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li 
: · Não fôaae a nossa consciência impôr-nos 

i:r _; . o dever de voltar ao assunto, bastariam as 
u. . cartaa que recebemos dos operários a lou
a , vu o -noaso último artigo, para vir tratar 
x.. • de novo dêste grande problema de que 
~ - ·-depende o futuro da no~ própria Nação. 
1

1 
Tem-se ouvido, de facto: prCgar a neces-

3-' . aidade de salvar a família, tem-ae cantado 
1 1 1 :louvores sem conta às famílias numerosas, 

1
!.,; ' ·•tacam-~ ~ ~ uniões ilegitimas, maldizem

r-4. · -.e oe víciôa famili&.rea e oriticam-•e os ra-
1:t : · pazes que ,1.,, preferem viver 'SOlteiros a cona 
~ ~ iituir família . Tudo isto é necessário que 
r. ~ acabe. maa de nada vale dizê-lo. O que é ! : preciao é dar meio1 aos indivíduos para 

4
, Que poaaam organizar uma família sã, ho-

i. ne.t~ , , feliz. -
· f.rnquanto aasim se não proceder, anda
iremoe a prCgar no deserto. Bem pior ain
da : a nossa prCgação não paasará de um 

: eacárneo lanç•dQ à cara dos que n6s, in
justamente, culpamos. 

A família numerosa enriquece a Nação . 
· Dá-lhe soldados, dá-lhe operários intelec
j tuaia e manuais, dá-lhe inteligências e vi
das. Uma família de 6 ou 8 filhos contri

. bui maia p~r~ o bem ,.da Nação, do que 
uma outra com um ou doi s . Um f)OVO que 

, tem como normal a família de 5 ou 6 fi
. lhoe é um povo forte. A sua defesa está 

garantida, ten) asaegurada a ,sua prepon-
. derimcia internacional. No que respeita à 

vida interior da Pátria tal povo é um po
, vo próspero, porque a família numerosa 

"' ~ produz mais riqueza para a com unidad e, 
r do que a outra que o não é. 

Pois entre nós a família numerosa está 
condenada. na sua maioria, a -uma vida de 
miséria. Não há nada que a proteja, nada 
que a defenda, nada que a auxilie . Se o 

' chefe de família tem meios, paga tanto 
, ao Estado como aquêle que só tem um 

' 1 filho ou não tem nenhum : Se não os te ·i:n 
e vive do seu trabalho , recebe tanto para 
sustentar e educar os filhos , como aq uêle 
que não tem ne nhum. Assim a família nu 
merosa, em qualquer dos casos, está con 
denada ou à mediocridade ou à m iséria. 

Há neste regime de vida uma gr ande 
injustiça social que urge i-eparar, se que 
remos salvar a família. 

~V \ .. Não se pode com efeito justificar que 
~ aquêle que mais cidadãos deu à Pátria, se 

i veja forçado a educá -los pior. 

Vellt)' 
,. 1 -

Não se pode coll)preender que aquêle 
que contribuíu para major riqueza da Na 
ção se veja fatalmente condenado a sofrer 
mais miséria, a passar mais trabalhos e so
frimentos. O chefe de uma família nume
rosa é, mas não devia ser, o mais atribu
lado dos cidadãos . 

•Este aspecto da questão familiar é gra
ve, mas ainda há outros piores . A jnsufi
dência do salário paterno obriga a mãe de 
família a trabalhar fora do lar . Não há vi~ 
da de família, -não há educação possível, 
não há felicidade conjugal que -resista ~ 
seme lhante situação. · ·· 

Pio XI, vendo os resultados perniciosos 
de tal sistema económico, proclamou que 
era uum péssimo abuso, que deve a to
do o cu.sto ceuar, o d e a.s obrigar (as 
mães), por cau.sa da mesquinhez do salá
rio paterno , a ganhar a oida /ora das pa
redes domésticaa, des cu rando oa cuidados 
e deoeres pr6prios, sobretudo a educação 
dos /ilho»,. (Quadragesimo Anno). 

Efectivamente, a família numerosa que 
mais carecia do amparo da mãe é aquela 
que se vê mais privada dêle, porque as 
bôcas são mais e o pão é o mesmo. 

E ainda há quem procure -agravar êste 
estado lastimá vel de coisas, lev ado •pelo de
sejo de auferir · maiores lu cros 1 

Da llegião de Fafe, Guimarã es , Santo 
Tirso e Famalicão, chegam-nos ape los afli
tivos de muitos operários chef es de famí
lia quê vêem os seus filhos de 14 e 15 anos 
a vadiar pelas ruas, sem a vigilância da 
mãe ciue, por neces~idade, passa o dia na 
fábrica . 

Os patrões não querem, parece , empre
gar os filhos m Cnores , porque nã o dese
jam, por emquanto, te r aprendizes, a quem 
a lei agora obriga a pagar . E assim se es
tá preparando uma geração de vàdios. 

Remédio? 
Já o indicámos no nosso .último número 

e é aquêle que tôdas as •pessoas sensatas 
reconhe cem como o úni co: a in stituição 
de caixa.s de comp ensação que dê e m ao 
operário chefe de família o suficiente pa
ra os seus. A mã e fic a rá a ser mãe e não 
há no 11;1undo obra maior do que esta. 

Felizes os povos que dã o à família o am
paro e o carinho que merecem . 

Vol taremo s ao assunto, para focarmo s 
outros a sp ectos do probl e ma familiar. 

A. V. 

sta quinzena recebemos um par de re- 1.IL As férias aos operários sdo já obrtaató,,.. 
ações! Foram numerosas e já vêm eom . rtas éste ano? 

cações concretas e precisas. Há , porém. Resposta: são obrigatórias j â êste ano, pa -
as que ainda ficam a m eio do caml- ra todos os que têm trabalho normal. 

o. or exemplo: chá uma !dbrlca aqui. 2.ª Havenc1o mn empregado sub-gerente dt 
er.t de se nda cumpre ... etc .>. N6s não uma Fábrica c1e LaniftCios, poderd êsse em-
ueremos assim. Jt preciso dizer : «tal fábrt- pregado acompanhar e fiscalizar o serótço 
a, situada em tal parte etc.>. Mas vamos do pessoaz duma secçtló de cardaç4o e Jia -~fg~s q::i~~~r~tsas estão Já a ser compreen- çtlo? 

Neste número não publicaremos as re- ti-~:f~b~ª~~s;ieq~en~~~ri~~~ct~º~:o êl'!: 
clamações que recebemos , por duas razões. como sub-gerente, fiscalize o serviço do pes -
A primeira é que alguns pedem para não soai de qualqu er secção da fábrica de que , 
se publicar. A segunda é termoS sério receio sub-gerente. 
de que se venha a. des<X>brtr quem foi que J.ª Hav endo numa fcibrica um mestre àG 
mandou para cá a reclamação e sofra com secção de ca,:daçao e ttaçllo que, por despa -
~asoj,,;.';:-ê~~1';.'.'anto temos de andar com mui- '<iho do I. N. T. P., está Isento do hOrátio ct, 

Em todo o caso ficam de remissa as res- trabalho, a- fin_i-de também fiscalizar, ter-, o patrao o direito de exigir de mn empregatu.. 
postas a dar. O que pademos Já garantir é sub-gerente que ftscalize o serviço durant 1 
que · tôdas as reclamações, sem excepção, o tempo em que se trabalha com o 2.0 turno: 
~~~-levadas ao conh:ecim.ento de quem de Resposta: o sub-gerente, que não estâ dis 

Alguns que abusaram já. !oram castigados, pensad •:, do horário de trabalho, só pode t.ra 
outros vão sê-lo e se alguns não puderem balhar o que marca a lei. Para fiscalizar ' 
s~r Já, não perdem pela demora, se não se 2.º turno precisava de dispen sa do ho:-áric 
corrigirem . Como Já a tem o mestre da secção, pa r. 

Para nosso govêrno .pedimos a fineza aos i~u:~e ;i~~o, não parece que possam a vtr ; 

~~r~~ez~!~à~~ua:a!ªtut1i;u°: ~1~~ Em todo o caso só com dispensa do hora 
m= :~p~e

00 
q~fvr=~e a1:e~~bili- ~~zt:i.a~a~~o t:r~~~ o sub-gcre~te podert . 

dades. compreendeis? A pregunta não é lá muito clara. e, Por is 
E tende c::inftança! ~~t:n1J!~~;r~~:e;~~~~~ela qu 

Sindicatos Nacionais 
Sn.bemoa esta rem cm forma.i;,ão 0 8 Siudicnto!j 

Nn<~onuiH dot-1 Cnrpintoiros e dos Pinto r es do 
Distrito de Li sboa•, Como sem pre def e ndemo s a. 
entrada nos Sin dicatoi:i e tt l\ecessidndo do ole::i 
lie_ org o.nü,.:irc!u, 8.COnselhamo.s a todos os n 08.'i08 

hntores elo Du:1trlil( dà Lisboa e <iue pertençam 
i, profissão dl! CnTpÜit.ait os munuais ou mecâni -. 
(..'()& e a Pintores e fin&idores a que se in screva m, 
Só d~f>Ois de organit.ndos é que se pod erã o obter 
:~~i~i~1.-" justa.!!, im possíve is do alcnnçnr na de-

Que nenhum deixo <lo se Írn ,<-r 0\' 1•r , ô o t'OllSl!
lh o quu u() 'fl'ahlllh a <loru ,·oH <lá. 

Se não está bem, pedimos que volte a. ta 
zê-la em termos mais concretos. 

N. da R. Vamos abrir uma secção de con 
sultas. Nela responderemos a tôdas as con 
suitas e pedidos de informação que os n;ssc 
prezados assinantes nos queiram mandar. 

Exigimos que venham assinadas, indlcan 
do tanto quanto possível, o n.úmer.:> da assi 
natura . · 

« O Trabalhador > 

Deseja a todos ·os operários um ano 
melhor, mais feliz e mais santo. 

Enlermeiros, unir õleirus !! ! 
l'ed..:m-iws (1 p11l,/1caçi'iu du sc:g11í11l.s cirl1g.i, o 

qu e ftl;;,m,us cum pru:ur pur ,!slanu os di: acünfu 
row o tJUC: 11dc: se di:::. 

,\p1.h o :nlvl· IJlo cu rp na t ivi:-.la Jc IIJ.U qu,hi lo
dos os opc:r.\.rios M.: rt"iiniram, cnnjugand<> esfor
ços q ue até aí ::melavam <lispt:rsos o u mal apl ica
do!'., par a alingin·m uma melhoria m ate r ia l 1; um 
dt-vnmc Hto do s<·u nív<:l mora l quc:r individual, 
quer coh..-ctivo. 

Con qua11to ÍÔS~l· e:xemp lo a. s<'Suir, uc.m tôdas 
a,; dases o fb:c ram , uma s la l vc 7. por q u,· a mnio
ria ,Jo ,; !it: U '> deml ·nt os aind..t, iu cmiscil.:nl!·mcn
tc ( f), :,t·gu,·m vé lhos tC.:ma.s ,., novas e ruín osas 
ideolo gia s: outras por que ns se u~ co mpoucnlr-s dor
m itam crimi11<,:;.unl·1,lt· indifrn .·n\' a por tml(> 
.,,,.,,. , ,. ,.,.;.., ,.,,.,,..,.;,.,,.;,1:,, 1~ ,. .. 1,...-1i.m nlv ii larulu 

n11;11t.l1 d,.1 :>ll<l t:risl.i. 111iss;·1u Jc :.tx:c1rn•r e a li\'i,.tr 
1irox1mo. 

st· S~cc'.:::l:~:c~1

_

1

;~1.•::~~:.s~i:{::J/~:1..t
111:'.;~l.i <l~0 1':.~:iv;:u ;

1
, 

1·11graudt·t:t11tl·11to da. vi<la, ~ j ús qu t, nós 11 

~:l~(:d~~~~r.:t 11~~;: \1l~~:•~::~t~;::·:7o:6 ~-:J~~U~~;:1~\ 
di gno;; <la cokctivida<le c t.·sta digna de nós . 

c.1:1
1
t;~rf~~:'.fr~~". 

1~\,::;;~•~-~~a~-;~; ... s,~~~~~:: d:::~~~• 
(:~_uté_nu, st·m prc lR:m m.1 1u·jaJo, da 11c;ssa u ,1 

;~ll~~~~~u::yJ\l'~~Cs\:C l;~:~:· !:;~~;!~~· l~l\le l~~:~1:t~~ii, 
O monu:1110 ê de tr alia lhu e 1iiio Jt : iuJefo, , 

,;;1s. tJllt· 11oth ·n1 l1·v:1r a,,~ 11ic,n:s l i11s. l)~y enHi, 
q,1crcmo.s rca~ir\ 
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