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Palavra da Igreja 

Fez em 4 de Agostc oito anos que, a propósito da orde~ ck um. dos nossos padres, o seu e 
nosso Bispo disse uma palavra ck aprovaçáq, que foi. a primeira expressão de compromüso ~ a 
Igreja proferiu a respeito da cObra da Rua>. Desde então, aquela data ~m sido gumdada como o 
nosso dia, pois que sendo nós da Igreja e acreditando que toda a eficácia da n.o.ssa acção nos vem 
dEla, de trabalharmos nEÚJ - nenhuma outra confirmQfâo nos pode ser melhor estímulo e mais dese
jado prémio do que a repetü;OO daque~ conde lá> que a Pai. Amhico foi dito pelo seu prelado, após a 
i>xperiência dos seus primeiros passos de cRecoveiro dos Pobru>. 

Entretanto foi amadureun.do no espúito dos cpadres da rua> a fórmula por que haviam tk 
nortear-se, uma vez que o grupo i.a crescendo e se impunha a ne~uidadd de alguma &tnllur~. A 
concl~ão a que chegámos, após esks anos ck reflexão, coincüliu com o ~nsanu""1 primeiro de Pai 
Américo: Sermo1 dos nossos Bispos, já que eoi. Seu nome é que nós vamos Ô$ ovellwu mais abanJo. 
1uula.s do Seu rebanho. 

E nesta mente red~mos as ooua.s «Normas ck Jlida> e Uaa, propwe1'MI, "'" "°"'°s Bispos, 
para que nos dissessem a Sua pal.avra de ~. que é para nós a bênção q1UJ nos gamnte o prosseguir. 

t esta palavra que, de alma ajoel/r.aàa em acção de ~ ao Senhor no~ Deus, nós domes o 
conhecer a todos os inulneráveis membros de Família da cObra da Rua>, que não 'llivem IOb a.s sua.s 

Quem desce a Avenida em 
direcção ao Ca.stelo do Queijo 
topa-o à. direita., entre o verde 
dos campos, marginando val& 
estreita de água turva.. As 
barracas de qUe é composto 
são fila. interminável. feltu e 
cobe~ de madeira. na maio
ria. a bairro de Pobrea. 

O intervalo franco que aep&
ra. a.a moradiu alrosaa e aJa.r-

, 

dfna.daa da Avenida vai permitindo vê-lo ao longe. Mal ao 
m&1PD10 tempo, dá-llOI oouiio ele estabelecer arripiante para.leio 
entre o viver humano. Aquelu ba.rr&cas de madeira dllto&m 
no pano de f'llndo do panorama. em que são erguidaa estaa belaa 
e apa.ra.tosaa vivendas. Outros dirão, que est.as sã.o um eaob· 
daJ.o para quem tem que se resignar a morar naq'IU9laa. Oon
trastesl Não se pode oulpar ninguém que a oulpa é repartida 
por muita gente. A culpa é ooleotiva. 

De longe não a distingo, mae sei que é uma delas. Con
funde-se com a.a dem&il. j metm0 igual a todas as outras. 1'oe 
b&irroa novoa, de cimento e tijolo, as caaaa também são todas 
iguais. Nisto os modunoa pl&nOI não levam vantagem:. O número 
30 não nos deixa. bater ao engano. 

O pai está doente. A mãe olha pelo rancho de filhoa 
pequenos. O Franklin, o maia velho doa irmãos, trabalha de 
servente de trolha. na construção civil • até o braço forte 

telhas, VUJS pu.üam em uníssono 
com o ~eu coraçáq. ------------------------~-----------

do lar, apesar dOI teDrol 16 
anos. Substitui já. o pai no 
grangear do S'llltento fammar. 
Mas o trabalho está sujeito a 
acidentes e estes a truncarem 
a. vida de muitae vidas. Fran
klin trabalha presentemente 
em edifício novo que vat já 
no q'Oarto piso. Subir carrega
do e descer para. tornar a. 
subir é o labor do dia. M.aa a 
hora. do findar do trabalho 
soa., e, definitivamente. Pran
klin cai do andaime, fraotura 
a coluna. e torna..se um imobl
lliado. Do hospital não pode 
transitar para o bairro, que 
este não é poiso digno dum 
mártir. 

E, como resrdta da leitwa elo 
documente que ele seria para 
pu.blicar em 16 de Julho (o que. 
inf e li: mente, ruio nos foi pos
sível), aquele nosso dia, que 
desde há oito anos vinha sendo 
o l de Agosto, passará agora a 
ser o 16 de Julho, data em qlU! 
Pai Américo nasceu. para o Céu 
,, etn que principiou a curnprir
·se a sua palavra: «Â minha 
Obra começa quando eu morrer>. 

Este 16 de Jrdho é, na verda
de, um novo começar da cObra 
da Rua>, vinte e cinco anos 
depois do primeiro. 

Ao entrar em Casa, depois 
da busca de pedra para a nova 
Aldeia, encontrei um garoto 
sentado nos degraus, em fren
te do refeitório. Ao lado, uma. 
pequena ma.la. e um embrulho, 
toda. a sua. herança.. 

Quis saber porque estava 
ali. Pess<>a. amiga, condofda 
com a sorte dele, trouxe-o e 
deixou-o. Na. família. não há 
ninguém capaz de o educar, 
de o conduzir. Não tem pai, e 
a mãe abandonou o lar. 

Deitei as mãos à cabeça. 

braço levantado faz paragem. 
- Ainda não tem lugar para 
mim? - Não. E a cabeça 
daquele corpo franzino e mal 
ajeitado inclina-se para o 
chão. - Quando me recebe? 

- De longe, voltei a olhar os 
alicerces da Casa Mãe... O 
refeitório para mais de cente
na e meia deles... a escola ... 

O>ntinua. na TERCEIRA. pág. 

O Seguro, mais a Ca.txa, 
mais a.a medidas de pro~ 

APROVACAO E 
BtNCAO DAS uNORMAS 
DE VIDA,. DOS cPADRES 

Pensei... A Casa. onde ora vi
vemos, superlotada como está, 
não tarda a ser armazém de 
Rapazes e não casa de famfiia. 
~ necessário coragem para en.. ·1------------------------____.! 
frentar situações destas. ~ 
preciso humitda.de para aceitar 
a. nossa. limitação. Tanto mais 
quanto o garoto se a.presenta 
assim, desprovido de tudo ... 

Continua na TERCEIRA página 

DA RUA» 

«No p~ximo dia 16 de Julho, 
t rês dias antes da data em 
que a Igreja oelebra. a festa 
litúrgica de S. Vicente de 
Pa.'lllo, o Apóstolo dos Pobres 
e o restaurador da. vida ecle
siástica. da França do século 
XVH, ocorre o a.niversárlo da 
morte do Padre Américo. 

A sua passagem pelo mundo 
foi labareda que lhe queimou 
o coração no amor dos Pobres 
e que despertou na alma de 
muitos, desde a Metrópole ao 
Ultramar, a inquietante preo
cup~ão dos o'lltros. 

Só Deus sabe quantos -
Sacerdotes, rellgiO&OI e leigos 

Olhei o pequeno ... Olhei, lá 
no fundo, a avenida de man
gueiras que va.i desembocar 
na nova Aldeia... Vi os alicer
ces da primeira Casa... Voltei 
a fitar os olhos humedecidos 
do garoto ... -A tua esperan
ça está acolá. - disse. 

De mala na mão, embrulho 
a.os ombros, voltou para a rua 
donde viera. Custa muito 1 Não 
deixes que este pequeno sofra 
por muito tempo & privação 
daquilo & que tem direito ... 

* * * 
A carrinha desliza para 

cumprir mais uma missão ao 
Continua na TERCEIRA ~ servi4}o do garoto da rua. Um A cru domina.. a o oentro, no panorama da bela S1Lla de viaitae do nosso cCaJ.várlo>. 



Ontem abracei o «Cha.rneco> 
e dei-lhe um beijo!. .. Com um 
sabor inesquecível 1 

O António Alves (sim ele 
foi este ano à. inspecção) é 
alfaiate. 

O a.no passado, n'llma con
versa. íntima, olhei para ele, 
e saíuJme : cTu podias estudar 
homem!.. . As vezes a.parecem
-nos empregos tão bons para 
gente com um oursozinho> 1 

- Se quiser, eu vou experi
mentar. 

E foi. 
Comegou no princípio de 

Novembro sõzinho. Na. 2°. 
época. arra.njou explicações 1... 
Senhoras de boa. vontade, 
num.a. dedicação ilimitada. e 
silenciosa. que tem Deus como 
Fim e Recompensa foram as 
suas auxiliares. O Ext. Frei 
Agostinho da. Cruz recebeu-o 
no último período. O Alves 
fez. p segundo a.no com boa 
classificaçãA>. Ainda. em perío
do de exames partiu o punho 
do braço direito. Teve de ser 
hospitalizado em Lisboa. onde 
passou quase todas as férias 
grandes num sofrimento ra
Mó.vel. 

Este a.no recomeçou e acaba 
de a.rra.nca.r a. secção de letras 
do 6°. ano. Exemplos destes 
nw casa com ta.ntos rapa
zes, como esta. e com tão gran
de percentagem de estuda.ntes 
são lições de um valor incal
culó.vel. Sempre que entrei no 

As pêgas estão na ordem do 
dia cá em casa! E são uma lição 
diária - porqu<' objecto do cui
dado e amor dos nossos Rapazes. 

1 fá dias já que a gente mirava 
e remirava uma delas na enca
dernação. Saltava, babadinha, de 
mesa pra mesa e da janr la pró 
telhado. Sentia-se fe.liz. Tão feliz 
como uma raínha ! 

Com o decorrer do tempo a 
ave poderia escapar a'Os nossos 
olhos - cheios de serviço e an
danças. Poderia. Mas não. 
Arrepelou a vulgaridade. 

Demos por vê-la de mão em 
mão, tratada carinhosamente. Ele 
pássaros caçados à fisga, ele 
bichos, ele broa, rJe couves, ele 
gaiola de janelas abertas. Aben
çoada liberdade! Nada falta à 
pêga da encadernação - menina 
bonita dos tipógrafos! E os 
DOS90S olhos dt>liciam-se. Silen
ciosos deuam correr o marfim. 
Antes pêgas que... E andamos 

L:a.r, durante o auo inteiro, 
saboreei a alegria reconforta.n. 
te de o ver agarradinho aos 
livros. As vezes, altas horu 
da. noite, era. eu quem ralhava 
e o obrigava a. deitar-se. 

A Senhora que lhe deu aa 
explicações necessárias de 
Francês e Inglês d.izia...me, 
outro dia, entusiasma.da.: <Eu 
às vezes tenho a. impressão de 
estar «hipnotizada.> pelo rapaz, 
tal é a sua. a.tenção>. 

Numa. época. em que se pro
clama a alarmante crise da. 
juventude, o valor deste jóvem 
não podia. ficar dentro das 
paredes da. Casa. do Gaiato, 
mas ele exige que o levemos 
a todos 0s jóvens do mundo 
e a. todos os pais que ta.n™ 
vezes sofrem a. desilusão de 
heróicos sacrifícios em favor 
dos filhos. 

P.e Acílio 

Celebrei em Benguela o dia 
28 de Julho. Foi muito feliz 
pa.ra. mim poder viver este dia 
em uma. das nossas Casas, 
depois de uma. .quinzena fora. 
O voltar de Moçambique e o 
ter a.li constata.do uma vez 
ma.is, junto d0s cEnca.necidoS>, 
o respeito, a. veneração que 
lhes ga.nha.ra. o Américo de 
Aguiar, naqueles a.nos de con. 
vivio anteriores a. 19-23, mais 
me fez saborear o significado 
para. nós da. ordenação sacer
dotal de Pai Américo. 

A nossa história comum 
começa então. A História não 
se faz com ses •.. , faz.se com 
f a.ctos. Mas ajuda-nos, certa
mente, a. encontra.rmo.nos na 

prá lirente; e ruminamos na 
grandeza simples de Pai Amé
rico; nos seus conceitos de eepi
ritualidade, educação, e pater
nidade. 

Há dias oâ'O «pintámos a 
manta>, como diz o povo. Não 1 
Foi em hora de descanso. Notá
mos estranho barulho a qut>brar 
o silêncio das máquinas. Intru
sos? Fomos ver. E eram! Dois 
santos intrusos - Asdrúbal e 
<..'1atateu>. Fiquei zangado, de 
m1:>mento. Quis advertir. Mas em 
décim'OS de segundo baixei o 
tom d<' voz ... 

- Que estavam a fazer? ! 

lfru M crime hedwn?o 
que causou a m~r 

repulsa ioi prati
cado por uma avó 

sem cor~ão>. Foi nestes prec~os 
termos que os jornais noticiaram 
o acto daquela nud her que, «JYVa 
se libertar de encargos e poder 

hist6ria da cObra. da. Rua>, a 
pergunta. sem resposta.: -
Onde estaria.mos nós neste dia, 
que seria.mos nós hoje, nós 
todos os qne somus a. F&milia., 
se há. 36 a.nos o Am6rioo de 
Aguiar não tivesse nascido 
Pai da. orden&9ão sacerdotal 
e Deus o não tivesse constituí.. 
do para. nós dom sagrado, o 
nosso Pai '1 

A pergunta. não tem res
posta. - insisto - mas leva
_nos a. constatar que, de facto, 
Deus entrelaçou as nossas 
vidas e a história de ce.da. um 
de nós passou a. ser um capí
tulo da. nossa história comum, 
que Pai Américo oomeçou a. 
escrever no dia. da. sua orde-

- A tratar da pêga .. . 

~ão pude mais. Fechei a boca. 
E el"s seguiram, porta fora, de 
cab"ça baixa. 

Apetec<'U-me, depois, cingir 
ambos ao meu peito, retribuindo 
o seu amor pela ave. O am'Or 
nato de dois irmãos nossos que 
sofreram dantes tanto desamor, 
como eu. 

Alto! Ia a fechar a oota, mas 
Sr. Padre José Maria diz que 
também já deu fé. E que já 
teve o cuidado de recomendar 
aos moços mais cuidadinho pela 
gaiola, dept>ndurada à janela. 
Além disso, que a pêga da Tipo
grafia não é a única cá em casa. 
Há outras. Sobretudo na sapata
ria. Ali, afirma cCaixa d'ôcu· 
los>, até mete rolas e tentilhões 
e melros. Um jardim zool6gicol 

Ora vejam os senhores como é 
bela a vida da nossa Aldeia 1 

Júlio Mendes 

Visado pela 
Comissão de Censura 

ir vitcr sin:inlun, numa cúl.ade 
alentejana. estrangulou u m a 
··riança de 4 anos. 

O Jacto citado merece, sem 
dúvida, a mawr reprov~ão. 
Sugere-nos, t.odavi.a, mais uma 
i:e.:::, algumas leves corisider~ões 
sobre o problema dos jóvens 
abandonados pelos pais ou ofi
cialmente sem ninguém. 

Milhares de crianças, todos os 
anos, conhecem a lu: do dia 

nação sacerdotal e que a. nós 
compete continuar. 

Ora a. nossa. hist6ria é o 
descrever de uma trajectória 
de salvação. Tem um sentido 
determina.do, um motor espe. 
cífico, que n<>s deverá. mover 
sem atropelo da. nossa. perso
nalidade, nem compromisso da. 
nossa. liberdade. 

Seguir um caminho não si
gnifica. nenhum ·destes riscos 1 
Seguir um caminho significa 
saber o que se quer e para. 
onde se vai e procurar forças 
para ir. 

A nossa. hiBt6ria. comu.m não 
atropela. a. hiBt6ria de cada. um 
de nós, nem atrofia a. nossa 
liberdade. Mas, porque co_ 
mum, exige-nos que oonheça.
mos o sentido dela. e o motor 
que nos deve conduzir ao lon. 
go dela. Como Pai Américo 
é quem começou a. escrevê-la., 
temos de procurar nele o sen
tido a conservar e a. f orça que 
nos há.de animar. 

Ora. o Américo de Aguiar 
foi sempre um homem bom -
uma. espécie de patriarca dos 
rapazes do seu tempo - como 
mais uma vez eu constatei 
junto dos cEncanecidoS>. Por 
isso que bom, Deus despertou
-lhe a. ânsia. de ser melhor e 
tal como um dia. o J óvem Rico 
de q'lle nos fala. o Eva.ngelho 
também ele se encontrou com 
Jesus e Lhe disse: - cBom 
Mestre, que hei.de fazer para 
alcançar a vida. eterna. '1> 

Ma.a, a.o contrá.rio do J óvem, 
ele bebeu a. resposta de Jesus 
e fez como Ele disse: e Vendeu 
o que tinha., deu tudo aos 
Pobres e foi a.pós o Mestre e 
seguiu-O>. 

Se não fizera. a.ssim, a Bila 
sorte era. a do Jóvem Rico, 
que «baixou os olhos e se 
afastou triste> - e a. sua hfa
t.ória. a.oa.bou a.li. E nós 1 - que 
seríamos nós hoje, onde esta.. 
ríamos neste di&, se ele não 
tomara por sentido a. resposta. 
de Jesus e por motor o des
prendimento de tudo?! 

Esta ânsia de :perfeição 
tornou-se esta.do no dia. da. sua. 
ordenação sacerdotal. Antes 
era. o Américo - o homem bom 
qne todos estimavam e respeL 
tava.m. Agora. é o Pai - o Pai 
de inúmeros filhos, qUe nós 
já nã.o sabemas contar e cada. 
vez menos seremos capazes de 
contar, na medida. em que 
continuarmos a. h.ist6ria comum 

m11s niio chegam a conhecer 
pelo menos um dos progenitores, 
n<io porque estes desapareçam 
rio número dos vivos, mas pot 
rom pleto ahandono º'" fuga à 
resp<msabiliáade própria dos 
pais. As consequências estão à 
1 ista: a fome, o frio e a privarão 
dos mais elementares carinhos e 
cuidados cond1uirãc, se ná<> à 
morte prematura. pelo menos i. 
doença física ou psíquica, come 
o atestam numerosos casos dt 
raquitismo e de def iciênc~ 
rieuro-vegelativ<is qu.e conhece
mos, para lá de muitas outra: 
perturb~ões ou anomalias. o~ 
jornais silenciam, porém. f. 
como, quiçá, haverá «nome.u 
envol vidos nestes casos, tanl01 
vezes .do.lorosí:Jsimos, este tipo 
de cr'1Tunosos não merece ai 

nossas «lwnraJ>. Gente csem 
coração> ou que se quer cliber 
tar de encargos> é só aquela qU< 
provoca a morte vicknta ' 
bmsca, A morte lenta, satânica 
mente prolongada no tempo 
pa_ra lá das aberrações e de/ or 
midades vi.síveis, não inkresso 
considerar. A <repulsa> não no: 
afecta, o que não impede oi 
inocentes de chamarem, an~ de 
mais, por lustú;a. 

Desta tribuna dos 4'/ilhos dt 
ninguém> continuaremos a lutar 
~episando. O desânimc não noi 
invade. Só q11eriamos, para j <. 
e ao menos, que aquela lei d< 
def es<t da família aprovada lu. 
já bastantes anos no mais eler;adc 
cscalrío da represenJ,açiio nacio 
nal, não tivesse sido em vãc 1 

qur nós e o bem intencionadc 
Dcputrulo autor do seu projectc 
tivéssemos a dila de ver recom 
pensados os esforços feitos pare 
a protecção dn integridade /a 
miliar, sentindo em plena execu 
Ç<io medidas adequadas, doa ( 
quem doer, custe o que cu.star 
Yum regime de irresponsabiü 
daáe depressa chegaremos a< 
<'tlf)s. Sem regresso a Nm:ar. 
rufo será possível progress< 
.focial cristãc, como escreveu Pa 
Américo. Fora disto só podere 
mos conhecer miséria e de!agre 
gaçiio. E a gravidade ela doençi 
exlge reuiédi.o eficaz. Porqw 
esperam-0s ? 

• • • 

O
BR!GAÇôES iMrenks à 

noss<U responsabüi,. 
dades têm-nos ~ 
a. instalações dUITk 

1 nstituição onde se <kbakm pro 
blemas d-Os chamados menore1 
Para /,á da deficiência das insla 

Continua na QUARTA págin1 

que ele começou há. 36 a.noa 
Que dia. grande é para nÕI 

o 28 de Julho 1 Que o Senhoi 
nos ajude a. apreender-lhe a 
riqueza de significado. E nOI 
dê a. ânsia e a. decisão que de1 
a.o nosso Pai. E assim conti 
nuaremos a história. que el1 
começou: seguindo a.p6s Jesus 
movidos pelo desprendimentA 
de tudo que passa. 



Palavra da Igreja 
- encontraram no seu exem
plo, nas suas paJavras ou nos 
seus escritos, a. revelaçã.o <1a. o 
estimulo da autêntica. caridade 
cristã. 

Para empregar uma. expres
são bíblica. que o Concílio con... 
sagrou, pode dizer-se que o 
Padre Américo tinha o «caris
·ma» da. evangelização dos Po
bres. 

Estes souberam retribuir_ 
-lhe na. morte a dedicação que 
lhes consagrou na. vida. O 
Porto e o País inteiro jamais 
esquecerão o espectá.culo a.o 
mesmo tempo doloroso e triun
fal (se é lícito empregar aqui 
tal palavra) que foi o cortejo 
que o acompanhou à sepultu
ra.. 

Durante a.nos inteiros, pri
meiro em Coimbra e depois em 
Paço de Sousa e ma.is ou me
nos por todo o País, ele f Oi o 
«recoveiro» dos Pobres, visi. 
tando-0s nas suas casas, a.ten. 
<Jendo-os nas suas necessida_ 
des, tomando à sua. conta as 
crianças sem família. ou em pe_ 
rigo moral. 

Na. educação das crianças o 
Padre Américo foi um peda
gogo que honra a. gloriosa. tra
dição da Igreja nesta matéria. 

Nele o a.mor e a. intuição le
varam-no a descobrir o que 
noutros seria fruto da. refle
xão e do esforço. O carácter 
educativo do trabalho; a im
portância. do espírito de ini
cia tiva. e do auto-governo, 
(quando deixado à. ida.de e à 
capacidade do educando), o 
sentido de responsabilidade, a. 
pl'omoção dos valores humanos 
e a selecçâio dos que se reve
lam m:a.is capazes - tudo is
to, realizado duma maneira 
extremamente simples, e ani
mado por uma. esclarecida. for
mação religiosa., que não se 
impõe de fora, mas vai a.o en
contro dos apelos espontâneos 
ma.is ou menos la.tentes na. &L 
ma dos jovens, fez do Padre 
Américo um grande mestre da. 
pedagogia cristã. 1 

Continuação da página UM 

fosse «SU&». Ele sabia-se um 
Sacerdote da Igreja, inserido 
na Igreja, servindo em nome 
da Igreja. 

Nas horas mais importantes 
da sua missão de bem-fazer, 
com admirável espírito de fé, 
ele procurava. a palavra de or
dem da Igreja - e a Igreja. 
era primàriamente o seu Bis
p,o. Não foi só nos escritos que 
ele repetia a pa.la.vra de Santo 
Inácio: Nihil sine Episcopo: 
foi antes de ma.is, nas SUas ati
tudes e nos seus. gestos. 

Daí lhe vinha a «segurança» 
e a autenticidade do seu ap.os_ 
to lado. 

Este é o selo das obras que 
nãomorr&m. 

A «Obra da Rua.» continua 
viva. depois da morte do seu 
fundador. 

A evangelização dos Pobres, 
designada.mente da criança 
abandonada que " Espírito 
Santo lhe inspiro'tl como sua 
missão específica, apaixonou, 
a exemplo seu, muitas a.1mas 
de Seminaristas e de Sacerdo
tes. 

Mesmo aqueles que não pu.. 
deram segm-lo, porque desti.. 
na.dos pelos seus Bispos a ou
tras tarefas, ganharam com o 
seu contacto e com a leit'tlra 
desse jornal, único no género, 
que se cha.ma «0 Gaia.to». 

Mas alguns puderam segui
.lo mais de perto, e, depoib da 
morte, toma.raim nas mãos, fiéis 
ao espírito do Funda.dor, a he
rança transmitida. São Sacer
dotes diocesanos, que, sem dei
xarem de estar incardina.dos 
nas suas Dioceses e continuan_ 
do unidos pelos laços de obe
diência e de caridade a.os seus 
Bispos, receberam a. específica 
missão de evangelização dos 
Pobres. Por eles a Igreja quer 
estar presente no m'lllldo dos 
nossos irmãos ~ caíd<>s e 
mais abandonados, nomeada
mente a criança sem família. 
ou em perigo moral e o doente 
incurável». 

A esta missão deu o Funda_ 
dor o noon'e de «Obra da Rua», 
a qual tem personalidade jurí
dica. n.o foro ca.n6nico e c:llvil. 

Os sacerdotes que, com per
missão dos respectivos Prela
dos e seguindo o chamamento 
especial de Deus, se encontram 
a.o serviço da. «Obra. da R'lla.» 
constituem uma família, ligada 
entre si pelos laços da ca.rida_ 
de fraterna e pelo objectivo 
C(}mum que constituiu a. voca
ção específica do Fundador. 
Porém, para mais fàcilm.ente 
atingirem o fim a. que foram 
chamados, elegem dentre eles 
o seu Superior, a q'llem ficam 
vinculados pela virtude, em
bora não pelo voto, de obediên
cia. 

O Superior legitimamente 
eleito é confirmado pelo Ordi
nário do lugar onde se encon
tra a Casa-Mãe. 

Os Sacerdotes que trabalham 
na «Obra da Rua» orientam-se 
por alguns princípios: antes 
de ma.is, por aqueles q'lle se 
encontram consignados Das pá
ginas d.o Evangelho e os que 
a $8.bedoria da Igreja daque
les deduziu. 

Dada, porém, a sua missão 
especifica., regem-se também, 
no exercício desta, por normas 
que foram colhidas no contacto 
pessoal e na meditação dos es.- • 
critos do Fundador, tendo 
muitas dessas normas a pr6. 
pria redacção literal dele, 

Pelo presente documento, 
oomo Ordinário do lugar a. c'O.
ja jurisdição pertencem os 
actua.is «Padres da. Rua.», 
aprova.mos e abençoa.mos essas 
normas, a título de experiên
cia. 

Qualquer modificação que 
esta venha a aconselhar, ser
..nos-á antecipada.mente pro. 
posta para a devida aprova
ção. 

Os Prelados que têm Sa
cerdotes seus ao serviço 
da «Obra da Rua» 

Fátima., 3 de Jlulho de 1966. 

t Manuel, Cardeal Patr"iarca 
t Ernesto, Arcebispo Bispo de 

Coimbra 
·r Florentino, Adm. Apost. do 

Porto 
t Manuel, Bispo de Bragança 
·;· Manuel, Bispo de Aveiro» 

Encomendas enviadas: Para 
A veiras de Cima, 1 passa.dei. 
ra. e 2 carpetes; Canegado, 1 
chaJe, 1 jogo de ca.ma. e duas 
camisas de noite; Palmela, l 
combin.a.çâlO de ma.lha. e um 
chale; Lisboa, 1 manta. de ttre
las e um cha.le. outra. vez Lis
boa, 2 chales, 6 camis.olas e 
10 peg'&S; Angola, 3 colchas 
em lã e algodão; Barcelos, 1 
chale, 1 echarpe e 2 pegas; 
Benfica, 2 capãs, «sendo uma 
para mim, e outra para a. mi
nha criada. Se lhe hei-de ofe
recer outra prenda., ofereço-lhe 
esse trabalho feito pelas vossas 
pequenas». Se toda.g a.s senho.. 
ras assi'Dl fizessem, que bom 
seria para nós ! Besteiros, 3 
capas. Temos muitas feitas à 
espera dos vossos pedidos. 
Lisboa, 1 chale. «QUe branqui
nho e fofinho!» São assim as 
expressões de quem nos quer 
bem. Para Gondomar, 60 ca
misolas para uma. Creche. Há, 
tantas Creches, Patrona.tos, 
A.silos, que podiam agasalhar 
os seus beneficiários com os 
nossos trabalhos. Aveiro, uma 
capa.; Evora, um avental para 
criada; S.to Amaro de Oeiras, 
1 camisa. de dormir; Carva
lhos, 2 vestidôs de criança e 
1 avental; Alcobaça., uma saia, 
um vestido e uma oa.misa. para 
hoonem e dois aventais. Ooono 
vêem, as peças de costura 
começam a ter saída. Até. para 
a Casa do GaiatiO de Paço de 
Sousa., se fizeram 100 camisas. 
Pa.n. a. Beira, 2 mantas de ti· 

Calvário 
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ao acidente não comparecem. 
Batem-nos à porta. outras por
tas que remedeiam. Tudo lle 
fiscaliza. Mas o suborno é um 
facto. Os olhos tapa.dos outro. 
E o Calvário um da.do concre
to, onde repoUS'llrm os que vão 
caíndo, como o Frankllm. Ei
-lo, a. bradar por justiça em 
prol de outros Franklins, no 
alto dos andaimes, de gamela. 
ao ombro, carrega.da. de mas· 
sa, olhando das alturas os ho
mens que passam na estrada, 
tão pequenos, tão iguais ians 
a.os outros, vistos de cima, co
m10 Deus nos vê a tod0$ n6s. 

Padre Baptista 

Não é de esquecer a obra do 
doente incurável à qual ele deu 
o nome significativo de «Cal
vário». Um doente nestas c:nr. 
cunstâncias corre o risco de 
ser considerado e de se con
siderar a si mesmo (se está. em .----------------------------!.------------
condições de o fazer) um ser 
inútil no mundo. 

O Padre Américo teve a in. 
tuição do valor do sofrimento 
SeD!J esperança. Este é, para 
quem tem de o sofrer, um a.pe
lo e oomo que uma exigência. 
de um outro mundo, onde pos
sam ser compensadas as desi
gualdades e as angústias sem 
remédio que existem neste, e 
para quem tem de o cuidar, o 
convite a um a.cto de fé perm&
nente na presença de Jesus, 
escondido no corpo do doente 
incurável. Toda. a compenaa
gio humana se encontra. arre
dada. desta tarefa.. Por isso a. 
obra. elo cOa.lvá.rio~ eonstitui 
a. expressão mais pUra da fé 
do Padre AmériCiO e dos seus 
continuadores. 

Nunca o Padre Américo, no 
trabalho de a.mparo e wcorro 
aos Pobres, quis f&Zer obra que 

AREIAS DO CAVACO 
Cont. da. PRIMEIRA pá.gina. 

as oficinas... a • capela... as 
casas de habitação... - Não 
sei quando te poderei rece
ber... E vio-o partir, desani· 
mado. ~.\ carrinha arrancou 
também à pr<Ycura de madeira, 
tijolo, cimento, ferro, mosaico, 
azulejo... Trouxe um abraço 
para os mais pequeninos com 
170$00, da Oatumbela; 20 
sacos de cimento de Fonseoa 
& Irmão, de Benguela; llUÚs 
100$00 e mão se esqueçam 
de mim nas vossas orações>. 
350$00 de pessoa awiga, de 
Benguela. 100$00 metropolita
nos de Ljsboa; outro tanto da 

Catumbela . .As alunas do ~ceu 
de Benguela, vieram. com o 
produto da sua festa de fina· 
listas, 870$00; mais 50$00, de 
«uma amiguinha. dos Gaiat08>. 
Mais esta do Lobito: «Todas 
as semanas compro um bilhete 
de lota.ria., da qual um vigés
simo se destina sempre à vossa 
bela Obra. Ora, como a sema
na passa.da, o bilhete, graças 
a Deus, foi premiado, aqui 
junto 250$00. Oxalá que 
daqui a pouco seja muito 
mais». 200$00+50$00+ 150$00, 
de anónimos. Mais 22 sacos de 
cimento do Lobito e mais 30, 
do mesmo sítio. Três camione
tes de tijolo da Catumbela, 
mais uma de Benguela, e outra 

do Lobito. Duas cargas de 
pedra e uma de brita. 

Há tanto dinheiro que se 
estraga!. .. 

Padre Manuel 

P. S. - Saibam os senhores 
de Benguela que a nossr. Festa 
no Monumental é já. no pró
ximo dia 18 do mês corrente. 

De'llS queira este número 
a.inda. chegue a tempo de dar 
notícia a todos os benguelen
ses. E que o Monumental se 
encba tanto, tanto, que haja 
necessidade de bisar a Festa.. 

O R 01 N S 
relas e dois casa.qUinh.'06 para 
g·ém.eos. 

De três anónimos, recebe.. 
mos 20$00, 30$00 e 10$00. Da. 
Avó de Mosca.vide, a. oferta 
do costume. Para. a. Conferên
cia. do Tojal, foram algumas 
peças de vestuário, segundo 
a intenção de uma. Snr.a. de 
Lisboa. Alguém que deseja. ser 
Mãe, e anseia de Deus essa 
Graça, diz assim: «Com a mi
nha admiração pela. vossa 
Obra, incluo 60$ do meu orde
nado que, não fazendo dif eren.. 
ça, me permite mostx.-ar simpa
t~ pelos vossos trabalhos. Que
na. que essa peça fosse depois 
enviada ao Calvário». Foi 
cumprido o seu desejo. Leiria, 
pede uma capa. «Que bonita, 
confesso, não pensava. que tra
balhava.mi tão bem! Parabéns 
a quem a. executou:.. Na me
dida. do possível proC'llrá.m.os 
fa.zer sempre melhor, mas há 
sempre que atender que são 
crianças as que fazem todos 
os trabalhos. Para Rio Maior, 
1 par de s6quetes e 2 sacas 
de guardanapos. Oast. Branco, 
3 chales dos pequenos; Palme
la., 1 ohale; Coimbra, 2 pegas, 
e duas sa.oa.s de guardana.pos. 
«Gostei do trabalho embora 
simples». Braga, 1 carpete e 4 
tapetes. Temos um par feito, 
cujo preço é 170$00. Quem o 
deseja? ... Para. · o «O&SO> que 
expus no penúltimo número, 
temos recebido algumas of er
ta.s, sendo as maiores bol&
da.s... de· Lisboa com.o não 
podia. deixar de sei! ... Quem 
não há-de amar ~ta encanta
dora. terra e seus ha.bitantes, 
que tantas lágrimas de alegria 
me faz derramar com o seu 
entusiasmo e apoio? ... Obriga
do. 

Maria .Augusta 

M<ds um casamenlo! Jorge 
( ex-«Âreosa») e esposa. 



LAR DE COIMBRA 

e Praia - Cá nos encontramos 
uma vez mais na tradicional 

praia de Mira. Em. gozo de férias 
está agora o primeiro grupo quase 
todo constituido por malta miúda. 

O que certamente oonstitui sur
presa para todos ou quase todos 
dos nossos leitores é a forma como 
organizámos as nossas férias este 
ano. Pois podem já todos ficar a 
saber que agora demos em cam
pistas. Exactamente ! É um acam
pamento, no meio da floresta, 
um pouco retirado do povoado, 
que este ano atracámos. 

Aqui está-se que é uma beleza. 
Nada nos preocupa, nada nos 
inquieta. Um pouco de cuidado 
pelo bom andamento das coisas 
do campo, e de resto tudo é sossego, 
silêncio e calma. 

lações e do excessivo traba/Jw 
que sobreca"ega os respeclivos 
servütores, prejudicando a admi
nistração da ftutiça, apesar do 
zêlo e da dedicação indiscutíveis, 
ifa:·nos pena da morosidade q~ 
os própri-Os diplomas legai-s 
exigem para tratar de certos 
casos, a exigirem procedimento 
urgente, sumário, Quase desani
mamos de levar àvante certos 
procedimentos. O tempo gasto e 
as vezes que exigem a nossa pre· 
sença não se coarluna com os 
Mssos afazeres. 

Durante as nossas andanças 
pela I nstuuição referida, temos 
tomado conlieoimento ou prea· 
senti.do o su~ para ver 
melhor até que ponto chegou já 
a dissolução familiar e como é 
urgente, como acima sugerimos, 
tomar medi.das adequadas para 
impedir o seu alastrament.o. Uma 
estátua simbolizando a virwde 
da Caridade, com uma c~ 
ao colo e outra pelas mãos, lem
bra·nos, ao fundo dumas esca
das, o oomin.lw a seguir e, por 
antíJese, os atropei.o, cometidos 
pela sua inobservância. De resto, 
antes da Caridade ainda está. a 
Justiça. Sem efus pobres de nós! 

* * * 

OUTRA dificuldade. Não 
temos médico priva· 
tivo, que nos asslsta 
regularmente. t uma 

das nossas necessidades mais 
prementes. Entre os abnegados 
di,scípu'los de Hipócraks não 

TRANSPORTADO NOS 
PARA ANGOLA 

No acampamento temos seis bar
racas que 99rvem de camaratas, 
uma outra onde há uma cozinha 
arranjada à pressa, munida dum 
cozinheiro que não é mau de todo 
(Ó Tonha, não te desmanches 
quando leres isto); e o resto é 
tudo ao ar livre: refeitório, lava
tórios e um modesto santuário. 

A entrada, onde uma corda 
serve de portão, encontra-se uma 
tabuleta com a respectiva legenda: 
CASA DO GAIATO. 

Se algum dia nos quiserem vi
sitar, já sabem o que diz a legenda 
e posso também informar-vos de 
que o nosso acampamento fica 
atrás da casa da Sagrada Familia. 
A primeira visita que tivemos foi 
a do Sr. Presidente da Câmara 
que já voltou a trazer bacalhau. 

e Lar - Estamos numa época do 
ano em que é forçoso desfa· 

zer um hábito já adquirido pelos 
nossos leitores. Procurarem no jornal 

Zl 
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existirá, porventura, quem nos 
queira assistir uma vez por se· 
mana? Os Rapazes precisam. 
Eis o Msso cartão de recomen· 
dação. 

* * * 

A 
serralliari.a reabriu. Tem 

mestre e um grupo 
de discípulos. Podels 
fazer as vossas en· 

comendas. Não temais cescal· 
dões». E a qualUlade dos traba
lhos não nos deixará ficar mal. 
Garanti.do. 

* * • 
Â precisão absolula de 

dispormos de um /,ar 
para os nossos Ra· 
pazes que estudam. ou 

trabalham na Capita/,. No Porto, 
em Coimbra e em Setúbal, 
graçru a Deus, as coisas estão 
resolvidas ou em vi& de solu
ção. A casa que ocupamos não 
oferece as condições indispensá· 
veis e, além disso, o seu aluguer 
cwta-nos 36 contos anuais, o que 
é dema.!iado para as nossas 
posses. Não lia.verá alguém capaz 
de se despojar em vida, como 
sucede às vezes paro além da 
morte, de uma das suas resi
dências? t no dar que se re~be ... 

PADRE LUIZ 

A VlôES DA T. A • P • 
E MOÇAMBIQUE 

uma croruca do Lar de Coimbra 
e enfiarem o barrete. Pois passo a 
falar-vos do Lar. 

Começo por dizer-vos dos re
sultados finais do ano esoolar da 
rapaziada. O aspecto geral não foi 
melhor do que aquilo que se es
perava, mas creio que pelo menos 
a maior parte se esforçou e fez o 
que pôde. 

Assim no Colégio, Satélite passou 
para o 4. • ano, Manel fez o 2. • 
e Fernando o S. •. Crisanto acabou 
o 7.• e o 1.0 do Magistério. O Silva 
ficou com uma do 7.• para Outubro. 
O Veiga que andava em ciências 
do 5. •, reprovou. 

Na escola Comercial e Industrial, 
dos do 1. • ano só o Manel Pi torro 
é que se atirou aos livros; os 
outros dois que para o ano lhes 
peguem com mais força; o Jorge 
reprovou a geografia, mas con
seguiu safar-.se de outras ; o Manel 
Ferreira passou para o 3.• ano. 
O Joaquim fez o s.• ano. Na Indústria 
marca presença o Nunes que este 
ano transpôs a barreira do 4. • ano. 

Depois dos resultados escolares, 
vou·vos pôr a par duns pequenos 
progressos locais. São eles, nada 
mais nada menos, que o ingresso 
no nosso Lar de um frigorífico em 
2.• mão, wna máquina de lavar 
roupa e outra de limpar a casa. 

Já era tempo de tirar as dores 
de cabeça à Sr.• Maria da Lw:. 

Ant6nio Ferreira da Silva 

• 
BENGUELA 

Amigos leitores, espero a vossa 
boa disposição para lerem a minha 
crónica. A nossa Obra sempre co
meçou muito a sério. Deus tem-nos 
ajudado muito em todas as cir
cunst4ncias e dificuldades que nos 
têm surgido. Ela começou pela Casa 
Mãe, onde estarão as maiores 
responsabilidades porque ficarão 
os escritórios, um refeitório para 
180 rapazes, os dormitórios para 
os mais pequenos, ou sej81Jl os 
«batatinhas», e muito mais coisas. 
N6s temos confiança em Deus. 
Ele tem·nos ajudado muito por 
intermédio de vós, amigos leitores. 

Porque se Ele não nos ajudasse 
que seria de n6s? E que seria desta 
grandiosa Obra se ela fosse cons-
truida só por nós, homens da terra? 
Coitadinha dela, nem sequer che
gava a meio. Mas como temos 
confiança nEle... porque só Ele 
é que tem força para abrir os vossos 
corações. E nós temos notado isso. 
Temos sido muito acarinhados. O 
nome da Casa do Gaiato tem sido 
muito bem recebido em todos 
os Armazéns, em todas as Fábricas, 
e em todas as casas. Todos nos têm 
ajudado com wn sorriso de amizade. 
Oxalá que essa amizade não des
faleça, pelo contrário aumente cada 
vez mais e ganhem mais coragem 
para darem aquilo que nós mais 
abaixo pedimos. 

Meus Senhores, Deus queira que 
a pedra dos alicerces e a telha 
para cobrir a Casa Mãe seja fruto 
das vossas ofertas. 

PRECISAMOS : 

e Pedra, muita pedra, cimento, bri-
ta. ferro, madeira, vidros, mosai

cos e tudo o que pertence a obras. 
Tudo isto, sem contar os cl\eque. 
zinhos do costume. Um dia destes, 
um rapaz chamado Rui perguntou· 
-me quais são os Senhores que nos 
dão mais coisas. Se os de Lobito 
ou os de Benguela. 

A minha resposta foi a seguinte : 
desculpa, mas essa pergunta é um 
pouco indiscreta. Mas, para mim, 
parece que são os de Benguela. 
O Rui disse : olha que não. Parece 
que são os do Lobito. E começamos 
a discutir a torto e a direito e não 
havia maneira de acabar a confusão. 
Depois, disse-lhe: só há um remédio 
é combinar com os Senhores e 
depois eles lá resolvem o problema. 

O Rui perguntou-me : e como é 
que eles resolvem o problema? 

É muito simples : conforme 
eles vão oferecendo as coisas, 
nós perguntamos ao Sr. Padre 
Manuel quem ofereceu, se Coram os 
do Lobito ou os de Benguela e 
depois fazemos a . classificação. Va
mos lá ver quem ganha se sou eu 
ou se és tu .. . 

António A. Pereira de Almeida 

• 
BELÉIYI 

e Concurso de chapéus e chi-
nelos - No domingo passado 

a nossa Mãe chegou à varanda 
e chamou as do recreio das mais 
novas e disse : vamos fazer um 
concurso de chapêus e chinelos 
e são feitos de folhas presas com 
carumas e podem arrancar folhas 
de figueira, de videira, de laran
jeira, mas cuidado em não arran
carem ramos e às 4 horas têm de os 
apresentar. Disse também às mais 
crescidas. 

Fomos logo cada uma tratar do 
serviço. Fazíamos tir~ muito com
pridas, para formarmos os cha
péus mas não era muito fácil, 
porque se partiam as carumas 
e as folhas desprendiam-se wnas 
das outras. Muitas perdiam a pa
ciência e diziam : «já não faço 
mais», mas continuavam. 

Por fim, chegaram as 4 horas, 
e fomos merendar. Depois a nossa 
Mãe chamou as mais velhas para 
o nosso recreio. Mandou buscar 
crês bancos e pôs-nos em fila. 
A nossa Mãe, a Nelinha, e a Mãe 
Ofélia eram o júri e a Nelinha era 
o Presidente. 

A nossa Mãe chamou cada uma 
a amostrar o chapéu. Eram todos de 
moda diferente. Por fim, disse que 
os que gostava mais de usar que 
era o da Zinha, da Lindita e do meu, 
pois estavam na moda. 

Os chinelos também estavam 
muito engraçados. A esoolha não 
se sabia o que havia de ser. Então 
a nossa Mãe disse: «como é o 
primeiro concurso, dou a todas 
que fizeram>>. Foi a casa e trouxe 
nos bolsos as prendas. A Nelinha 
foi uma cometa, ao Pintainho e à 
Laidita uma caiJCa de lápis de cor, 
à Sãozita e à Zinha uma aparadeira, 
à Edite e à Fatita como vieram há 
pouoo tempo deu-lhes urn lenço 
de cabeça, à Lurdes e à Deolinda 
uns brincos, à Madalena deu·lhe 
um gancho pois ela precisava 
dum, à Mi?ita um chapéu de palha 
e outro à Nelinha, a mim e à Edite 
wna lapiseira, à Lindita um agulheiro 
do íeitio de uma bolota e à Díli 
uma caixa. Ficámos todas contentes 
com as prendas. 

Fatinha 

e 011 exames - Este ano, mais 
três Belenitas que fizeram o 

exame e graças a Deus ficámos bem. 
A primeira a fazer exame fui eu. 
No dia 14 de Julho é que fizeram 
a Lindita e a Díli. Onde nós fomos 
fazer exame foi ao Bairro. Mas 
antes de fazermos o nosso exame 
fomos ver algWlB, para quando 
chegasse a nossa vez já sabermos 
muitas ooisas que nós não sabía
mos. 

Um dia, quando fomos ver exa
mes, uma senhora ofereceu-nos 
o carro para nos trazer a casa e 
também para ficar a saber o ca
minho para a nossa casa. 

Quando cá chegámos fomos comer 
e no fim eu fui costurar e as outras 
que ainda não tinham feito o exame 
foram estudar. 

Eu, que já tinha feito exame e 
como tinha ficado bem fiquei muito 
contente. 

Na escola do Bairro, nenhwna 
ficou reprovada. Todas ficámos 
muito contentes por termos ficado 
bem. 

O júri era muito bonzinho, pois 
nós sabiamos pouco. 

PJ\fO DE SOUSJI 
e 29 de Julho. Manhã cedo, ca-

minhámos para a capela para 
assistirmos à Missa em acção de 
graças pela passagem do 36. • 
aniversário da ordenação sacer
dotal de Pai Américo. 

A homilia, Senhor Padre Zé 
Maria disse em poucas mas si
gnificativas palavras, o que de 
importante aquele dia tinha 
para nós. Relembrou os sacrificios 
e privações que Pai Américo passou 
para que a sua Obra singrasse. 
Disse também das incompreen
sões daqueles que dele faziam 
um louco, como tantas vezes seus 
ouvidos escutaram. Pai Américo, po
rém, indiferente a tudo isso, prosse
guiu na sua caminhada heróica tendo 
como prémio do seu esforço, um 
lugar junto dAquele que lhe ins
pirou o que hoje se chama Obra 
da Rua. 

Peçamos ao Senhor, para que 
Pai Américo, lá do céu, continue a 
velar e a pedir por nós, como 
até aqui tem feito. 

e No passado dia 20 de Julho. 
deu à lw: wri lindo e robusto rapaz, 
a Elisa, esposa do Quim «Car· 
pinteiro». 

É imensa a alegria quando se é 
pai pela primeira vez. Assim acon
teceu com o Quim, que não cabia 
em si de contente por ter um rapaz 
que «é muito parecido comigo». 

Por nossa parte, formulamos oa 
votos de que a sua felicidade 
perdure pela vida fora, e oxalá que 
o Nuno Henrique saia ao Pai. 
Porque, se assim for, temos ho
mem ... 

e Nos perdoe o Senhor Abraão, 
se com isto se zangar. Porém, 

nós somos amigos da brincadeira 
e gostamos da mesma sempre 
que ela se toma engraçada. 

Há dias, foi preciso um aperitivo ... 
Senhor Abraão disse nada ter e, 
por conseguinte, teve de desistir 
quem dele precisava. A certa altura 
porém, resolveu procurar pelos 
armários e disse ter encontrado 
um queijo muito jeitoso, mas que 
devia estar já muito rijo e, portanto, 
difícil de roer. Preparava-se para 
o partir e ... não queiram saber! 
Em vez do queijo, era uma esponja 
com o formato do mesmo!. .. Pegou, 
apertou e disse : «Ora bolas. 
Afinal julguei ter aqui um queijo e 
aparece-me uma esponja! Há tanto 
tempo que estava tão deireitinho 
dentro desta tijela, que eu até 
pensei ... » 

Fausto Teixeira 

• 
IETU114L 
e Aniversário - Dia do Sangue 

de Cristo. 
Há dez anos que esta nossa Casa 

abriu as portas para abrigar os 
que não tinham famWa. Pai Amérioo 
esoolhera aquele dia confiado na 
eficácia redentora que o Sangue 
do Senhor provoca. Ele sabia 
que Cristo não é um dador de 
sangue qualquer que vai ao hos
pital para dar um bocadinho. Pai 
Amérioo compreendia o Grande 
Amor d' Aquele dador que repar
tiu todo o sangue que tinha, para 
que toda a Humanidade fizesse a 
Vontade do Pai. 

Neste dia, como dos mais anos, 
fizemos a nossa Cesta. Começou 
com a reunião na Capela. Dissemos 
obrigado ao Senhor pelo sangue 
que nos tem alimentado. 

Depois, tudo pulou prá furgo
neta e pró tractor e fomos passar 
o dia na praia. 

Senhor Padre Carlos, como an· 
dava cá por baixo, e como lhe 
cheirou a festa, apareceu lá para 
comungar connosco. À tardinha 
regressámos em algazarra, e reu
nimo-nos de novo na capela 
a darmos graças a Deus porque 
nos tirou do lixo e da ignorêdc:la, e 
nos trouxe para onde O oonhece
mos e sentimos o calor do Seu Amor. 

Ern&to Pinto 




