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Ascensão à propriêdad~· 
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O nosso incans·áveZ colaborador sr. dr. 
.&bel Varzim, publipa todos os domingos 
1w <tJ ornal de N otwias,; do Porto um 
artígo, qiwsi semvre de carácter social. 

Por nos parecer de grand e interêsse 
para os nossos leitores, transcrevemos do 
ref er·ido jornal de domingo, 16, o artigo 
que segue: 

Lib erdade e prop riedade são dois con
ceito s tão intimam ente lig ados que não 
p odemos separá-lo s sem os compromet er . 
Di ssemos qne não há li~rdad e sem pro
priedade, e ba sta uma observação super
ficial dn vi,ln parn. o demonstrar. Tôdas 
n~ dout,·innR que dcf endcrn n Hbcmlndc 
e~~er11·ial do homem tílm, port1mto, o de
ver de defender a diRscminnçlio da pro 
pri edade por todos os homen s. 

O sócialismo não é sincero quando 
afirma queror a liberdnu e im1ividual. }; 
tanto a~8im é que o Lolchcvismo so de 
fine n Fi pr óp1·io como ilitadura do pro• 

l 
letariado. Ora. uma ditadura tem de ser 
cxer c_.ida por __ pouc os ou . até por um só. 

<? proletariado, enquanto significa o con
Junt:◊ dos proletários, não pode exercer 
a ditadura. A liberdade ind ividual não 
exi~te , portanto,-_ nem pode existir, num 
regime que supri.ma de facto - e não 
só em teor.ia - a propriedade indivi
dual. 

· O Cristianismo foi o primeiro e até o 
úni co defensor leal da lib erdade indivi 
dual. Nos primeiros tempos, entre es
~ravos e senhore s, nobre s e prol etá rios, 
i rmanados na Fé pelo mesmo ideal fra
terno, t ornou-se célebre o afori smo: «to
dos nobres da mesma nobreza, escravos 
da mesma escravatura, livres da mesma 
~iberdo.de>. Era o nome de Cristo que a 
nns o outros dnva igual nobreza , idên
tica suj eição e a mesma libetdade . 

Como defensor, tanto agora como en
tão, da liberdade dos Filhos de Deus, 
não podo o cr istianismo, para ser coeren
te consigo próprio, deixar de reivindi car 
socialmente a propriedade para todos. 
A sua experiência, multi-secular esclare 
ceu-o, com efe ito, da inanido.d e_ dos con-

4 dceitos da igualdade .perant; a 1~. -, 
o essa igualdad • i, quan -

rochá firme da p~o;eri!:~d!~oia sôbre a 

Quando as Enciclicaa Rerum N . 
rum e Quaàragési.mo Anno f" ova
fesa. a~orada da propne::O.°::n1 a _de
ram tnmto s ver nessa def ' qlll.8e
apoio o.o regime d e_sa wn f orte 
vigente . Na d de propn ~dade entiio 

. ver a e, era annplesme te 
a mais enérgica condenação d l'b al~ 
1110 económico e do aubseq·· ote1 er . is
de pr · d d uen :regm1e 
tid- opne a e, _que deixava enorme mui -

ao sem o mdispensáv l à ·d 
actual Pont'f· ~ v1 a. O · i t ice, na esteiro. dos 
i ustrcs predc <:e811oros ôd seus 
p · · , P e eor llU!is 

rec iso e concludente: a dignid d d· 
pessoa huma na não d á a e a 
quan to u - r po er subsist ir en 
mem ao or outorg~da a todo o ho
famíl• que é ou ~ode vir a ser chefe de 

ia, ª propriedade individual . 
Estn idúia fer t . · 

corpo F · , izmen 6 vai tomando 
. · · 01 com prazer que I Jornais de 12 d emos nos 

- . o corrente a mesma afir 
maçao f eita solenemente perante C -
gr osso dos Estados Unidos da A o é _on-

1 

pelo President e Roosevelt . "Chemo n ca, 
à comp - · ~ amo"" 
indiv~r9a_o nítida de que a liberdadf' 

rançl' e ind:;>°en~~!~:'::~:t;mr ~em se9u-
wa>. 

~

. No caminho do ·pr ogresso humano BÓ 
temos, portanto , uma coisa a fazer: 011 
1·econhecer o direito do homem à sua in· 

1 
~ependôncia e~onómico. para lhe garan. 

, li r o uso da _ h b~rdade, ou entã o negar-

! 
v -lhe a própria liberdade. Não há meio 

tôrmo. E a experi ência política das Na
ções nas últi mas dezenas de anos bem 
se encarregou de no-lo demoustr ar . 

Não temos dúvida sôbre a doutrina 
nem sôbre o caminho a seg uir. Tôda ; 
dificuldade cstú, porém, na mane ira prá 
t ica de f1. pôr em execução. 

Po sta de lado por ineficaz e ar bit r:L
ria uma divisão e!Jl ma ssa ua proprie 
cladc, só nos rrn,to. uma únicn. p ossibili
cl_o.do -:· a asccns:io g1-aduul do prolof'a
nado mtoloctunl ou 1110.nu nl à posse tlo:1 
bens da 1irod ução. 

Várias tento.tivl\S se t ô111 foito p:1r:1 · 
promowr u upn•sso.r esta ascon~fio . .. \. 
n_mi:1 _tiimpât i.:u de tô ilus c.í 1i con1ratti
c1paçao do traba lho no capiiul das cm· 
présas. A obje cçuo de que, cm caso d11 
fa lência, o problcm:i social seria dupl a
.mente ag ravado , deixa ria de ter va lor 
se a participação individua l fôsse subs · 
titu ída. pela parti cipação sindi cal ou cor · 
I!?r:tiva. _Os_ operários duma mesma pr o
f1ssao crrnnam uma caixa comwn quu 
subscreveria acções nas principais cn.. 
pr&as da profissão, pois não haveria m 
de abrir falên cia tôdas ao mesmo tempo. 

A êste respeito, encontramos no Pr o
fessor Defourny, da Universidade de 
Lovainu, esta bela página que bem pode 
servir de f êcho a estas considerações: 

«O accionariado sindical (entenda-~e 
a aquisição de acções pelos Sindic atos) 
é uma grand e. fôrça de pa cificaç iio so
cial. H :í na Bélgica. ciirca de 175.000 mi 
neiros. Economizando cada um cêrca. d.i 
cinco fr ancos por semana, êstes operá rio~ 
no fim dum ano, estariam à testa do UIU , 

capital <lo mais do 50 milhões de fran cos. 
Passa dos dez . anos, o capital a tingiria 
a cifra de meio milhiio, sôma suficie nt l• 
pa.ra adquirir comparti cip ações impor 
tantes nas prin cipa is indú 8tri as mineira i< 
do país. Est ab el.!ccr-se·iR. assim uma nu 
mero~a cla sso do operários-capitalista ,, 
que não desejari am prejudicar o capi · 
ta l pois que dispunham dum consid erá
pel pat rim ónio, nem desej ariam preju 
dic ar o tra ba lho, porque êles próprios 
eram trabalhador es. Sempre que surgis· 
se um conf lito, esta pode rosa cla~se pro • 
r.uraria encont ra r soluções ele harmo nia 
e equilíbrio, respeita ndo o que houves:;(• 
do rcspeit:ívcl nos dois iut <'rês8CS momcu 
tâneam ente diviuido s. E teria meio d<· 
fazer pr evalecer estas soluções porqu e 
participaria nas assembleias gera is d<' 
accionista.s e seri a repre senta da pelo:'< 
seus membros mH.is pru<leuk s o compe· 
tentes nos conselhos do 11,dnúni straç ão . 
A. dis.~eminação do capi,tal industrial 
pel o a.ccionariado sindical, seg undo no~ 
parece, é um dos meios mais eficazes dt> 
amortecer e ató de suprimir a luta d;, 
classes» . 

Só acr08<ltlnt aríamos : e o meio mo.ir< 
eficaz de os trabalh1tdores conqui starem 
t~ independência económica, \base funda· 
mental de tôda a liberdade humana. 
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