
A. AsSistência· Social 
.11em sabemos Que nito há.-<le ser 

Temoo Jmslst1dlo muita. vez na ma- o Sub-Secretariado da Assistência So· 
ne1ra ~m pouco e!Jcienite como se eia! (JUPm tudo vai fa zer. pois não 
,;,em, ec:ncarado o problema. Clla Assis- p.o&sui meJ.<>s adequados nem compr.
. ênc!a entre nós. Efectivament.e, en- Umcta pa.Ta tanto. O problema só JXl 
quanto qu,e uns desejam cometer a.o der{I. ser reoolvtdo por uma colab<>rn· 
&stado o emcargo total de susten,ta.r ~ão con~nuru:la entre oo dlifercnte-s 
os necessitados . p1ieconizam outros Minlstél"!os e serviços públicos. 
íl'le o problema. deve ser :resolvido pe - Há-de ser o Ministér~o da JUSTi• 
La in iciativ a pa.rl1cular, e outros a.l.Il- ç-a., reforQando a die,fesa juríctlca da 
dlt que por ambos ao mesmo tempo. Famma., aJ,argan do a protec ção aos 
Nem uns nem outn·os vêem, porem, no menores, fortaJecendo a capa cidad e 
problema da Assistên~a outro aspec- j\1rid1ce da mulher casadia., porque .a 
to que não seja dar dle comer a quem Famf]ja oem constitutda. e bem or 
•.em fome ou vestir os nus. E>ocarado '?Mllz.ad!a a.inda. é a me~hor defesa 
assim talvez todos tenham razão. Mas o ponto fund.amenta,l da ques· contra a. m~rerla SOClal. Há-de sez, o 
tão não é este . O necessitado é um Mlnlstér•u da Economi a , promovendo 
homem, com person ali.dla.de, com di- o progresso económico da Nação e o 
reitos e com deveres prove,nlentes -1 11.ument o da riq ueza a. repa.rwr. Há-43 
sn.lvo '110 caso de an,ormaJidade men- , ser o Suib·Secr1;ta.rl-ado ct,a.s Corpora
t.e,l - da sua própria. natU1reza. de ho- 1 <:ões e Previdlêncla Social, ZCl!\lndO 
m,em J.Lvre • re6;1)()1DSável. Se é um oein Jwmça. nn. dlistrib11i~ão, por um' 
hoanem, é e-vl&mte que clleve ser tra- ~lli\rlo !nmfl41\J· ericn;,;. pe-lo ctiese111• 
t~(ilo oomo w. com o 1~lt<> que volvtmen10 da. Pre vld/\11c111. de to<lo11 
nos d-eve.IDOll uns l\.06 ou,tros, porque <>.s tml.Hllhnd ore15. pela hnll lta.ç1)0 ope· 
eomva J.mtã~ rárle.. 

ora este respeito obnga.-nos a. um Pelo concuxso dle todas as boas 
pouco mBlis de cuidado ao traite.r d!o vont,ades, as causas da miséria po
orob1ema.. Sendo a miséria., como · é, der1am ser eficazmente ataca.da.s, e 
Ullllll, diecadênci,a. huma,na, o proble- 'l _Assistênci.a, Social fica.ria então ]! . 
rrtia, não está em se montar toda uma I ni1tada à sua f-unção de acucllr aos 
grandios-a. máq \.üne. que trate dle in-1 ~s 1nevi~vei s. Enqu anto isto se 
vesti.ga.i. .se P.!>te e aquele que e6ten- n.ao conseguir, perder-se -ão enormes 
de a mão à Assistência mente ou fo. esforQOS. despender se-á nma J.mpor-
1.a verdade ao pedir auxilio, e outro tantlsstma soma de dinhei ro, e a mi• 
máqu ina ao ladro 'Que f,a.ç-a urna t:ms-Séria continuará a afligi r os 1ndivi
tiribuição justa dos bens que se eles- duos, os governos e a Nacão. 
t1nam a acudir aas miseráveis. 

Neste pé, a.pena5 se toca o pro ABEL V ARZJM 
blema pela -ra,ma. Continua o hom.ean 
11. s-er um. dLmLnw.dlo e um d.ecadente J;-----------
e continuam as causas desta dimi nui , 
çiío e desta deaadên,c;ia a «ope1'8.n> lt-1 
vremente. isto é, a desvalorizar o ho-

. mem, a. diminuir a sociedade, a cr!.a.r ,

1 no selo dela., um mal-estar progres 
~~ . 

0 probletl141. da Assjstêncta., pia,ra 1 
i,er resolvido, tem dle ser enca rado 1 

nas sulli.!, oousM })rofund,as. Tem d-0' 
haver s-uflctente culdlado em procu
r~r a, raiz cllQ 11'14\l. e. de.pois em coor
den M tod06 os esforços necessários. 
p:wa agir no sentW.o de cortar a radz 
mahigna . 

São conheci.dias as causas da- m1-
gérJ.a. Mas não são já tão ben'l 
conhcc!tias quais as q11e actuam 
rom m-ailor tnten~ad~. Este estudo 
a.lnd,a. se não f.ez, nem sabemos se 
11.lgu.ma vez se pensou em tazê -lo . Mae 
!!n.qua,nto se ,não puser o problema 
desta maneira,. a Assistência pública 
não podlerá :reaJizar . !L obrra. que lb6 
pertence , que é a dé tentar acabar 
com a miSérfa .. 

Temos a.ss·istido OJtlmamente, oom 
grande ,alegria , a um esforco 1ntel1-
ie.nte de organizar a Assistêncla em 
moldes modlernas, dle forma a. dai;-lhe 
uma eflciêncla <me nao tlnha, uma 
prontidão a. que não esilavamos habi
tuados , e mais ~nda do que Isso, um 
,entAdo ~is confom:i,e com a. dt!.gnl• 
dad e humaii1-a,, que,r d.1zer, o sentido 
dE> regener-ar e r,ecupera,i: os . ,social 
m€'l;llte &bati.d!oe: Este esforQO, coro-a.
dlo já em ga-,a,nde parte por êxl to~ 
ll411rna.àorel! não da.rá, porém, toda 
a. medida. do seu valor senão dlaqu! 
a alguns a,no.s - o que demonstra 
mt'lciemtemente, a seflie'Cllade com 
cru.e é feibo . Es6e estorQO é necessá
rrlo continuá-lo no mesmo sentido, 
aumentá-lo a.md:a. ma.Is se for possí 
vel e, sobretudo, estendê-lo a. todos oo 
eectores 1110nde não chegou .aLnda. 

Mas tudo isto, que é lJnOOmpara
velmente melhor dlo que tudo quanto 
!oi, feito a,té há pouco, não bastará 
1)3,J:"8. - soluc1onru- O problema. · As CMI· 
~a;s, que pe,rmiamecem 1na.tacade.s, con.. l 
tlriuam a «!abrJca,r» tlv1,emente oo 
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