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FESTAS O «Monumental:. de Benguela foi 
pequeno, no dia 17 de Agosto, para o 
grande encontro dos Amigos da Obra 
da Rua. Gostamos de dar este nome às 

nossas Festas. São uma. reunião de Família.. Não há barreiras 
entre o palco e a plateia. Todos tomam parte activa.. Vivem-se 
momentos de intensa. alegria, nas sala,s de espectáculo onde nos 
encontramos. 

Foi assim em Benguela., no pa.ssa.do dia. 17. Vimos gente 
de lágrimas nos olhos. E o entusiasmo subiu quando entraram 
no palco a.s vedetas da. Festa os nossos encantadores 
-cbata.tinhau. 

Houve quem ficasse de fora, por falta de lugar na Sa.l.a. 
E, porque ninguém quer privar-se do gozo de horas tão felizes, 
pedem que voltemos ao cMonumentab. 

No dia. 23, foi a hora. alta. do Lobito, no Cine Imperium. 
O ~mo entusiasmo do povo sempre amigo que, há muito, fe~ 
sua a Casa do Gaiato. A sala. encheu-se. Houve diilogo entre o 

AI ttM OS ~BATATrN~ - AS VEDETAS DAS NOSSAS FESTAS - COMANDADOS PELO CARUTOS. 

palco e a. plateia. E, no fina.l, também vimos lá.grimas nos olhos Temos a CaMA superlow.tl4 e 01 compromissos tomados não sabemos Nm. como ruolvê·los. o
de muita. gente, sinal claro de como a. nossa. Festa foi vivida. toda a parte nos bal~ à porta e /ui dias, enláo, que é demasüulo. De Lisboa e arredoreJ, a bror;os com 

Frente a. frente o Povo e a Obra da Rua.. Já. que não & a miséria própri4 e a de que é natural oo.zadouro, somos constantemente solicitados a acudir aos maü 
possivel que todos venham até nós, levamos a. Obra. até a.o Povo. díspares coo.1os:., aliás nem sempre de acordo com tu nossas características. Confrange-nos dizer nõo, mtu 

O que se vê nos palcos das salas de espectáculos aonde vamos, não há outro remédio a opor ao infalível cé s6 mats um:. de quem nos procuro, no desconhecime11So da 
é ~ imagem viva da. Obra. da. que não basta alimentar e tJUtir 

Rua - cObra. de Rapazes, .--------------..:-------- ------- ------------; os corpos, mas que /ui a fontUU" 
para Rapazes, pelos Rapazes:.. e educar jovens, de que o Gl~ 

Tudo é concebido e realiza.do T 1 b d c • b to e o vestuário soo uma pequena 

po~~~o meio de tanta ale- r 1 u n a e 0 1 m r a pa~~::~:;vtu;ão do dia a dia 
gria, sentia.mos uma. mágoa. concluimos que a. neces1uladu 
profunda.. Alguna dias a.tris, de instituições para a juvenlalle 
chega.ra.m-nos às mãos pedidos aumentam a cada passo, na me-
aflitivos de Luanda., Sala.za.r, Fui hoje acomp~inhar ao o senhor do llOSSO campo c do um deles. A última. visita a.o dida em que a população ou-
Luso, Libolo, Lobito, Dengue- Campo Santo o corpo do En- pinha.l dos eucaliptcs. quarto de doente do Eng. • Mi- menta e a tk3agregação moral 
la. e Oatumbela e outras ter- genheiro Miguel dos Santos Dias depois partiu também guel e as suas lágrimas de co- se preci.pila. Trakwe de um pro
ras, para recebermos rapazes Silva., conhecido dos noeaoe o Doutor Ant6nio Vaz Pinto moção e u ll1lU mãos trému- blema grave qz.w: urge eTICGTGI' de 
abandonados, a correr sério que criou quinze filhos e teve las pela d~ O 6ltimo tele- frenk, mau grado a sua compU. 
risco de ~ perderem. Somos primeiros tempos por 0 senhor sempre as soas portas abertas fonema e última. conversa do m naturt~m e 01 inúmer01 re· 
70, actualmente. Vivemos fe- do 'baca.Iba,u das Colóniu. para receber as. necessidades Eng.o Armando, 6ltimo eneon- curs01 upiriluais e ~ a 
lhes, ma.s inquietos. A noesa Há poucas semanas o Senhor dos outros, 0 senhor dos porcos tro que foi testamento dias mobilizar. Não 1101 parece, 1ot1tJ.. 
alegria. será. completa sõmente chamou o Engenheiro .Arman- p'ra aalga.deira. antes da morte. A última carta via, que 1e &anhem a~ balGIAM 
quando virmos entrar em noaa do Falcão, que tantas vezes Tenho sentido a tentação de de confiança e de earinho do desconheundo as dificuldada '* 
casa todos esses m~.,.otos. Ago- nos animou com a sua alegria. Senh El Dr. António, que nos encheu ....... lta- J

0 
... ...,. •• __ "'" ~. 

e.- d me queixar ao or por e ""' na ..... ...,,_. ..., --·-o-
de também ter uma casa. o 1 d lh de ânimo numa hora das mui- Um do• 6b;-. .....:. po•-•~-esta.r a. evar os me ores ......_ ,._ ..... _ 
gaiato com os seus onze filhos, . f d d tas que nos são diffceis. em 

0
-Jem ,. ..... - _n. ·r "PT,....;_ nmtgos e que o oram es e a. TV ........ ITK:WKJ ... .,.,_.... 

primeira hora.. Pai Américo Que a. lição da vida destes ~nlo dos esforços fei~o. I, 

Continua na TERCEIRA página 
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tinha-os a todos muito na inti- Homens seja luz para 08 ho- sem dúvida, como km sido aqui 
midade. Que coisas lindas ele :nens do nosso temPo que 88 dito inúmeras vezes, a nula pro
escreveu àcerca de cada uml fecham no seu palácio (ou tecçiW ela lei para as criongu 
.A presença certa., íntima. e tio caverna I) de egoísmo aos pro- q!U!, abandonadas ou sem f~~m'
discreto. do Eng. o Miguel! A fé blemas dos irmãos. lia próxima, quando atingem a 
c confiança desassombrada e Que a sua generosidade sem- idade de produzir algo, convenS
inquieta. do Eng. o .Armando I A pre nova. seja. estímulo para vel às vezeJ em Jesprezíveis e6· 

abertura e espírito de fé na aqueles que vão envelhecendo cudos, ficam. à mercê do primri:ro 
persistência do Dr. António! e ficando trôpegos nos cami- aceno da Cllpúlez dos cliNrtado· 

d . tal nhos da. vida. r··~ J. 0 ...,. • .:::,., .. ::,. raro ~---Foi uma. lição e trinta e n,... FI. "- d ..., ... a.. .......,....., ,......, ,._, .. 
"tue a sua. 11:1 e .A.lllOr e nL-. ao •an~n~ ou em ,..,u • anos que em contacto connos- D . _, 1w.- " o~ ,_ 

co estes Homens deram aos eus seJam ll.l&vanea a. remo- parentesco 8e dilue; um p<Ji. ou 
.d ...,..1• .d . d ver os cêpticos de espírito. u...... ~::. q"• ft, .. _ nrill--homens vene1 os ~ 1 8Ul. e ..... ........ .._ ·-·-- ,_ ... ,..... 

.d d A---.:1! Lembrando-os no Altar do __ ~._ .J __ fill.-. P'nueno4, .ao que a Cari a e cansa.. ~- IIUUf:r tJ<R IHn .., 

tamos que a 8lla Caridade era Senhor, pedimos-Lhe que a nos parece que em boa ~ 
verdadeira. porque nunca di- passagem de:.tee Irmlos entl'e nêwica possam apelar pora o 
minuiu, nem envelheceu. n6s seja elo de ligação de todos Direito Natural pa.IS(Jàol oilo, 

Guardamoe bem em n6s 08 05 homens. 
últimos ~unhos de cada Continua na página QUATRO 



A alegria de Zé Pereira e Américo Correia, à direita, definem o calor da rece~ãc q~ a comunidade 
de Ptu;o de Sousa dispensou ao nosso Padre Abraão. 

Mais uma. Festa.. Nós que
ría.mcs que houvesse o verda
deiro sentido de festa.. Foi a. 
primeira. celebração do Snr. 
Pa.dre Abraão em nossa. Casa.. 
Nós nio somos de pa.lmas e 
vivas como por a.í se vê e ouve 
a. propósito de tudo e de nada.. 
Nós queremos mais o escondi
do em manifestações, e a. agi
tação em obras. 

Snr. Pa.dre Abraão, depois 
de conhecer e apalpar o m!lm
do, viu como viver melhor: a. 
doação I Sabemos por expe
riência. que é este o melhor 
ca.minho, a. melhor felicidade, 
o encontro do nosso eu. Eu 
não soube de nada. senão no 
momento. a a. «desorganiza
ção organizada.» I Fizemos a 
festa à la.ia. do Cristo que mon
ta. o jumento, e aceita. o seu 
triunfo, a.s palmas e os aplau
so& que lhe dão, com visão no 
triunfo que o espera. no sacri
fício da. doação. O Padre da 
Rua não pode - nem deve -
escolher outro modo de triun
far senão pelo cé preciso que 
e11 diminua. para. que outros 
cresçam:. ! 

Estou a. ver o J oa.quim Ma
nuel mais 'OUtros, e ma.i-lo Ce
reja. a. escrever na. passadeira 
da. entrada. da. nossa Oasa., o 
significado deste triunfo, que 
é místico por via. da. exigên
cia. do Amor que Cristo disse 
ser necessá.rio para. ganhar a. 
Vida. Eterna: «Deixa-te e se
gue-Me». Segui-lO é amá.-10 nos 
outros. :ê a exigência do Padre 
da. Rua, por amor ao compro
misso da Ordenação: «Eu, com 
Cristo nos outros, e não t s ou
tros com o mundo 8'IJl! mim». 

O Senhor tem escolhido, e 
dado graças especiais aos Pa
dres da Rua: Ou porque n o 
Seminário vêem o melhor do 
seu rumo, ou porque numa da
da altura. da. sua. vida., depois 
de apalparem 'O mundo, sabem 
qual o melhor caminho. Eles 
vêm amar o que os outros re
jeitam. A sua. Ordena..;ão traz 
o carimbo de entrega. e doa
ção aos outros, aos mais neces
sitados, àqueles rejeitados por 

Continuando na mesma ordem 
de ideias do número anterior, 
aqui têm hoje us lr:itures mais 
uma carta das rece/,idas illtima· 
mente. 

É do anóni·n·J que aparece, de 
vez em quar.llo, com a sua contri
buição «pura a ajuda da compra 
da Ca.sa Nova'~>, sem mais pala· 
vras. Mas, desta vez, juntou as 
que seguem, muito francas, objec
tivas, e a revelarem boa psico
Logia e grande inte'tesse pelos 
problem.1 .. da Obra. 

«Sugere·se que, em lugar 
de ocupar espaço cm «Ü 
Gaiato» com a prosa inope
rante das meninas, agite V. as 
11ecessidades da Casa. 

A matéria atrai matéria e 
falando no que se recebe e não 
recebe incita-se mais a cons
ciência do dar, perante exem· 
pios dos outros'~>. 

Sim, estas são das q~ «inci
tam mais a consciência do dar't> 
e bem merece publi<xu;ão. 
· Quanto à minha prosa, con·. 
fesso que começo a det~crer um 

levitas que passam indiferen
tes à dor do próximo. 

Demos graças a Deus · por 
termos mais um Padre. 

Andamos a montar as má
quinas da carpintaria, nas nos
sas novas oficinas. Precisamos 
que nos ajudes. Precisamos de 
trabalho. 

Ernesto Pinto 

pouco da sua eficácia, tal a mo
rosidade com que as consciên
cias se agitam para ajudarem a 
resolver os grandes problemas da 
Obra, em grande parte depen
dentes do completo pagamento 
da Casa Nova. 

Dir-se-ia que este Senhor já 
esteve aqui em «Belém-.,, a intei
rar-se pessoalmente das suas ne
cessidades, tanto é o interesse que 
põe em ajudar e em levar os ou
tros a vi.uê-las também. 

Quanto a mim, se não et~crevo 
mais vezes, isso deve-se unica
mente à minha falta de tempo, 
de energias e de disposição. Isto 
de se ag~ntar sobre os ombros, 
ao mesmo tempo, os encargos de 
Pai e de Mãe, em tão grande 
Família, é TnZJ,Íto difícil e compli
cado. Nalgum lado se ~e sen
tir a falta. Se os Benfeitores se 
convencest~em de q~, quando 
menos escrevo, tnais preclso que 
me ajudem, como seria bom! 

Agora vou fazer-lhe a vontade 
e /alar «do que se recebe e não 
recebe~: 

RESPOSTAS A O POSTAL-A VISO 

da NOSSA EIJITOHIA L 
A hora do correio é das mais 

doces - a mais cheia da nossa 
vida! Foi sempre assim, gra
~as a Deus. 

Tudo se respira, desde le
gendas concisas e qualificati
vas, a cartas pujantes de Vida, 
não falando já em lamentos e 
tristezas, desabafos que curam 
almas atribuladas. 

Uma p1·esença da vanguarda. 
É de Fátima: 

«Junto um vale do correio de 
IS0$00, para os 4 livros que 
pedi. Se Deus quiser, irá bre
vemente outro vale. Sou pobre 
~e se pode chamar pobre aque
Ie que tem o pãozinho de cada. 
dia e bem mais conforto do 
que merece e a abundância da 
Graça do Senhor que é a mi
nha maior felicidade e da mi
nha esposa. Que mais podemos 
ambicionar? Temos vivido Ul
timamente com algumas difi
culdades, porque já este.mos 
velhotes e nosso Senhor tem
-nos mandado umas doença.zi
nha.s que nos têm levado as 
nossas reservas. Mas bendize
mos ao Senhor por tudo. E Ele, 
não querendo que suportemos 
mais peso da cruz do que a.s 
forças que nos dá, va.i man
dando ao nosso encontro uns 
sorrisos de amor e bondade. 
O dinheiro q'tle hoje vai, é já 
o resultado desses sorrisos. É 
a divisão do pão com os nossos 
irmãozinhos pequeninos». 

6 Beleza! 
Laurindo não deixa escapar 

nada que sirva de tónico, para 
manter viva esta secção I E te
mos, por isso, um sobrescrito 
cheio que dava quase uma pá-

Do Padrinho da linha, 1.200$ 
para o primeiro sem&tre deste 
ano, mais 50$ para uma prenda 
para a afilhada, e q~, p'Or lapso, 
não foi acusado na devida al

gina do «Famoso~. É que mal 
se lança no expediente aí anda 
ele atrás de mim: «E esta f !:~> 
Outras vezes doutra for.na 
mas, no fw1do, a mesma i~eia~ 
«.Aqui está uma (carta) de ca
tegoria !». Gosto que ele apre
cie. A Graça do Senhor não 
pode, não deve cair em saco 
roto. 

O ex-«Caixa d' Oculos~ está 
aqui a meu lado, de braço 
ao peito. Substituiu Zé Maria 
na máquina do <.Famoso> e, 
por de&cuido, só por descuido, 
sofreu um desastre que pode
ria ter sido de graves conse~ 
quências I Apesar de tudo 
ainda pode trabalhar eom ~ 
mão direita: P reenche rótulos 
e arruma correio. ÁSlSim, hoje 
ou amanhã seguirá nova re
messa de livros prós C.T.T .. 

Por dever de ofício dei uma 
vista d'oJhos pelas requisições 
ultimamente re('ebidas. Um 
·-naço delas. Noto que os povos 
do Continente ainda seguem à 
frente. Mas os portugueses do 
Ultramar estão a animar! 
Lembro, de Angola, ter visto 
presenças de Nova Lisboa e 
Damba e Lobito e Gabela e 
Silva Porto, etc .. De Moçam
bique é Vila Trigo de Mo
rais, Buzi, Beira e Lourenço 
Marques. Uma data de pos
tais ! Notei mais respostlliS de 
Cabo Verde e Brasil. Os Por-. 
tugueses eSpalhados pelo mun-. 
do respirando todos do mesmo. 
ar ! Dá gosto e entusiasmo. E; 
temos fé que muha. gente, ar ... 
ru~ado o postal-aviso na pra
telell'a do esquecimento se 
decida já pela resposta. Mais 
vale tarde do que nunca t _e 
q~e os livros na estante aindSt 
dao para centenas de amigos· 
«Pão dos Pobres:. I, II, Jii 
volumes mais o «Obra. da Rua.:e. 
(UI tima edição). 

Alto I Surgiram, recente ... 
mente, mais perguntas sobre 
o preço da.s nossas obras. São 
perguntas rotineiras - e com
preensivas. Ora não se preo
cupem. Quem pode da.r muito 
dê muito. Quem pode dar pou~ 
eo, pouco. Quem nada pode -
será nada. As nossas contas 
não jogam, nunea jogaram 
Mm a matemática dos homens. 
Entendido? 

Júlio Mendes 

tura, do que pedimos desculpa. l---------------
Na Liga dos Combatentes em 

Viseu, recebemos BOI. O Manuel 
Santos enviou, de Lisboa, cheq~ 
de 860$, total dos donativos de
positados para nós, no Montepio. 
O Manuel Pinto enviou vale ;J,e 
350$, total dos donativos entre
gzws para nós, em Ptu;o de Sousa. 

De Vouzela 1.000$ «em sufrá· 
gio de D. Maria Amélia, pedindo 
ortu;Ões por sua alma». 

100$, rouptu e calçado, d'O Ros
sio ao Sul do Tejo. De Alguei
rã.o, uma linda boneca, por al
guém que já tem mandado outras 
et~rnola's. 

Encomenda, com roupas, de 
anónima, de F amalicãc e mais 
rouptu de Coimbra, R. Guerra 
Junqueiro e também do Porto. 

Presentes os Amigos de todos 
os meses: Helena, de L::;boa, 
com 500$; a.nónimo, também da 

Capital, com 250$; Maria Cecí
lia e Marido, de Braga, com 50$ · . ) 

e creto q~ todos os sócios de 
Viseu, pois a pessoa encarregada 
de receber essas quotas está de 
férias e ainda faltam dois dias 
para terminar o ingrato mês de 
Agosto. 

E é tudo o que recebemos, du
rante o referido mês. O mais q~ 
TnZJ,Íto precisamos receber é: 190 
contos para a liquidat;ão da Ctua 
Nova; 7 contos para pagar o le· 
vantamento do último muro cai
do; cerca de dois contos para 
entregar no armatém de mercea
ria, que precisamos de levantar 
outra remessa e ainda não pagá· 
mos a anterior. 

Bem hajam e continuação de 
boas férias. 

Inês - Belém - VtSeo 



Hetomamos o desfile da der
r tdl'ira quin1ena. Faltavam os 
d.ts Ca.vl\ a prestar.ões. Aí tstáo 
el"": 

l.nu da Beira, com 300+300 
,,arn ·• Ca.sa de lleu Pai. O pro
Llcmn das transferência~ do nosso 
lltramar está-~>c complicando e 
complica-no,. a \ida, pois ~ão 
nm i tos O" depositantec; lá, graças 
a OPu~, f' n gente aqui a ver 
navios ... qu.c o dinheiro lá depo· 
'ltaJo P. água que não faz andar 
moínhos 1 

O a--sinante 6790 apareceu cio
cu vezes, quatro com a prestação 
habitual e uma «sensivelmente 
n·forçadu. cA.í vai, no desejo 
Jc apressar ... o recolher da pro-
l.ssão». 

Helena apareceu cinco vezes. 
I- ic.t na 75.11 prestação. 

Casa Calt•ú.rio, do rosário de
las, lt·ve um aumento de 4 pedras 
de l.SOOS. Outras quatro de 500$ 
1 ostas na Casa S. Bernardo. Fica 
J :1 2'P Duas H'4es 300$ para a 
Ca.sa do António e do Fernando. 
']'Ue fit'a em 15.~00$. Urna gran
de pecadoru:. manda mais mil 
para .1 CaHI Perdoai-me Jesus. 
Fica c·rn l.:>OOS, sim senhora. 

A Casa de N.4 S.• da Boa-Ho
ra cá pe)ac; nossas contas está 
11111 pouco mais acima C]Ue se-
1-,'llndo ns contas do St'U constru
tor. 7 .IJOOS. 

"urge agora um grupinho de 
Mães. 1!: uma drlas com 100$ 
uura a Casa de Santa Teresznh.a. 

t a que crê em Deus (qual 
delas faria o que faz, se não 
acreditas.qe nEle?!) com 3xl00$ 
para a sua casa. E a -"faria An· 
tonieta, outras três, totalizando 
600$, para a Casa das três Ma· 
rins: t" C'- te ~abafo tão lindo: 

Uma das minha.s Marias aca
bou o seu curso com uma boa 
classificaçiío, e eu pedindo a 
Deus qu~ areite esta minha pe
quena oferta em acção de graças 
pero tamb~m que ajude a minha 
filha. parn. que ela saiba pôr a 
rendn ao máximo «O-' talentos-. 
que rt'cebert ao longo destes ano.! 
d~> estudo. Com a preparação 
que rerebeu para melhor poder 
Jervir a nl'us e ao próximo, que 
rla saiba sempre cumprir a Sua 
Jl ontade fielmente-.. 

O tempo dos grilos já acabou, 
mas a Casa dele$ não pára. TP
mo-. em mão remec;sas de Feve
n~iro, :\1arc:o e Setembro. ~.:om 
r•las 1l('n a a con~tmtora totalizar 

GORll 
H conto:>. Pelas nossas contas, 
certo. Quanto ao cque ainda 
terei ele enviar para perfa.ter o 
custo de uma casa?:., rtllemhro 
doutrina aqui dita várias vetes. 
'W1s n'speitamos o velho título 
dos 12 contos= uma t'.<lSa. Mas 
tjuem na verdade qui><er dar o seu 
custo real terá que, pelo menos, 
dobrar a partida e em muita!! 
regiões do País não chegará ain
da nem srquer para um~ casa 
das mais pequeninas. 

~Iais mil para a Casa do EdUJJr
do, e a nossa cham,ada de aten
ção para o que acabamos de in
formar. 

l:.:m outro tanto cresceu a 
Casa de .li. li. A. L.. Dez ve;res 
menos para a Casa Louvado seja 
\'_ . Jesus Cristo. O mesmo 
para a Ca.sa Pai Américo. 

A Casa Lar cristão recebeu a 
3.a demão de 4.000$. E o Ca.sal 
.lt a ria I o.!é, quatro 'e-tes menos. 
:\lais 500$, como 3.• prestação de 
~laria Ernestina. 

\ Casa N.• S.a do Ro,ário re
cebeu este ano duas achegas e 

l'ur isso, aiénl ela sua activl· 
dcuie indhidual propria de cada 
um, tomou a iniciativa de jazer 
uma colecta semanal e periõdi
camente, enviá-la para ai, para 
'OTI.struçiio de uma casa para um 
pobre irmão, que pode ainda não 
.~t·r ·amigo» . As razões porque 
o mio é sabe·llS o padre: culpa 
nossa, porque o esquecemo:. de
masiadamente. 

I ca.sa será construída onde 
entender, mas gostaríamos de na 
altura própria lhe dar o nome 
~RODJZIO» em homenagem ao 
locCI! onde frequentámos o nosso 
Curso. 

1:11tregámos há düzs a 1.• pres
f,,~·cio no lfontepio, aqui em Lis
boa, na importância de Esc.: 
187$00. Outra.s irão se Deus 
quiser e nossa r•rmtade não fra
quejar. 

FspPramos ser dignos da Ami
::adc qw• F.ll' nos tPm dedicado 
e qur nós bem reconhecemos não 
ml'rr.rer, infeli::mente. 

Frat.rrnnis cumprimMlon. · 

com elas perfaz 7.923$90. E a r------------
de S. Judas Tadeu, mais uma de 
mil. 

A Casa Bendita, que já ultra
passou os 1 5 contos, tem levaào 
de tempos a tempos mais um 
adorno. Agora foram dois de 
200$ cada. 

Temos agora várias que prin
cipiam: Ca.sa de N .• S.• das Gra
ças, com 6.000$. '1aria Isaura 
começa a sua com 150S. Ana, 
de ~ewark, com 15 doBares, a 
que juntou já outrotanto. 

Para a Casa Rainlw das Jlir· 
ge11s, mais 50S, «a co'!lemorar n 
passagem de Pai Américo para 
o Céu:.. 

A Casa Jesus e Maria, termi
nou com a 3." remessa ele 4 t·nn
tos. 

E nós terminamos com este 
começo: 

«Um grupo de «.Cursista.s:. re
solveu na sua .-rt•união de grupo:. 
semanal, acrescer à SUIJ fé, a 
acção, sem a q!Ull a 1.0 pouco 
mie. 

MIRANDA DO CORVO 

* .\s grandes questóts que .sté aQlli 
..... propu-«-ram para serem resolvidas. 
j:i c'tiio cm parte roncluidJS. E como 
esta~ pc<flll'DIIll lembranças são para 
toda a Camílõo dos gaiatos espalhados 
por totln a parte, eu narnr,os, como 
f habitual, pequenos acontecimtntos 
,Ja pnll.~udo quinzena. 

Areias do Cavaco 

* Dt•t.~ois dP muit11 labuta e muitA 
mn• nda conseguimos pôr a mina em 
funcionamento duma vez para sempre. 
011 mai~ pequenos ~~:arravam-se às 
padiola~ cheia.~ de terra, para a ento
lhnrem, e e.~palhort•m a terra que t;O· 

bcíou da mina pelo olival. Os m:~iores 
abriram outr1 ,aJa por onde pa.a a 
canali;açiío, 'isto que o cano da água 
e<~la\a entupido. Por fim vt!Jo o pedrei
ro ronrluir a obra. !az.endo um muro 
p trn ~gurar a terra e colocar a 
porta. O resultado do trab:llho é a 
fartura tle água cm n0-...'14 casa. Este 
•·r.1 urn do' trancle• problemas. Jlllr
<JUI' a á~ua poderia faltar. 

f 'ontinuação da pá~rina U.\J 

ra, tivemos que dizer não. Cu··
tou-nos tanto I 

N'"ao podemos ca.la.r est:~. má-
goa.. Se todos os que nos ouvi
ram quisessem, em breve não 
seríamos apenas 70 a viver fe
lizes, mas 140. 

Era nosso desejo fazer che
gar esta mágoa aos homet:.s de 
dinheiro. Mas não os vimos nas 
nossas Festas... Será que este 
problema não lhes diz respei
to? ... Mas onde está a verda
deira riqueza. de um& nação? 
Não será no homem? E tr&b&
lh&r para. a formação de ho
mens, ajudando-os a descobrir
-se e a. pôrem a render toda a 
riqueza de que são portadorer.., 
nio será trabalhar para. 1llXl& 

nação próspera. e rica? E liber-

.a-· uma nação do perigo de 
pesos mortos, de seres inúteis, 
mi.o será tra.ba.lha.r para. a ri
queza d& Nação? AD.! Se os 
homens do dinheiro quises
sem... Mas não nos ouvem, 
nem nos lêem, nem nos vêem 
nos palcos das salas de espec
táculo da.s nossas cidades ... 

Quem os ajuda. a ver el&ro? 
Quando estas linhas chega

rem às tus.s mãos já andámos 
por terras do Luso e Silva 
Porto, para. onde partiremos 
a.ma.nhã, dia 26, no comboio 
mala da.s 17H50, na estação de 
Benguela. Vamos 40. Os cb&
tatinha.s:. também. A Ga.nda e 
a.o Cubai iremos em data a 
combinar. Novo Redondo tam
bém está no nosso programa. 

Padre Manuel 

* Estamos agora perto da vindimL 
,\lftlln' dos carhos, principalmente oe 
morangueii'O!I estiío a começar a ficar 
dr.penioodo•. Tsto é sinal de que já 
c-..•'io madura~. Os rapazes esperam o 
di.1 lia vindima com muita alegria. 

Henrique Canalho 
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LAR DE GOIMBRt, 

* A vida do nosso Lar niío tem ou
tro fundamento senão, o de pôr & 
rend,.r o'l talentos doe rapazes com 
mrlhore.~ aptidões intelrctuais, através 
do '<ru auto-govemo. 

•\ sua função exacta é de for· 
mar homens. Cada um d~e ter a no
rão exact:l da responsabilidade que o 
~companhL Todoe ~o livres. O seu 
brio está em não precisar de vi gílâ.nci&: 
a "u3 liberdade e!'rá em não fazer o 

l/ais um neto rifL 0/m, da Nua. t brasileiro, dado que o pai. Vanuel 
Teiuira, está rolocado no país irmão. 

mal potl•·u<l" Cntê-lo. \i:-se poi8 em 
to<! a o no 11 \ida um ronceiro •'e li
h<'rdad• 1"111 •tU• cada um C>~Colbc o 
•tnr 1111 r, r .. ponsahiluando-•,. pelo
'''11• ·••·ln•. Orientar dt:poi~ é pesada 
t.: TI f 11 ÍnnÍ\ dual peJo benefício d,. 
!{>riu•, tanto 1111 \itlft pnrticular, como 
MI ulantil. 

E a propó. 10 l\lio t<· .:s<yueças de 
que este ano e~tíio matriculado~ dez na 
E.;('ola Conwrciol, desdts o 1." à 
Sf-c,·ão Pn parut!Íria, quatro no Colé
gio 'p,.,Jro 'liunt'K c um na IJnivcl"!!i· 
dadr r• 1(11< todos prtci~amO!l do matr
rial • ·r·olar indi!!penl'Úvcl. 

Tínhamos livroe dn <;ulbenkian, 
ln•'' aruhun-•1' o prazo r nada t~mos 

par. prol.>~wnm• nt., do cetlimento dos 

1)t" ... f"'l0"" .. 

lloJ•' uma -.enhor arompanhacia 
1t .tun• rapariga~ trouw-nos lhTos, 
:meta• .. roupa.~. llu l"rnpo~ alguém 

nosso amigo no-< trouxe uns bons quiloe 

de peixe. 

E tu que ll·n para trazeres'( 

t -p•:rarno~ por ti c não no~ d<:ixea 

andar ttxlo o 1no sem li\ 1'0!<, 

Joaqclim Sou.sa 

III,, 

PJtfO DE SOUSJI 

* {) uo,.,~o grupo de fut~bol aurgiu 
<'III ampo de equipa..numto D0\"0, Os 
cal~Õe• foram feitos na noMll .alfaiata
ria. .\~ bota.~ também fic&ra.m razoá
' l'Í~ feita, pelos DOS80II upateiros. J.4 
uc as. foram m&i~ uml \l."l oferecidas 

pela cFábrica 1.1·demi> que sempre 
nos atendeu com inteira satisf&Çio. 
As camisola!<. como não encontrámo.. 
quem nos fÍU!Ise melhor, comprámo
-las. Para e.'ltrear enfrentámos o Fon
telo de c;, DomingO'! (Jue no~ recebeu 
no seu magnifico estádio•. Fell:unen
tc nin~uém p&rliu a cabeça nas PC· 
dra.~. A bola também fa:ria parte, e o 
Dorgt>s da Silva, ex. treinador do nos
~o yrupo, enviou uns patacO!! para a 
nmpra. t a .. ~im me .. mn Dorges; m&n· 
la ~rmpre. 

1- Jne\ithelmenll' niío podia deixar 
de falar na coamp8llba do acordeão:.. 
Tenho noticio.'l boa.~ e aqui vão: 

Para a ~inunuição das teclllll por 
lot:ar, 20HXI de Gondomar. De Cuoaü 
um cn,clope registado com uma nota 
lle 50,00. <JUe dizia: cAQlli vai mais 
uma n Jt::albu para a compra do 
acnrcll'iio - que ele ,o~ ajude a lou
\nr n " enhor. contrihuindo para IJUe 
''·' 1t•rra haia a1cgria e rit<O..._ 

Por último de Sandim, SCXlroO, 
l lo~iando a no~..a camp.1nha. 

A todos o nosso agradecimento 
,. aqui Cico à espera de poder dar 

r11ais nnllriu" •·omo estas, ~mpre bo&•. 

/OÕ? da Rocha 

Notícias da Conferência 

da HOSSH ALDEIA 
* úuranle a lfUÍnzcna - tahez por 
o dL-spacho do correio do C'FamOSO» 
,.,rar de folga com as férias do Aveli
no - chegou i1s nossas mãoa norn de 
apenas dois donativos. Um de 40$00, 
da muito amiga assinante 17022. E 
outro do mesmo peso, do usg:.Uante 
4801, mai' esta legenda: <Para oa 
Pobres socorridos, pela alma de minhll 
-.audosa esposa, nossos !ilh011 c DOMO!! 

pai~ 4{)$00, pedindo por eelas almas 
uma oração». ó piedade 1 

Recebemos pouco, é certo. E fiOI· 
""" trist&. :.\Ia.i!l tril'tes ainda oa nos
~os Pobres. Olhai: à nossa conta temoa 
w.ze. ,\ cargo das 'icentinas trintu e 
tal!' 

A propõ-úto: temos ma caixa 
comum. "'ão há nosso nem deliL!I. t 
wdo romum. Achámos preferi•el 
a<Sim. \lais prátir.o, mai-. fraternal, 
m nos ,uscepthel de incompreenJÕes. 
A tei'Oureira é uma Vicentina, eujll 
ncçiio discreta respira zelo e ,lc.~o.t,;io. 
Ela é quem recolhe C'JDUIWI.D e dis
tribui para redistrihuirmo.o. Sua acção 
foi mesmo " 1t stemunbo de um coo
r rad em DOSS& última reun.ião. Ü& 
'•nhores mai-l as senhoras não deixem 
cJ,. corret<ponder com vossa preeeDça! 
,\ Confrade encarregada daa cma."
'8.> tem coragem para suportar dores 
de •·abr•·a. Mas, por caridade, preci· 
<amO!! de lhas aliviar. 

Aceitamos tudo que venha. Nem 
só cédulas de Banco. .Ma'l roupas t> 

todo o F;énero de 'estuório. E cama!. 
Ainda hú dias tivemos de ajeitar uma 
dao; nnssas para ~atisfazer um caso 
urj!ente de separação de o:exos! 



:\qu1 há dias uns senhores, um 
tanto cm ar de censura, vêm 
ter comigo, admirados por não 
tcnno~ flores no altar da nossa 
Capr·l a. 

I::u respondi muito simples
mente que Cristo aqui não nos 
pede flore'!. Essas deliciam o 
olfacto. Agradam à vista. Aqui 
Cri-.to pede-nos fraldas; pede-nos 
pulSOs: quer que lhe depunha
mo-. o co10er nos lábios, que as 
múo:; dEle não o levam à boca, 
de p11ralizadas que estão. 

Ora, nern para isto nos chegam 
a~ hora 1 do dia, quanto mais 
para a:; flores. No mês de Julho 
l'hegou nos o eco de 60 doentes 
11 "'lplicar leito no Calvário. Em 
.\gosto a lguma:; dezenat~ delt:s 
' ui,eram ser acolhidos também. 
Rt"Cebi uma cancero.::t e uma 
paralítica, mais nada. 

E porquê a nossa recUSl\? e 
que não tl"mos quem deite a mão. 
Os doentes desdobram·~ em aten
ções uns para os outros: ma.s !'Ó 

têm dois braços e bem fracos 
alguns! 

E pes~a& sãs para trabalhar 
na roctaguarda dela não surgem. 
Too~ gostam de trabalhar na 

pnmeira linha, onde •, ja:n VIS· 

tos. 
~ão é que duvide ~a Lapad

dade potencial da Igrr ja par!\ 
amar e doar-se pelos outros. Ma.'i 
não vejo concretamentt- onde 
estão hoje os que se dedican aos 
ministérios mais humilde!' -

come. seja o de limpar o rabo a 
Cristo par& lítico; o de cuidar de 
Crkto chagado e panlitico. Fa
n•nt·se festas ao Senhor de todas 
·"" romarias. E todos vão. Ora-se 
com gosto ao Senhor de todos os 
altares. E há sempre gentt- de 
joelho<~. Ma.s se Ele cheira mal, 
se Ele causa repugnância. nin
guém complln'<:e. 

F. Cristo cheira mal e é anti
pático, e ii.•• vezes mora no Aljuhe 
i• rspo•ra de que O vão buscar, 
111; · rsCÍ canceroso. Mas era 

, •1ue :tlguém deit&sse a 
11 . . 

· nns st duzíssemos pe!o orna
to - a" lmrcs, sobretudo, - nM 

Hv~sa-1 capelinhas, quanto tempo 
não ficava disponível para c~i
dar dos outros! 

Andamos todos à cata de . .,H. 
nos ajuda mais, do que no~ pa
rece melhor e esquecemo-nos i' 
que Cristo tStá à nossa espera 
na pessoa dos pobres, dos ahr.n
tiunados, dos doentes. 

Cristo aqui não nos P" t • •l· 
rc.;. Ele vem sujo e d , ,•t·: é 
prer.iso limpá-lo; é urgente tra
tá-lo. 

Padre Baptista 

Assistir ao crescimento de uma consciência é um pra.ut 
que vale todos os sacrifícios. Quantos trabalhos, quantas inq'Sie
tações, quanta. desilusão provisória. nã.o custa. este crescer! ... 
Custa-nos - aos que crescem e aos que temos a. missão de pro. 
piciar o ore!lcimento. Quantos erros nós nã.o cometemos de 
boa-fé! E quantas vezes esteve num pequenino acerto de qu.e 
mal demos conta. o estímulo mais poderoso ao amadureoer de 
uma. consciência ! 

ti 1ws vinte anos, e depois ... , ganha uma confiança, às 
vezes bem difícil de ganhar, que a gente escuta. a crítica. cons
trutiva e amiga 110 r.~s5lo tJUpei no fazer um homem de cada. um 
de vós. Que saborosos diálogos es:;es! Que proveitosos para n6s I 
S6 é tH'C · que ní:..o teu~!\m sido mais cedo, de modo a per:::-õur
··•os o ~.!.ri~uecirnento Que agora nos é dado, quando ele mais 
no .. e1 ~ "lcressário par:t vo!: servirmos melhor. Esperar é, porém. 
:: verbo ,r t •mem neste .nundo. E nos temos de esperar o t,empo 
de cada :Jm de vós. 

O .... este crescer de consciência não se processa apenas 
nos individues. mas também nos grupos numanos. E se é eT&eto, 
até certo ponto, qne o amadurecimento do grupo é ~orna da 
ma.tlaridade eh quantos o constituem, não é menos rea.l a. in
fluência que B tomada de consciência em grupo tem sobre a 
conscienciali.za.ção de oada. um. 

------------------------------------------1 Todos estes pensamentos me surgem de um período de 

Lar Operário em 
Passaram os primeiroe seis 

meset> e só temOs a dizer bem 
doode o primeiro dia em que o 
Lar começou a funcionar. Os 
rapazes vindos de tE>rras dife
rentes e cada um com a sua 
educação própria, adaptal'am
~c com facilidade à vida oo
munitária. Podemos afirmar 
que na totalidade são dóceis e 
obedientes. 

Os pedidos para receber ra
pazes no Lar, continuam a 
chegar. ~ lugares estio to
mados e parece-nos que não 
devemos aumentar. A missão 
do Lar não é sômente dar de 
comer e dormir. A principal 
preooupação é fazei' de cada 
um, alguma coisa mais do que 
simples artista. Sendo muitos, 
não é fácil atend6-loe conve
nientemente no aapeeto for
mativo. :A preci!k> ter ainda, 
e sobretudo, em conta., o pessoal 
orientador. Por dev~ e ten
do especialmente em vista o 
aspecto apostólico, nlo h! 
muito quem sirva. Para finan. 
eiar este trabalho, ainda nlo 
temos poesibilidade. A '6ltim.a 
palavra pertence ao futuro. 

O maior receio de muitos, e 
que para nós não eonstituta 
grande problema, era a parte 
e<lk)n6miea do Lar de S. Do
mingos. Não foi em v!o que 
esperámos no Senhor. Foi em 
Seu Nome que começAmoe e 
ainda boje conserva o mesmo 
poder daquele tempo em que 
se multiplicavam os plee e Os 
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TRANSPORTADO NOS 
PARA ANGOLA 

peixes. Algum esforço da nos
sa parte e a bênção do 
Céu tem feito suficiente o 
pão para cada dia. Se al
guém nos visita a horas de 
comer, temos muito gosto que 
se sente à nossa mes& e coma 
da nossa sopa, pois não deve 
saber mal Também não tem 
faltado para aa demam dea
pesas da Casa.. Se não foosem 
as obras de adap~ação. não 
tínhamos dívidas. ÂB que 
actualmente estão em curso 
foram orçadas em 10.000$00. 
Ainda não temos ~ta impor
tância, mas aos pouccs e vindo 
de todos os que nos amam, 
estamos certos de que l-á-de 
chegar a tempo e horas de 
pagar aos artistas e aos r .>rne
cedores de materiais. 

Para já, informamos oue 
temos neeessidade dum ferro 
eléctrico de passa.r a roupa e 
r~pectiva tábua. 

~ talvez ~ra o momento 
próprio de agradecer os dona-
tivos que nos enviaram para 
saldar a fa.etura de que falam0t1 
na '6ltina crónica. Vieram de 
Lisboa e do Porto e de outru 
terras. Lamego esteve parti
cularmente presente. Um 11&

nbo:r que te:n aparecido muitas 
vezes fez o pa-gamento total 
Quanto devemos à boa gente 
de Lam.ego I ! I 

O tempo decorrido nlo 6 
de mais. em outras localidadea 
já se teriam caD8ado 

A VI6ES DA T. A. P. 
E MOÇAMBIQUE 

Lamego 
Os vendedores do Gaiato 

continuam a ser bem recebi~oa. 
.\o ver aproximar-8e o inver
no lembramos para eles umas 
capas contra a chuva. São 
três. 

Prometeruoa dar no futuro 
notícias mais amiudadas 
c em breve faremoa um resu
mo das actividade-~ deatee 
primeiros seis meses. 

Padre Duarte 

dC% ou mau anos, salvo compro
vada aplidão, até aí não tk
monstrada, para fazerem vakr os 
laços <k StJnfllU. O contrário 
será fazer ruir, na maioria elos 
ca.so.,, todos os esfor~s feitos, 
com mani.feslo prejufzo para a 
parte m.ais fraca, cujos direitos 
foram menosprezados ou lotal
menle deixados ao oluido. Não 
será possível encarar com realis
mo e de frente, sem subterfúgios, 
as questões ~ justificam o desa
bafo exprtltso nestas lin.luu? 

Propositadamente ~re
mos a 23 de Outubro o novo ~i-

ca.rt& de um dos nossos em Angola, que fez há pouco os seus 
vinte anos. Fala-me das festas que têm realizado e do seu êxito. 
B acrescenta: «Que t..egria me envolve desta boa gente o até 
dos nossos rapa:rAliS que cá encontrámos. Há dias em plenú terço, 
reparo que numa das três Avé-Marias íinalli, l!lll deles a oferece 
pela NOSSA Obra. Reparei também que aquela. palavra NOSS.~ 
era diferente da dita há um ano. Agora dita. SlelD besita~ão, dita 
com fé e vontade». 

TaJLbém o meu correspondente há um ano não rep U'aria. 
no que agora reparou. E é este duplo acontecimento, este c''lplo 
crescer de consciência que me consola tanto: Um nosso, com 
muitos anos de Obra, que foi daqui para ser fermento no ceio 
dos outros que já. lá. estavam e haviam de ser nossos ta.mbilln, 
repara que o termento não ficou inerte, que levedou a :r.::-!::-a. 
e 1he vai aundo uma consciência da Obra cdiferente da. "le há 
um ano:.. 

Quanto ele pr6prio~ão deve a. este crescer dos que já 
lá. esta\ ... m o seu acordar de consciência I E quanto não iri ela 
agora a.madurecer em consequência do seu reparo I 

Permita Deus que este progresso, que cada um dos vosaos 
padres difdlmente &entirá. na sua própria casa., seja., por sobre 
a consolação que esse sentir causaria, uma rea.lida.de Wl m&rcha. 
para. um destino alto. 

Continuação da página UM 

fício escolar. t que nos ~ 
acutado, na data em qU4! km
bramos nas nossas Ca.sas o na.J· 

cimento de Pai Amhico, be.'lzer 
e integrar definitivamente na Al
deia do Tojal, um inm-umemo 
de valorização e enriquec~nlo 
dos Rapazes. Não foi, de urlo, 
Pai Amirico formador e educa
dor por experiência? 

Convite discreto, pelo telefoM, 
leva-nos a compareur numa d4u 
igrejas de Lisboa. ao fim da 

mãos indignas que TTWvemos ao 
escret·er esta 11014 um peql.l6&0 
pacote: cSão cem comon, diz. 
cTanta geflle que podia ajudor 
e não ajuda:., acresunla depois, 
para finalizar. Ajoelhando ank 
I esus no Sacrári.o, damos tJCÇiio 
de graças. O calor do ~r 
niio o stm.timos, tal a frucura 
de alma que nos incutira a mi
serlc6rdi'a de Deus rnanifukula 
na delicadeza e discreção <k um 
dos Seus Fülws. 

Padre Luis 

tarde de um ditJ ~. em que Visado pela 
a temperatura sufoconte qume 
expuúara a pop~ li3boda 
das ruas. Alguém tkpoma 11M Comissão de Censura 




