-,er.lr-tnOS umas «pa-111,vrllnihas 
neste j~al» & respelt.o die t11m pro
blema <it."· inter~ a mmha.res d-e 
ope.rã.rt~ -- que wa.bnlham na, incldta • 
ctdaicle d!O Port ·o. E' a questão d-06 
tra,nsport,es por oam,inho dle f eiiro. 

Lnfoomia-nos o refer,i·do opemrlo 
que 11il.lfflenlbara.m desmedidamente a,s 
1la-r-ilfas ~ bilhetes de qUe se utll~
:nam IJlllLlh.M-.es de braba>l!ha.doree q,u-e 
não 1~!.dlem ,na. oi'.ioo.e. E exemplifd>-1 
oa o, seu cá,so dlesta ma,ne:11:,a. ,· 

AJ.i,tes áa gu er.ra COYlllJ'.)T&m um bi· 
lihete anuial que l!he cuistava. 615$00 ~ 
pod,iA sex pago dle-<UJm& só vez ~ em 
prestações !n'limestra,i\S. . 

Em 1942, foram estes bilheteg su· 
pl"i.mldoe -e SU!bstl btú.dos por bi,lhetes 
'lmimestr«.ls, passa,ndo o seu a ousta.r- l 
-Jh,e. 265$00 por trlme!tre - F!na,lmente. 
em Abnl de 1945, to= now,mente 
rev,lstas M tMlf&s. passaindo êl~ a. par 
g.a.r, pelo m<.:smo b\iJ'hete tmimesbraJ., .a. 
qua.nit.1a <le 369$00. ou sej~ um au· 
mento. dlesdie 1942. de cento e qus.
r.enba por cento! 

• 
A melhor J.uta contra todos ê$te6 

ffl>agelo.s não ei tá no desenvolvimento 
da Asststênoiia, nem na mu ltip Ucação 
doo h<>apita.is e d05 cenbrcs de prof1-
laxLa dias doenças e coisas semelhap
te,s , ID86 na. diescerntrahza.çã:o das po 
pu1lações e na or,gan !?,açáo fá.chi e ba-
11a,ta. de trans,portes que permLta,m a,o 
maiior ruúmero possívi!l de operá-rli.os 
ter tona das cidades unn lM" a,rejado i 
e dlooernte .. e uma vida dle repouso re· 
.çonforta.nte para o cor.po e ma.is a..in·I 
dia para o eapinto . Tudo o que seja. 
pol1tarulo lill'1'~ta.r a.s possibillida.des de , 
transporte !ia,s popu!Jações opem,rli.,as 
paira fora do.s -gr-a.ndes centros contrl- 1 
bu1 inev;távelmente pam o 81U1111ento; 
de todos os flagelos sociais. Importa. ! 
sobrema,ne-!'Ta que as autol'idla<ies res· ' 
pons áv-e~s encarem a sér-io o proble
me de qne nos faln . o o~o de 
Pena.f !r.l. não só no intere~ dos 
ipróprios opt>-rá,nos, mR.S tambóm no 
ilrntere,<;se na..:J.OnA.1 

Bem sa-bemos que não fica . com 
~to. tud o resolvido- Socialmente fa,-
1-a.ndo, a deslocacão em m= de 
operários e operarias em comum nes-- •i 
ses comboios tem o.s seus 1J1convend.en-' 
tes e gra ,ndles. Os mais 1mportante6 
sáo a. desmovahzação q-ue o cont acto 
forçado fac ilita , e. propagação m-ais 
fácltl de ideias e costumes a,nt1-soe:lials, 
~ robre tudo, a demasiada. a.uséncia 
<10 lar. Mui,tas vezes. a residência e 
o loca,! do tlmba.!ho estão tão afasta 
dios, que o chefe de f,aimlllia nA.o pas- • 
sa d'e um estrail!h.o em suti. ,11l'Óp:r'iia 
casa. Nestas cond 1çõ-es, q.ue espírito 
faanlfill~ pode subsist' .r? Como pode 
o pai ou mãe de familla deseunpen:har 
no .seu Jlair a m.k;são, que a na.tu.reza 
lhe imp _õe, de educ-ador dos p,rópriool 
flllio? 

Todlos êstes afilt ivos problemas só 
podlerão resoliver-se, no di-a e,m que um 1 
govêrno decidid o provocar a descen
tnalirzação das fá br,i;cas. 1 

,.....__ Toma'$ urgente, par-a bem das 
fa,miJ.ias, da Nação e doa paz socia.1.

1 
QUe não se con:smta m.aJ!s na aglome-

~ .... ._... 

E. ~Is de nos dia.r esta mtorma.
ção, comenta o referido operá.rlo: 
nós somos os ma,is e.ssiduos f!'egueses 
d-a. Comipainlhia, v1st,o q-ue V!i·a.jsmos to· 
dos os dioas ~ 1il!!Zes; e somos os 
mel!hoires porq,u,e pagamos sempre 
ad!a,ntJadlo. Como se ex:p1ica um e.u· 
meI\1to de 140 % paira. nós, enq-u,a,n,to 
que OI!! da ta.rrite. ge,ral, de primeira e 
eegunda oliasse, não tilveriam nem raçã.o àie fábricas no mesmo Iooaa., e 
20 % de IL\lmenlto? que se promove. energicamente a des· 

Não somos nós qU81ll há.-de dll!4" 1 locação de mmtas existentes pa,ra 
Nll!!P()Sta a. eSba, desconcertante per- 1 fora. . doo centro.s urbanos, 
~ - São . no ente.mio- mifilhMes os Oom \.lillla, :ilnteligente orga.n1zação 
intere.ssa.dos . a ~eseja,r conhecê-la e, de transportes par-a deslocaç.ão das 
aobretudlo. a espera-r uma soh.1~ - E ll'}eroacforln s. tor,ns,-se perfeàtiome-nt.e 
mais ailnda dlo que e. ês9e6 1Ild.lha.re3 l Vlável ent.ro:r neste ()a,,m\nho, ta .nto 
de· tra.b!llllh.adores, o probiems, mter$- t mais que a energia pode ser hoje 
sa. !Obremanei -ra à Naçã,o. r levada fàcilmente a todla a pa.rte. 

O<íi,i efeito. com o g,asto die 120$00 'P O M"ansporte de J>OSSO!l8 seri'a en-
po,.r. m&. que t,a,rrto lhes custa o bl· 1 tão · substit.umo pelos das merc ado-
lhete. não poderia-m m'l.ll,tos d-oo1dd,r-ffl! ~ ria&. poder-se-iam ga=tJ.i ~ mora.dlas 
a. alug,a-r casa na o!idade? E . que · raxllequadas a todos os trabalhadores, 
énOl'lllles problemas se não põem com 1· .com o seu bocado de terireno aawxo, 
o limneofu ~ população operá.r.ls dOs que não só prenderlem ao IRr o che-
tlll'&Ild-es cenm-oo? . .' fe ~ famfüa.. como lhe proporciona-
. Não ' failemÓs do ' J)ll"Oblema do ur- N riam um. notável acrésoimo de rendi· 

baJm.sníQ . ma.s d!Ós'. m-mtxJs .gi.te ~ t, menito. Aléql dleso; 118 con,cll:.ções sa
H~·a~ )&i ~~rlll:~ ,~ g~ ,. · •nltá.rtas e · tno;"lllis da população só te-
~- ijã9 M ~hablw.çõea l!ll\98.1\.lbre.s. riam e. luorer, os hospliba.is. sàn ,ató -
e,4·· ~cfuturas viemiel!hM, a J)rooniS(\\11· nios, albe:-gues asi'los e tod.11s as de-
dadé. a. tuberculose. a de:ieducação dia mais 1nstrbuições de assistência ve-
~il'ãe _ ~M'la , o alooolt8mo. ~ ruam 08 seuf. clientes dim1nudr; e a 
teibectm&s. a prost/!1:IUd.ção. a ordem pu- própr .la seg:u.Tança nacional est-arl•a 
b]dca., a, · fol11llação de fam.fhas Uegfti- m,a1s a-ssegwradla, no e.aso de guerra 
mM, a. misér.ia em g,ra.ruie escala. ·e. com potência e.str,angetra , pois, então , 
~ãol> dle eno1'1Th8/!6, dle v1o!a:d0ll, a indlúst4"ia nacion,a,1 não s&-i'a tão 
~ :~ta.doo de toeis a ordem. ~ fá.oil de destru!,:-. • F 
~ ea.tioros socl~s são f1olhos sobretu- Mas quem há a1 que pense e me- r. 
do das girMdes aglomerações operá- dl!te neste!i problemas? · 
?!las. sem me.los &ufilcientet! die v1da., · r 
sem ha,blita.ção ad'quada. à 00113t11:tmção ABEL VARZIM. 
e -dign!f.l.oaçã.o 4a f,a,mflia., sem esti-
m'U'lo socLal nem brio cfvti,co. 
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