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O Nunca me acontecera: es-
crever a cccontra--relõgio», 

ao ritmo de uma greve dos 
C. T. T. !Estava descansado: 
Tinha a semana por minha con
ta. Mas eis que uma olhadela 
à primeira página de um diário 
me fez advertir: ou mando hoje 
mesmo alguma colaboração para 
o nosso jornal, ou já não há 
~orreio .que ma transporte esta 
semana e me arrisco, com o 
«engarrafamento» consequente, 
a n~ sequer segunda ou ter
ça-leira próximas ela dlegar a 
Paço de Sousa. Pois se tantas 
vezes assim tem sucedido, mes
mo sem greve! .•. 

Agora é assim: -Primeiro 
obtém-se a medalha olímpica 
dos <cbons serviços» e depois 
prestam-se eles - se se pres
tarem... Um -Povo inteiro a 
quem tais serviços se desti
nam, esse será sempre o que 
tem de aguentar. 

Quanto me lembrei neste mo
mento do Rafael Bordalo! 

O ·Por outro jornal soube da 
morte de um celebrado ro-

NOTAS DO TEMPO 
mandsta norte-americano que, 
aliás, só de nome conhecia. 

Na breve notí-cia, impressio
nou-me uma re::;.posta sua a 
quem uma vez lhe perglmtou 
se era feliz: ccDirei apenas que 
não sou infeliz. Só os imbecis 
e os idiotas são felizes)>. 

Que entenderia Truman Ca
pote por felicidade?: Felicida
de mesmo?; ou aquela falsa 
rpaz -jpaz podre, como a água 
na intoeada tranquilidade dos 
charcos - que o mundo con
cebe e procura e que Jesus 
esclareceu ser o avesso da Sua 
Paz, a Paz que Ele nos trouxe 
e nos deixou? 

Apraz-me pensar que a Mi
:;ericórdia infinita de Deus, que 
quer todos os homens .partici
pantes da Sua Felicidade, lhe 
terá dado uma intuição da 
Verdade. Que o escritor que
reria dizer que só os idiotas 
e os imbecis não sofrem de 

inquietação e se encontram 
satisfeit-OS em todo o tempo 
da vida. Porque todos os que 
o não são, são tendidos, aqui 
e agora: pela contradição entre 
o homem terreno - enquanto 
tal em via de libertação - e 
o homem celeste - definitiva
mente Eberto, perfeitamente 
livre; pela desproporção entre 
o anseio absoluto e universal 
de felicidade e a felicidade 
limitada e possivel que se apren
de e se logra ir construindo, 
não a partir da <<'carne e do 
sangue>>, mas pelo dinamismo 
da Luz que se antevê e se quer 
ver. 

A opção pela Felicidade é 
inerente à natureza humana. 
Quem a negar, nega-se a si 
mesmo como homem. Cada um 
a procura pelo seu caminho, 
mas procura-a. P:n·a cada um 
ela tem o seu sabor próprio, 
porém jamais será insípida. 

Não foi em vão que Deus 
estabeleceu a Felicidade (a co
munhão na Sua) como meta 
do homem. Pode o homem ln
surgir-se ao nível da inteligên
cia. Mas não destruirá o plano 
de Deus, momentâneamente 
frustrado mas definitivamente 
restaurado em Cristo. E jamais 
calará nas profundidades da 
sua alma aquele clamor divino 
cuja perseverança levou S.to 
Agostinho (é hoje a sua ,festa) 
a descobrir que (CO nosso cora· 
ção está inquieto até que re
pouse em Ti, Beleza sempre 
an~lb::1 e sempre nova que tão 
tarde amei!». 

Que seja este o sentido au
têntico da resposta aparente
mente cínica do escritor ame
ricano - é a prece que faço 
a Deus por ele. Que a inquie
tação da sua virlat at)s nossos 
olhos sem :rumo, o tenha leva
do, pela Miseri'có:rdia de Deus, 
ao porto certo: a Ele que é o 
Repouso. 

O E já agora que a pressa 
me conduziu por terras 

menos costumadas, outra re
ferência literária inserta na 

mesma página do mesmo jor
nal: Ribeiro Couto. 

A este conheci-o bem desde 
a minha juventude e permane
ceu até hoje um dos meus poe
tas preferidos e só Deus sabe 
a influência que ele exerceu 
em mim. 

O articulista traça-lhe o re
trato: «Couto era um homem 
simples, claro .e aberto, o ho
mem de purezas e de símbo
los vivos caiados pela sua ima
ginação poética. Por isso, ama
va as crianças e a sua simplici
dade, como amava os grandes 
gestos escritos pelo co:ração, 
linguagem viva da nossa lín
gua». 

E eu só quero acrescentar: 
Os grandes artistas, da pala
vra ou seja do que fo:r, não 
são neeessáriamente homens 
de escândalo, como o escritor 
que motivou a nota atrás. 

Ribeiro Couto foi um homem 
que «olhou para dentro de si» 
e, pelo seu dom, ajudou outros 
a <<olharem para dentro de sb>. 
Ainda hoje - e a velhice está 
à porta! -pego, de vez e.m 
quando, no seu «Romance de 
Cabiuna», ou n"<cA moça da 
estaçãozlnha pobre», ou n'<<O 
reizinho que voltou da guer
ra>> ••• e rezo. 

Padre Carlos 

Uma Professora do Liceu 
N aJcional de Maoau mandou 
um dheque de 180 contos e 
esta cartinlha: <~Envio esta 

lembrança do meu trigésimo 
quinto aniversário de casamen
to. Peço que seja para o Patri
mónio dos Poblres ou para os 

Autoconstrutores. Assim, das 
sobras do nosso lar, ficará para 
sempre uma telha no tect.o de 
um Irunão mais desvalido». 

TRIBUNA DE COJMBR 

, Evangelho puro : O que sobra, aplioa-se nas telhas dos mais desv-ali

dos. ·Podem vir as .procelas e o fogo ... nada dest11uirá um só gesto ou dhr'a 

-de amor! «!Ü que fizerdes ao mais pequenino, a M~m o fazeis.» Um si!mtples 

copo de áf,''tlla! Para que queremos nós, cri:stã'Ois, a riJqueza e a's belezas do 
·Evangelho? Otha o teu su~pérfl.uo com cuidado : tE'le tanto pode ser a tua mon-

tanha de luz e al egria- como tua condenação. 

Ev'ange'Lho puro: O que sobra 
apli-ca-se na:s tel!has dos mais 
desvaHdos. Tamlb.ém doutrina, 
o <dicarã para sempre». Podem 
viT as prdclelas e o rogo ... nada 
destr:uirá um só gesto ou obra 
de amor! 

«0 que fizerdes ao mais 
pequenino, a Mim o fazeis.» 
Um simples copo de água! 

I\u-a que queremos nós, 
cristãos, a riqrue~ e as belezas 
do Evangelho? 

Ol'ha o teu surpéfluo carn 
cuidado: Ele tanto pode ser a 
tua montanha de luz e alegria 
- como a tua condenação. 

Da assinante 7649: <<Fiquei 
impressionada com o caso da 
f~mília de 13 pessoas, que vive 
no que foi laJVadouro públi-co 
e envio dez mil escudos 
para ver se se consegue uma 
casinha decente». No próximo 
ccAgora}> lhe daremos notícias 
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e A força moral daqruela Mãe 
de dez fillios foi a grande 

alavanca do meu andar toda a 
mam:hã. <~de, acuda àquele 
desgraçadinho-- que ninguém o 
quer! Se eu pudesse, levava-o 
para a minha casinha. Era mais 
um. Mas! •.. » 

Quam.tJos passos esta Mãe va
lente tem dado para o lbem dos 
Outros! É uma apa,ixonada por 
Jesus Crilsto, qUle vê sem~e 
presente em calda Irmão. Quan
do IJhe ~Teza, J:'leza com confian
ça. ccE Ele quase sempre me 
ouve e ajuda a resolver os 
problemas.» 

Esta Mulher-Mãe tem sempre 
tempo e tem sempre pernas, 
embora pernas empanadas. Sem
pre dis.ponfviel para o b'em. A 
sua poibreza de bens materiais 
tem ajudado a enriquecer a 

Terra e o Oéu. Santos do nosso 
temipo! 

8 Foi ela que no dia se~inte· 
veio trazer <«> deswaçadi

nho que nilngu:ém quen> a nossa 
Casa. Este é fifuo d.e mãle atra
sada mental e ele atrasado 
tamibém. A mãe está agora 
internada em casa tprálp'I"ia para 
a sua doernça, depois de esfar
ralpada durante muitos anos 
por homen:s dtesn!aturados. O 
pai dest~e "<<desgraçarliniho» teve 
de o perfilliharr, mas nunca o 
quis oomo fi1ho! A pensão de 
alimentação imtposta pelo tri
bunal, é pensão de fome! 

Outro filho mais velho desta 
mãe é bastante tJomado pela 
mesma do-ença. O homem que 
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O Os donati'VOS dos nossos LeitO>res 

nem dhegam a aquecer na mão 

do tesoureiro! - que nos adverte: 

- Tenham cuidado ... ! Após a dis
tribuição d'hoje só resta um conto e 
quinhentos ... ! Temos qzLe liquidar, 
brevemente, a reparação · da moradia 
de ... , que fi ca lá para vinte contos. 
E o resto? - os Pobres que esperam, 

por nós, todos os dias ... !? 
IÜ tesO!UT'eiro está no seu lugar -

cumpre a sua missão! 

Noutras cil'Cunstâncias - na gestão 

normal dos .bens do mundo - dir-se-ia 

que somos atrevidos. E somos 

pressionados pela miséria cresoonte, 

de cariz mui'tlo esp·ecÍI.fico; situações 

pontuais a que não podemos, de fol11lla 

'alg111ma, alhear-nos, •até oporque sã') 

casos de miséria extrema crun certo 

pudO'r natura~ - q'l.l'e nem sempre 

v!ml para a rua, ou são do conheci

mento da v~zinhança! 

ISe 00. que atewder a mão estendida, 
analisar e proourar a promoção social 

do Indigente t radicional (que maia 

tD'c.a a a1ma das gentes ... !) há que não 

esquecer a pobreza branca - diria 

Pai ~~mérioo - <rUe nã·o apareoe na 

via prublica, só por decência, sofrendo 

duros pmhl·emas !. Um aspecto da crise 

que nos atinge, denunciaJda pela 

ipll'Ópria l!mreja hrer.árqu1ca, atenta 

aos problemas do homem e da socie

dade - por mor do Evangelho. 

• Cancerosa em último grau, já 

está crun monfina. É uma mulher 

desfeita ... ! 

A empresa onde o marido trabalha 

- que lalbora sem dedara•r falência! 

- deixou de pagar salários. Uma 

faceta desconcert:ante no mundo ... 

em que vd'Vemos! 

O trabalhador - que trabalha 

tem direito ao salário. 

A cancerosa chegou ao cimo do 

cal'Vário. Agora, sofre muito mais! 

Aqui fica o SOS, para conhecer

mos as dores dos Outros - dos 

Pobres; e, no remanso das nossas 
casas, onde não falta o indispen

sável, lembrarmos e meditarmos em 

tantos calvários dolorosos que muitos 

sofrem por esse mundo de Cristo. 

Outra doente ! 

Foi mãe solteira. Depois, regu

lariza a situação com outro homem. 

Ele é pensionista, mas ainda tra

baLha alguma coisa. 
EJst!llm:os frente a um caso de misé

ria específica - moral e material 

que te;mos um certo escrúpulo de 

rev~lar na íntegra. 

Só dois pontos : Ainda que 

juntos, vivem se<p>arados; ele não dá 

à esposa, que sorfre males de certo 

modo graves, mais de um ou dois 

contos por mês para governo da 

casa ! 

Aonde é q'eu vou buscar o 
resto?!.. . Com" é que podemos viver 
assim? ! .•. S' eu já não trato de mim 
e preciso de rumédios ! ... Que será 
quando tiver d' acamar!? ... 

'.Mais dores, mais gente crucifi

cada! 

-Cortaram a pensão à min 1za irmã! 
Vejam se nos botam a mão ... ! 

rEscrevemos e aguanlámos resposta. 

En.tretanto, vem um pomposo 
ofício com as normBJS legais... em 

vigor. Conversámos. Ajustámos a acção. 

Chega, entretlllnto, um boletim 

d'análises, actualíssimo, com V>alores 

acima do normal. 

- Temos á'as levar o espeçalista ... 

- Ele que faça uma declaração 

sobre o est!ado de saúde de sua üunã. 

Goufi'l'mou a gvavidade da doença; 

porém, o documento compete ao 

médico assistente, que está de férias. 

A bela piscina da Casa do Gaia to de Setú-bal. «Nada melhor, em nossa Casa 

(em todas as Casas do Ga.ia'OO !), do que urna ·piscina para. sacudir o suor 

e o calor» - dizia o C~sar Amante, nwma das últimas orónioa·s. E oontinuava: 

«A·queles que não sabem nadar, começam a ter a sua oportunidade. Quando 

finda o tralba!Lho, é só tirar a poeira e to~a a banh ar - uma diversão para 

cada IUm :de nós !» 

- Temos d'esperar .. . ! 
Nestes casos . .. , seria mais humana, 

mais cris.ã, a presença imediata 

duma assi.-5-tente social - coadjuvada 

pela assistência médica. 

Ao coHcr da pena, lembramos uma 

assistente soci•al das Caixas, que faz 

da sua fun::ão um autêntico sacerdó

cio! Em certas andanças pelos arraiais 

ela iMiséria poderia chegar à estação 

do ca.minho-de·ferro e alugar um 

carro de praça até ao domicílio do (a) 

paciente. Segue a pé : estradas, carrei

ras, lama, estrumeiras ... ! Serve os 

Pobres. Identifica-se com os Pobres. 

É dos Pobres! 

tPara se avaliar concre tati1lente os 

·problemas - e decidir com Justiça 

- - há que pôr de lado a letra da 

lei... e seguir o cBJminho dos Pobres, 

levando na alma, no coração, na inte

ligência, o espírito da lei . Entãu, 

sim, teremos Seguran :::a Social! 

PlA.RTILHA - Antes de seguirmos 

para férias - que os Pobres não 

tSm e muitos jamais gozaram! -

daunos nota das aferras que chegaram 

p-ara acudir a todos quantos sofrem 

neoessidades. 

Fundão: «0 pequeno acréscimo, ao 
anterior habitual, é para compensação 
(relativa!) da inflação qLte não pára 
de subin>; agora, são 1.200$00. 

Nelas : «Ao ler O GAIATO confran

ge-se-nos a alma ao t;ermos como 
vivem tantos I rmãos nossos ! Envio o 
cheque ... e o que crescer empreguem· 
-no em ajuda de tantas aflições da 
vossa Conferência». 

Baguim (Rio Tinto), 7.500$00 para 

uma Viúva. 

O assinante 9790, de Oliveira do 

Douro, fecha a procissão: 

«] unto uma pequenina etOta 
(1.000$00) e, lembrando a Festa da 

Assunçiio de Nossa Senhora e por 
Sua intercessão, ouso pedir uma 
oração ao Senhor para que nos auxilie 
a emendarmos na nossa vida tudo 
o que esteja inal a fim de que possa
mos, com hwmildade, ajudar-nos uns 
aos outros na nossa caminhada de 
peregrinos e encontramo-nos assim 
um dia, face a face e felizes, com 
os nossos bom Pai e boa Mãe.» 

!Em nome do PO'bves, muito obri

gado. 

! úlio Mendes 

Paco de Sousa 
# 

OBILI\.S - Prossegue a remo·dela

ção da nossa padaria. As obras, 

grandes obras, não tardam a ficar 

'P rontas. 

Ap,roveitamos a oportunidade p-ara 

agradecer a uma senhora dO'u tora, do 

Hospital de Santo António (Porto), 

a generooa oferta de um forno, novo 

e moderno, para cozermos o pão -

valio-so donativo em memória de seu 

qu erido Pai. 

Agradecemos, a inda, a oferta de 

pã•o, por intermédio de pessoa.-; amigas 

qrue suprem, desta fo11ma, a falta do 

nosso velho forno. 

Os trabaLhos em volta do campo 

de f utebol não tardarão a ficar pron

tos. Agora, sim, teremos um parque 

de jogos mais espaçoso! Aí passamos 

uma grande parte dos nossos tempos 

livres. 

TORNEIO D:AS Vl~DIMAS 

Participamo.;; no torneio organizado 

pelos Bombeiros de P-aç.o de Sousa. 

Em atletismo (6000 metros) os 

nossos rapazes conquis-!aram os primei

ros cinco lugares. 

!Esperamos que tenham êxito nas 

restantes provas. 

PRAIA DE A'ZJ 'RARA - A nossa 

casa, cm A.zurara, é o nosso cantinho 

de lfbrias. 

Temos tido muito sol. Os banhos 

de mar são uma delí-cia! Toda a gente 

se cresta e recebe grandes doses de 

iodo! 

To das as semanas um dos nos

sos PF,dres vai at·é lá celebrar a Euca

ristia e dar-nos força espiritual pa.ra 

caminharmos em h-ente. 

Ql.Lem é qu,e não gosta da 
praia?! ... - pergunta um dos mais 

pequeninos, um <<~Batatinha» . 

Eles andam contentíssimos por 

verem o mar e rolarem-se na areia! 

Dantes, não gozavam nada disto - e 

nenhum de nós teria essa 'POSsibili

dade ... ! 
Estão a fazer um grande imóvel 

junto a nossa casa. Talvez nos 

tapem o sol...! Mas quandn termina

rem •as fédas, irá tamb-ém um gru'(JO 

·dos nossos dar um wrranjo à casa 

- que hem precisa. E1a é !bonita 

e está lbem situada! 

Manuel Augusto («Chinês») 

FÉRIAS - É bO'm rooordar uns 

dias de p·raia, de sol, de areia, de 

alegria e descanso. Depois disso há 

que pensar na vrda, retrunar o ritmo 

e não parar, lfazcr o que for preciso 

para não haver refle:xcos -desses dias 

•ociosos mas também necessáriQs. Mes

mo que esse terrupo tivesse si!do curto, 

há a. lamentar mais aqueles que as 

não tÍiveram, do que aqueles qllle as 

ti'Veram escassas. 

Agora, em nossa Casa, ainda esta

mos em flérias; não à beira-'mar, dei

tados na areia, descansando física

mente. Férias não é só descansar o 

corpo. É, sohret:udo, mlLdar, ocupar 

o tempo na:quilo que nos alfaste da 

rotina diária de um ano de rtraba

l!ho e qtre nos desglastla física e mo

ra1meDJte. 

As aulas ainda não começaram, em

bora haja alguns que se preparam 

para elas. Temos rapazes disponiveis 

Cont·inoondo a dar notfci~s 

das ofertars que todos os dias 
nos chegam, é d:e pasmar o 
amor que os nossos R~pazes e 
os Pobres suSicitam nos vossos 
co.rações! 

As cartas, escritars p.elos 
próprios punhos, falam das 
pessoa s que tanto nos amam. 
Uma <<'Mãe aflita» é a primeiT'a 
com uma nota de mil e outro 
tanto dos alunos das turmas 
8.0 -l, 8.0 -3 e 8.0 -4 da Escola 
SecU!Ildária de Espinho, resulta-
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para CLtidar das terras, cultivai~ 

o nosso pão, longe de teo ries e pro

blemas matemáti'cos e de p:árgina& 

cheias de números e letras. 

AGRICULTURA - O no·sso chefe: 

de trabalhos náo tem mãos a medir 

para dar oc upação a todos, do maior 

an mais pequeno. rE11quanto uns tra

tam da lida doméstica e outros con

tinuam o.- seus trabalhos nas ofioinas,. 

os restantes ocupam-se da agricul

tura. 

Este ano semeámos mruita batata 

e em.Gom, no princÍipio, a colheita 

parece se promissora, '() fruto foi 

menor tlo que o esperado. 

As vinhas iar.nJblbm derrun pouco e 

a CQllbeita do ano passado já está 

a chegar ao fim. A nossa sorte é que 

a água da fonte também é sa. 

boro. a e sacita melhor a sede. Algumas. 

uvas já c :ão pintadas e despertan,. 

com isso, a gula 1dos incontíveis que,. 

até ao mome>Ilto, têm escapado ilesos. 

A fruta também é rpourca, sobretu

du as maçãs. P or enquanto ainda 

temos comido das nossas rpêras, às 
refei~ões, mas dopressa se wca:barão. 

-Depois são as laranj as, no Inverno. 

AcVua1mente andamos ocupados com 

o u1.i'1ho- que este ano é muito. Já 
o despontámos, já fizemos a .desfolha. 

iE'SlJ'eramos qllle seque ,para o co

thermos e o transf01unarmos em 

farinha para o nosso pão. E se nos. 

deu ,gosto ver grandes extensões de 

verde, também nos dará vê-las de 

a.rnarelo e mais tarde saborear o fruto 

de to.das estas trausf;ormações. 

O feijão e os tomates já tiveram 

a sua vez e é sahMosa a salada que 

nos proporcionam os segundos e cos

tumamos comer às refeiç..ões. 

CATEQUIBSE- Não é só o campo 

que precisa de ser cultivado, talm

bém o espírito. Muitos vêm pam cá 
sem uma educação oondigna, por 

negligência dos pais - quando os

têm - ou do meio onde vi'Vliwm. Há 

um grupo <rUe ain'da não fez a 
primeira Comu.n.thão e dois que 

ainda não .furam batizados. Um dos 

nossos rapazes está encarrega:do de 

os preparar, o que é uma ·tarefa di
lfícirl, .pois a:Lgnns nem sahia.m o P.ai

~Nosso e a Avé-11\f.a.ria... Era necessá

rio lançar a semente nestes oompos 
incultos e ajudá-los .para que a plan
ta possa crescer sã e forte e, assim. 
resistir a'()S <<IVC'IltOS>> e más influên· 

das. 

Rezemos por eles. 

Ckiquita-Zé 

do de multas que se .pTO!puse
ram por masoalfem chiclets na 
aula de Matemática. Em honra 
de Pai Amérko, 500$; pelo 
m.esmo motitvo, 20.000$ de José 
e Jorge. Carlota, 500$. Mais 
2.000$ de M. Loureiro, sendo 
500$00 parra os doentes do 
CaWário. De uma senhora do 
Porto e de uma ami:ga que vive 
em França: 1.500$. Ermesinde, 
várias vezes 100$. Um grupo 
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de Amtgos da Direcção-Geral 
dos R~gistos e do No,tatriado, 
13.000$. Anónima, de V. N. 
Farnalilcão, 100$. Outro tanto da 
mesma terra. Peditório na 
igrelja da Areosa (Porto), 
17.0.00$. Na Foto Antany, Pena
fiel, urna a:nomma deixou 
2.000$. D. M. 10.000$. Orut,ro 
tamto da as1sinamte 161,5, de 
Se•flpa. neus tenha o seu irmão 
na Sua companhia. Os paro
qui,alnos de Y.iei·ra do Minho 
estilveram cannoSico e deixaram 
8.065$. Quamti:a de u:ma família 
mui!to nossa, ·esfo rçando-se para 
que os seus con tributos se não 
tnanS'formem em rotina - mas 
sejam sempre um aJcto de ca ri
dalde oristã. Parl~e Joe1, 50 
dôlares. Ci.Jnco mil escudos de 
Lisete, de V. N. de Gaia; Cos
tureiras do Hospitbail de Santo 
:A<ntónio, Porto, pDxa os nossos 
;pequeninos, 8.000$; Maria, de 
Cas1c'a:is, 2.000$. «Sou económi
co rpor nw~ur.eza, daí poder 
r.eunir uns ce'rtos fundos para 
pôr a nenider no Banco da 
EtJernidade»: 50.000$. Es1cola 
n. o 2, de Vitla da ~eka, 3.575$; 
p.editór,io na parólquia; de Tabua
ço, 39.0122$; assinante 3tZ.l42, 
5.000$. Mlélltosinhos, vi:úva por 
al'ma do seu marido, 1.000$. A 
mesma quootia de u:ma mãe, 
da mesmJa teNa, pelo fHho; e, 
também, 1 .'500$ p:ela~s mesmas 
~nt~ções, do Porto. Para que 
Deus dê força a todos os que 
traihaíllham na Obra da Rua, 

G 
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da ~casa que está. a ser feita 
com a ajuda da J uinrf:a de Fre
guesia paJra esta famtlia. Mais 
40 mi1 no s·epltagés'imo ruüver
sário de um nosso Amigo. Maria 
Leonor na companhia das filhas 
e 16 netos. 

IPiiOSISiegue o no.sso «!Agora>> 
com tantas presenças e sempre 
uma palaJvra de âtnimo e sim
pa'tia pelos nosso's Amoconst:ru
tores: Do Lar de Sa!llta CT~uz, 

Braga; assinoote 1~2313; assi
nanrte 2667; um :Amigo do 
Por.to; outro d-e V. N. de Foz 
Coa; a .sempre presente assi
nante 22617; Dr. SaJraiva, de 
Gaia; todos os meses, os fun
cionários da Oaixa Têxtil; na 
Ma.ison Louvre para uma teilhar; 
a 1presença. ami:ga de todos os 
que .ent!1elgaram no Montepio 
Geral e na Catsa do Gaiato de 
Lisboa, 70 mil mais 48; mais 2 
mn para a <fCasa do João e 
Judite» e 20 mtl pa!fa a «Casa 
de Nosso Senhor Jesus Cdsto». 

(Está aqui, também, a tua 
pr:esença pelo Espeillho da Moda: 
Um médVoo da Rua: Duque de 
LoUJlté com vin1Je mill e <mão 
sei se irão para telhas ou pão 
para os rapazes». Foram telhas. 

50J$ de Coimbra; Sucol, 15.000$; 
assinante ]a muito antigo, 
3.000$; .cinco ~notas de mil de 
uma mã:e pela conversão do 
fí llio; a mesma quantia de A. 
LenJcas tre. Sa ltvador de Caia, 
10.000$; pensão de sobrevi·vên
cia de uma anónima do Porto 
e palav.ra.s de a·mor e carinho. 
Duzentos e cinquenta esoudos 
em sBJ..os do correio, da Amado
ra; uma ca•rt(ll regi:staua do 
assina~nte 1174. P.equenas milga-
1-ha.s de M. L.; <<Um a portuense 
qualquer», 500$; amiga de 
Li,s'boa, 6.000$, partilhando 
connos~co o que Deus lhe dá; 
por alma de Daniel, 400$; J . C. 
Andrade & C.n ofereceram hipo
olorito de sódio para a no.ssa 
piscilna. Mais uma vez os empre
gados do Banco Borges & Irmão, 
do Porto, 53.500$; anón imo de 
Ribérais-Anta·s, 750$; Augusto, 
de Faro, 20.000$ para ajudar 
alguns rapazes na v·ida; 20.000$ 
de G. Azevedo, nos-so gran
de Amigo; «<para amenizar a 
misé ria no Mundo», 5.000$ de 
Rio Maior. CovHhã, 5.000$; 
Espinho, 3.000$; Lar Evangéli
oo Português, 2.500$ com muito 
amor; Elza, de Vermoim, 2.500$; 
3.500$ de quem aohou e enviou 
por não ter aparecido o 
dono; Améirilco, de Pardelhas, 
3.000$; outro tanto de T. Ber
nardino; Amigos de Va'loogo, 
14.100$; Cabdal, 10.000$; um 
José do Porto, 3.000$; Paulo 
e esposa, 10.000$; AHce, de V. 
N. de Gaia, 5.000$; Paiva, do 
Porto, 10.000$; Cinca, 20.000$; 

R 
Uma Maria com <Ull!ais pedras 
pequeninas para a Autoconstru
ção». Não faz ideia da falta que 
fazem numa parelde as pedras 
pequeni.Jnas! A «mãe que crê 
em Deus» paTa aJ viúva do 
Barredo. Anónilma,_ de Lisboa, 
-ciniCOIDil. 

E, do Baneiro, a a·s·sinante 
29406, num exemplo de amor 
aos Outros que n,os comove: 
«Sou pobre. Vivo unicamente 
do meu ordenado. Agradeço a 
Deus a possibilidade que me 
dá de poder ajudar os Auto
constflutores com estas miga
lhinhas (30.000$00), amealhadas 
com muito amor». 

A nossa grande Amiga do 
((Nordeste>> com cinquenta mil 
:para os telhados de dnco f.amí
Has. Assinante 17453, vinte e 
cinco mi'l. E, finalmente, a pre
sença do Amtg.o M. M.: «Hoje, 
após ter r~ebido o vencimento, 
separei estes dez mil, que creio 
coinJPletaram a conta que hâ 
tanto tempo desejava atingir: 
os cem mil. Que o Senhor me 
-ajude a perseveran>. 

iPois, a perseverança; todos 
os dias, o bem, o annor aos, Ou
tros e o pieridão das ofensas. 

Pad·re Telmo 

Anónimo, do Porto, 1 0.000$; 
Guilllherme, da c·itd.ade Invicta, 
•1.080$; Leit e, de Guimarães. 
15.000$ rCOlffi muit a amizade; 
mais 10.000$ de Castelo da 
Maia; Padre JUlstin.o, 2.000$; 
assinante 19378, 1.500$. Rua 
João da SiJva, 10.000$; Funcio
nários do Depar tamento Têxtil, 
11.000$; uma s.enho1ra que tem 
tllhos e netos e vive, muito tris· 
w, num Lar de tercei,ra idade, 
10.000$; duas meninas, de Espi
nno, 50G$; · as,sinante 10419, 
10.000$; de uma mãe que está 
sem os filhos, para os filhos 
que nào têm mãe: 2.000$; com 
pedidos de ora>Ções pelos pais 
e irm ãos, 200$; família Assis, 
5.0JO$; Largo Teixeira Gomles, 
de Faro, 4.000$; Arei·ars, 5.000$; 
pelo aniversário de casamento 
de casal muito uni'do e feliz, 
de .A!veiro, 7.000$ - o que 
fazem já há a·lguns anos; assi
nante 28783, 4.00S$; assinante 
29586, que vive numa cadeira 
de rodas, .para que Deus lhe 
dê forças para levar a· oruz 
com mai~s paiciênda e por ailma 
de sua querida mUilher, 5.000$; 
um aviário de Tom·ar, 15.000$; 
ass·inante 10661, 10.000$; e mais 
outro 1Jainto da assinante, 16407; 
uma AIVó, 1.000$; para os 
Pobres que nos batem à porta, 
1.500$; «Uma parúuens'e qual
quer», 1.000$; do Porto, por' 
vá1r<ias intenções, 4.000$; Casa 
dos Noivos: fatos e camisas 
novas; Paróquia de Urgteses, 
1.500$; anónim:O, por atltura do 
Natal, 50.000$; de PaU River, 
5 dóllars; Lourdes, de Portimão, 
2.000$; famf1ia: Martins, 10.000$; 
por uma graça concedida, 1.000$ 
de Va:J.:l)om; anónima, de Erme
sinde, a quem Deus tem ajuda
do e sente o dever de ajudar 
os Outros, mais uma miga
lha de 500$; carr.i.Jnhos para os 
«Bata tinhas» - do J o,rge que 
tem 5 anos e gosta de hrinca.r, 
mas tamb:ém quer que os 
nossos «Batatinhas» brinquem. 
F·tlom·ena, de Alveiro, 10.000$; 
Rua de S. João Nerpomuc.eno, 
15.500$; metade drurrn prémio 
gan!ho num torneio de Ténis, 
no Porto. Mais 200$ de uma ve
lha assinante, entregues ao Pa
dre Moura; 50.000$ de V. N. de 
Gaia. Fillhos da fu!lecida assi
nante 1 07;3·7, 6.500$ com muito 
amor. No La:r: do Porto: 5.000$ 
ma,is 4.000$ de anónimos. Nova
mente um Guarda-Fiscal com 
1.000$; M. Rego, 100$; A. Vila
-rinho, 10.000$; Sotocal: muito 
caf\é em grão para o nosso bar 
e carfé-mistura para o pequeno
-almoço dos nossos rapazes e, 
às vezes, quantias em numerá
rio. O café está caro, mas esta 
firma está sempre de portas 
abertas, todos os meses, para 
nós, com a aLegria de fazer o 
bem. Franqueira & GameLra, 
várias preseruça:s; eX!Cllrsão de 
Vera Cruz, Aveiro, 4.620$; 
muita·s eX'cursões com migalhas. 
Ainda um destes dias um pro
fessor estava aldmirado por as 
crianças darem tanto. É das 
crianças que s~a~ a verdade pura 
e nós devíamos ser sempre com 

elas. Uma Ami:ga de V. N. de 
Famalicão, 8.000$; Rosa, 150$; 
gota habituaJ, de 200$, da assi
nante 338:20; Costa da Caparica, 
10.000$ ~om muita delkadeza; 
J Maia, com um grande abraço, 
20.000$; um sacerdote Q.e Tan
cos, 100.000$ só com o pedido 
de a21usarmos a recepção; 
Barros, 2.500$ corrn muita ale
gria; Londelo (Paredes), um vale 
de cor reio: 1.000$; mai·s 1.000$ 
de Dl3l1llaia e três vezes mais de 
Manuel e Ma.r.ilene, de Vai!bom. 
Criada Maria, 500$ para uma 
graiillde nec:essidalde; ·LuJclrlécia, de 
Fátima, 5.000$; as·sinante 16'447, 
10.000$; a'ssinante 3119, 10.000$; 
Isabel, de Lamego, 50.000$; 
crianças da . escala de Vi.la da 
Feira, 1.292$50. Mais uma 
rem.essa 9e dohati·vos entregues 
no Espelho da Moda e no nosso 
Lar do Porto. Um professor de 
Mogadouro, 4.000$; 20.000$ de 
Maria; três mil. escudos na Foto 
Antony, de Penafiel; assinante 
17876, 500$; 5.000$, promessa 
de uma senhora de Benfka. 
Aguda', 2.000$ para a mercea
ria dos nos,s-os irunãos pobr,es; 
17.000$ de Panede e não q.Uier 
agradecimento. Almada com 
palav,ras de arg:raldecimento pelo 
bem que a ObTa da. Rua e 
O GAIATO lhes faz, 8.000$; 
para as feria:s dos nossos rapa
zes, 3.000$; em hOIIllemugem a 
Pai Amérko, 5.000$ de OHvei
r.:t do Douro; Castelo Branco, 
com amizade e para depositar
mos em sua conta no Céu, 
4.000$; Maria, de Penela, 5.000$; 
outro tanto de Maria·, de Olhão; 
três vezes mais de Teresa, do 
Porto; professora pri:má<ria que, 
embor·a com pouca saúde vai 
ganhando para si e para os 
seus, agradece a formação que 
tem recerbi:cto do «Famoso» para 
ela e para a;s criarnrcinhas que 
lhe esrt:ão confiadas e manda 
uma oferta num sobr:e.scrito. 
Que bom termo:s agentes dle 
ens ino que amam os seus 

alunos e ens,itnam a amar! 
Não é bom instrwir se:m 
ed~ucar. Gémeos, de V. N. de 
Gaia, 600$; M. L., qwe não tem 
possi!biHdades de enviar mais, 
3.000$; Rola, de Milheirós 
(Maia), 1.000$ e i1nformamos que 
os donat·i'Vos têm chegado, mas 
é bom enviar os contributos 
por vale de co-rreio ou cheque 
- em numerá-rio só em último 
oas o - para filcar mais descan ... 
salda; Lobato, 5.000$; a habitual 
aJjud a de Mar ia Rocha; oem 
esc'udos, com muito amor, de 
urrna anónima; Pontével, 1.500$, 
com muito ca:rirnho poT todos 
os rapazes de todas ~s nossas 
Casas; . 1.500$ de Leiria; em 
sufrágio d!e duas almas, 11.500$; 
Mar ta, 500$; assinante 28892, 
7.000$; Allgelina e Ra:quelina, 
150$; Silva, de Oliveka de 
Azeméis, várias prese1nças; 
.Conlf\erên'Cia 'Feminina de S. 
Vieente de Pau'lo, de Tortosen
do, 4.000$; a.h:mo.s do 1.0 ano, 
de Sarilhos Grandes: roupas, 
material esco1lar e 427$50; M. 
A. A., 200$00; Laranjeira, 
400$; .mã~e agradedda, de Mato
sinhos, 500$; Rua D. Agostinho 
de J esus e Sousa, 80.000$; Casa 
Maia e Si~va, 500$; Av. António 
A. de Aguiar, de uma receita 
inespeTada, 5.000$; leitor amigo, 
de R~io Tinto, 2.500$; Parede, 
25.000$ pélira O GAIATO e pa,ra 
os nossos doentes do Calvário. 
Padlres Carmelitas desC'a'lços -
pe'lo capelão de um cruzeiro 
efectuado ao Mediterrâneo no 
paquete <<1Funchah> - ofertó
rio da Missa domini1ca!l: 15.650$; 
3.000$ de Leiria patra as férias 
dos nossos rapazes; assinante 
29438, 1 0.000$; Rua Gonçalo 
Vel1ho, em V. N. de Gada, 6.000$; 
de quem vive de pequena 
r.eforma, em S. Mamede de 
!infesta, 2.500$. 

Damos graç:as a Deus! 

Fernando Dias 

CARTAS 
«Junto um oheque para re

gUJI.arização da minha assinatu
ra de O GMATO (mads um 
ano) jornall que eu consigo l1er~ 
com prazer, de ponta a ponta. 
Sempre que estou a lê~lo sin
to que est~ perto de Pai Amé
r.ico de quem fui sempre admi
flador e tive a felicidade de 
conhecer pessoaJ.menrte; mas, 
caso curioso, nll!Ilca fui capaz 
de conversar com ele porque 
me fal'tavam as palav,ras parta 
sustentar um diálogo com cri,a
tura que eu considerava (e 
aindta considero - embora já 
tenha passado dos 73 anos de 
idade) tão ISUpei'Iior e tão dis
tante de mim!... 

Além disso, não me sentia 
merecedor de aspi.Jrar a ser in
cluí'd.o no número dos seus 
amigos!. . . Gostava de poder 
expHcar i,sto .mellhOir, mas fico
-me por aqui!... 

Não resisto a pedir uma 
oração pela saúde de mi
nha mu'lher e pela minha; e 
que nos dê mais paciência, 
pois não nos devemos esque
cer que há quem esteja mui-

to pior e não se lastime tan
to!... Mias isto é como q!UJem 
se aproxima dum mlédico com 
interes·se sellllpre de cons:eg.uir 
um rtem:édio. . . de graça! ... 

Um assinante» 

«Quem lê ·O GAIATO após 
um dia de trabalho sente com 
a sua leitura repas·sada de amor, 
um bem-estar de alma que nos 
dâ consolação. das agruras do 
dia, que nos -alerta para aquele 
que se segue, en:caminbando
·DOS, pela sua doutrina, para o 
Bem .•• 

Assinante 22419» 

<~Deve tc!hegar af um vale de 
correio para pôr em dia a mi
nha assinatura d'O GAIATO e 
os 1ilvros que muito agradeço. 

Era par"a j.á rer moodado ... 
Porém, como a mmha pensão 
de velhice é tão reduzida, te
nho ido tirando um pouquinho 
e juntando para~ ter o prazer 
de mandar mais algruma coi1si-
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4.0 volume 
do PÃO DOS POBRES 

A torrente de :calitas, de pos
tats, de telefonemas, de comen
tários pessoais 'sabre o 4. o volu
me do lP ÃO DOS POIWES não 
pddem fkar debabro do alquei
re! Até parque as almas não 
se repetem. Calda quaJl ·r:evela, 
a seu modo, as rilquezas que 
topa, como os Evangelistas 
- ~vagwardemos as distân
cias - ao desdrwerem a Vida 
do Mlestre. 

iPor IC'atla p:a,sso, em cada 
tema, hã os que paJram, escu
tam - e oa:em d~entro de si. .. 

<cA Caridade adormeceu ••• >> 
(d) nosso direito é natural

mente limitado pelos direitos 
dos mais.>> 

«A Caridade é solícita.>> 
<tEneosto ao meu peito Q 

pequenino ladrão - para que 
,o não seja.» 

<<Só a Família tem o poder 
de regenerar.» 

«Nós aprendemos com as 
abelhas ..• >> 

«0u1Ve a voz do Mendicante!» 
.Epígrafes do ,pÃO DOS PO

BRES. 
E que dizer do correr dos 

I 
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o gerou, em:bora já tarde, quis 
volutntáriamente p'erfi!lJhâ-lo e 
tem-no consigo. A mulher des
te homem aceitOtt-'0. 

Os dh:oques deste dia e o 
.sim do aiColhi!menito a este 

«desgraçadinho» tirarann - me 
parte da alegria e o sono. Em
bora já afeito a esta vida e a 
estas vidas, o coração não pode 
deixar de ·sangrar. Com a! lama 
dos carreiros e das pedras dos 
caminhos que percorremos, 
tl'louxe chagas solcialifS e antros 
de miséria e na consdência a 
in~pacid'ade dais nossas Casas 
para pode:t'!em acdl!her restes 
«desgraça:dinhos» .. 

IDois caminlho.s na v11da: Ca
minho de amor cTistão identi
fi'cando Jesus Cristo na vida 
dos homens. Caminho de pra-
2ler pagãlo escraJVi2lando tudo e 
todos às paixões de cada um. 

Há muitas lá!grimas de san
gue em nossos dias e também 
:hã imensos sorvi,sos de desgra
·ças. As primeiras hão-de fruti
fi1cer em bemaventuranças. Os 
segundos hão-de levar ao de
sespero e conJdenação. 

Ai daqueles q'Ue não querem. 
estar atento.s.! 

Padre Horácio 

textos!? São diários de Pai 
Amérioo nas mollltureiras, nos 
ar.raiais da Miséria. São letras 
escritas com o sang'Uie dos 
Pdbres. Certa vez chegou 
mesmo a aHrmar que s.e as 
pi'Cassem, jorratvam sangue! 

Daí, como poderíamos silen
ciar a partilha, a comunkação, 
os desa:blafos, os estados d'a:Lma 
dos leitore'S!? 

M vai m:ads um griUipO como 
lpOrta:~voz de centenas d'almas 
inquietas pelas revelações de 
Pai Amérroo basaa.ldas no Man
damento Novo - por isso 
sempre adtu'ali!s! 

FigtUeim de Castelo Rod'l'igo: 
<cObrigada por não se terem 

esquecido de m'enviar o PAO 
DOS POBRFS. 

Oxalá a sua leitura conforte 
e comova muita gente que 
ainda vive sem se lembrar de 
quem precisa ... ,, 

LiSboa: 
<<Não há preço para a alegria 

e lá·grlmas que a prosa de Pai 
Américo nos proporciona! Leio 
todos os dias um bocadinho do 
PAO DOS POBRES para não 
acabar muito depressa e cada 
vez me convenço mais de que 
foi Deus que o mandou ao 
Mundo ·para nos dizer e fazer 
compreender cousas que só Ele 
sabia dizer ... » 

A:irrda da Capital: 
«Recebi o PAO DOS POBRES 

antes de ir para férias. Não o 
levei porque não é livro para 
se ler em qualquer lugar, mas 
sim para saborear em casa, à 
noite, ao deitar. 

Veio completar a colecção de 
todos os da vossa Editorial. 
São livros à parte duma vulgar 

• No meio do barulho das 
oibras do nosso ca!llllpo de 

futebol, oiço a voz do <{!Balela» 
a chama~r-me para atender urma 
senhora que, de dhilnelO's nos 
p~s, vem conltar e Chorar o seu 
viY:I3f. Oomeça por pedir calça
do para os filhos que são oin
co, dos dezoito meses aos onze 
anos. O marido está internado 
no hospital e aquela mulher 
não tem mão nas 'lã'grima:s: 
«!Ele tem trinta a!Ilos e uma 
das operações que vai fazer, 
é t ãlo diff!C'i~ que de cem esca
pa um». 

Ora estas cantas com tais 
números -de ftLhos para criar 
e de anos patra viver - dâ 
uma soma ilnfinita de lágrimas 
à'quela muLher tão magra de 
tanto ohorar! 

tDemos-l1he algum dinheiro 
para dar de comer aos fi'l'hos 
Enquanto o marido esteve com 
baixa, pela Caixa, recebiam 12 
'contos; agora que ele foi ilnter
nado para fazer três operações, 
apenas recebem o abono dos 

biblioteca - tal como os Evan· 
gelhos ou a Bíblia. Muita emo
ção, muitos ensinamentos se 
colhem e guardam nas nossas 
almas!» 

Espinho: 
<<Já li quase todo o livro 

PAO DOS OOBRES! Quando 
chegar ao fim, volto ao princí
pio ••. 

Que lição, que grandeza, que 
amor, que vida, que prazer 
espiritual no meio duma vida 
tão difícil e tão mesquinha! Ali 
está a sabedoria num estillo 
tão particular - dizer muito 
em frases concisas que são 
chama e alumiam os caminhos. 
Ali há água viva que refresca 
e vivifica. A vida e a palavra 
de Pai Américo não deixam 
morrer a nossa fé, embora ela 
esteja transformada numa sim
ples luz de candeia - a esmo
recer .•. » 

Outra vez Lisb0a: 
«A pregação do Padre Amé· 

rico, incansãvel, feita por todo 
o lado onde tinha ocasião de 
falar e nos escritos que publl
cou, acentuava precisamente a 
obrigação moral de todos que 
se dizem cristãos, de contribuir 
activamente para melhorar a 
vida daqueles que à sua volta 
sofrem de qualquer falta e 
precisam de auxílio. 

No fundo, o Padre Pierre 
em França, como o Padre Amé
rico em P.ortugal, como o Padre 
·Pire na Bélgica, como o Dr. 
Albert Schweitzer em Lamba
rêné, na Africa, como tantos, 
tantos outros homens e mulhe
res por todo o Mundo, tomam
-se faróis num mundo de egoís
mo .po11que tiveram a Força de 
pôr em prática, até às últimas 
consequências, o preceito cris
tão (e não só) do amor ao 
Próximo. 

Possamos nós, com todas as 
nossas imperfeições, fazer a 
nossa pequena sementeira na 
mesma seara ... )> 

filhos. Com isso é que vivem 
e de mais algumas esmolas ... 

Fkámos à espera da confir
mação do pároco, para ajudar 
regularmente a suprir a falta 
da Assistência Socia:l que, para 
estes e outros casos, não !Ve
mos a dareza da omissão. A 
r:azão maior de uma certa po
hreza! ... 

Estlárvamos a tomar o pe
queno-almoço e entra o 

<<!Laraillja» com cara de caso: 
- Esta noite, foram ao ga

Hnheko e mataram as fraiCas 
e os perús ... 

Os soluços e as lágrimas 
acompanharam o triste relato 
dos ·acontecimentos! Era .e'1Je 
quem tratava da bicharalda com 
asas. Não sabia se tinha sido 
cão ou raposa ou outra coisa 
qualquer que por ali passara 
e destruíra tudo, à semelhança 
de um ~ciclone. Também eu sen
ti a desolação que é ver bichos 
cuja vida é canJtar e voar e, 
agora, ali caídos e calados. De 

CASA DO GAIATO DO TOJAL- Os nossos porcos. São os rapazes que tra

tam deles. A tudo assistem. E, assim, camo quem brinca, se fazem homens. 

CARTAS 
Cont. da 3. a pág. 

n:ha. Não chega para nada! 
Mas, entim, semipre é alguma 
coisa . . . 

Agora, peço desculpem esta 
velhinha - já conta 79 .anos - · 
que continua a gostar imensa
mente de tudo quanto diz tres
peito ià Obra da Rua. 

Assinante 33664» 

<eCom fé em Deus na cons
trução de um Mundo mais 
humano e justo, e confiante no 
importante papel qua a Obra 
da Rua tem nessa construção, 
envio esta pequena quantia para 

manhã até ao anoitecer, tudo 
era vida a jorrar daqueles bi
cos e asas que, do meio do 
pomar e no cent:Jro da nossa 
A~deia, nos f~iam caJlar para 
os OILwir. É a Natureza-mãe 
que vive e mor,re para que o 
Homem viva! ... 

A volta daJquele redondo onde 
o gaHnbeLro está oom o ~esto 
das fracas, perus, patos e gar
nizés, estão os serr~heiros a 
montar uma rede que eles fi
zeram para guardar aQIUeLe 
·cantinho da bicharada que to
dos adoram. E, também, para 

a assinatura d'O GAIATO e 
para satisfazerem alguma das 
muitas necessidades que devem 
ter. 

Assinante 26623» 

«Junto um vale de correio 
para O GA<IATO. 

Sei que é muito pouco, mas 
eu e meu marido somos re!for
mados da Pr·evidênda e, como 
sabem, também vivemos com 
diftculdades porque andamos a 
acabar de !Pagar um andarzito; 
e aqui para nós: também aju
damos outras instituições (só 
Deus sabe a quem e quanto). 
Mas este pouquinho damo-lo 
com amor pois lemos O GAIA
TO hã mu~tos anos. Jâ o com
prâlvamos, sffilllpre, n'a igreja 
de Santa Cruz em Coimbra. 

Os reformados são uns sem
"'Va.'lor ... ! TTabalhei ~7 anos 
numa firma, o meu marido 32. 
Tanto traJba!Thálmos sem gre
V:es e, agom, é o que se vê ... ! 

Só lemos O GAEATO à noi
te, quando hã silêncio, para 
melhor o saborearmos. É o 
companheiro da nossa Bíblia, 
Deus o sabe. 

Desculpem esta carta ir um 
p:owc:o mal escrita, mas jã te
nho 57 anos e só a tereeira 
classe ... 

Assinante 32241» 

que o <<Laraiilja» não volte a 
iühoraT por tamanlho dlesgosto. 

Padre Moura 




