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TRABALHO 
e DESCANSO 

/ 1 3 -✓ S'" 
: · cÁ:quêle nosso artigo. em que advo - Tudo isto, porém que é muito. 
gamo& a necessidad•e social de se- l:leria muito mais, s·~ tivesse havido 
1·em pagcs os dias de descanso do bu rhouves.se ainda quem se esforças-
operário, te"-e a felicidade d-e mere- se ~or ~ª!' á elas.se operár:ia a edu-
~r à. pena esc la uccida de Magalhães C~ÇaJO c 1v:1ca e moral de que anda 
Costa quatro brilhantt> s artigos de tão carecida. 
fundo, no «Diário do Minho >. Não é Sen; e..s.sa edu cação, não admtra 
;pe..r-a. agradecer-lhe a honra cre tão '1_,IJ!e nao compreenda. oue ,não t ,,nha 
sábios comentá1•ics- que voltamos ao J>rio, que não estime ,._· sua di,.,nid ~-
as sunto. ~galhã <e.s Costa não duvi - !le• O que faz, nas outras ch, ssC'~. 
da. dos nossos sentimentos de admi- tnanter o nível social mais cll'vaclo 
ra ção pelo sêu t.alentio, nem pneci~a _J,. o a•espe-ito pelo nome de família. 
ide nós qualquer e logi o âO l,r ilho da ~ amor pelos bens adquil •iclos ou her· 
sua pena. Se vo ltamos a escrever ~õ- Idadas, e,9 conveniências ,sociais que 
bre iQ mesmo problema, é porque me- · li!, forçoso respeitar, ou a cducnção 
rec ·e mais largo comentário esta jus· lreceblda num lar acolhoedor ou nas 
te. aspiração das massas trabalha- ~colas e colégios. A massa operária 
dor as . t1:1ao t~ um nom~ de família, não ' 

MagaJhães Co~ta, d>epois de ter 

I 
usuf.ru1_ de bens que, haja ·de preca -

í:Iado ao nosso ponto de vista o apoio /!ilel_:,. !'1ªº sente ã. sua volta conve
~o seu saber, laslima que os operá- lJ.i~oias sociais a ter em conta. não 
,rios nem sempre estejam á altura .,eceb:E:_u ~nta vez outra educação 
pe compre!!!nder e apreciar os bene- ij~ lll·ao l'll!Ja a da rua ou a dum Jar f 
ll'icios eoonómicos das refor:mas so- 4em oo~tôrto, nem 11.IZ, n-em so l. 
ciais e, sobr et udo, não tenham sem- "Se lllao bom,e,r UmJ esfôrço colecti
pre, como .seria de desejar, aquiela - <e, 1111este,. a maior parte compe
fo:nnação cívica e moral que os leve : . e.o ;patrão_ - para dar ao op,erá -
a tira ,r o devido pr o=ito das rega- :,;to a edu~Çao nec~sária, ninguém 
~ia,s conquistadas . Para quantos , o -~ ahrar -lhe a J>rimeira )Jle'dra. 
aumento ea féria, por exiemplo , não -s~~•e .. _ ª.,.-d'm.·ira_ r será an. tes que ha-. :vem ,a redu.ndar em maior prejuízo ____ _ . 
!Pelo mau us.o que fazem do acrésci -
mo de salário·! ! ja ainda tanta v-~rtude em quem tão 

Ninguém pode duvidar da sinceri- poucas condições possui para, a rer. 
&de da nossa paixão p ela caus -a oPt:: p,o 1• isso def~ndcmos as regalias 
riria, nem dos esforços que temos operárias independe nt emente do bom 
!!'eito para que essa paixã.o não fique ou mau uso que d,elas poS.!'am fazer. 
apenas em simples discursos ou ar- E' que, sem -estas .re~lias r ec onhe
ttigos de jornal. 'Demos, po1·ta nto, do- cidas; m·emos impo ss1vel el eva r-.sc, 
brada autoridade para exprobar aos ccmo .conv cm. o níve l moral do nosso 0 
operários tudo quan!to possa m an - • povo trabalhador. · 
eh.ar aquela dignidade que desejamos 1\1.as não vamos a o ponto de não 
,ver nêles resp Mtada. por êles prõ- lastimar o r,ouco ou nenhum cuida- I 
a,r:los, e pelos ouüos. cio que ex·ist<' ,em C'Olocar o operário f 

Reconhecemos , por is~o. quul'\ta em condi<:õcs <'duoolivas de trabalho , v 
d'azão .teve Magalhães Costa pa ra las- e O pouco ou nenhum csf õrço feito s, 
ttiimar o din treiro mal gasto po1· êbes, para da 1• aos op~rí1rio1, a consciê·ncla n 
e a loucura daqueles que a proveitam duma dignidade pesS<Htl e r.olectiva :, 
~ domingo, mais pa:ra arruinar a sau- que é forçoso • respei tar.- Conhecemos 
de, do que para retemperar as fõr- locai\! de trabalho tão desmoralizado- 2 
ç,aa _num tranquilo e recon !o rtan~ ' li•es, q1.1,e só almas d~ eleição, dota- 1 
(l.'esoanso. R eco nhec emos também das de "\<irtude heróica, podem sair 
que, muitas vezes, valeria mais não · incólumes da -corrupção forçada jio 
lhes conc eder aumento de fêria, do ambiente. Em muito s> dê~ s. parece 
-iue proporcionar-lhes com ela possl- até haver o p-ropôs-ito · de oonsumar 
~ilid.tdcs maiores de perd.i ção. Mas em definitivo a corrupção que a. rua 
estes desmandos, por mais Jastimá- ou a taberna . começa.rai;n. 
ve'is que sejam, não podem constl· ~ao sirvam, porlanto, os argu- -
tu.ir irazão suficiente, como muito me ntas da pouca. educaf,áo moral do ·~ 
'bem escla,rece Magalhães Costa, pa- operário pa!-a. no .s escusar_ do dever q 
.ia que ·se :não dê ao ope,1'á,ri.o a , par- de ~op9rmonar~lhl ?~ aque_les . m~~s 1 
te qu-e lhe compete llla di st ribuição de vida que ~ Justiça social 1111poe. ( 
da. lliqueza colecti va, ou O lugar quie- Se há muitos_ op:rá~ios_ que c_hegam 
aner<?ce no convív-io socia l. Estamos na segunda-f'e1ra a fabrica mais can· 

-portanto , de acôrdo ·em que é necei,~ sados l do que saíra m dela no saba
sát1lo fa= aoompenhar _ d,irei mes- do anterior, Isso não justifica que 
mo, pneced er - a melhoria d'e si- não se lhe pague o dia de de scanso. 
·ttta.çã.o económica, .peJo levantamen- Magalhães Costa está. ~ e acôrdo ei:n 
to d? -nfvel oooial e moral da a·lma af.irma r que o faoto ao pod .e serv1; 
o-perá,11ia. para nos arnependermos de ter de1-

iNós somos daqueles que admim.m xado por tanto tempo as m1:ssa~ ~~-
• ~ma-m os te.soir:,os de grandieza balhadoras ab11;ndonada s a m1~ena 
tiue !!e 001:11tam tanta vez lllo coração mm~~ ~o seu v1y~r, e aJO amb1e~~: 
~nhec1;do do nos.so povo. Nós so- d_oeleter!JO ~s _ 10f1C'liilaB, dlos escrrt-? 
-~ d?5 · que têm v-!brado de entu- I"1q.s. das fabrrnas e dos s-e.us propno 
_131a,snt<> perant -e a beleza ,r,ude da -s ai- ' lares, o_uando os poss~e.m . _ 
llllU heróica.s que, da sua breza _ Punhamas os o~T~r~os em c~nd_1-
81inda eabem tanta .. _ ~=anpo 1 ' çoes de vida economwa compative1s . • _,, = • aa.r uz f . . t d . lh e amor suficiente.~ pa,ra. aqu ecer O com ~ vir u_ ~• proporc1onemos- e 
~ despido dps seus i•nnãl()s matts u~a v1.9a familiar !llormal com a e_s
lP_ObllC'IS, gue !llâJo encontraram noutro • posa-mae no dese_m~nh~ da &ua 111:0-

. ~ um agasalho nem pão E bre e generosa m1ssao, nao e._rranque--
~ operá rJa há muitos que se 111

~ mos ced-o· de ,mais os , · ,;s filhos pa
,vergonha.m ipelo seu proc edimen!o en ra a vertigem do trabal ho fabril, ~re--
8Jrallde maioria possui ain da ta~a~ r pa,re mOJ uma. .~rdenada e prog_re~iva 
infià. iroqueza. de s•en timentos uc ,não ! 1 e~u~çao da 3uve~'tud'-!' operálria, e 1 
rece ia confr.onto com out ra ciiialquer '. nao ;e_ceemos ~eP!)lS qúe ae consuma 
classe. no v1c1O o acresc1mo de bem-estar a 
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