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Jú.µo começou a sua. roda 
viva., com tendência. a pio
rar nos derradeiros dia.s que 
antecedem a. festa. 

Américo ainda. não dei por 
que ande muito a.goda.do. É 
certo que ele se prepara. pa._ 

,. ' - -

es 
ra. -0 Natal e faz do tradicional serio com 
que preenchemos a noite da consoada. o 
prato forte com que há.de saciar o ape. 
tite dos comensais do Coliseu. P,or isso 
a.inda se não sente mrW.to o movimento 
do sector artístico, ~ qual - verdade se. 
ja ! - se tornou mui mais discreto, desde 
que o Américo tomou conta da pasta. 

De P.e Horácio nada sei. Ta.mp<>Ueo de 
P .e Zé Maria. Deste, apenas posso acres. 
centar, para. já, que a Festa no Monu. 
mental será às 6,30 da tarde de quarta. 
-feira, 20 de Março. 

.a 
P .e Acílio-esse está na disposiçãio de, 

este ano, descansar em Setúbal. Eu sem
pr.e quero ver! À última hora dá.lhe o 
remorso e aí está ele com o trabalho do. 
brado de quiem acorda. tarde. De resto, 
Setúbal também precisa de estar muito s 
aeordadinha para a sua. Casa .ão..Gaia.to- , - _ - . 

Se Deus quiser, ainda este ano se começara a construçao 
do Lar na cidade. O equipamento das oficinas que ali vão ser, 
mais o das que já são na Casa de AlgerruiZ, leva.r-n:os.ão os on;ios 
da. cara. :P.e, Acílio vai.se ver ... Mas ele não é homem de receios 
e acaba sempre por se sair bem! De modo que vamos a ver se 
Setúbal é alavanca. ou tropeço. 

De Aveiro, só no próximo número se dará a certeza. Mas 
é muito provável que haja festa no Aveirense, no dia 15 de 
Ma:n:JQ. 

Em Viseu como a Festa será mais tarde, haverá tempo . . -
ainda de dar notícias! Mas, alto lá!, os senhores VISeenses vao 
já deitando as suas contas à vida e dispond<0-se a com:p.re.cer. 

Lugares de venda. de bilhetes são os tradicionais. Em todo 
o caso noutro lugar serão lembrados. 

Caríssimos Padres da Rua 

O assinante 22.398 vem pagar 
a sua assinatura e fazer o possí. 
vel por vir aqui todos os meses 
com 20, para o que acharem mais 
conveniente. 

Francamente, minha mulher e 
eu achamos impressionante como 
podeis atender a tantos lados ao 
mesmo tempo. É verdade que são 
muitos a dar (o que francamente 
me comove e impressiona muito, 
pO'Ís há casos que vêm no Famoso 
que amolecem os corações mais 
empedernidos), mas sem dúvida 
há muitos mais a pedir, fora os 
que não pedem. Na verdade creio 
que toda a obra do Pai Américo 
é uma série de milagres pegadi· 
nhos uns aos outros, senão como 
explicar tudo isso de atender a 
todos os que V'Os batem à porta? 
Bem, na verdade, Deus é expli
cação para tudo. 

Em nossa casa, muitas vezes 
discutimos em lfamília Os assun. 
tos do Gaiato com o jornal dian. 
te. Verdadeiramente uma pessoa 
sente.se atraída para os vossos 
(afinal, nossos!) problemas e. 
ainda que não queiramos, não po~ 

demos deixar de pensar nos doen. 
tes do Calvário, nas misérias do 
Barredo, nas meninas de Belém 
e em todos os vossos rapazes. Que 
Deus vos ajude a todos ! 

Há uma coisa que não nos con
vence e tenho a certeza que toda 
a gente leitora do Famoso .ficou 
a bulir cá por dentro: Refiro-me 
à campanha do Totobola. Isso não 
pode ficar assim. Mas não have. 
rá outra saída? Francamente, 
ideias não tenho, mas creio que 
deve haver uma saída. Outros lei. 
tores do Gaiato talvez pudessem 
arranjar solução; é questão de 
pôr o caso à baila e a coisa ar
ranja.se, não digo 100 contos se. 
manais mas umas boas massas 
talvez. Eu sei lá, mas não se ar· 
ranjará uma maneira de recolher 
por exemplo $50 semanais entnt 
um mifüão de pessoas? Bem, tal-

~ 

rira 
as sofrem é alívio, w partilhar 
por mais um a carga que ma. 
goa - e porque sabia, e sabe, 
que nós também assim acredi
"tamos, desafiou-nos, a P.e Ho
rácio e a mim, e lá fomos ps 
três ·entristecermo-nos no dese. 
jo de alegrar, inquietar'mo-nos 
na certeza de apaziguar, fazer
moo acto de humildade, no re . 
conhecimeDJto da nossa peque
nez de homens, para que Deus 
dispuzesse a Sua omnipo!tência 
em favor daqueles e de tantos 
como aqueles. 

Estivemos com ele em Luan
da este verão. Foi ele que nos 
levou àquele lindo Beiral dos 
Pobres, feito de raiz para ve
lhinhos ou colonos que pelo 
desandar da vida tivessem ne
cessidade de se acolher ali. FeL 
to com muita delicadeza, com 
muito gosto. 

Mas ele insistiu que fôsse
mos, não tanto por causa do 
Beira!l, mas do tumor que lhe 
nascera: prO'Vi.sóri0 hangar de 
alumínio onde, em beliches de 
dois e três andares, se aoomo. 
avam perto de setecentos ho

mens sem emprego. 
Ele sabia que nós não pode. 

riam.os acrescellltar nenhuma 
achega à sua impoltência para 
infundir esperança e conBolar 
estas centenas de homens vá
lidos, que tinham trocado as 
magras certezas da Metrópole 
por uma vaca gorda de ilu
sões, que os deixava, agora, de
si!ludidos, desooperadi0s. 

Porém, aquele jovem Cape
lão militar sabia, e sabe, que 

vez pareça uma coisa de loucos, 
mas a pensar assim é que pode
ríamos chegar a uma solução viá. 
vel. Exponha-se o caso no Fa· 
moso e tenho a cer~eza de que 
choverão ideias de todos os lados. 
Experimente-se! Não é tradição 
do Gaiato arrumar-se assim uma 
co1sa em que centenas de pessoas 
esperavam os melhores augúrios. 
Façamos a coisa nossa! 

Considere-se Illisto com aten
ção! 

Por último mais duas àssina. 
turas das fixes. Podem já man. 
dar o Famoso para estes. 

E já agora aproveito a opor
tunidade para me mandarem o 
Famoso para a nova morada para 
eu não perder um único número. 

Visado pela 
Comissão de Censura 

.. 

o conhecimento do mal pode 
ser o primeiro passo n 0, cami
nho da cura; sabia, e sabe, que 
a comunhão nas dores dos que Continua na página QUATRO 

Para se amar a si próprio o homem desprezou Deus; e 
com querer amar fora de ·si coisa de si muito diferente, veio 
a desprezar.se a si próprio. Ouvi o testemunho do Apóstolo 
a esta afirmação: Nos últimos tempos, disse ele ..• homens 
haverá que, saci.ados do amor a eles próprios, só amarã,o o 
dinheiro. Que :Lizeste de ti, tu que a ti próprio te amavas? 
Saiste fora de ti. Pois não será o dinheiro ooisa de ti muito 
diferente? Por isso, tenho razão e~ te dizer: .deixaste Deus 
para te amar a ti mesmo, mas, porque amaste o dinheiro, a 
ti mesmo finalmente te deixaste. Começaste por <te deixar a 
ti mesmo e assim foi que, depois, te perdeste. O amC>r ao di. 
nheiro perdeu-te. O amor ao d•inheiro levou-te à mentira. E 
a boca que mente - diz o livro da Sabedoria - é a morte 
da alma. Assim procuravas o dinheiro, e perdeste a ailma. 
Traz agora uma balança: não essa da cupidez, mas a outra, 
a da verdade. Fá-lo, que to mando eu! Põe num prato o teu 
dinheiro e no outro a tua a!lma. Ainda mal começaste a pe
sar e já a tua cobiça faz com que aproximes os teus dedos 
para defraudar; querias que pesasse mais o prato onde pu· 
seste o doinheiro ... Querias defraudar-te a 1ti próprio. Mas eu 
sei o que queres conseguir: queres que o dinheiro pese mais 
que a tua alma; por causa dele, não hesitaste em mentir: ela, 
não te importas com o perdêJla. Afasta•te, pois. e deixa que 
seja Deus a pesar, que seja o próprio Deus a pesar; porque 
Ele não se pode enganar e não sabe enganar. E agora que 
se fez já a pesagem, ouve e vê o resultadC>: Q,ue serve ao ho
mem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a própria al. 
ma? ... Ah! querias equilibrar a tua alma com uma mão 
cheia de dinheiro? Equilibra-a antes com o mundo. Querias 
perdê-la para ganhar o mundo? E eis que só ela pesa mais 
que o céu e a terra. E ainda te entregas a um ta\ comércio 
para que, abandonando Deus e ilud,indo-te no amares-te, a ti 
próprio finalmente te abandones e dês às coisas exteriores 
maior preço que a ti mesmo. 

COLfSEU 
DO 

P O l~ TO 

Santo Agostinho 

14 de Março 
Às 21,30 

Os bilhetes para a nossa. festa. já 
estão à venda: dias úteis no Espe. 
lho da Moda, R. dos Clérigos 54; 
e todos os dias nas bilheteiras do 

Ooliseu do Porto. 



Que preciosa carta não devia ser aque
la em que o Américo confidencia a um 
irmão a sua saída do Convento! 

No fragmento que resta lêem-se afirma
ções admiráveis de confiança e resignação 
dep.ois da dm·a prova a que fora submetL 
d<>. 

A ida para o Seminário era ainda um 
problema nas mãos amigas de P .e Frei 
Inocêncio. Todo o seu futuro estava pen
den'te do sim ou do nã,o do Prelado de 
Coimbra. 

E nesta hora de dor, ele ainda sente co_ 
ragem e está disponível para exortar o 
irmão à confiança e à aceitação de> sofri
mento, à imitação de> Mestre qµe, «duran_ 
te os últimÕs 3 anos de vida terrena, não 
houve dor física nem moral que Ele não 
passSBse, a ponto de os Judeus dizerem: 
este não ~de ser Deus, porque se o fora 
não teria descido a tantos vexames». 

A carta que segue é datada de Maio 
de 1926. Nã0 diz de onde, mas com cer
teza de Coimbra 1 

Vede que fogo e que graça na apolo
gia da Fé Cristã! 

«Em 23 e n 'uma ocasião em 
que vínhamos do Porto, disseste-me iw decurso da 
conversa de então, que estavas oonvencido de que 
após a morte tudo acaba no homem. Pega lá duas 
palavras racionais a este respeito, pois eu tenho 
todo o empenho em que tu vejas a Verdade, 

Deus existe na tua consciên
cia, embora inacessível directa e imediatamente à 
tua razão. Noção clara, experhlrental da sua exis
tência é impossível, mas a tua razão pede-te neces
sàriamente o· como e o porquê da harmonia do 
mundo físico e moral bem como das suas leis imu
táveis. Esta harmonia, estas leis necessárias não 
veem do homem, que é incapaz de se explicar a si 
~a elas. Nem tu nem o mais pintado são capazes 
de dar razãio de si mesmo nem do mundo, l-0go essa 
razão tem consequentemente de se ir buscar fora do 
mundo. Procura-se na natureza oom um N., dirás 
tu. Mas a natureza, oomo a humanidade, está jus
tamente sujeita às leis fatais do moviment-0 e ev0-
lução constantes logo, como é que o finito pode dar 
ra.zã,o do Infinito? Só o auctor de uma engrenagem 
complicada. pode dar conta d 'ela. 

Deus .existe na consciência. de 
toda a htimanidade. A história d 'esta em: todos os 

* Jogares e tempos assim o demonstra. Jamais se 
conheceu um povo sem religião, qualquer que ·seja o nome do seu Deus ou a maneira do seu culto. 
OQmo queres tu: que milhões de homens há milhares de anos se venham enganando? 

Deus criou o mundo e o honrem. Custa, de facto, a homens feitos na tua ie. 
ex..m.inha escola aceitar as palavfas de Moysés, nas primeiras páginas da Bíblia. Pois quê? Uma 
questão que tem afrontado os sábios iminentes de todos os séculos e vão-se embora sem a resolver 

. há-de resolvê-la. o Snr. Moysés oom duas penadas? ... E no entanto, a verdade é que quem 
não aceitar as suas palavras jamais a resolverá. A Bíblia é o grande livro da Vida. A célebre teo_ 
ria de Laplace da criação do mundo que tu conheces, nãio se afasta d 'ela. Aqueles 6 dias da 
tradução portuguesa são 6 YEONS - que significa «espaço de tempo», dentro do qual po
dem caber milhares de anos, e ahi tens tu como os séculos prováveis desde a nebulosa. até à 
idade em que este planeta pôde receber a vida, se coadunam perfeitamente com os Yeons da 
Bíblia, traduzidos pela nossa palavra - dia. - . A geologia egualmente cmnha de braço dado 
com a Bíblia, sem discrepânci~ de vulto'. A teoria de Darwin sobre a descendência e origem 
do homem, que tu conheces, morreu oom as célebres descobertas por meio da sciencia expe
rimental, realizadas por Pasteur ~m 65, que condenam cOOll'O também sabes a geração espon
tânea, sciência esta subscrita por todos os sábios actuais. E ahi tens tu o mundo e o homem criados 
por Deus. 

Deus insufla actualmente em todo o feto humano uma alma intelectiva. A 
nossa alma, enquanto vegetativa e sensitiva é egual à dos irracionais, mas o homem além destas 
duas tem mais a intelectiva, que nos imprime espécie diferente no reino animal; por isso somos 
chamados oom razão «animais racionais». Inteligência, vontade, razão, consciência: eis as facul
dades da alma intelectiva.. Ntinhuma delas encontras nos irracionais. Produzem, de facto, com 
o seu instinto, actos inteligentíssimos, mas não sabem o que são. 

Educados, atingem uma certa comprehensão, mas são incapazes de racio
cinar, generalizar edeias, formular juízos, etc. Um macaco educado, se vir uma casa a arder não 
se lembra de ir chamar os bombeiros, etc. etc. O animal irracional, com sua alma sensitiva e vege_ 
ta.tiva princípio da sua vida orgânica, desde que este princípio se apaga deixa de existir e as 
moléculas de que era com.posto entram na circulaçãio universal da matéria; transforma.se. 
Na natureza nada se cria e nada se perde, como sabes. (Sempre a sciência de bra.~o dado com 
a Religião). Ora connosco sucede e>utro tanto, mas a nossa alma intelectiva, que os irracionais nãio 
possuem? Que te parece deva suceder a esta nossa alma? Decompôr-se? Transformar-se? Não 
pode ser porque é espiritual. Napoleão foi o que tu sabes. Ora supõe que ele e o seu cavalo morriam 
no mesmo dia e 1ogar. Na tua opinião acabava ali tudo no mesmo buraco e da. me9In'a maneira! Eu 
confesso que acho que é preciso ter mais fé para acreditar em tal do que para nos convencermos do 
contrário. A nossa alma é imortal porque é espiritual, independente da matéria; o cérebro, 
como tu supões e eu supunha e supõe muita gente, não é quem pensa, mas somente condição do 
pensamento, assim conro os -0lhos são condição para vêr, mas tu. sem luz nãio vês e os ouvidos 
condição para ouvir, mas tu sem sons não ouves. Da mesma forma tu sem alma não pensas. Depois 
que se separa do corpo, a nossa alma subsiste pessoalmen!te e conscientemente. Mas para quê? 
Eis o problema que mostra a justiça de Deus. Em primeiro logar para. poderes realisar as tuas 
aspirações. Tu não és capaz de encontrar homem algum qu.e haja realizado plenMil!ente n 'esta vida 
as aspira>~ões da. sua vida superior, isto é, da sua alma intelectiva: possuir a suma beleza, feli
cidade, bem, perfeição, etc. Ora se Deus infundiu. na tua alma um tal desejo e se é verdade que tu 
na vida presente jamais 0 realizas, segue.se que o terás na vida futura quando possuíres e gosares 
da vista d 'Ele, fim último dos nossos desejos. Em segundo logar para justo equihõrio das dispa.. 
ridades individuais e sociaes da vida actual. Eu cuido que este é o maioi: argumento a favor da 
im:wrtalidade da alma e· vida futura. Oom a nossa morte ajustam-se as contas da vida. Se 
:o homem acabasse como os irracionais seria o mais miserável dos seres e Deus o maior dos injus_ 
tos. Quantos homens não conhecemos nós, honestos, bem intencionados, incapazes de 
faoor mal a ninguém e sempre desprotegidos da fortuna do mundo. E pelo contrário, quantos que 
se ufanam das suas proezas,· atropelam os pequenos, cometem toda a casta de desvarios em 
prejuízo directo dos seus semelhantes, e a fortuna deste mundo sempre afagando-os. Tu então que_ 
res, que uma irmã de caridade que passa a vida nos hospitais fazendo o bem, tenha a mesma 
sorte do Dente de Oiro1 ! 

Depois, . a mesma história que te fala da crença geral de Deus, fala-te egual
mente da imortalidade. É Urrr&L consequência fatal. Deus crion-nos para Ele e se Ele é eterno 
também nós o somos, De resto, tu nã.o vês que na actualidade, os própriios homens que se dizem 
avançados e que não ligalllll importància a ninharias, procuram com interesse as teorias 
teosóficas e querem saber ooon:o é essa coisa de espíritos? 

. Vai ruminando estas palavras até que, nos possamos encontrar e 
quem me dera ter a felicidade de me fazer compreender. 

Teu irmão, AMÉRICO AGUIAR» 

viar-me o jornal «Ü Gaiato» 
cuja importância da assina
tura anual vou enviar esta se
mana. 

Sou aliaialte, e em eapecial 
chamou a minha aitenção a lo
cal Setúbal, «precisamos de tra
balho para a aliaiataria», etc. 
Se não fosse a lonjura, creio 
que podia enviar alguns ser
viços para ali serem executa
dos; ta.lvez não dê resultado 
pela sua distância, morosida
de, devido aos transportes. 
f: caso a considerar». 

Ora bem. Ainda que o mmL 
do crei4t na incompatibilidade 
de «oficiais de> mesmo ofício», 
este nosso amig,o prega o con
trário. Além disso, send0 illl
possível a concretização do de_ 
sejo, permanecerá imutável o 
valor da sua intençã.o, junto 
do Pai Celestte. 

E a procissão continua com 
gente fresca de Espinho, Fa
malicão, Santo Timo, I.Jousado, 
Reguenga, Linda-a-Velha (com 
um desabam d'a1ma) e Porti
mão por intermédio da assinan_ 
te 6290: 

«Gostaria de angariar mais 
Ao lado esquerdo, de casaco assinaturas para o VOSSO' Jor_ 
branco, est.á o Pai Américo . se- nal, mas infelizmente só con-

minarista --segui duas, pedindo a Deus que 
--------------' estas sejam firmes». 

DO MINHO AO ALGARVE 
- Rio Maior abre a co1una da 
melhor forma: 

«É cheia de contentamento 
que envio uma assinatura para 
o Jornal e assim agradecia que 
fizesse o favor de fazer seguir 
já o próximo número. Esta, é 
das que lê». 

Eis o que interessa! 
Mais aJtrás é um grupo de 10 

transmoll!tanos (a maioria sa-

São cartas fumegantes e pie_ 
nas de dev.oção, .onde emergem 
- quantas vezes! - sentimen
to pela exiguidade da colhei
ta. Mas a gente sabe que, no 
Algarve, há quem sinlta e viva 
todas ws grandezas e misérias 
que o mundo esconde por inte_ 
resse - quando não desconhe.. 
ce. .. - e que «O Gaiato» re
vela assiduamente - fundado 
na mensagem evangélica. Por 
isso, continui a lançar as redes. 

CAMPANHA 
DE ASSINATURAS 
cerdotes ! ) ,vítimas do Fogo que 
crepita no coração sacerdotal 
do nosso amigo e Snr. P.e TeL 
mo. São de Bruçó, Duas Igre
jas, Palaçou1Lo, Mogadouro, VL 
larinho dos Galegoo, Bragança, 
Vila Chã e Sendim ! 

De Lamego pedem «O favor 
de informar 0 que é preciso 
fazer para ser assinante do 
Jornal». A melhor resp-0sta foi 
ter seguido o Desordeiro na 
volta do correio ! 

Mais Cubál e Nespereira 
(Cinfães); Covilhã, Fátima e 
Marco de Cana vezes; Coimbra, 
Lamegi<>, Faro (a arder cada 
vez mais pelo Famos.o), Goncw_ 
mar e Pousaflores: 

«Acabo de ler o «Famooo» 
e algo de novo sinto em mim, 
pellas verdades sinceras escritas 
nas suas colunas e por este 
meio venho pedir se digne en-

AVENJDA 
DE 

COilVIBRA 

E demos graças a Deoo ]JiOr to
dos os resultados. 

Mais Abrunhooa do Mato 
(Mangualde) ; Lourinhã e Bo_ 
diosa ( Gumiei) ; Fanhões (com 
6 deiles !) e Melres (Gondo
mar). Finalmente, temos a 
presença de Rio Tinto, Gaia, 
Torres Novas e boas notícias 
de Coimbra, pela mão de «Uma 
velha amiga dos Gaiatos». 

PORTO/LISBOA - Tanto de 
'Lisboa como da Invicta contL 
nua.mos a receber provas de 
muito amor pela Campanha. 
Nem sei que mais admirar, se 
as inscrições directas se as in
d irectas. Daquelas, houve duas 
que chamaram a nossa altenção. 
Uma é d.o Porto: 

«A vida tem-me corrido sa
tisfatóriamente e resolvi come-

18 de Marco 
~ 

Os bilhetes para a nossa festà 
já estão à venda: no Lar do Gaia
to, Telefone 24648; Casa do Cas . 
telo, Rua da Sofia; e nas bilhetei. 
ras do Teatro Avenida. 



çar a ajudar essa boa Obra 
embora oom um contributo re
lativamente pe<lueno». 

Que dar graças a Dens tão 
feliz! 

Outra é da Capital: 
«Propo~o-me contribuir to

dos os meses com esta quan
tia (10$00) . Caso a forma de 
pagamento não seja conveni
ente agradecia informasse». 

Bom amigo : Como nós somos, 
por naltureza, uma Obra de m.L 
galhas, aceiitamos e rejubila
mos com essa forma de contrL 
buir. 

* 

ULTRAMAR - De Angola, 
Luanda, Novo Redoncw e Lo
bito p~a mão de Vicentinos 

De Moçambique, um mar. de 
gente! Por isso, os louros con
tinuam na p.osse dos portugue_ 
ses da costa orientaJl. Compa
receu Lourenço Marques - a 
capital. E a cidade da Beira 
(ó forno!), que não g.osta mui
to de .lhe ficar atrás. Mais um 
rol de prooenças do Banco Na. 
cional ~tramarino de Nampu
la. E aproveitamos o ensejo 
para solicitar ao Senhor BarrL 
ga o favor de nos enviar os 
nomes e residências dos «13 e.o. 
legas que se Jembraram de 
nós», para se lançar a respectL 
va impo~tância na ficha de as
sinatura de cada um. Espera
mos notícias, ansiosamente. E, 
para todos, o nosso muito obri. 
gado. Agora, tenham a bonda
de de ler mais um testemunho 
da assinante,31211, também de 
Nampula: 

«Os restantes 50$00 são pa
ra uma norva assinatura do nos
so Gaiato. Peço para o envia
rem com toda a urgência! Eu 
explico porquê. É que as pes
soas a quem falamos da querL 
da Obra da Rua, às vezes en
tusiasmam-se de repente e se 
n~o houver qualquer coisa que 
ahmenlte ess~ enitusiasmo po. 
dem também de repente esmo
recer! Este é um desses casos ! 
Depois de receberem o primei
ro um pouc0 mais depressa, já 
esperam com maior paciência e 
conhecimento da causa. Não há 
então perigo de se esquecerem. 
O que é preciso é que se sintam 
incluídas já na grande Família 
dos , G~iatos ! O resto vem por 
acresci mo ... Aos bocadinhos ... » 

Por fim, com licença dos se_ 
nhores africanistas, aQJli vão 
duas presenças do Funéhal -
Madeira, onde «0 Gaiato» é 
lido e saboreado, justamente 
p,or ser a voz de Cristo S.ofre
dor, na pessq.a dos nossos ir
mãos Pobres. 

* 
ESTRANGEIRO - Onde exis 
tirem portugueses aí temos ~ 
Famoso! Sendo assim, regitSta
mos, hltimamen1te, a comparên
cia de leitores da América do 
Norte (Newark e Chicopee -
M ass) e de Roma - Itálià. 

Entre esses devotos, expli
ca-se um de~t.e >nodo: 

«Gostaria de saber se o J or. 
n al me foi interrompido ou se 
é dificuldades dos correios 
pois há-de haver dois mese~ 
que não o recebo - e já sinto 
saudades de o ler». 

úra, se não ! O Famoso é 
além do mais, um elo que un~ 
os portugueses espalhados pe.. 
.tas cinco partidas do mundo. 

Júlio Mendes 

,' 

É ainda sob a efervescência das 
festas na'".alícias, que inicio esta 
crónica. Muitos foram os nossos 
amigos que nos visitaram com 
donativos e votos de bom ano. 
Que a graça de. Deus a todos al
cance. 

Do Porto, uma mulher de lim
peza com 10$00. De um anónimo 
de Cantanhede, 1.000$00. Lisboa, 
com 50$00. De Gondomar, 1008. 
Porto com 50$00. Ovar com 40$. 
De Soure, os silenciosos 20$00 
do cos:Ume. 100$00 de Santo 'fir_ 
so. E Lisboa com 50$00, 80$00. 
20$00, e a esposa do ass. 16543 
com 40$00. Para a compra do te. 
levisor, um vale de 400$00 da 
Av. Duque de Loulé, em Lisboa. 
Será possível que só este nosso 
amigo tenha ouvido o apelo do$ 
doentes do Calvário? E cá está a 
Avó de Moscavide, ~om a <triste 
folha de alface». 

Uma carta de Lisboa, acompa
nha um cheque de 1.000$00, e a 
santa alegria de haver nascido 
um filho. Pessoal da Mobil, duas 
vezes com 99$50. Uma caixa de 
medicameni"..os, de médico amigo 
de Carviçais. 150$, creio que de 
Monção, pelo menos é esse o ca-

rimbo do correio. 50$ pró Bar
redo. 140$ de .:Uma mãe que mui
to tem sofrido». Um cartão e 
1.000$ para a maior necessidade. 
Newark com 5 dollars. Dum nos. 
so ass. de Rlo Tinto, 100$00. E 
de F. C. 50$. 

«A importância de escudos 
1.232$50, é um pouquinho do 
muito que desejavam oferecer pa. 
ra a Obra da Rua, os funcioná
rios da Caixa Textil do Pol1to». 
Que Deus os acrescente. Duma 
farmacêutica de Rio Tinto, 100$ 
e cobertores. «É uma gota para 
o mar de miséria que vós socor
reis~. De Nampula, 300$. Em se
los de correio, 75$00, da Ama
dora. De A. C. de Coimbra, 50$ 
.:Uma grande pecadora» com 
50$. Do Porto, Maria Alice en
via 50$ duma promessa. De 
H. M. L. 20$. Mais promessas 
de 500$, de Vila Franca de Xiira 
e 100$ de Lisboa-2. 

50$ - «É pouco, mas leva 
muito do meu carinho pelos que 
precisam mais do que eu. Faz 
pa~ de uma promessa que só 

· terminará com o fim da vida. -
Manuela». Promes5as destas, 
sim. Só assim têm sentido! 

De Penhas da Saúde, 5$ em selos. 
20$ de E. D. M .. 50$ de «Urna 
amargurada pelo dia 22». E mais 
uma carta de Gondomar, com 
50$, que começa assim : 

«Queridos Gaial!:os: 
Assim como cu fui alvo de pe

queninas mas significativas lem. 
branças nesta quadra tão festiva 
em que a todo o momento ricos 
e pobres se cruzam num afazer 
de algo alegre, eu quero contri
buir ainda que, numa pequenina 
percentagem para que também 
vós possais ser esse vulto alegre, 
porque recebeis somente para 
dan. 

Roupas, pacotes, embrulhos e 
tudo o mais que é depositado na 
casa amiga que é o Espelho da 
Moda. A todos que nos pergun
tam, dizemos que sim senhor. 
Tudo dirigido à Casa do Gaiato, 
cá vem parar. E eu que o diga, 
pois o correio passa'me pelas 
mãoos. Chega-nos, de quando em 
vez, correspondência do .ffiim do 
mundo, e somente dirigido .:Aos 
Gaiatos», e cá vem parar! 

Roupas de Teixoso. Duas man_ 
tas de Lisboa, acompanhadas d'e 

minha filha que o diga, pois chu. 
pou deles. Dois embrulhos, um de 
roupas novas e outro de usadas. 
Mais vestuário de Lisboa-3. ArJ.in. 
do, do Porto, com 2.000$00. Da 
Princol, 100$00. Portuense Maria 
370$00. Para o Barredo, lOOSOÓ~ 
Do Grémio Distrital dos Indus
triais de Barbeiros e Cabeleirei. 
ros, do Porto, 50$00. 

Para recho, uma carta enV'Ía· 
da ao Senhor Padre Carlos por 
quem várias vezes lançou um 
S. O. S., através do nosso c:Famo. 
so». O gemido não foi ouvidv, e 
a Fábrica Porlucnse de Tabacos 
encerrou as suas portas. 

« Como V. tem ti.do. conhe. 
cimento, o assunto do encerra
mento da nossa Fábrica tem so
frido as mais variadas modifica· 
ções, e apesar de ter sido anun
ciado como definitivo para IJ dia 
31 de Dezembro do ano passado 
a Fábrica continua ainda em l,a. 
boração por rruds 15 dias, para 
estudo não se sabe de quê. 

Seja como fôr, isto quer dizer 
que os nossos traba!Jws e ansie
dades ainda não terminaram, e 
continuamos sem saber ao certo 
o que farão do nosso destino, o 
que põe à prova os nosws des
gasta.dos nervos, tão experimen
tados e sacuáülos pelas emoções 
dos últimos 5 arws. 

No meio de tantas a,gruras e 
incompreensões, é-nos grato cons
tatar que muitas pessoas estive. 
ram conn.osco e de todos os lados 
recebemos as manilestações de so. 
li.áariedade mais senti.da. 

i---------------------------- 40$. Gr~vatas de Leiria. Roupas 
e figos, não sei donde. Uma peça 

Nós bem sabemos quanto V. 
tem sofrido com tudo i.sto, e sa
be-nos bem poder situá-lo na pri
meira fil,a dos que viveram con. 

POBRES 
Sinto rumorejar há um pouco fora da porta do 

escritório. Chegaram mesmo a bater. Sei quem é ... , 
mas tenho fingido não ouvir. · 

/ Ela é uma pobre, Mãe de vários filhos, meia 
«inocente», como se diz por cá, e mora em freguesia 
vizinha. O marido, não tem trabalho. Nem sei por
quê ... 

Elç:t vem por aí muita vez. Não lamuria; geme 
que os filhos têm fome e ela também. Deixa-nos mais 
adivinhar a sua miséria do que a revela. De resto, 
olhando-a, é fácil imaginar. 

. Chegámos há minutos de fora. Ela esperava 
à beira da Capela. 

_ Viu-no~. Olhou-nos ;::om o seu ar de simples e 
na? se_ aproximou. Chamamo-la. Gemeu que ainda 
hoJe nao comera nada, nem o filhito que a acompa
nhava. Eram três horas da tarde. 

Por sorte, sobrara sopa ~o almoÇo. Que ' rico 
deve ser para estes o nosso puré de feijão, que tão 
bom nos parece, a nós, os de três ou quatro refeições 
por dia! 

Enquanto esperava que lhe aquecessem a so
P.° e f ôssem pela broa, desembrulhou o saco que tra
zia e estendeu-mo: «Um bocadinho de arroz e de 
massa». Mandei também que lhe dessem um naco 
de farinha. 

Subi a ver o correio e eis que começa o rumor 
dos passos do miúdo e o bater tímido na porta. Sem_ 
pre_ me. levantei. Sabia que era ela. Fui ver em que 
sena amda servida ... Queria azeite para fazer o cal
do. 

Mas, porque vem ela de tão longe bater à nos
sa porta? Que sintoma de erro esta caminhada e 
que cumplicidade a nossa ao atendê-la! Pois não há 
outras portas no caminho? ... 

Quando será que cada freguesia cuida dos 
seus Pobres?! ... 

de flanela de .:uma alentejana». 
Do cliente e amigo da nossa ti
pografia, Snr. J. Ruivo, recebe
mos duas de pano. Da Fábrica 
de Malhas Silvares, meias e rou
Pªs interiores. Do ass. 14.192, 
mais delas. Malas e roupas de 
Lisboa, da Estrada de Benfica. 

De <A Invencível», duas pe. 
ças de .flanela. Camisola de ma
lha de Chamuséa. Roupas de Lis
boa-5. Algueirão com um pacote 
de ma'Ís roupas. Idem de Guima. 
rães. Duas caixas de lenços de 
Bombarral. Duas camisolas de 
Vila Moreira. De C. Teixeira 
Gomes, Lisboa, duas encomendas 
com peças de malha e brinque. 
dos para a árvore de Natal. Es
tes nossos amigos aparecem-nos 
várias vezes no ano, e sempre 
contentes! Bem hajam. 

Ainda lembrando o «Senhor 
dos Cobertores», A~eiro aparece 
com 1.000$00, para comprar de
les. Por intermédio da Ideal Rá
dio, recebemos 100$00 de Olivei
ra de Azemeis, e uma libra duma 
senhora inglesa, e mais 40$00 en. 
tregues no Espelho da Moda. Do 
Porto, 50$00. De José Ferreira 
Botelho, L.da 200$00. Do fun
cionários da Caixa de Pre~idên_ 
eia do Distrito do Pol1!Jo, 302$50. 

Mais roupas da Figueira da 
Foz. Idem de Buarcos. Rebuçados 
de Alferrarede. E que bons! A 

MONU 

. nosco' as nossas tristezas e des
gostos. 

Aproveitamos esta oportuni.áa
de para lhe enviarmos, quem sabe 
se pela última vez, a colheita do 
2.º semestre de 1962 no valor de 
1.900$00. 

Ao levar a V. este modesto 
auxílio para a obra que tanto pre
zamos, f azêmo-lo com o coração 
apertado, por ignorarmos se po
deremos continuar a contribuir 
para a grande Obra do Pai Amé_ 
rico. 

Ao dirigir-me a V. como con
tinuador do trabalho do Mestre, 
ousamos pedir-lhe que reserve no 
fundo do seu coração a lembran
ça de tantos humildes servi.dores, 
que tanta dedicação sentem por 
essa Obra admirável». 

Há dias recebemos as últimas 
notícias, que dizem: 

«Envio a V. a quantia de 
140$00, proveniente das migalhas 
cotisadas na quinzena de 1 a 15 
de Janeiro. 

A fábrica fechou, e tudo o ven
to levou! ... Até o Gaiato sofreu! 

Lauvaáo seja Deus!» 

Nesta amargura, estamos con~ 
vosco, amigos da Fábrica Portu
ense de Tabacos. A Deus Pai 
Américo suplicará por vós. ' 

MANUEL PINTO 

20 de Marco , 
Às 18,30 

MENTAL Bilhetes à venda: Montepio Geral 
- R. do Ouro e no Lar do Gaiato 

Rua dos Navegantes, 34 r/c., 
Telefone 669451 



VENDA DO JORNAL -

Como a venda do Famoso no 
Porto foi modificada, eu entendi 
escrever uma cronicazita a este 
respeito. 

O Snr. Padre Carlos e o Snr. Padre 
Manuel lembraram-se de modificar 
os vendedores porque já passavam 
da idade, por isso subsutuiram-nos 
por outros mais novos. 

Como se mudaram os rapazes, 
também se modificou a venda.Como 
os fregueses estavam espalhados 
por esses rapazes que sairam, !oram 
divididos por dois dos rapazes anti
gos, que ficaram para os correr, 
visto que os mais novos não davam 
conta do recado. 

Para ficar tudo em ordem mar
caram-se zonas para cada um dos 
rapazes, para ver se chegavam aos 
cinco mil jornais. 

Muita sorte para os vendedores, 
e os senhores comprem todos o 
Famoso para ver se os rapazes che
gam àquela conta. 

Em Viana do Castelo era preciso 
vender mais jornais, porque temos 
lá muitos senhores amigos e por isso 
os senhores comprem. Em Braga, 
em Aveiro e em Espinho a mesma 
coisa. Por isso os senhores comprem 
todos o Famoso. 

Aqui termino a minha crónica 
desejando muita sorte para os 
vendedores e muitas felicidades pa-
ra os leitores. • 

António da Silva 

• 
BELÉM 

Recebemos esta carta duma se· 
nhora: «Junto com esta expedi um 

e 

rica 
C, O N T I N U A Ç A O 

O pr<>blema da mão de obra 
em África está em ponto mor_ 
to. Há imens <> que fazer, ma.s 
faltam planos sensatamente 
hierarquizados segundo a or
dem de possibilidade da sua 
execução. F altam cabeças que 
dirijam a realização dos planos 
que há. E t ambém faltam ca
pitais. 

No conceito superficial e ma
terialista da maioria, a ausên
cia de dinheir.o é o maior es
t orvo. E nós dizem.os que 
o dinheiro é que .o é. P orque, 
se vamos a esperar a generosL 
dade e a audácia do grande Ca
pi.tail, o p,ont0 morto depressa 
estárá put refacto ! Temi0s de 
acreditar sobremaneira no va_ 
lor do trabalho, mei-smo sob a 
aspécie de capital. O velho bi
nómio Capital-Traba.lho é uma 
distinção men.os real do que 
aparenta. A aptidão para tra
balhar - física e profissionail. 
- é o potencial do homem 
que não t em out ros bens. ·P as
sáJ a à acção é produzir uma 
forma de energia indispensá_ 
vel em toda a empresa humana 
- justament e o capital que o 
trabalhador investe no pr oduto 
acabado. 

: Por isso, a Igreja, em sua 
Doutrina Social, não aceita que 
se opon11am os dois termos do 
binómio, antes os congraça, 
conforme ao seu mútuo carác
ter de complementaridade. E 
poi· isso, E la defende que o t er_ 
mo Trabalho tenha acesso à di
recção e. à administração da 
E mpresa, que seja verdadeira
mente sócio dela, Ele que é 
parte integrante da vida da 
Empresa. 

Ora se nós não podemoo es
perar a generosidade e audá-

DA PAGINA UM 

eia do Capital, nem se vê teu. 
der para o caminho da sua 
llliO·bi!lização, - vamos espe
rar, como fatalidade sem remé
dfo, que o p<>nto morit,o apo
dreça ? 

.Aquele espectáculo triste que 
no Beiral de Luanda n0s foi 
dado, eu atrib'll.-0-o sobretudo 
a uma falta de fé no va1or d<> 
trabalho, à carência de discL 
plina no trabalho e à falta de 
seMo na sua ut füzação. 

E a culpa daque:le desempre_ 
go, não vamos imputá,...,la ape_ 
nas aos dirigentes, mas também 
à. muitos daqueles seitecen'tos 
homens, (e quantos mais fora 
dali 1 ... ) pouco ou nada provi
dos de preparação t écnica seja 
para o que fôr, menos providos 
ainda de fé no trabalho e de 
vontade de trabalhar - os 
quais desembarcaram em AfrL 
ca pensando abanar a árvore 
das patacas e não se sujeitam 
ao t rabalho braçal, ímico de 
que são capazes; nem aceitam 
um padrão de vida que ainda 
assim seria de nível superior ao 
que da Metrópole levavam a 
exper iência. 

Há tanto que fazer ! Se o 
ponto de part ida é ao r és do 
chão, aceitemo-1o como facto e 
partamos, uJtiOizando o que te
mos, mais braço do que técnica 
- mas partamos, que estagnar é 
sint oma e causa de morte. 

Ao jovem capelão militar de 
quem há dias tivemos notícias, 
o nosso agradecimento pela 
.oportunidade que nocs deu de 
nos entr istecermoo e inquie
tarmos e humilharmos, na cer_ 
t eza de que tudo isso que pa
rece negação, posto nas mãos 
de Deus, é valor que ajuda a 
salvar . 

·~<© · C{jaialo» · .. . * 
1!Je JJ(n;1azeJ, ;uua ~7>fn;1azeJ, j1e/0J 9)(ap~ze,i . . . . . -·. . .. 

vale na importância de 100$00 para 
pedir o favor de me mandar, quando 
puder ser, um joguinho de panos 
que sirvam para quarto ou sala de 
jantar. 

Não faço questão de cores nem 
qualidade, pois com esta migalhi
nha desejo apenas ter uma lembran
ça das Belenitas.» 

Fic!ámos todas contentes com esta 
encomenda. Já mandámos um jogo 
de quarto que fez a Fatinha, bordado 
a ponto de cruz. Podemos atender 
mais encomendas, mas que sejam 
feitas nas mesmas condições 
desta. 

Já tivemos outros pedidos de tra
balhos que não pudemos atender, 

·porque não eram para a nossa ida
de. 

Para já temos algumas toalhas de 
chá, jogos de quarto e sala de jantar 
em riscado, pano rústico e outros. 
Também temos alguns jogos de 5 
agulhas e outros de crochet. Temos 
sacas de guardanapos e naperões 
pequenos, feitos pelas mais peque
ninas. Por isso podemos atender 
pedidos desde o valor de 10$00 
até 200$00, inclwndo o correio. 

Eu ando a fazer um jogo para sala 
de jantar, branco, de crochet, com 
três naperons. Mas se aparecer uma 
freguesa que queira 5 naperons 
faço mais dois. Cá fico à espera das 
vossas ordens. 

* 
A NOSSA QUINTA - Eu já fui à 

casa nova com a nossa Mãe. A quinta 
é muito grande e tem três tanques. 
Mas como eles são grandes e longe 
de casa, a nóssa Mãe mandou fazer 
um mais pequenino, para nós apren
dermos a lavar. 

Tem algumas lilranjeiras, mas 
com o mau tempo que tem estado 
as laranjas estão todas a cair. Duma 
vez que lá fomos trouxemos um saco 
delas. Quando as meninas viram que 
eu trazia laranjas ficaram todas 
contentes, porque nós gostamos 
muito de fruta. 

Também andámos a medir os 
quartos, para ver quantas camas lá 
cabiam. Passado pouco tempo anoi
teceu e tivemos que nos vir embora. 
Mas há por lá muito que ver. 

Nós andamos sempre à espera de 
ir para a casa nova, mas tem feito 
muito mau tempo desde o Natal. Es
peramos que Nosso Senhor mande 
uns dias de Sol, para podermos mu
dar. Nesta casa já cabem mais meni
nas e andam muitas pelas ruas cheias 
de frio e de fome, porque não têm 
casa para onde ir. 

O que é preciso é que os senhores 
não se esqueçam de que a temos de 
pagar e vão ajudando sempre, 
conforme puderem. 

Fátima 

• 
LAR DO PORTO 

Este artigo aparece pela saudade 
e disp os.i.ção d e alma. 

Eu começo já. 
Uma tarde destas, fui por aí fora. 
É ali na rna do Rosário, uma rua 

fidalga e movimentada. Ali também 
vivem escondidos. 

Bato à porta durante muito tempo, 
até que.por fim, veio uma rapariguita 
pelo barulho da porta . Convidou-me 
a entrar, e respondeu-me àcerca da 
pessoa em causa. Era lá em cima no 
último andar. Três lanços de esca
daria lngreme se sobe m para lá 
chegar. 

Aqui vive um home m já nosso 
conhecido - o Sr. Bastos. Este 
homem, quando o conhecemos, 
não o tivemos muito par a o nosso 
lado. Mais tar de, ficou-me a roer 
cá dentro por ele . 

Conversámos muito e soube da sua 
vida. O tempo não podia ser muito 
por conta de!es. 

A sua doença é dos pulmões, sem 
um e outro muito mal. O sangue tan
bém tem mal com e le. A vida é tnste. 
O quarto vale 200$00 por mês. Ele 
inválido ;a mulhe r trabalha aos dias, 
regressando a casa coml5$00 no fim 
de cada dia de trabalho. 

Por ISSO ele diz e bem: 
-Olhe senhor, isto é .uma desgra

ça. Eu doente, bastante doente. A 
renda caríssima. Não trabalho. Aos. 
dias, minha mulher vai ganhando 
alguma coisa. O senhorio só adia 
até ... Depois... enfim, nem um remé-

dio posso comprar. Tudo tão caro 1 
- Tem filhos? 
- Não tenho, não senhor. E para 

quê? Eles morriam de fome ... 
Pronto. É t•.ido. A força dos seus 

quarenta anos transformada em invá
lida pela sujeição de viver até ao 
fim com um típico selo - que é um 
imposto, o imposto da-consumação 
de sua vida triste. 

Sim, triste : - Para quê ter filhos, 
se eu aos poucos vou morrendo ?Que 
tristeza, senhor! 

O tempo terminara. Eu ia por mais 
alguns naquela tarde. Despedi-me 
como habitualmente fazemos. 

Ao chegar a casa, regressava da 
rua dos Caldeireiros onde mora a 
Sra. Irene. 

Eu só a conhecia da visita que fa
zia a nossa casa cada mês. Mas hoje, 
não. É também lá de cima do último 
andar. 

Um quarto que mais me apetece 
dizer um cortelho ou outra coisa 
qualquer, menos quarto de gente. 
Eu mal lá podia entrar. Eram papeis. 
Muitos papeis. Dois trapos de cober
tor muito velho; duas tábuas a um 
canto. 

Para que era aquilo? 
Os papeis para le ito do seu 

corpo ; os trapos para agasalho l 
Paga por aquilo 100$00 por mê s. 

Ela e a filha, bastante anormal. Muita 
miséria e está tudo dito. 

Senhores, aqui ficam estes dois 
depoimentos muito reais a p edirem 
remédio. Nós não podemos dar se 
não nos derem. Temos de ir por casa 
deles todos os meses. Os senhorios 
não os poupam. A doença deles é 
dura. E a impotência involuntária 
faz gana. 

A NOSSA CONFERENCIA - Não 
posso acabar este artigo sem uma 
palavra de censura ànossaConferên~ 
eia. É uma reunião que não faz sen~ 
tido. Anda pelas ruas da amargura. 
Não tem nenhuma alma. Limita-se 
a que alguns confrades visitem os 
seus Pobres, e esses são muito pou
cos ; talvez um terço dos dedos da 
mão esquerda chegue para marcar 
quantos isto fazem, não se reunindo 
para conversar dos problemas dos 
Pobres. Tem que haver forte Ressur
reição, compreenda-se também. 

OBRAS DO LAR - Vão andando. 
Já tem um arzinho de beleza. Pena é 
que demore bastante a vermo-lo 
acabado. O dinheiro já acabou. 
Muitos dos operários tiveram que 
mudar por causa dos cobres. 

Agora que estamos na altura dos 
peditórios os senhores não se es
queçam. 

Zé do Porto 

• 
TOJAL-----

Outra vez a capital com muitos se
los e esta carta que não resistimos 
a publicar: 

«De passagem. pelo Porto nos 
prim.eiros dias de Outubro p . p. 
tive oportunidade de ler o vosso 
jornal 484 de 29 de s~tembro p. p. 

Desse jornal além do m.ais, li 
o artigo ace rca dos selos usados 
e, franca:inente, sou alfacinha de 
gêma, fiquei cheia de brios, com.o 
s e diz em. linguage;m académ.ica. 

Apesar de que a m.inha corres
pondência é m.u ito limitada , pro· 
curei corresponder à chamada e 
depois de grande esforço, que 
considero míniino em r elaçã o ao 
fiin a que se destinam, a rranjei os 
selos que por este correio,em 
separado, remeto a V.. São 
apenas 1300 aproximadamente, 
m.uito poucos mas que bem podem 

AVEIRENSE 

mostrar a boa vontade desta alfa· 
cinha. 

Com os votos para que continue 
a receber muitos selos, subscre· 
vo-me com toda a consideração». 

Mas não há mais «alfacinhas de ge
ma»? Há sim senhor. Eles e elas têm 
aparecido e continuarão a aparecer 
se Deus quiser. Mais Porto, desta 
vez por intermédio de Arnalda Cân
dida com selos e 20$00 pelas melho
ras de uma prima também Cândida. 
E os Cândidos que ainda não apa't'c
ceram? ! Esperemos que a sua prima 
já se encontre de saúde são os nos
sos votos. Mais duas vezes o Porto, 
de F. Lucena e António da Silva e 
Sousa; outra vez os seminaristas 
do curso de Filosofia do Seminário 
dos Olivais ;mais Lisboa da assinan
te do Famoso, Maria da Luz Malhei
ro; á senhora D. Camélia Monteiro 
informamos que tudo o que nos envi
ou foi recebido e pedimos desculpa 
por não responder particular
mente. Bem haja por tudo e até á 
festa do Monumental.Atenção a Ro
ma. Recebemos do Sr. P.e Francisco 
Vackers muitos e bons selos 
italianos e votos de boas (estas. Mui
to obrigado. Mais uma vez do Sana
tório das Penhas da Saúde - Covi
lhã. É a segunda ou terce ira vez que 
comparecem. Bem hajam e mandem 
sempre. Mais selos de Envendos, 
de Maria Helena Dias e de Artur 
Alves de Valadares. E muitos do 
Montepio de Lisboa e entregues 
p e los vendedores. Finalmente vem 
Lourenço Marques com duas cartas 
registadas contendo muitos e bons 
selos, pelo que ocupará o Quadro 
d'Honra desta quinzena. Fazemos 
votos para que as nossas Provin
cias Ultramarinas sigam o exemplo 
do assinante 23274 ! 

A todos o nosso muito obrigado. 

SALA DE MUSICA - É bonita a 
nossa sala com todos os instrumentos 
que os nossos amigos tiveram a ama
bilidade de nos enviar. Mas preci
samos ainda da vossa colaboração. 
Temos necessidade de um profes
sor de música que nos desse, desin
teressadamente, algumas lições. 
Quem se oferece? A nossa festa no 
Monumental,este ano,tem de ser ain
da melhor e gostariamos para isso 
de apresentar já os nossos instru
mentos. Vamos a ver quem primeiro 
levanta o dedo. 

Por hoje é tudo. Não os queremos 
maçar mais e até á próxima qui.nze
na, se Deus quiser. 

SELOS USADOS - No último nú
mero não foi possivel publicar todo 
o artigo · que escrevemos, em vir
tude da falta de espaço. Por isso 
juntamos os poucos que havia a 
registar àqueles que na quinzena 
passada ficaram. De D. Florinda da 
Graça, de Macedo de Cavaleiros; 
de António Caetano Bernardo; de 
uma assinante amiga que pede 3 
Avé-Marias e cujo pedido já foi sa
tisfe ito e juntamos ao que já estava 
noutro Quadro d'Honra, que desta 
vez coube à Sra. D. Margarida Rosa 
Oliveira Marques Pinho, de Estar
r e ja. O nosso muito obrigado e pa
rabéns. 

CONFERf:NCIA-Dep ois d e larg o 
tempo sem actividade vicentina, 
a nossa Conferência voltou a reani
mar-se e Deus queira que os confra
des que agora a compõem estejam 
possuídos de um esp irito vicentino 
cap az de levar ao fim a Cr uz que 
sob re os seus ombros impôs. Os 
Pob res espe ram os vossos donati
vos e as vossas roupas. Em nome de
les muito obrigado. E até de hoje a 
quinze dias se Deus quiser. 

Cândido Pereir~ 

15 de Março 
As 21,30 

Os bilhetes para a nossa festa. 
já estão à venda no Teatr<> Avei. 
rense. 


