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·Trabalhador,, já 

nem responde ... 

·~ ·o espaço de que c,O T rabalhadorn 
- Qe nio fô••e maia precio,90 do que as 
ias 'de bom humor que v6e ilíeis passar, 

dos amigos, se eu fôsse a fazer uma 
demorada à resposta dada ao 1(Tra
orn pelo tcvanguardista» de Viana do 

o, disJ)or-me-ia a ffioatrar ao ilustre ... 
or · e homem de letras quão verda

são aquelas palavras da Sagrada 
ra: Abissus abissum invocai, que o 
Camilo tão bem traduziu por: as

puxa asÍleira, Não vale a pena res
erl · 

epois de insultar .uO Trabalhadorn, de 
chamar mentecapto ( que quer e dizer 

ta) e mentiroso, explica -se que nem 
... melro! 

Ora vêde, mas não vos riais, senão êle 
ga-ael 

Diz êle, no jornal de 20 de Junho: 
c,Aconselho-lhe, para seu retratamento, 
a leitura minuciosa e ponderada - se 

be ler, claro está (já vamos ver como 
aab~ escrever, acrescento' eu) - do que 

presseí e, desta sorte, notará que mente, 
zendo que eu declarei não ser 4 Acção 
tólica necessária para nada e muito me-
s a Acçâ"o Social da Igreja; notará que 

\e~ declarando que eu propuz ao Esta
encargo de cristianizar o povo por

·êa: •• Jinalmenlo, notará que mente, 
"buinc/o-m e eretenaõe, de cristianizar 

TlQI), 

e o homem tivesse ficado por aqui, os 
ores que não leram a entrevi~ta que ê le 

ao prezado colega uNotícias de Via
. >), ficavam a julgar que eu era mentiro
, idiota, etc. e eram capazes de acre
tal _nêle. Mas, como quís continuar. a as

·11eu'.a; .imediatamente a seguir (notem: ime-
iatamenie a seguir, fiem mesmo mais na
a a afastar para ... longe a saída com que 
niqüila paTa sempre os seus méritos inte-

tuais), justifica-se (li): 
uSe eu condeno a existência da Acção 

atólica .. . 
ó homem! Então?-Menti71 
Valha-nos Deus I f.le condena a existên-
, da Acção Católica e eu é que sou idio
e mentiroso quando escrevi que êle dis

que a Acção Católica não servia pa-
nada ... 

aia adiante, acrescenta: 
ou católico militante (viva o luxo!) mas 
reconheço d Igreja o direito de versar 

ntos económico-sociais. Além disso é 
ecesaária em Portugal a existência de 

ganizaçõe.s pró economia social ... » 
E eu é que sou mentiroso! Parece im

~vel que haja tanta . .. simplicidade em 
cm escreve para um jornal I Mentiroso. 

afirmar que êle escrevera que a Acção 
' · ai da Igreja não ·eia necessária para 

ai E isto no próprio artigo em que me 
ma mentiroso! Como o Padre António 

a, não louvo nem condeno; admiro
com as turbas! 

. aqui já ficais fazendo idéa, não é 
ade? 
crescenta ainda, entre outras coisas do 

jaez. esta: 
banlo-lhe a atenção pàra o discurso 
3 de Novembro de 1932 na parte «Os 
icos1>, pág. 170 do livro t~Discursosii 

e a agremiação denominada Centro Ca
... )) etc. 

vê o · f9goso escritor que a própria 
q-·-ciue~· Jaz para me desdizer o arra..; 
.-l~ .,ei~ o ~e tTanscreveu: (isó tra;ia _ 

vantagens. para o país a transformação do 
Centro Católico em vasto organismo de
dicado à acção social.» 

Então, ó homem n Eu é que sou menti
ro90 ... Eu é que afirmei coisa. que êle não 
disse, se êle as repete com mais clareza 
ainda, para me chamar... idiota e menti
roso e amigo da confuãaol 

Acho melhor que estude mais um pouco 
para ver se consegue passar nos exames, 
porque, se se apresenta como se apresen~ 
tou a êste exame polémico, apanha pela 
certa um zero e ainda por favor .. , 

E para terminar (já que êle nos diz: (<fi
que sabendo o jornaleco que com tais dou
trinadores - refere-se a êle próprio, glo
sando o que lhe disséramos - será bom 
não discutir), sempre lhe quermos ensi
nar uma coisa. É o que se refere à autori~ 
dade da Igreja em assuntos económicos e 
sociais. Leia as encíclicas pontifícias e ve
rá que a. Igreja tem autoridade e dever de 
versar assuntos económico-8ociais. Não ci
tamos as palavras, mas citamos -as passa
gens onde as poderá encontrar: ((A Igreja 
e a Questão Social», edição da União Grá
fica, pág. 41, 92 e 119. 

Parece-me que o meu acusador não com~ 
preen<lerá melhor a doutrina da Igreja do 
que Leão XIII, e Pio XI! apesar de ser ... 
11católico militante». 

Valha-nos Deus! Estamos servidos com 
tanta inteligência em tão verdes anos! 

E, como será bom não discutir com {(tais 
doutrinadores», ficamo-nos por aqui, por
que as confusões que estabelece a pro
pósito de política e religião, de Centro Ca
.tólico e de Acção Cat6lie~. de cristiani•• 
mo, etc. etc. são tantas, que a gente até 
tem · pêna de tanto disparate junto e fica 
sem coragem para responder a mais. 

Num homem que assim se suicida não 
é cristão bater 1 

Mais vale admirarmo-nos com as tur • 
bas ... 

Mas, se o homem está no uso das suas fa
culdades intelectuais, confesso qt,1e •real
mente estou idiota. 

Abel Varzim 

!:ste ano de 1936 tem sido um ano partlcular
mente !értll em convulsões politlcu e soclaLs. A 
rem1lltar1zaçâo da Renânia, o desfecho do confli
to italo-abexlm pela. vltór1a. dos invasores, a mB.l· 
fadada. ciuestâo das sanções económicas apllcadas 
à. Itàlla, a revolução do Japão, os aoonteclmentoa 
revQlucion&rlos da Espanha, as greves da França. ' 
e dti BClilCa, etc, •l!.o outroa tanto.a eptaódioa, mui
toa déles sang -rent.oa, ciue t~ agitado o mundo o 
que constituem motlvO de graves apreensões e de 
Justl!lcadoa receios. No meio da desordem tremen
da que vai pelo mundo, Portugal parece um can
tinho do céu não obstante a mlsêria que nos 
fustiga e que é, em grande parte, a conseciüêncla 
da. invernia prolongada que tlvemois. Há tome em 
muilos lares de humildes trabalhadores, há. mui 
tos homens válidos que lutam com enormes di• 
nculdades , por falta de trabalho ou por deUcién
cia dos salários, mas ao menos hé. paz e ordem 
na.a ruas, não se !ala em greve nem em revoluções 
sopra uma brisa suave de concórdia e de puro 
e são esplrttuaUsmo ciue opera.ré.~ esperamo:lo fir
memente, uma profunda revolução na nossa men
talidade, nos nossos costumes e na nossa vida po
lltlca e aocial. Foi o lndtvlduallsmo a principal 
causa da. n06Sa ruína, é êle ainda hoje uma fonte 
de mal estar e de contusão. Se queremos gozar 
de dias melhores, procuremos dl!undir o espiritua
lismo cristão ou antes a doutrlna social católica, 
a Unlca que corrige os desmandes Cu.nestas do in
dividualismo sem cair nos erros do socialismo. 

Dentre os acontecimentos politleo& e sociais que 
se têm desenrolado nos últ1Inos tempos, merecem 
especial referência a nova política social francesa 
e as convulsões soclaLs da Espanha. 

Na França, após a vitória eleitoral da Frente 
Popular, subiu ao l}Ôder o sr. Leão Bium, homem 
rlqu\,s&lmo e Judeu avaren~o. ciue, talvez por l..s-
so mesmo, vem ocupando Jà hé. bastante tempo 
a chefia do partido soctalLsta. Quanto é, riqueza 
do sr. Bium, basta recordar que, além dos rendi
mento& da.a suas vasti.sslpias propriedactes e ctos 
JurO,\I dôá St!UA cni,ttai,g, êsto preãH,noso aoelaU11taJJI 
recebe 34 .661 francos como conselheiro de Esta
do honorário; 60.000 francos com deput.ado da. na
ção e 24.000 !rancoo pela sua colaboraçã.o no Jo1·
nal socialista «Populaire», o que perfaz a linda 
sorna de 118.600 francos ou seja perto de 180 
contosl/1 

Mas alnd~ n~ é tudo, pata éste opulento Ju
deu exerce ainda as .seguintes funções, tôdas elas 
largamente retrlbuidas: protector da. Sociedade do 
c iudno de Monte Carlo; advogado da Companhia 
de Gás de Bordeus, dos acclonLstas da companhia 
do Ue'.l: e da. t:Blanchi.s.serles de Thaon», dos con
tenc ferrovlál'los e possui bilhete gratuito · em 

em tõda& a.a linhas ferroviárias !rance-

A violência das revoluções. políticas 1di o corpo social em .,duas ela~, e ca-
vou entre elas um imel!So abismo. Dum lado a o ipotêocia: uma facção que, senhora 
absoluta da indústria e do comércio, torce o curso das riquezas e faz correr para seu la• 
do todos os mananciais; facção que aliás tem na sua mão mais dum motor da administra
ção pública. Do outro a fraqueza na iodigêocia: uma multidão com a alma dilacerada 
sempre pronta para a desordem. . ' 

Ah! estimule-se a iodustriosa á.ctividade do povo com a perspectiva da sua partici
pação na propriedade do solo, e ver-se-á nivelar pouco a pouco o abismo que separa a 
opulência da miséria, e operar-se a aproximação das duas classes. 

· (LEÃO XIII, oa «Rerum Novarum») 

sas. Já os leitores podem ver o l~ter~ Q~~ ê6t 
mllionàrio deve ter pelas cla.&Ses trabalhadot:Jµ 
Logo que êste senhor tomou l>Oa&e • da.s rédea 
do gCJvêmo, rebentaram greves em todo o p~ Dt 
poLs de laboriosas negociações concluiram-ee &e01 

dos que, melhorando consideràvelmente as ' oond : 
çõe& de vida dos trabalhndores, vão onera.r 1i:oe1: 
so a indústria e o comércio francês. 

A semana ctM 40 hora:s, o aumento dos sa.IArtoa 
aa férias pagas são reivindicações legitixna.s, Q.Ulu 

do a sltuacâo económica do pais permite satls!az t 
-Ja.s sem pertiio para a vtda na.o1onal, Mas o ú 
tempo.a dl!lcels ciue vamoa at.ra.veaaando, Í>óucu 
serão as lndUStrla.s ciue suportem tão pesados e1 
cargos. Devemos ser Justos e prudentes nas ·nrn 
sas relvlndlcaçôes e não devemos esciuecer que g, 
ralmente, QUem tudo quer, tuão perde. Quê val 
ao trabalhador ter direito a. um sa.lá.rio ' elevad 
e a íérla.s pagas, se as fábrlca.s fecham e não te1 
onde ocupar a. sua actlvldade? O capital deve a.bai 
danar uma l)arte dos seus lucros em proveito d 
trabalho, sempre o a!irmámo.s, mas o êrro dos SI. 

clalistaa é considerarem o capital como Inimigo iJ 
reductivel do trabalho. o capital e o trabalho v 
vem para serem associados. Um sem o outro n: 
da produz, nada vale e nada faz. A Franca Vl 
portanto iniciar uma experiência política. e socl i: 
que deve ser seguida com todo o lnterês.se. A!lgt 
ra•se-me lmpos.sivel que a França consiga debefr 
a tremenda crlse económica que tem a.traTe.saad 
e ciue se agravará. forçosamente com os receuh 
acordos impostos pelo govêrno t\ prod~ção trai 
cesa. 

No conjunto da.a nações o povo QU&· ocupa ; 11 

contestàvelmente o primeiro lugar na série 1me1 
sa. dos países desorientados é a Espanha. Não t 

faz uma leve Ideia (lo ciue · po1· lá va.L Já. não .sil 

revo luções umas avós outras como nós tlvem< 
no tempo da ditadura democrática, a Espanha .,. 
ve numa revolução permanente. A Espanha e&t 

a. saque, Todos roubam, matam, 1ncendehun, qual 
do lhes apetece e o govêrno continua de braç. 
cruzados, emquanto o sr. Azafla dorme descai 
çado à sombra da bananeira presidencial, lndl!, 
rcnto aoa clamo1·es do povo e ao orepltt-r ~o Vill:i! 
incêncHo que êle ateou pela sua. criminosa nea:1 
sênc1a e até cooper~ão com oa aiienLca dll. deso 
dcm. Mua tle1xcruoo falar oa nllmoroa. O lnt e 
ptdo che!e da Acção PO:DUlar, sr. Gil Rlbles, l~ 

, há. dias em l)lenas cortes a segulnto eatatist h 
aterradora: 
Igrejas queimadas . 
Assaltos a templos e tentativas de Incêndios 
Mortos 
Feridos 
Agressões frustradas . . . . . . . .. 
As.saltos a 1ndtviduos ... 
Tenta Uvas de assaltos .............. , ..... . 
Centros pollttqos assaltados .. .. 
Centros polittcos destruidoa ... 
Greves gerais 
Greves dlstritalS ................ ;. ·•• 
Bomba.s deflagradas ... 
Bombas recolhidas . 

.:E: edl!icante, não é verdade? 
Em menos de 5 meses 269 mortos 1.287 fel 

· dos, 123 greves, 216 bombas, etc, nãA? é_p~~ p:uj.1 
Ponham aqul oa olhos oa n06808 conaervador , 

e mesmo os D06SOS governantes para. que . tod , 
se reso lvam a diBpensar aoa trabalhadores « est 
ma, a consideração e sobretudo a justiça. a. q 1 
êlea têm direito. 86 a doutrina aoctil católl , 
conhecida e divulgada pelo nosso movimento p 

· de dLspen.sar às classes trabalha.doras 'a a&slstên c 
e a !Qrmação de que elas carecem e assegurar a s 
cledade a paz e a. harmonia, que são a. base t 

todo· o progreBSo social. · 

P. a. 

Os fundamentos da nossa doutrina 
Eia, pois, ó ricos, chorai por causa das misérias que 

virão sôbre vós. As vossas riquezas apodreceram e os vos
sos vestidos foram c;omidos pela traça. O vosso ouro e a 
vossa prata enferrujaram-se e a sua ferrugem dará teste
munho contra vós e devorará as vossas carnes como um fo
go. Juntastes para vós um tesouro de ira para os últimos 
dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os 
vossos campos que foi defraudado por vós, clama contra 
vós e o seu clamor subiu até aos ouvidos do Senhor dos 
exércitos. 

(Do Apóstolo S. Tiago, na sua Epístola, cap. 5.") 

Quem não ama, permanece na morte. Todo aquêle 
que odeia o seu irmão é um assassino. E vós sabeis que ne
nhum assassino possuirá em si mesmo a vida eterna . 

Conhecemos a caridade de Deus porque ile deu a · 
sua vida por nós: pois também nós devemos dar a nossa 
vida pelos nossos irmãos. Se alguém possuir bens da for- , 
tuna, e fechar as suas entranhas , quando vir o seu irmãQ , 
em necessidade, ~omo possuirá a Caridade de Deus? Meus 
filhinhos , não amemos com palavras e com a língua, mas 
com obras e em verdade • 

(Do Apóstolo S. João, na sua l.' epístola, cap. 3.°l 
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