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ôefG a ~
Jacques Leclercq, sacerdote belga dos mais
· tres, acaba

de publicar

um curioso

<lis-.

a que dt:u o nome ainda mais curioso
Elogio da Preguiça,,,
mo do livro: uo homem anda hoj e doo pela velocidade. No meio da loucura
pi dez, - não tem tempo para parar e ...
_ r. E, contudo, nenhum esfõrço sério se
_ e fazer a correr, n_enhuma criação genial
' pode operar, a não ser no socêgo e ~o des' l,ecle.rcq tem razãol
·. Pensemos um pauco no que observamos à
volta, nesta quinzena.
A corrida de automóveis em Vila Real,
_"qual Vasco Sameiro andou a mais de a
-lO à hora. Corridas de bicicletas em F ran' para ver quem chega primeiro, quem mais
pidam ente movimenta
o pedal. Regatas
s após outras, para disputar a mais rápif'· travessia. Concursos de pata ção . E, se não
o calor, aí tínhamos a bola ...
'Mas não é só nos desportos. Os grandes
entos modernos, têm todos o cunho da ve, idade. Aviões, navios, peças de artilharia,
cada vez mais rápidos. Correr, correi-, cheff", depressa ! E nesta dobadoira da rapid ez,
costumes vão-se emaranh,;mdo também na
·cura da velocidade. Andar depressa, ver
, aprender de:pressa, gan har depresr depressa.
mais torn a m- se d e cada vez mais adaàs nov as exigências. Jorn ais e revi stas.
gem, a legenda rápida, os títulos qu e ream a notícia . Um jornal lê-se hoje em
· co minutos; uma ilustração, em dois .
~ As viagens! Sai-se de madrugada
e volta-se
., Si.meia noite. Viu-se, neste tempo , met:id e de
ugal l Em quinze dias, em três semanas,
rreu-se seguramente metade da Eu ropa,
'~
m t ôdas as suas principais cidades, monu1
tos de arte, museus!
·, E os que arrancam aplausos ao mundo são
qu e conseguem andar ma is depressa. Trin•
e, Nicolau, são um símbolo . O grupo de
dores da bola que mais ràpidamentc tra bau, que conquistou o campeonato, é aclamacom mais ardor e mais entusiasmo, do
~e um hcroi nacional, do que seria certante um Pasteur , um Marconi, se hoje vim, e do que um Gago Coutinho e tanoutros que prestaram e prestam
serviços
abilíssimos à humanidade.
· O comercian te quere ganhar depressa. Ne<;
;. ios fabulosos, traficâncias , injustiças.
O
•· ncial é ganhar depressa . Os sa lári os são
justos? Pou co import a ! E preciso enriquecer
·depressa. ~ preciso gozar e dt!pressa. Os
rios pret endem conquistar as ju stas re• ·as que lhe pertencem. Mas é preciso con. tá-las depr essa. Para isso, luta ·de cl~s.
. na económica da nação, ódios, vinganças,
". ssinatos, destruição.
;Não interessa saber se tal medida é já pos..,.tl, se não seria preferfvel espe~ r mais al. tempo, preparar o terreno, 1r dispondo pa. · temen te as coisas, para que o avanç o sefinn e, seguro e não se venha a perder de
o o que tão ràpidamcnte se.conquistou.
, como tudo é pr eciso que vá depr essa ,
há tempo para ver, não há um mom en.•para refleclir. Não se pensai
,.,
~ patrões ro\lbam nos salários? A morte !
· o comunismo, e apesar-de ser mau, ateu,
:·, co, destnüdor de todo o passado h eroíe feliz dos nossos antepassados, apesar de
ir a pessoa humana, a dignidade do
, da família e da pátria, conquista adecom facilidade . Promete ir depressa,
ràpidamente e isso é que interess.~.

importa saber se chegará,não interes, r ~ .ç!ltli'''•
ou, se chegar, '8

ti patriotismo soviético
.euanna. Quein supõe 06 comtmlst.o.a ildvers4l'106 do nacionultemo e da Ideia da. }'átrio.. Do
que êles são lnhnlgos, e acêrr1mos, é de tõdut, as
nações e do pe.trlot'.&mo· dos outr06 povoa Que os
rw .sos pretendem subjuaar e !nzer viver sob o riominto da 1sua» ba.ndelra..
Moecovo não descura, por Isso , de a!er101vr, r.o
es1>irlto das multidões,
0 culto da. pátria -. Quando o. Alemrulha. denunciou a.s clA.usuJe.8 mllltarea
do tratado da J;eZ, o. •Pro.vda» detlnta a.s&lm, nÔ
seu núme ro de 19 de Mo.rco, o po.triotiamo BOV'.é·
tlco:
.o po.trlotlamo sovtét.lco, senttmeuto 1un,:unado
de um o.mor lutlnito, de µma devoção sem llm.1tcs A pátria., de uma profunda. responsabtl!dade pelo seu destino e pelQ. sua deresa, brota. em ondas podel'068.S do po.1s do n oS60 povo. Nunca e cm
terra. alguma o beroismo da luta pelo seu pats
atingiu culml nAnclas tão subllmes
como entre
· nó&... o patrtotlsmo soviético a.rde no nosso pais
como uma grnnde chama. :t êle que l=Õe a vida em
movLmento, reaquece os motores dos n0680S carros
de a&salto, dos D06608 aro.ndee o.vlõet. de bombardeamento e carrega os nos.soa eanbõea. O patdott.smo sovlétloo tloresee nos pontos mais distantes,
onde cobardes Inimigos qmeaçam a n06Sa vida. paci!lcn, o · nOSSo poderio e e. nos&a. alórla.. E, se o
inimigo nos atacar, os pe.tr1otaa soviéticos
pegaMulto

&t:

chegou ao que prometeu,Isso é de somenos
importà,ncia. Basta afirmar que vai depressa para ter quem o siga, para ter adoI'adores.
Mas, assini, o mundo só poderá destruir-se.
O homem não é a velocidade,
nem para a
velocidade foi criado.
Bendita seja a preguiça, ape tece dizer neste fervilhar de actívidades desorientadas,
neste turbilhão de fadigas e canseiras em que vivemos continuamente sacudidos .
:e preciso fazer tudo ao mesmo tempo e
nada do que é feito é bem feito. Este artigo,
podia sair melhor, se em vez de estar a escrevê -lo depressa, me fôsse dado uma manhã
para o pensar e uma tarde para o escrever.
Bendita
seja a preguiça...
·
Reflectir, parar no meio da viagem, para
aprec iar as vistas lindíssimas da região ... En•
trar na beleza da criação, prescrutar os segredos da natureza, aspirar a aragem levíssima
que nos purifica, abrir a alma à luz puríssirão em. armas e, Q:)1ll heroi.smo sem Igual na hls•
hórla do mundo, vonerão os baod:dos !o.sciataa da
ma que a inva de. Meditar!,
superflcte da Terra. Qllo se desenvolva e reforce
Mas quem há aí que medite?
esph"ito combativo e lnven.clve1 do pe.trlot.tsmo
0
Diz Leclercq no discurso a que fizemos reaovtétlcot-.VARZIM
ABEL
ferência, que qu ando um seu amigo FORUM
sobe a
A êste cpatrlotlsmo », exacerbado no sentido lmMinistro se apressa a dar -lhe um conselho
: oo
pertaU..sta e de ar..exação da.s outras Potências,
é
DESENVOLVIMENTO
pre<iso corresponde.r com o verdadeiro sentimento
Govêrno deveria reünir-se uma vez porEsemaSOLIDARIEDADE
do
amor
da
Pátria..
na no campo. Levariam unS bolinhos de bacalha" e uma caneca de água ou de vinho.
Os ministros estender-se-iam sôbre a relva, 'l
som bra das árvores, e, com uma haste de erva entre es dentes, deixar -se-iam ficar na pre321.000 cOtitra 38 .000.•ool
gzúça durante tôda a tarde, a ©
aspirar
a lição
Todos
os direitos
Vem-nos agora de Fran~
uma lição, ~ue não
dos nossos maiores, e embeber-se na meditapodeJl}os
deixar perd~.
reservados
ção das virtudes ance!itrais da nossa raça)),
Já se sabia que as gran des convulsõ~ sociais,
Certam ente que a política iria melhor, sim
<la Rússia e da Espanha, nã o foram prov~
por uma gr<:!,ndemassa de ~balhadores
comunissenhor. Certamente que o mundo encontr atas, mas por umft. escassa min oria d~ agitadores
ria mais fàcilmente. o equilíbrio, a paz e a
que
exploram
o
comunismo
para
subirem
ao
poder
felicidade.
e expl orarem depo is o txabalho dos outros ~m proOperários, camaradas meus! Detestai a agiveito próprio.
tr.11~·
ãu, o nervosismo, a pressa, a velocidade.
Sabia--i;e qu e na Rússia, país de 170 milhões de
habitant€S, cr~
uma ridicula minoria os comuParai de.: vez em quando. Olhai à volta de
nistas
unt~ da Revolu?o,
e divididos entr e si, e
\'Ós! Hc.:flcctie: pensai. Mtditai, num a palavra.
que mesmo depois da Revo luçã o não p~varo
de
Meditai em tudo o que vos interessa. Se o
un s 'l a 8 milhões~ entre 170 milhões de russos.
fiicr<les, já não querereis comunismos. agiE s;tbc-se agora que se estão matando uns aos outações, ódios. O homem foi feito para o amor
tros com notáyel perfeição, às d~zen;:i.s de cada
v ez, isto quanto aos chefes, ainda ontem aclamae strâ semp re infeliz cmquanto não encontrar
dos - porque o que se passa na Rússia quanto
o amor. O amor de Deus e o amor do pr óxiaos miúdos, <le que não falam os jornais, só Deus
mo.
o sabe.
E só o amor, é capaz de criar . Só com o
Também se sab ia, por exemp lo, qu ~ st;ndo as
amor construiremos o novo mundo por que
províncias vascas profunda.meni:~ qitól ic?,s e habitadas por cêrca de um milhão de pessoas, apefl?S
a~pirais no m eio çlas misérias que nos afligem,
tmviA uns 8.000 ,~ounmi ~taa -- ,o forllm a,.c, <auo P.f..
vos tub crculizam e vos matam.
rustaram os separatistas p11ra a ave ntura do. união
Não queirais seduzir-vos com a vo lúpia da
com os comu nistas, que éstes retribuíram d~rapidez, com a louc ura da velocidade. No
truindo igrejas, monumentos e ~té a própria cidade santa dos vascos - Guernica - antes de fusoCl:go , na tra11qíiilidadc, na pa z, pensai no
gir em diante das tropas vitoriosas da libertação
mundo novo que vamos construir, nos meios
de Espanhaa.
com que o iremos fazer erguer.
Tudo isso já se sabia. Mas havia qu em ainda.
Ddestai
as velocidad es. Parai para menão acreditasse e sobretudo qu em agora, voltando
os olhos para a França, cu i<lasscq u e ao menos lá,
ditar.
nessa França tão avançada, a corrente cQJDunísta
Oh! Bendita seja a preguiça ..

Abrindo

A, V,

l<cct:bemos um folheto, em que ~tão publicadas
três teses que fora!ll proferidas, no II Congresso
Nacio nal de Automobilismo e aviação civil, por
J acinto Gonça lves, director da. G. I. T. A., Joaquim J erónimo, presidente da Direcção do Gr~mio dos Industriais de Tran sporte de Automóveis,
e Raúl Ga.lamas, directQr do Grémio dos Indai,triais de Transportes em autom6veis .
Versam elas , respectivamente, sôb~: o Tui, o
Transporto co)ecti vo de ~ssageiros e o Tr;an.sporte
de carga.
São três brilhantes tçs~ que ~ns~hamow
a.oa
nosS06 leit ores, por esclarecerem devidtP.J,ent6o
assunto.

os

olhos!

repr e!>tntassc uma massa imen sa de trabalhadores .
Pois bem: hoje, 23 de julho, - traz~
os jornais
portusm·scs umas declarações insu see i~,
que são
água da mais p ura. nascente. Foram feitas por
Jacqu es Duelos, trunfo gra údo do com uni smo
francês, num congresso geral do p?,rt,ido comuuisla que se eslá realizando .
Disse, pois, Duelos, que em França, país de 38
milhões de hab itantes, os c~unistas
são apenas
321.000 ..
n: sã.o êstt:s 321.000 que querem lançar a França. numa guerra civil , como a que está enchendo
de ruinas a Espanha - onde 08 comunistas já. estariam vencidos há muito tempo , 6t? não ti vessem
acudido de todo o mundo, ~traudo
pelo lado da
Frauça, dez enas e dezenas de milhares de combatentes. que vão morrendo como tCJrdos há UJil a.no,
perdendo cidades e provfncias, 5ªcrificados aos
man<lautes de Moocovo.
E cá.? Quantos são v~rdadeiramente os comunistas portugueses?
Uma minoria insignificante, maa
qu e a1imentava. a mesm!l esperança - que j.1. perdeu. sob retudo desde que em C<}daterra. surgiram
os legionáriCft d~ ordem, para lh~ tirar t6da a possibilidade d~ .. p1ag>toJ1>
a m&u,. !menu. dA po,
pula.ção que quer ordem e trabalho .•

Af;ora surgem dos lºSl'Oius, com hombali que
ates tam a sua impotência.
1fag volt~ ndo u. Franç~:
It certo que além dos comunistas, há os vá.rios
grupos socialista s, o os sindicatos ma.rxistas, mas
tudo isso somado '1lão chega. a cinco milhà{:s de
filiadçs - e a prova de que se não podç m -;ver uns
aos çutros é qu e existem ep1 vartid05 separados.
E a exper iência da fre.ntt: pop"lar foi esta: cm ·
menos <le um ano l<:varam o tesouro francês à bei~
· ··
ra da ruína! Mas o que mais importa recordar é que se agora
j .l se não entendem, µmª'nhã, ateada a gu~~ civ il, haviam de se ma~r w1s aos outros, c;omo
está sucede nd o na Ca talun ha e como sucede 6elll·
pre, porque o ódio não ciple1lta união - o ódio
gera ódi~ e as vllimªs são sem pre os trabalhadores que nem seq uer ent~:udcm as difor~nças de
ideias dos que os !}-lira.mpara a lutai

Fazer
comunismo
Custa muito anJa.rmos to<lrn; a trn.balha.r para.
?1,fos
tar de PGrluga.l o tre men do casligo <lo comunismo - po rqu e, sendo uma loucura, não pod~ propagar-se scnáo como cas t igo e ver, ao mesmo
tempo, qut: ,.u1ueh.":>
que mais t êm a p~rder com
o comun ismo tião os pr imdros a fomentá-lo, pela
maneira com o procedegi.
Estab t k-cc o E stado salários mínimo8, depois de
est udar devidamente i!S poss ibilid ades financeiras
das diferentes indústrias. Pois o primeiro cuidado
de alguns patrões é contrarill.!" as intenções do gc,...
vêrno, fazeud.> tudo o possivel para. criar DO!i
operários o de:scontentam~nto e a miséria. Umas
vez~s reduzindo o pcssOill e obrigando o que ficou
a trabalhar muito mais; outras vezes a.plicando
um sistema feroz de multas; outras ainda, ,viciando
os cadernos dos salários, etc., os patrões qu e assim procedem têm apenas em vista o seu lucro pessoal, com dcsprllso absoluto do bem comum, do
bem dç milhares de famlli9-s, do próprio· bem nacional.
E qu~m fala nos salários mínimos, ~a. em outras · vantagens ju stas que o Estado português tem
operário.
procurado conceder
as leis do pais
TO<la ~ gente não só con~ia
- e por i~o deveria ser rigorosam~te castiga.da. como promove o dcsconlentam~nto, a miséria e a.
fople. E o que é mais grave, ordinàriªmcnte lança
sôbre a própria lei a culp!,! da mi.séria que só o sçu
cgoi!>mo provocou.
~ algum opt:rário se qucix;i, mand ;i.-o embora e
acusa.o de comunista.
Não i.erápossivel que est.+ gente se convença de
q ue o caminho que trilha é péssimo ~ de que o
Estado tem o Jir eito de os meter na ordem~
Porque, afinal, fazer comunismo ~ traJr a Pátríà.·
E quem o f~z são êles e só êles, êsses que põew
acima do bem de todos. o maior lucro pessoal, o
seu feroz egoísmo.

ª'º

Reclamações
Continuamos a re cebe r basto.ntes reclamações. com pedido d e publicação no n06 so jornal , sôbre abusos de horário de trabalho, salários, etc ..
Nem sempre publicamos essas reclamações. porque o espaço de que dispamos é
pequeno e também porque nem sempre isso
serve de multo .
Não deixamos, porém, ficar nenhuma re ·
ciamação sem lhe dar andamento. Junto
das aut.oridades comp elen tes apresentamo-las semp re e sempre têm sido tomadas em
consideração. pelo que estamos multo ~ratos a essas mesmas autoridades.
Não deixeis ,: por l"SSO,de continuar
a
apresentar as vossas queixas à Redacção do
nosso jornal.
·
Quantas n~o têm sido Já atendidas! E podeis estar certos que o serão tôdas as que
forem Justas .
Mas permiti que vos façamo s mais um a
vez o mesmo reparo: organlza.1-vosl
Sem

organização

pouco

se

pode

fazer!

Lembrai-vos das varas de vime? Tôdas juntas. não houve fôrça que as quebrasse.
Se paradas, desfizeram-se em pó! li: o qu e
vos acontece a vós. Unidos, tereis tudo o qu t
vos pertencer. Separados, todos farão pouco de vós. todos vos poderão esmagar.
Os Sindicatos Nacionais foram feitos pre cisa.mente para estabelecer esta união.
Avante . pois! Inscrevei -vos em m!lSS9,nos
sindicatos. Fundai-os.
Só assim poderemos vencer. Só asstm po-

deremos acabar com tantos abusos que an dam por ai a eamaQ'ar-vos,llÓ porque estal 8

ser,arados,só

'l'lOl'QUé
clltll.ladtlll)ersos.

Em massa para os Sindicatos!

