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UM APRA.ZWEL RECANTO DO NOSSO cCA.LVARIO>, 
DE BEIRE. 

Deixá.mos Lourenço Marques satisfeitos, P.e Telmo e eu. O acolhimento que n<>s prestaram 
foi ama das impressões de vida oonfiante e progressiva que experimentámos durante a breve 
semana da n<>11& estadia. Há dois anoa magoara.me um certo marasmo que notei. Daí a ainda 
maior alegria. no oonata.tar deste rell&8cim.ento. 

A gente de JtlOf&IDbique é hospitaleira e nós oontamos por lá muitos e bons Amigos. Embora 
ohegados de svpreaa, 4epre1sa deram por n6s e nos rodearam de um carinho que não foi 
novidade, mu alte Mmfre bem. 

Pom~ ali ollamados por algu6m que, conhecendo a Obra e estimando.a e aenbdo a 111& 
neceuidade em fa"1' de tantos rapazes sem Pamília que já por lá abundam, resolveu 4e1p<>jar • 
• se 1111 vida do qu la.é. auito nos deatin&ra para depois: uma propriedade perto da 16dade, cmde 
inata.lar uma Oua do Gaiato. 

ló a indstênct& tã.o amiga quão humilde, porquanio a nossa primeira reacção foi de cltlin
terfllSe - só tal inltltena& •os lá levou. Não seria a primeira vez que recusaríamos semelhante 
ot•rta, já que a po11e ~la posse não nos compete, e apenas valeria. a pena posnlr o qwe puder 
ser dlreotamente •tiliAdo em função soclal. Por isso, só aquela insistência tão l.IDiga e a espe
rança de podermos vir a trabalhar ali num futuro não muito distante - só Isso hl! lá levou. 

1: curioso que indo n6s por uma quinta, sem que tivéssemos 
dado um passo em sua busc&, surgiram 09tras pOISiveis 
soluções, de modo que, em vez de uma, a coisa encaminhava-se 
para mais. 

A Q U 1, LISBOAI Eu sinto aqui dever dizer isto, justamente para que se 
veja o papel instrumental doo bens materiais na. realização das 
Obras de Deus. ~ sintomático do estado de espírito dos homens 
em geral a pergunta. que todos nos faziam sobre os bens de que 
disporíamos para começar a.li a nossa activida.de e a aquietação 
que alguns supunham oferecer. nos a.o afirmarem a s11o. pre111.11. 

S ~MPRE sucede cada uma 1 
!lá lemp'<>s os jornais 
deram c,-onta da oferta 

,,luma casa de «beneficência" 
qur se dispõe a receber grátuita· 
mente cãc" vadios ou doentes, 

.apelando 1 ara as calmas boas:. 
no :sentido de serrm recolhidos 
todos º" caninos abandonados, 
e!:'f1>m •ados, esqueléticos ou feri
do~ ... 

Po.;suímo" nas nossas Casas 
os mais variados animais, pelos 
quais procuramos incutir cres· 
peito>, contrariando até algumas 
brincadei ras menos e<p1ilibradas 
dos Rapa.tes, produto dos seus 
verdes anos. Não têm faltado 
cães por que temos nutrido, até, 
uma certa estima e cujo de~apa· 
recimrnto não nos tem deixado 
insensívris. Verberamos todos os 
maus tratos dados aos animais, 
sejam eles de que natureza 
forem. Estamos, p'Ois, à vontade. 
O que não podemos é concordar 
com a atitude de espírito que 
rrvela a notícia a que fazemos 
referência. ~uando há milhares 
de irmãos nossos que gemem e 
sentem os maiores sofrimentos 
e privações, quando nos vimos 
dolorosamente impotentes para 
deitar a mão a uma legião de 
crianças abandonadas e sem pão, 
quando tantos e tantos velhos e 
doentes morrem à míngua de 
sopas e tratamento adt'quado, 

[alar nos termos acima anuncia· 
dos, é um ultraje à nossa cons· 
cirncia de homens e de cristãos. 

Os valores andam invertidos, 
valha-nos Deus! Não queremos 
deixar de arquivar o nosso apa· 
gado protrsto, com a vivência 
sentida de muitos casos tristes e 
trágicos. Se já \'Ímos, numa 
elegante pastelaria da Capital, 
negar um bolo a uma criança 
andrajosa e esquálida para o 
oferecer daqui a pouco a um 
«lulu» ! E que dizer de cerro 
cemitério de animais, em que os 
«mausoléus> e epitáfios repugnam 
até ao extremo? Há homens que 
vivem e morrem como cães e 
cães que vivem e morrem como 
homens, eis a moralidade do 
cxposoo. llfas isso não pode, não 
deve ser meu Deus! 

* * * 

N ÃÜ sabemos se se dorme 
ou se conscientemente 
se contribui para o 

prolifePar dessa literatura mÓr· 
bida e disso} vente que por aí 
é posta à disposição da juven· 
tude. Até eá a Casa ehega a 
«mercadoria>, às vezes, para 
cúmulo, com bons propósitos. 

Queixamo-nos de que as coisas 
correm mal e que os jóvens de 
agora são assim e assado. Mas 
aqui, como em tudo, afinal, a 

çãio de que o Povo nos havia de ajttdar. •mguéa JlQS .-runtou 

cu 1 pa não será dos adultos? 
Tomam·Sf' as. mais díspares 
medidas, ãs vezes bem discutÍ· 
veis, sob os mais \'ari J.-los pre· 
textos, por questões de lã ,.apri
na, mas não se olha para rste 

se tínhamos <]uem viesse. Os homens na sua. preocupa.gio cega 
da riqueza ccnno fundamento do bem-estar e felicidade hum.a.na. 
- substimam.se e esquecem..se de que o homem é o grande 
valor, tão precioso que é r a1·0, para a. realização do Bem. Nas 
Obras de Bem, o dinheiro, as q'llintas, a influência, são circuns. 
tâncias que a essência. da própria obra necessitará de Deus na 

Continua na QUARTA página 

r:Po6reza 
cTu dizes <Mestre!:., mas porque não te 

comportas como discípulo? Reconheces a sua 
bondade, mas porque desdenhas os seus presen· 
tes? No entanto, Aquele que é bom é evidente
mente pródigo em bens. Interroga-lo sobre a 
vida eterna, mas trais a tua absoluta dependência 
dos prazeres da vida presente? Que palavra 
dura, penosa, excessiva, te dirigiu. o Mestre? 
Vende o que possuis e dá o seu produto aos 
Pobres. Se te tivesse proposto o duro trabalho da 
terra, as perigosas vi.agens a que obriga o co· 
mérci.o, ou qualquer outra tarefa que te fizesse 

a grande custo ganhar a vida teria.f razão para 
desanimares e para te insurgir contra esse eonse· 
lho. Mas quando perante ti se abre wn «llllinho 
tão fácil e se te promete, sem pe1WS nem suor, 
a herança da vida eterna, em vez de k .hgrare3 

CONTINUA NA SEGUNDA PAGINA 

na 9greja 
com tão f ácü salvação, partes, triste e conster· 
nado, tornando inúteis todos os trabalhos que 
tiveres até então. Porque se, como pretendes, tu. 
nem mataste, nem cometeste adultério, nem rou
baste, nem deste falso testemunlw contra nin· 
guém, reduzes, no entanto, a zero esse belo zelo, 
não o querendo coroar com a única acçã.o que 
te abriria as portas do Reino. 

Não te encheria de coragem o médico que 

se comprometesse a curar os teus membros, 
mutilados desde nascença ou por qualquer enfer· 

midade? Mas quando o grande médico das 
nossas almas te quer tornar perf41#o, tu, a 
tu.em o essencial falta, repeles a sua ~aço, e 
chorws, e recl.m.as ! 

S. B.ílio Map'O>. 

1 



. !li: BARREDO 
A rua da Fonte Taurina é irmã 

!f,émea do Barredo. Irmãs nas 
rores de quem passa e na cara 
de quem uiuc. Em fachada é 
mais im ponenle. Chega-se por 
escuros degraus ao quarto andar. 
Por baixo, !tá arma::éns de altas 
portas 1cchadas. Em cima jane
las ra.,gaáas quase tanto como 
os compartimentos a que perten
cem. 

Ontem andei só, por ali. Só, 
porque sàz.inho e sem fôlego para 
ir além. Entrei nas mesmas por
tas. A primeira estava ocupada 
por outra família. <Jil udou para 
uma casa>, dizem as vizinhas. 
Pensei que fosse para um bairro 
noi·o, tanto ouvia falar nessa es
perança. Era a Senhora Ana Ca
reca, que d1irante muito tempo 
foi min:lta informadora e aquela 
que da primeira vez que ali fui 
sozinho, me levou por aqueles 
meandros ao encontro dos Po
bres. Quanto suspirava por urna 
casinha. Não é afinal nova, mas 
é uma casa. É o que desejava. O 
homem tem trabal.ho, saúde e 
ccnserva a unidade familiar. Es
tas as três f orç.as que não deixam 
o Pobre cair na miséria. De en· 
trar em bairr-Os novos e ver a mi
séria que por ali é, não peruava 
que os Pobres desejassem tanto 
uma cas.in/ta. 

Logo <i seguir, encontrei outro 
que tem visto desfazer-se a-0s pou
cos todas as suas esperanças. 
Sendo bom operário de cantaria, 
está impossibilitado. Precisava 
de fa.zer uma operação a um ten· 
dão da mão direita E ele di: 
como o filho mais .velho sofre 

a niesm.a angústia: <Ó pai, µa· 
rr'ce que vive1110~ aqui encanta· 
rlos dt>nlro; nunca mais daqui 
saímos-. . • ão quatro paredes, uma 
janPla escura e duas camas. Lado 
a lado filhos de quinze anos para 
baú.o a dormir com os pais. Este 
111ais 11elho andava 110 21). ano do 
Comércio e teve que deixar. Em
pregou-se num talho, para aju
dar os irmãos. erometi arranjar
./ !te o necessário à conlinuação 
dos estudos. Pode ser ele um dia 
a quebrar o encantamento. 

Ali à beira.> mesmo por baixo, 
outro casal, agora desolado com 
a mor/e repentina dum .filho. Ele 
<'rrt uma alegria quando me des
robria na rua. E corria a dizer 
ti mãe. E esta agora lava em lá
grimas u. sua tristeza, quandc me 
vê. Ali à beira, os daquela que 
nasceram dum ventre, morreram. 
Como o pai deles era casado, 
abandonou-o e «anda agr>ra com 
outros». «Eu sou uma filha da 
m(Í vida que é mesmo assim», 
dissera-me ela e 11ão mentiu. Que 
diferença entre esla e a outra, 
mulher esposa, mulher mãe, mu
i her que chora! Esta, mulher des
graçada, mulher que desgraça, 
mui/ter que nó.o chorai Apetece
-me a mim chorar por ela. Esti.
vemos os dois, à beira do poço 
de Jacob, como Jesus e a Sama
ritana. .lias ela não me acredi
tou. Não mereci de Deus! Conti
nua perdida e a perder. As mais 
das vezes não é assim. São os 
!tomells que por ali andam à t·ol
ta. É Barredo. 

Aconteceu ali o que eu tomo 
por uma desgraça, Uma crianç,a 

----

Pão do• Pol,res 
Hoje, não estava. lá muito 

disposto a redigir breve nota 
sobre o <Pão dos Pobres». É a 
sobrecarga de serviço. E o 
«Famoso» pequeno pra. todos 
os cronistas. Porém, o nosso 
«Caixa d'óculos» afiou o ape
tite. E obrig'Ou-nos, com sim_ 
plicidade, a manter a cha.ma 
viva : «Estão a vir pedidos oom 
força!...» (Ele manuseava uma 
série de correio que amontoou, 
ultimamente, por nm nadinha 
de desmazelo. Ele sabe ... ) «Há 
gente que pede logo aios 
cinco !», remata com ênfase. E 
lá foi a.o escritório do «Famo_ 
so» por mor dos nomes e 
moradas e o mais qtte, às 
vezes, exige cuidados espe
úiais, por a.Iterações que sur
gem ou incompreensões que 
aparecem e exigem, repito, 
muito cuidadinho. 

Nós temos práqui uma. série 
de cartas C'llja beleza espiri
tual transparece logo a.o de 
c;:ima, na.s primeiras linha.s. 

Mas, em vez de procurar uma 
ou outra. mais apetitosa, quedo 
meus olhos, discreta.mente, 
sobre as mãos do «Caixa
d 'óculos» na mesa de expedi
ção - c.)m um ror de livros 
pra despachar. É cartão, papel 
de embrulho, fio - embala_ 
gem. O certo, porém, é que 
dentro de cada 'Uma vai Pão 
que dá vigor e desperta, 
mesmo, viragens a muita. 
gente. Por isso, na volta., são 
hinos de glória, de acção de 
graças ao S"enhor pela inquie
tação que o «Pãio dos Pobres» 
gera na alma de muitos, de 
tantos! 

Os senhores peçam livros! 
Não se acanhem. O tempo de 
férias é propicio à leitura. E 
nós ainda temos deles pra 
muita gente. Peçam com entu_ 
siasmo ! E «Caixa. d 'óculos» 
se encarregar.á de os pôr todos 
no correio. 

JúJio Mendes 

de dois a1&0s veio para a rua. A 
mãe qzte andava a esfregar a 
casa, quaJido deu conta, acudiu 
aflita. Não reparou que vinlw 
tlescalr;a. flouve quem reparasse 
r• multou-a em R~BO. Como não 
tinha, recebeu intimação para 
rl1•positar 1.50$0() ou uai para o 
TribUJw!. 1 desgraça não é a 
multa que a essa espero poder 
arudir com o que me mandarem. 
A desgraça é que já as crianças 
de rlnis anos (e esta ainda os não 
jez) 1•ê111 para a rua. A rua é o 
mundo delas. e r.las são o mundo 
de llfl Ulll há . .. 

Padre José Maria 

Continuação da PRUIEIH.A 

hora própria.. Até o homem, 
esse precioso e raro valor que 
é o fundamento segimdo 
depois da Pedra Angular que 
Cristo é - a.té o homem Deus 
suscitará se quiser a. Obra ou 
a sua expa.nsão. 

É caraeterístico do B.eino de 
Deus que a. messe seja. sempre 
desproporcionada.mente gTande 
em relação aos obreiros. Mas 
até noS reinos dos ilomens, o 
homem válido e prestável à 
comunidade, o homem para 
quem servir é rei11ar, não é 
tão frequente que não aeja. 
raZ\>ável em todos os tempos 
o gesto do filósofo procura.n_ 
do-o de candeia. acesa à luz 
do dia. 

E, no entanto, os homens -
até muitos holfJ.ens bons -
expirando o ar materializado 
que inspiram, tanta importân_ 
eia dão aos bens deste mundo 
na construção da felicidade 
do homem, como se ela não 
residisse sobretudo no próprio 
homem! 

Tanto no amparo dos rapa
zes abandonados, como na 
edificação de uma sociedade 
perfeita. em qualquer latitude 
é de homens que se precisa. 
Aliás, a. própria necessidade 
de amparar rapazes a.bando_ 
nados é tamanha, justa.mente 
porque é imensa a multidão 
de homens fora da sua funcão 
de prestabilidade aios out;os, 
a gerar abandono, miséria, 
mal-estar. 

A felicidade dos homens, 
como a dos PoV'os, não se mede 
pela sua riqueza. material. O 
homem é feliz quando procu_ 
rou dentro de si a. fonte au
têntica da felicidade. As 
Nações são-no q'Uando encon
tram no seio da. sua. comuni
dade aquele número de homens 
generosos e de qualidade, 
capazes de assegurar o serviço _ 
de toda a comunidade. Estes 
serãio necessàriMnente pobres 
em espírito. E se deles é o 
Reino dos Céus, como lhes 
resistirão os reinos da. terra? 1 

Sim, viemos satisf&itos de 
Lourenço Marques; e ma.is 
esperançados a.inda em que, 
num futuro não muito distan. 
te, havemos de lhe regressar. 
Não porque temos lá uma 
quinta; nem tanto porque 
abundam já os rapazes aban
donados - mas porque há por 
ali fome da.s Bema.venturan_ 
ças . 

Diário 
de um Soldado 
Quando os problemas reaparec0m Deus 

guia-me para si. Acho q ue começo u não 
andar bem. Aquele ritmo que obriqou a 
olhar o Além, sem me preocupar com o 
passado, deu luqar à paraqem. E se não 
olho a coisa com olhos de ver começarei a 
recuar. Antes que seja tarde, apresento-me 
como doente. 

Já há uns tempos que tenho facilitado 
e não tenho ido àquele Terço da pequena 
comunidade, sempre com a ideia do «rezo-o 
na carna»; mas, à noite, mais levado pela 
«Sornite criminal» do que propriamente pele 
sono, não o tenho rezado. Felizmente Deus 
tem-me ajudado. 

Ando err: crise, reconheço. Tenho de 
encarar Deus bem de frente e contar-Lhe, 
senão ... Não, não posso; tantos sacrificios, 
tantas lágrimas, para agora ser derrotado. 
Ajude-me. Embora nos separe uma qrande 
distância, sabe qual o Medicamento ade
quado. A sofreguidão de tomar o Medica
mento é qrande. 

1: 

~ 

1. 
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A CASA-MÃE, DE BENGUELA, 

«ENSAIA» OS PRIMEIROS PAS

SOS. DA-LHE A MAO. 



Cá l'stamos. de novo. perante vós, leitores e amigos da Casa 
do Gaiato. Oas 

0

veze,, qu<' <'Sta coluna ,..aíu. não 111e t1•nho referi~o 
às 1láJivus que todos os domingo~. u noitinha. reoo ll1en:ios da ca111~ 
de e"111ob1s que se encontra na nossa Capela, e no me11lhc1ro das alm1-
nha.,. ao cimo da avenida. Elas siio mui:as e \árins, mas todas elas. 
fru to do amor a J)rus nos Pobres. 

I~ segue-se o rol da vossa gcnerosidadr. . 
Asi' inantc ri" Hio Tinto, já nosso conheci cio, com 100$00 ma~s 

100$00. TJa muito estimada A\·ó r .. ' ,\J o~cavide, 20$00. «Pela fe li · 
cidade de 11111 irmão que l'Slá '"m .\n~o 1 a», 50800. l>as visitantes do 
dia do S. João \ de lodos o,. a11osl '100$00 e a,..'<inaturas pag<1s. 
.\lourisca elo Vou"a com Sv$00. Por alma de \lnr.url. 20800. Entre· 
!!UC::. no Lar, 1o$00. Lm clJt'qllt' dr. 125 do llars, para v.'írio" fins. o . 
Sabrosa com 50$00. E 500$00 de Hecare1, rntregu"~ ao no-;M1 mestre 
a lfaiate. 

Oa5 moradoras das Escadas 1 
dos Guindais, 50$00, por inter· 
médio do Jornal de Notícias. 
.\fais 500$00 de Lisboa. De 
F:. 1). \ 1. por duRs vezes 20$00. 
\ "ários sacos com bolos da Fá
hrica da Confeitaiia Camões, que 
fon11n um regalo. Por intermé
dio de ::;ua irmã, a nossa assinan
le 211 17 enviou-nos um vale de 
500$00. ~laria H elena com 200$, 
e pedi· uma oração. Da Granja, 
:100$00. Olivei ra de Azen.éis 
co111 20$00. F Lisboa com 150$. 
«Oc u rna amar/,!'l' t': .,.a pelo dia 
22>, tr0s pr<'scnça:s de 50800. 
.\fais r::il~ncio das ofertas coslu· 
madas e ta.m silenciosas de 
Soure, Porto e It da lena. 
.\Jais um va1- de 2. Cf' 
Li..J.ioa. E de M. COllC'eiQil>, 
400 00. Do a$s. 801 , de Oeíras. 
50$00. 

De «Uma amiga da Obra», 
c reio que Lisboeta, aparece-nos 
no princípio de cada mês com 
200$00. Anoto <lu(ls presenças 
desta Amiga. Mais 50$00 de al

do. i\lais 50$00 no Lar. Dum au
mento d" salário, 120$00. E 
r.a ~telo DranCI) rom 1.4-08$00, 
também dum primeiro ordenado. 
Da Comis~ão dt1s Ku:1s de 
João e ~lousini1 .•. - i)(l!Ç ')O. Do 
nosso amigo Sr . . \h1m .. ·I Teixeira 
da H. <la Curticei:::s, as !:.Uas pre· 
senças habituais, depois de um 
inl<'rrcgno motivado por doença. 
De Famalicão, 20$00 mensafr, 
prometidos por uma professora. 
.Moura com 50$00, em cumpri· 
mento duma promessa. Casal 
anónimo, entregou no Lar do 
Porl o 9.821$40 . 

c:Umu mãe atribulada» com 
20SOO. Um Sr. com duas vezes 
50$00. <~~nónimo l 3 de .Maio», 
com 50~0. Ass. 26959 enviou· 
-nos um paco&c de chá. De Vilar 
Formoso, ~0900. Grupo Excur
sionistr Amig0s da Paródia, do 
Portr. 146$50. Ass. 4081 com 
40SOO. Metade dum prémio do 
T 01nbola rendeu-nos 477120. 
Pai e filha, d<' Gaia, entregou-

-nos 160$00. Oe uma promessa 
u Pai Américo, 900$00. «Um 
Casal residente em Borba>, com 
650$00. :.\Jais 50800 de E~tarre
ja. Do mealheiro do Solar de 
Francos, 60$00. Uma avó angus· 
Liada com 50$00, E Portalegre 
com 370$00. Uma armação de 
óculos do Porto. Dois pacotes de 
1 indas e 6ptimas gravai as da 
l.u rca l. 

Por i11t<'nuédio de um velho 
amigo, l"mos recebido, sempre 
que ni-cessário, fermento cCenta· 
ge crown>. da , ocicdade Geral 
d" Bepresentnções. Os nossos 
paclt-i ros dizem 'lue o fennenlo 
é uma ~·ategoria ! \luito obrigado. 

E da Alfaiataria Infantil em 
comemoração do seu 65.0 aniver
sário. um pacote com vários ar
tigo" de vestuário, que são um 
primor. ~la i5 de António, a pre· 
sença habitual. E 20$00 para 
«Obra de Deus - para os Po· 
bres». E tudo o que a vossa ge
nerosidade entrega no Espelho 
d.1 \Ioda, cá nos vem parar. Di
\'ian.a <lo Castelo, ... ;,:tr!l o mais 
1:1obre dos Pobres, 300$00, que 
r:s!<I' Pobre peça por um marido 
l 1Ue tem a muJher doente>. 
A:ssirn se fará, tenha a certeza 
bom Amigo. E esta carta: 

«Em rcuni4-0 de confraterniza
<;Áo de antigos alunos do Co.lé
gio João de Deus, do Porto, 
e/ectuada em Espinli-0, foi .feita 
Pm s1ibscri,çiio com d&eino a 
1•ssa Casa do Gaiato. O apuro 
dos rapa::es de ontem p<Jl'a os 
rapazes de hoje foi de 44()100,, 
que é o t:alor do vale que envio 
em il,.,me de todos os meus cole· 
gan. 

Bem hajam, caríssimos Ami
gos. Que Deus vos pague, oe até 
:i próxima. 

., Manuel Pinto 

gures. A capitel t~ farta re· --...,..,...-....,.-..,..--~:;-::---7"7.:-----;------.-~'::~ 
presentação nos donativos rece· 
bidos uhimamen~. E 50$00, 
mais 50$00 e 500$00, e 30$00, 
" 1 OOSOO, e duas ,·ezes 75$00 
"m selos de correio. Ainda 20$, 
e 50SOO, 11 esta carta, também 
dP Li~boa: 

«.\ ós. a~ m<'ni1ia~ da 3.ª classe 
tÍt>~la Pscola, enviamos para vós 
100$00 que 1•onsegnimos juntar 
durante o CamfJ1Jal e Quaresma. 
É. o di11hl'iro com que pagari.a
mos ris brincadeiras de Corntll'al 
t ' algwnas guloseimas, se as ti
l"f'üeinos comprado. 

As nlw111s da 3". clas~e da 
Escola n." 38 de Ust.J()a>. 

t -.r111p1<· com redobrada ale
gria. 'lllc 1 <'ccbPmos das mãos das 
crianc·a~ as "'lia" ofertas. muito 
parti 'ut111mt·1i., quando aquelas 
:<<111 l'rnto de iniciativa <.leias 
ml'~rn.1. 

l)p Gondomar, 1.000$00. Uum 
~' nl1tir q ue ~ó cá veio no tempo 
Ja La"<! VPlha e ficou cheio de 
aJrniração pelo que viu nesta 
nossa aldeia, 500$00. Uni amigo 
rir Coimbra com SOSOO. Urna 
mala com roupas de Lourenço 
Marques. í\lais dois pacotes 
ildas, de Lisboa. Um fato da 
Co,rilhã. E a presença daquele 
cartãoziuho tão eonhr.cido: cPor 
alma d' Aquela que eu tanto 
an.c;, para a Obra que Ela tanto 
ama\ a>. São 500$00. Mais 100$ 
de \laria. Lotaria de Bragança. 
E um saco com 3.000 rolhas, 
que fazem um jeitão na ocasião 
do engarrafamento do vinho. 

600$00 dum .Primeiro ordena· 

TOJAL 
e Tipografia - Está presente-

mente esta oficina a beneficiar 
de uma importante valorização no 
que J'espeita a máquinas. Já cá 
temos uma impressora Heidelberg. 
e uma cisalha. Dentro de pouco 
tempo teremos wna máquina de 
compor Linotype, e depois, con
forme as nossas P.Ossibilidades. 
outras se seguirão. E preciso es
perar e ter cotúiança em Deus. 

e Serralharia - Também esta 
nossa oficina, que reabriu há 

pouco mais de dois meses, depois 
de um interregno forçado, vai 
ter máquinas novc.s. Para já é 
urna máquina de cortar ferro, 
que no dizer dos nossos Serra
lheiros é wna categoria. Eles já 
a têm fisgada desde que foran1 à 
Feira Internacional de Lisboa, e 
desde ai nunca mais falaram noutra 
coisa. Depois desta outras virão 
se o Senhor o permitir. 

e Praia - Já começámos com 
as praias na Ericeira. Foram 

já dois grupos, e outros se seguirão. 
Deus queira que todos nós saiba
mos aproveitar estes dias marn
vilhosos. e que cada um faça deles 
um posto de reabastecimento de 
energias físicas e morais para a 
etape da vida que se vai seguir. 
Deus queira que sim. 

e Futebol - Mais uma vez fomos 
visitados, desta vez por um 

grupo de futebol de S. Vicente de 
Fora, em Lisboa. Coube aos nossos 
titulares a honra de os défrontar. 

Ganhámos nós por 5-0, o que mais 
um« voz demons•ra a nossa care
gr,ria, apesar de estarmos wn pouco 
abaixo de forma devido à falta de 
iremos. Aproveitamos a oportuni
dade para convidar qualquer grupo 
tle Futebol que nos queira visitar, 
que nós ca estamos à espera para 
desenferrujar as botas. Promete
mos dosde já não dar muitos. 
Que1 o também agradecer à Casa 
de artigos desportivos SPRIL que 
nos fez a gentil!ssima oferta de 
uma bola de futebol. Obrigado. 

Por hoje nada mais. Cá estaremos 
no próximo número para vos dar
mos mais noticias do 'l'ojal. 

Mário Ferro 

Ili 

SETÚBAL 

e !Lemos e Cara Linda são os que 
tratam dos pintos. O primeiro 

por obrigação e o segundo por 
voluntariedade. 

Recebi recado para ir ver 
os pintos. Perguntei o que era, 
mafl o Lemos não me soube dizer. 
Ele estava triste e eu percebi que 
havia coisa. 

Cheguei ao local onde estão os 
pinto,s, que jã são frangos, e vejo 
este quadro: Nautllio, dentro da 
vedação, de olhos no chão, mostra 
cara de comprometido. Os pintos 
rodeiam-no. Na sua frente está 
um frango morto. Do outro 
lado da vedação está o Cara 
Linda. Pergunto o que aconteceu. 
«Pergunta ao Nautilio». 

Interroguei o Nautllio e soube : 
ele saltou a vedação para enxutar 

_-1 mir.o Leitor. que te pem ri 
l e111bra11çrt, ao pa.,sat<!S o~ olhos 
pcfo «.Caialo», e ao leres nele 11 

rrrlif.{<> <Ordin.~»'! A.final, ,{o 

.f rr1111·0, que f> 111w te prende a 

1•3tfl Obra (grande ou pequena, 
11<io intert'SMl) i' Certamente que 
n ra:ão é esta: I és aqub interesse 
pelo bem <lo próximo, dando-se
.f lie trabalho, assistência médica, 
clistribui,(;ão dP !(éncros ... 

Vrio há dúrida de que isto, 
11ns tempos de hoje. é para fa::er 
fl<'nsar. 

Va uerdad•', tantos que passam 
os <lias esquecidos do outro, que 
vire pNto ou longe de si como 
se os homens não fossem todos 
irmãos: «Pai 11osso que estais 
110 Céu!:. f.; é por isso que a maior 
:iarte da humaniàade passa fome. 
E onde rstcío, para todos, lw.bi_ 
tações dignas de seres lmmarws? 
E todos possuem veswârio que 
1úío envergonhe? E há um pouco 
de dinheiro no bolso de todos, 
para as distracções legitimas dos 
te111 pos livres ? 

Ai/ Os honier1s não só esque-
1·cn~ que são irmãos, mas até se 
tratam como inimigos, temerosos 
e med.onlws! As guerras aí estlú:>, 
ci lavrar incêndio pele mundo 
além. Que será o dW. de amanhã:? 

'im, sim, todos nós somos 
irmãos, e devemos uiver como 

as aves. Ao salta1· pisou um. Na 
atrapalhação de ver o fra.ngo a 
morrer, levou-o para o bebedouro 
e molhou-<> pa1a o reanimar, o que 
não conseguiu. À noite, Nautílio 
foi julgado em tribunal. 

Estes tribunais, valem e evitam 
outros. 

Ili 

P4~0 DE SOUSll 
e Visitantes - De todas as ca-

madas sociais, temo-los re
cebido com frequéncia . Afluem 
em maior quantidade ao Domingo. 
Pouco ou nada chegam a apreciar 
pois, como é do conhecimento 
de todos, as oficinas estão, ao 
Domingo, fechadas. Tal facto po
rém, não impede que adnúrem a 
beleza da paisagem que, nomea
damente nesta época, a nossa 
Aldeia lhes oferece. Leitor amigo, 
que ainda não nos visitaste, vem, 
vê e verás que daqui partirás 
com desejos de voltar. Esperamos 
assim aconteça. 

e Fruta - Diremos que este ano, 
apesar de haver algWlS abus?s, 

temos tido alguma. Não mwta, 
pois ela também é pouca. E além 
disso, cada vez que se serve 

tai,,, de maneira qu,e <mos ale· 
grenws com os que se alegram, 
<' clioremós com os que estã-0 
t ristes». Entretanto. tr.tistern as 
1lif erenças socuzis, pelo que 
vemos ricos e pobres, sábios e 
ignorantes • .llas essas diferenças 
iinicamente devem exi-stir para 
o bem da mesma f amüi.a. huma· 
no: para r1ue se niio desagregue 
1' s<' disso/ra, na confusão. 

O corpo social é feito à seme
llwnça do corpo liumano: não 
há nele um só órgão igual a 
outm. mas cada um, podtmdo 
rii•l'I' bem na sua re/,ativa inde
f1<'mif11cia, colabora J><Jra o bom 
.f u11cionamento do conjunto, sem 
ri que em impossível existir vida 
nesse mesmo corpo. 

A migo, não continuo, para te 
nüo cansar. Compreendeste o 
</Ili' te recordei'! Então nálJ 
passes ri frcnJe sem que faça-s 
<'SI<' propósito: Uma vez que não 
vivo só no mundo, hei-de-me 
inleressar sempre pelos meu-s 
irmúns, fazendo-lhes todo o bem 
que purl,•r. É isso o que deseja 
o !'ai de todos nós; e o Senhor 

- 1wsso irmão mais velho e 
Filho Unigénito áo Pai - toma 
ieito a Si próprio tudo quanto 
façamos <ros outros. 

Ordins ncfo precisará do meu 
auxíli.o? E é tão fácil que 'fu 
llw dê! Basta mandar f Q.Zer, de 
en.comenda, aqueles trabalhos de 
que iâ tenlw ouvido ;alpr. Ne41e 
··a.~o ... 

PADRE VJEIRA 

Visado pela 

Comissão de Censurcr 

fruta á mesa ou á merenda, são 
180 bocas a digeri-la. 

Não fora o cuidado e zêlo do 
Snr. P.e Zé, com a ajuda dos seus 
mais directos colaboradores da 
Lavoura, este ano seria como nos 
anteriores: Verde ainda, a fruta 
iria desaparecendo aos poucos. 
prejudicando a comunidade em 
benefício daquele ou daqueles que, 
com mais astúcia, a iriam fazendo 
desaparecer. Desta maneira, e achan
do que isso seria a solução, Snr. 
P.e Zé colheu-a meia verde ainda, 
colocando-a em tabuleiros na adega 
onde, como se adivinha, acabou 
por a madurecer .. . 

• Tribunais - Deles falamos, não 
por gosto, sim para que os 

nossos leitores tenham conheci
mento (pois em parte são culpa
dos ... ) e os réus se sintam com tal. 

Aproveito o ensejo para agrade
cer a vossa generosidade e pre
venir de que, quando nos visitarem, 
não entreguem (como tem aconte
cido muitas vezes) dinheiro a 
qualquer que não seja cicerone 
do dia, ou então, ao chefe do 
mesmo. Isto para evitar aborre
cimentos (às vezes bem grandes) 
que quase sempre acontecem com 
dinheiro entregue a quem não tem 
competência para receber. 

Há quem diga: «Toma, isto é 
para a Casa, e isto para ti». Ora 
aqui consiste o grande erro dos 
nossos Amigos ! Se muitas vezes 
não entregam o que é para a Obra ... 
E, claro, havendo uma oportuni
dade, ai estão el~ a gastar o que, 
em principio, era e devia ser, 

Contimw na QUARTA página 
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para tod os. Apolo para o bom 
se nso e compreensll.o dos nossos 
Amigos. 

Citaria casos que provariam o 
que acima afirmo. Mas, para quê 
lembrar aos intérpretes que, com 
certeza, já esqueceram e procu
ram regenerar..se? ! 

e Campanha da Garrafa - Dela 
falarlamos com mais vontade, 

se continuasse viva e activa. Tal 
não acontece. Pelo menos, par
cialmente, está muito cm baixo! 

Recebemos algumas garrafas. De 
S. JOO.o da Madeira, leitor amigo 
entregou no Lar do Porto 60 ; 
Anónimo, no mesmo local, 15 e ... 
creio que nada mais ! Nós acre
ditamos que cgrão a grão enche 
a galinha o papo». Acontece, po
rém, que já há muito tempo não 
aparecem delas. Dai o nosso es
morecimento. Sei e reconheço que 
aborreço. Tenham paciência. E 
aturenvme ! Parar é morre r, dai 
a minha hud.lttncia para que a 
ccCampanha da Garrafa vazia» pros
siga. Lembro uma vez mais o 
destino do produto da campanha: 
Comprar equipas e bolas para o 
nosso grupo de Futebol. Se houves
se cuu d e artigos de desporto 
que se dispusessem a abrir os 
lotes... a coisa resolver-MI-ia duma 
assentada. Há muitas casas do gé
nc..o nosaas amigas . .. 

e Futebol - Claro, já atrás foi 
lembrado o grupo de futebol 

Faremos. no entanto b re ve análise 

Co11tituuição da PI0.1IEIRA pág. 

\eneno a longo pra1.o, que mata 
ou narcoti.i:n os mais elevados 
~entimentos dum ser humano O 
iuturo das famí lias. da s<>ci~a 
.dt; ,. ela Pátria estão em causa. 
&•rá que os pais não se querem 
interessar pe'a natureza dos 
livros que os íilhos l~em? E não 
haverá censura para este tipo de 
escritos? Sempre ouvimos dizer 
qur mais vale prevenir do que 
remediar e que, ao ser, depois 
<le morro, só lhe cabe orupar 
a sepultura ... 

* • • 

o dia de aniversano da 
morte física de Pai 
Américo é de festa em 

nossas Casas. Este ano, o 16 de 
Julho foi acompanhado de um 
presente especial : à nossa dis
posição encontram-se máquinas 
tipográficas no valor de setecen-

C:::-----" 

da sua activ1dadn nos ulumo,; 
meses. Recebemos d visita d1> 
vários grupos, superados com l u
la!iva facilidade dado o ritmo. 
que o grupo impõe nos jogos 
que realiza. Quando hà vontade ... 

Deslocações têm sido muito 
poucas. A vida não permite mais, 
pois temos a venda do jornal 
quinzenalmente e a carrinha tem 
de levar e trazer os vendedores. 
De modo que não temos meio de 
transporte ... 

Mas, quando hà uma folgasinha, 
lá vamos nós por a1 fora. Assim 
aconteceu num domingo de Julho. 
Deslocámo-nos ao Porto e, no campo 
do Lima, defrontámos um grupo 
constituido por elementos da Casa 
d os Pobres. Para este jogo, des
locaram-se as reservas, que cum
priram, acabando por vencer por 
4 - z. 

Num futuro p róximo, daremos 
informações mais pormenorizadas 
acerca da secção cdutebollsticu 

e Tipografia - Presentemente é 
a menina bonita das restantes 

oficinas. Adquirimos ultimamente 
uma máquina automática por 
cerca d e 300 contos ! Temos em 
vista a compra de mais uma 
de dobrar. Como é de calcular, 
não deve ficar, também, muito 
barala! 

<<Elas estã o para eles, o não eles 
para elas» - afirmou alguém nes
tas colunas. E os nossos rapazes 
procuram, na medida do possivel, 
valorizar-se e preparar-se para 
que um dia possam encarar o seu 
futuro confiadamente. Com este 
propósito, procuramos valorizar as 
oficinas na medida em que as 
poasibilidades no-lo permitem. 

Amigo leitor, se possuis fábrica, 
escritório ou qualque r outro ramo 

tos e tal contos. \ ínlwmos de 
Lisboa, com alguns dos nossos. 
:-.ubimos ao escritóriv e abri
mos a correspondência, para 
caírmos de joelhos, em arção de 
graças. Os Rapazes estupefactos 
ajoelharam também. No fim 
explicámos. Dr resto. se fosse 
um «não>, já hadamos taniliém 
feito propósito de louvar ao 
5enhor. 

* * "' 

D E um bilhete : cNão foi 
à segunda. Ponha a 
terceira vez no joma ·. 

i\;ão 1 he ligaram mas a nós la ·n
bém não. Pode ser que calhr 
agora a tal máquina de co lura 
que faz tudo>. 

Não insistiremos, mas aqui 
fica expressa a vontade dos 
senhores alfaiates ... 

P.e l UIZ 

e necessitél.!' de livros de facturas, 
impressos. . Entendido? 

e Lavoura - Também esta sec-
ção tt>m progredido, com Se

rafun no com..i.do, tele-comandado 
polo admini.cttrador geral: Snr. P.e 
Zé Maria' 

Presentemente a.nd.un no alto 
da mata limpando e asseando 
uma área que, em principio, se 
destinava a pomar. 

Um aceno de simpatia para os 
homens e rapazes do campo (do 
qual, hoje em dia, tantos fogem, 
mas sem os legumes que produz, 
será impossível VlVer à face da 
terra) que, apesar do serviço exigir 
osforço e sacriflcio , tudo vencem 
com maior ou menor dificuldade. 

Aceitai, pois, a nossa simpatia 
pelo bem que tendes feito e não 
se envergonhem de ser campo
neses ! Eu também já fui e ainda 
aqui ando .. 

e Oficinas - Concluindo o exa-
me do segundo grau, os nossos 

rapazes escolhem cada um s ua 
profissão. A Tipografia e Serra
lharia são as oficinas mais disputa
das! De modo que só serão admi
tidos ao erviço após o respectivo 
exame já efectuado. 

Isto não só valoriza como também 
ajuda os rapazes a vencer com 
menor dificuldade a primeira «eta
pa» da sua vida. Oxalá dêem provas 
suficientes para serem admitidos. E 
assim, com vontade e querer forte, 
possam ser alguém na vida. 

Desejamos isso mesmo aos 10 
que, brevemente, entrarão ao ser
viço das oficinas. 

Fausto Teixeira 

O :Manuel Ro:;a é n osso há 
dois anos e '·eio por seu pé, 
e<>m umas cBotas> que lhe 
dcra1r1 o nou\e. Não é de muL 
tas brinradeiras, mas por 
onde quer que ande, mesmo a 
t rnbalha1· uo cawpo, tem lL 
'ros perto ou debaixo cio bra_ 
ço. Livros ele Escola. Há dias 
foi castigado pn1· falar <lPuuiis. 
E claí que este.ia pouco à von
tade para conve1'Sar. 

•\.ndas com uma earP 
q 111• 1 .. i" condiz nada con1 " 
teu nome. Porque and11s 
assim Y Lembrado do casti<YO 
pe1 !!' 1to, andas ma5oado e",_ 
111k • ! ~\1·dta.ste o castigoT 

- Aceitei. 

- Acha:; que foi injusto 7 
Não i·esponde directamente 

mas repete a minha pergunta 
p11ra clizer que nã 'J. 

.Ainda te lembras de 
(•omo vieste parar à Casa. T 

- Eu não vinha com inten.. 
ção de vir pa.ra. aqui. Ia tra.. 
ba.lha.r pa.ra. perto da Régua, 
numa barragem. Vmha no 
oomb6io e quando apareceu o 
r evisor a pedir os bilhetes eu 
queria tirar o meu, mas só 
tinha. dez esoodos. O revisor 
perguntou se alguém podia. 
ajudar e uma senhora. levan. 
toU-se e foi fazer uma. quotL 
za.çã<>. Deram.me cento e 
oitenta. escudos. Mas depois a 
conversar comigo disse-me: 
tu não vás para. a Régua.. ?rao 
tens lá f Mnflia, não vais arra.n.. 
jar emprego. Há. aqui uma 
Casa. para rapazes. Se fores 
par& lá. podes ser um homem. 

Um Donativo 
I oi no pri11ripio do nws. Fechámos as 1·onta., da 

Tipografia e :::mr. l'adre José llaria sacou. pelo livro de 
chequl's, a volta cl1 60 rontos! Só mais de metade, porém, 
era papel do c famoso•. adquirido na Celulose. rle Cacia. 
Cma <~angria.:infta>! l assim de três em trrs meses. F, 
IJeus não f alt.a! 

Ora, dias depo~, batem-Os à porta do Lar do PorJ.ó. 
(Jnal o nosso espanto ver a portaria transformada em 
aul1~ntico armazém de papel! Abrimos uma resma. /' isto· 
riámos a qualidcule. Suspirámos á'alegria. E demos {l.rnçru 
a Deus. 

Não é a primeira oferta. Nem a segunda, de uma 
Fábrica, algures perto do Entroncamento . Esta é, mesmo, 
de se lhe tirar o chapéu - mil e setecentos quilos d,, 
papel. Duas furgonetas a transbordar! 

Já que o valor desta oferta, o maior de todos, reside 
precisamente na discreção, a santa discreção da Boa Nova, 
rW.o é nossa inteTlfãO desfazer o bem bein feiú>. O cFamoso> 
é, desck o primeiro número, avesso à vulgaridade. .Mas, 
querendo Deus, pode acontecer que oulros Amigos desejem 
seguir as pisadas da Fábrica em causa. t preci3o coragem, 
sim. Valentia, também. Mas venham eles, os corajosos e 
os valentes. E saibam, de antemão, que as rw.ssas Tipografias 
gastam J.ódo o género de papéis. 

O revisor trocou o bilhete por 
outro para. Cete. 

- Ali como te amanhast e T 
- A Senhora. saiu cá fora. 

nu i... instante e falou ao chefe 
•la Estação que tele1oncu pa
r a. cá e o Sr. Padre "1isse partl 
vir F J! •·~ J aneiro, jâ de noL 
t e. Vim com o que trSJ.Z a Jnl\la 
<lo correio e c.r' av:im a sair do 
Ti rço .. indo m~ entregou ao 
~ P. 

'-''· 

Dmo f. que tu deci_ 
11· aí wra T Tu onde 

- Eu já estava na. b&rra... 
"' . & de Vil&. da Feira. 

Tinha" i<lo há nuito pa_ 
ru lá? 

- Pra.í há um ano. 

B esta\lh em C'ODl teto 
com u tua família '1 

- Não senhor 1 A minha 
mãe mandoll-llos servir . Andei 
dois anos a. servir. 

- Estiveste um na barra_ 
gem e dois aqui. Tinhas do7.e 
anos e nunca ma.is escreveste 
à tua mãeT 

- Não senhor, s6 agora. 
quando fiz a. 4.0 ruasse. 

- Tens muitos irmãos f 
- Tenho. 
- Estão a. ser vir todos t 
- Alguns 1 A minha mãe 

TRANSPORTADO NOS 

PARA ANGOLA 

Jú L IO MEN D ES 

tem maia q1llJiro oom ela. J' 
fomos nove. Morreram dois. 
Parece que agora. somos sete. 

- & o mais 1elhof 
- Nã.o senhor. Tenho dois 

mais velhos que andam a. ser
vir . Os mais novos ainda estão 
na. escola. e andam a pedir. 

- E o vosso paH 

- O meu está no Brasil. 
Somos um de cada. pai. 

Agora compreendo melhor 
11 testemunho deste rapaz e 
pura aliviar pergunto: 

- E agora como encaras o 
teu futuro? 

- Agora. vou estudar. 

Para quêT 

J á. pergunta.ra.m. todos 
isso; nunca. respondi a. nin. 
guém. J á fiz uma. redacçã.o 
se bre isso mas não pus nada. 

O .Manuel, Deus o conserve 
no entusiasmo com qu e age.r_ 
rou os livros, há tanto tempo 
postos de lado. O futuro é ir 
estudar. ÃJldaria. hoje per di
do se não fosse aquela senho
ra que, se dele vier a saber, 
há-de sentir ..se feliz por ter 
dado um bom conselho ! 

Manuel Rosa e P.e José Maria 

AVICES DA T. A. P. 

E MOÇAMBIQUE 




