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Por 
Fernando Dias 

Saíram agora nresmo os 
vendedores com um monte de 
jornais cada um, à procura 
de homens de boa vontade, 
gente que compreenda, que 
persevere ,e até, que se canse 
de dar só quando nós nos 

cansarm':)s de pedir. E daí a procissão q'Ue se vai seguir do 
«de que nós necessitaimos». Pois é esta a maneira de darmos 
contas e de darmos conhecimento aos nossos amigos, que tudo 
o que nos mandam chega até nós e a bom'. termo. 

Para dizer num instante toda a verdade, nós temos neces
-sidade de tudo quanto vai da letra A ao Z. 

Mas, querido leitor, não contaim:os que dês tudQ· - 'Um 
pouquinho a cada um não é pesado a ninguém. Ele pode ser 
·uma telha, uma pedra, uma fechadura ... De tudo um pouqui
.nho .que é necessário à construção de uma aldeia. 

Os pedreiros estão a caminho e nós pouco temos para 
-começar as obras. Falta ainda tanta coisa! Mas nós esperamos 
confiaidamente, visto a Obra ser de todos os Portugheses de boa 
-vontade. 

E quem ainda não sabe, fique sabendo que temos uma 
·caminheta de 4.000 kg. que irá a vossas casas buscar o que 

<1.Com os mezis respeitosos 
cumprimentos, tomo a liberdade 
dP. me dirigir a V. Rev.ª solici
tanclo a grande caridade de auto
rizar um apelo às almas de bom 
coração e que, podendo, queiram 
ajudar uma pobríssima família 
a libertar-se do pesadelo de uma 
divida para cima de 20.000 00 
a. 10%, a particulares, fui mais 
de 13 anos, sem ver meia da sua 
liquidação porque só os jziros 
lhe absorvem todas as economias 
dos seus míseros salários de 
que vivem unicamente. 

Trata-se de uma família cristã 
100%, residente num lugarejo 
serrano do norte interior do 
País. Essa dívida foi contraída 
coni o tratamento de doença 
grave pulmonar da mãe, durante 
4 anos, após o nascimento da 
primeira filhita. 

A ceifa no Tojal 

<!)_Uiserdes. O pai, sem profissão especializada, /ui pouoo empregado, ganha 22$00 diários. A má.e, sempre doei 
De tempos a tempos vamos a Luanda e passamos sempre te, segundo as suas posses e aptidões, gan/1a menos que o marido. As fi lldtas andarn na escola. 

:pela livraria Lello a saber dos vossos recados. Ainda há dias Tenho ouvi.do e visto chorar as angustwsas af/i,ções que roubam, noite e dia, a felicidade desta famíi; 
-veio de lá um fa.to que irá ser ajeitado pelo nosso alfaiate q'lle desprotegida da sorte. Com imensa pena de não lhe poder valer e 'depois de muito pensar na maneira de 
está também a chegar. ------ - - -------'---- - ------------• conseguir, ocorreu-me a ideia de fazer chegar este grito de afliçã 

Nós sabemos que existem às almas de boa vontade, por mew do «Famoso'b , na certeza de qu 
J>Or essa. Angola fora, muitas não poderão ficar indiferentes ao sofrimento destes noss.os irmao 
pessoas que nos querem em Cristo, que receberá, como feito a Si mesmo, tudo o que se fize 
.ajudar e às vezes não sabem por eles, por amor de Deus». 
-como. E nós lembramos que 
tudo nos faz jeito. :É que nós 
:somos pobres e aos pobres 
tudo presta. Ele pode ser 
colchões para três camas que 
nos deram; ele um plástico 
para podermos pôr o nosso 
André a dormir numa cama 
decente; ele calçado usado e 
roupas também usadas que 

Os Senhores façam as contas e calculem o sacrifício desta fami 
lia para manter a sua dignidade ; o equilíbrio de vinte e dois escudo 
diários para ter pago em treze anos mais que o capital , sem pode 
abater a este nrm uns tostões. E a renda da casa, o sustentar , 
\·cstir-se mais aos filhos! E como não há-de o pai sofrer o temo 
de deixar a esposa recaír no mal que lhe causou a ruína! Só dua 
espécir.s ele p<lf'SOas poderão não se arrepiar com esta caita: aquele. 
u ·u rário · que se valem ela necessidade dos outros para fazer rende 
os seus cap itais; e aqueles que>. na extrema necessidade tireran 
alguma Yez de se ujeitar. 

Continua na SEGUNDA página Aqui está uma das riquezas da nossa aldeia - os porcos. Ao lado, muito 

cantinho 
dos 
rapazes 

Por P.e José Maria 

senhor do seu papel, o timoneiro da bicharada. C o N T I N U A NA TERCEIRA PAGINA 

Esta carta recebida na nossa comu
nidade de P aço de Sousa, vai hoje em 
cantinho dedicado aios rapazes do 
Tojal, onde o Américo pertenceu 
durant-e anos. 

Nem todos, mesmo só uma pequena 
parte de vós, rapazes, será capaz de 
alcançar a profundidade destas pala
vras escritas com tanta sinceridade. 
Esta carta é uma expressão admirável 
da formação recebida na Obra e rica
mente assimilada por um rapaz com 
dotes naturais não só bem cultivados, 
mas postos a render «numa entrega. 
total e ilimitada». O Américo é uma 
lição viva. Ele foi difícil como tantos 
de vós; e difícil só na medida em que 
se esquivava incompreensivelmente à 
influência benéfica do P.e da Casa. O 

Américo revelou-se como qualquer um i todavia a nossa missão é bela e nela 
com q•ualidades boas e tendências más. I nos mistüicamos para sermos dignos 
Tendo muda.do para Paço de Sousa, daqueles que esperam algo de 11ós. 
tran.sformou-se. de modo ª prosseg'Uir 'orttinucm no Tcr~o de comunidade 
u~ ide~l q'Ue ainda n.enhum des~a Casa a lembrarem-se: «pelos nossos de Mri
qms viver. Com t~isu:za 0 digo ao ca»; nós precisamos de todos na recta
lembra~ alguns de vos tao capazes, mas g·ua1·da connosco. Vou feliz; s into-me 
nada firmes. ne~ ge~e:osos. A e~s~s e cami11har para u ma maturidade de 
a todos aqui vai ª hçao do Americo: amor., amor a tudo e a todos e scnir 

Faltam 24 horas pró embarque. Deus a~ravés dele (o amo1·). 
Continuamos confiantes e bem dispos- A nossa Obra é um tl'iunfo elo amor 
tos, embora o coraç:ão se sinta bastante e todos que nela senem têm <le a amar 
combal ido com o sen timento saudoso numa entrega total e ilimitada. Ora que 
por vos deixar. Pai Américe> interceda por nós para 

A todos lcYo no cora~ão e é por isso 
que maior é a dor que me f az sofrer. 
Sim, cu a todos amei e am<> e o amor 
cont 1·atlitório é aquele que mais custa, 

que sempre saibamos renunciar ao 
perigo <la corrupção. 

Não se esqueçam de nós. A todos um 
ab1·a~o saudoso do vosso Américo». 



Aqui se continua o diálogo iniciado com os leitores, l}O penúl
timo número. 

Para começar, esta carta enviada por pessoa do Porto, que 
calc.uJo viva em ápertado regime do economia: 

«Vivo de uma pequenina reforma, mas tenho reparado na tão 
grwide e humana obra que tomou sobre os ombros e rziúJ posso ficar 
indiferente, é muito pouco, mas junto QJ esta envio 30 selos de 
1$00 para pagar 3 telhas da dívi,dw que todos nós devíamos pagar. 
Peço uma oração pela alma de minha Esposa, que tão dedicada 
era às crianças». 

Quanta esperança e consolaç-ão não dá o saber-se, por esta 
o tantas outras, que Deus quer Belém a viver e crescer à custa dos 
grandes sacrifícios de muitas e pequeninas esmciias ! . . . São· estes 
os seus créditos e: garantia. 

Em va.le postal n.0 090218, de 
Aveiro, 100$00 e outro tanto de 
«uma Inês da Lousã». 

O Casal H. D., de Viseu, que 
sempre comemora as datas felizes 
enviando a sua esmola, compa·. 

Vila ova dn Poiares, «em acção 
de graças pela passagem do ani
versário do meu casamento». 
Üulro tanto duma .Isabel, de Es
pinho, pedindo orações que não 

, receu ultimamente por duas vezes, 
com 50$00. Outro tanto de Maria 
.Amélia. d e Carcavelos, com 
muitos sacrifícios, «e que o 
Senhor fique no coração de quem 
muito tenha para vos auxiliar». .. 

esqueceremos. 
Notas de 20$00 de Maria José, 

do Porto, de Maria da Glória e 
de Luísa, de Cantanhed<', 

A «Casa Oliveira», da Covilhã, 
enviou camisolas e novelos de 
•lã. Também Gabriela, de Nisa, 
enviou retalhos e uma blusa de 
mailha. 

O dobro dei Maria do Céu, de 
Lisboa, «e beijos às Beilenitas». 

De Mafamude, roupas usadas 
e a pedir oraç,óes pelos seus 6 
filhos. Outra esmola de S. Pedro 
do Estori l. Ass. 7221, dQ Tran
coso, também não nos esqueceu. 
Edla, de Coimbra, enviou bifros 
e piques para as B<'lenitas apren
derem a fazer renda de bilros. 

Duas irmãs, muito amigas, do 
Po1to, enviaram va.le de 500$00. 
Velha Amiga de Belém enviou 
objecto de ouro, que rendeu 
520$00. 

Cotas mensais da Farmácia 
Confiança, de Fernanda, Luísa 
e Pai da Gra.cinrtinha, todos de 
Viseu. Anónimo da mesma cida
dr, sufragando a alma de sua 
Mãe, 20$00. 

Professora Angclina, de Lis
boa, enviou 100$00. Olhe que 
recebemos as roupas enviadas 
pelo Natal e tudo faz jeito, 
creia! 

Mais 100$00 de Beatriz, pe
dindo orações. Metade de Paula 
Ma ria, de Lisboa. 

A Fátima do Barreiro manda 
roupas dela e da,s irmãs, «com 
votos de que o vosso e nosso 
grande sonho - o pagamento 
da quinta - seja rim breve 
rea !idade». 

ReGebemos há tempos, da sa
pataria «Joia», do Porto, 8 pares 
de calçado e outros de várias 
origens, que têm feito muito 
geito, pois as Belenitas estão 

sempre prontas a dar-lhes des
gaste. 

Os leitores ainda se lembram 
da Campanha dos Bonequinhos, 
nascida na Capital ? Pois o últi
mo fruto da mesma foi um vale 
de 2.360$00, angariados em 
Lourenço Marques por Maria 
Antónia Cardoso Barata, com a 
venda dos ditos no Liceu e Es
colas. Que haja quem a faça 
prosseguir no próximo ano lecti
vo. são os nossos votos. 

Nitratos de Portugal, S. A. R. 
L., enviaram para a nossa quinta 
300 quilos de Nitro)usal, Nitrato 
de Cálcio e Nitra por. 

Quem dera que outras Fábri
cas dq adubos se lembrassem de 
que temos uma quinta para cul
tivar, que a tantas despesas nos 
obriga ... 

O nosso pequeno pomar está 
lindo e o bom desenvolvimento 
das árvores deve-se, cm grande 
parle, às aplicações iperiódicas 
de Nitrolusal. (0 pior é que está 
a acabar ... ) 

O Senhor Eng.º Melo, da 
Estação Agrária de Viseu, quando 
cá vem todo se rqgala de oJhar 
para elas e diz que não conhece 
por aqui perto pomar da idade 
do nosso com árvores tão desen
volvidas. 

H. Vaultier e C." também nos 
brindou com o Ortho - Phaltan 
e Dimrcrou necessários ao tra· 
tamento das árvores. 

E por aqui ficamos hoje. Con
forme já se disse, a nossa dívida 
está reduzida a 333 contos. Se 
todos nós quiséssemos ... «muitos 
poucos fazem muitos ... » 

Bem hajam e ... boas férias. 

Inês 

Belérn - Vildemoinhos - T'ise1~ 

É wn movimento que se propõe 
estimular e ajudar jo·vens ou 
honiens, de preferência recente
m ente casados, a construir as 
suas próprias habitações. Todos 
concordam que o fim é actualís
simo. Sendo um problema de 
wn ~ vsix> v 'sodwa1 so sopo1 
problema do nosso tempo. Urnn 
boa parte das famílias ac/Jlwis 
resigna-se a viver rz1wia ca,sa que 
não é sua. Como nas cidades e 
nas grandes vilas isso começon 
a ser moeda corrente- esta men· 
talidade foi-se espalhando pelos 
outros lugares. Aquela econo· 
míssima preoczipação dos outros 
tempos pela casa própria, foi 

d esaparecendo pouco a poiico. 
Uma das consequências imedia
tas de tal cosj,ume é o deserzraÍ· 
zamento com to:los os seus 
efeitos. Muitos têm tal paixão 
p ela liberdade - atrever-nos
-íamos a chamar-lhe doença cal ec
tiva - qne julgam ser mais 
livres, não tendo casa própria. 
As realidades da, vida ensinam, 
no entanto, outra coisa. Precisa· 
mos de ser dum lugar; precisa· 
rnos de ter uma terra a que cha· 
memos rwssa. Por mais que se 
diga o contrário, será esta uma 
das realidades que não passam. 
Estamos a ver o papel da casa 
própria, da habitação familiar. 
Nas grandes cidades parece não 
ser assim. À casa sucederam. os 
hoteis, as pensões. Mas talve:: 
não. Os ricos, os remediados 
preoc1J;pam-se com, as suas casas 
no campo, nas praias, nas mon
tanlws. Hoje será para passarem 
umas fé rias, amanhã para vive
rem. Meios de transporte cada 
vez mais aperfeiçoados e mais 
rápidos terão esse efeito - o 
descongestionamento. Mandar /a-

um g•narda-roupa, bancos, 

=er uma casa por empreitada é 
11111a empresa quase vedada à 
gra11de maioria dos mortais. Os 
anos passam. Multiplicam-se as 
ocasioes de gastar dinheiro~ 
Poucos, muito poucos conseguem. 
amealhar o custQI duma habila-

. ção. Auto-ConstruçiúJ quer criar 
uma mentalidade um tanto dife
rc11le. Estimula muitos conforma
dos com esta maneira de ser que 
d esejam, a valer, possnir uma 
casa sua. Doutrinando e exe111 -
plif icando, n.a medUia do pos
sível, para que o maior número 
de jovens, ou homens recente
mente casa.dos, ambicionen~ lw
bitar uma vivenda sua e - me-

l hor ainda - construída. por eles 
mesmos à base de muita ecorw
rnia, de muito suor. Dirigimo-nos 
a todos os homens de boa von
tade, é certo, rnas muito espe
cialmente aos jovens, aos rapu=es 
ou homens que se casaram fui, 
pouco tempo e que ainda não 
se encontraram vencidos por esse 
inunigo mortal, o fata.lisrno. 
Ternos a consciência de que a 
dontrinação, os conselhos, 'Vai em, 
muito ponco neste particular. Só 
as obras à vista e multiplicadas 
por toda a parte serão capa::,es 
de criar, ou melhor, de renornr 
essa mentalidade. Por isso Auto
-Construção niio é uni si-;tema, 
nf'w é uma dozitrirza, rufo é 11111rr, 

teoria; pretende, sim, pc.rler cha
mar-se um movimPnln r-m mar
cha. Sempre em 1w;rc/w. Pn<
sívelmente sei//, r'rcssa, mas tam
bém sem d csj(tlet.:imento. 

'T'ocl:i. a r.OJ'l'<''-;t:>ondêlwi:i. pai-a 
Auto-Constr'UçM>, Aguiar da. 
Beira. 

P.e FONSEC;-f 

Nós precisamos de um bom 
número de sócios em Viseu. Já 
reparei que grande parte dos 
meus conterrâneos trm mais sim
patia pelas cotas do que por 
esmolas de ocasião. Quem levan
ta o dedo para nos ajudar? 

•------------------------------'cadeiras, duas mesas, roupas 
muito boas pa.ra. nós e nossos 

cabritinha e aproveitamos a. 
ocasiãio para ·dizer ao nosso 
amigo de Salazar que o cor
deiro que nos deu morreu nãe> 
sabemos de quê e a. fêmea. 
foi devorada por uma fera. 
que desconhecemos. Agora já, 
temos um curral de pau a. 
pique para este ga.tlo e por 
isso já pode oferecer outras. 
Bem hajam. 

Enviaram roupas para as Be
lcnitas, uma professora primária 
de algures, outra de1 Lisboa, 
assim corno Hermínia da m,esma 
cidade. 

Tenho uma senha do C. F. 
para levantar chapéus de palha 
enviados por Teresa, de Braga. 
As Bd~enitas vão ficar radiantes. 

«Em memória da minha que· 
rida filha envio o pequenino re
cheio do seu mealheiro p'rás Be
lenitas, tã-0 queridas do seu co
ração - M. T.». 

T. de T. enviou 300300. 
Creio que ainda aqui não re

gistámos 100$00 enviados da 
Beira (A. O. P.) p,elo Pai das 
4 Marias e um Zé, «com beiji
nhos de todos para as Belenitas». 

Esmola dr Tomar, a pedir um 
Pai-Nosso pela conversão de 
pessoa muito querida. 50$00 de 

MALANJE 
Cont. da PRIMEIRA página 

para nós são muitas v.ezes os 
fatos domingueiros : ele rou
pas de senhora e rapariga 
para os nossos Pobres. Tudo 
podem mandar. 

E assim aqui vai uma pri<>cis
são afim de darmos graças a 
Deus: 

Vários anommos vieram 
até nós com 2.000$00, mais 500 
e mais 52$50. Ainda de uma 
pessoa muito amiga 200$00 e 
de visitantes que além de 
alg1ms mimos nos deixaram 
255 mais 500 e mais 510, depois 
2 vezes 120$00 e ainda mais 
200$00. 

Do Pessoal do Banco de 
Angofa - Agência de Malan-

je. para a imagem de Nossa 
Senhora 1.870$00, mais 337 
mais 280. Uma Maria. do Por
to enviou-nos 100$00 e 'llm1 
anónimo não sei de onde 250. 

Temos já 3 porquinhos e 
a oferta de 2 vitelas do Snr. 
Manuel António. E para jun
tar aios 3 suínos qure o dito 
amigo nos deu, vei0< mais >u.m 
de uma Senhora de Malanje. 
Com este gado suíno e bovino 
já há razão para começarmos 
a construir uma pequenina 
parte das pocílgas e da va
caria. Quem nos ajuda? Já 
temos telha, pois a oferta de 
2.000 telhas da Cerâmica Pai
mar já dá pa.ra o telhado. 

Ainda de visitantes que aos 
domingos vêm até nós temos 
recebido por várias vezes 
roupas e uma vez ca.lça,do em 
bom uso. Que b:Jm! 

E a. procissã.o continua com 
2 vezes 50$00 de 'Uma. senhora 
rumiga e de um bom amigo 
de Cambambe 200$00 e ainda 
dos mesmos la;dos recebemos 

Pobres e, a.inda um bom ban
co de ca.rpilíteiro. 

Também de uma família 
muito nossa., vários casais de 
pombos para o lindo pombal 
que os carpinteiros construi
ram num morro sobranceiro 
à lagoa. Temos mais uma 

A Crua - divisa dos Missionários - à cabeccira do Neca e do 
Quirn, em Malanje. 
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Dia 28 de Junho 

- · âsita ao jardirn 
das tecedeiras. Í: 
sempre •um dia de 
alcgri.a para clau e 
para mim, embora 
por vezes tenha de 
di::er uma palavri
nha de de-scontenta
mento. Mas isso f ie<t 
semp r e para o 
domingo seguinte à 
vi:;ita., quando, todas 
reunidas, são pre
mi adas as qu. e 
melhor apresentararn 
o j a r d i m. E l a s 
tomam isto qnase. 
como um dever, que 
Jª vem desde o 
princípio da nossa 
obra. Digo <mossa», 
porque se não fosse 
o ·vosso ca.rinlw e 
widado, já fui rnuito 
tinha acabado. 

São 1 O as tecedei
ras de chales, e só 
4 é que f ora111' pre
miadas. Veremos se 
s1ío 111.ais, no próxi
mo ano. 

Ai do só, que, se 
cair, «TU.Ío tem. quem 
l !te bote a 111.llO» ! E 
que bom é habitarem 
os irmãos unidos! Os 

e 

IHS 
irmãos, aqui, são 
todos aqueles, que, 
de qiw.lquer modo, 
tomam esta Obra a 
seii cuidado. 

Pois recordem-se 
de que, além das 10 
tccedeiras que traba
lham ern suas casas, 
temos mais 16 rapa-
1igas que aprendem 
a fazer mal/ui, cos
tura e toda a tecela
gem doméstica. E é 
preciso pagar-lhes, 
logo que o trabalho 
esteja . pronto. A elas 
na.da se deve, mas 
·os trabalhos esteio 
quase todos no lote, 
à espera dos vossos 
pedidos. 

Como vedes, não 
pedimos e s rn o l a : 
peclimos trabalho. 
A inda há pouco veio 
wna cartci de Li.,hna, 
em que 1:i11/ia a pro
posta ·de nos en"1;iar 
100$00, todos os 
meses, enviawlo nós 
trabalhos para agasa
lharmos os doentes 
do Calvúrio. E1i dese
ja va escrever-lhe 
directamente, mas, 

como nâo sei para 
onde, aqui digo que 
recebi os 200$00, 
rejerentes a Maio e 
Jnnho e que jarei tal 
qnal como deseja. 
De I n g la t e r r a , 
também wn cheque, 
para encomendas, a 
entregar na devida. 
altura. {Assim é qu.e 
está bem, porqzie 
depois, à última hora, 
não podemos atender 
a todos. V iío pois 
fa::endo já as suas 
enC1J111endas! Está 
bern'!) 

A.gora, um S. O. 
S.: temos ·uma tece
deira, que precisa de 
ir para as termas 
tratar-se do reuma
tismo, que lhe ataca 
um braço, estando 
ass1:m impossibili
tada de trabalhar. 
Quem, cijuda a pagar
-lhe as despesas? 
- Os nossos amigos. 
Tern de ser. Desde 
já, wn rnnito obriga
do e Joii grll(,;aS a 
Deus, porque muica 
me deixam sem res· 
posta. 

M.A. 

·Malanje 
e Aniversário No dia 16 de 

Julho festejou-se mais um ~ve~
sário da morte do nosso Péll Ame
r i c o. F o i u m dia bastante 
fe liz para a nossa comunidade, 
por ter ficado na nossa capelinha 
o Santíssimo. Até aqui estávamos 
sem Ele. As 17 horas realizou-se 
o primeiro baptizado, na nossa 
quinta, da filha do · Fernando e 
Emília, mais uma ne ta da Obra da 
Rua, nascida em Angola. 

A esta cerimónia, presidu o Snr. 
D. Pompeu, Bispo de Malanje - um 
dos grandes amigos da nossa Obra. 
Depois deste grande acontecimento, 
dirigimo-nos para a margem da 
nossa lagoa onde estavam as me
sas postas para o copo de água 
que se porlongou até ao escurecer. 
Para finalizar o Snr. Padre Telmo 
agradeceu a presença de todos os 
convidados. Assim festejámos este 
grande acontecimento que ficará 
assente nas páginas dos grandes 
acontecimentos da Obra da Rua. 

e Galinhas : Das 400 que tivemos 
fomos vendendo as de carne, 

e ficamos com as poedeiras. 
Antes de começarem a pôr, 

o Snr. Padre Telmo quando por lá 
passava, perguntava ao Manuelzito 
se já havia ovos. Ele era-lhe franco
não senhor. É que o Snr. Padre 
Telmo sempre que passava via 
os comedouros cheios e ovos .. . 

Dizia-nos ele: se não começam 
a pôr, não ganhamos para ração. 
Até que um dia puseram 3, noutro 
5, assim sucessivamente, até que 
hoje põem 80. Chega para comer e 
vender. Se continuarem assim 
já ganham bem para a ração. 

Areias 
do avaco 

e 16 de Julho. Há oito anos 
que Pai Américo entrou na 

glória dos .Justos. Toda a fa
m ília, à volta do Altal', v iveu 
este dia corno dia de festa de 
família. A P ai Am érico pedi
mos a pahão da Verdade e a 
ousadia de a pl"oclamar ua 
vida e na palavra. 

e O que recebemos. Em pri-
meiro lugar esta carta tão 

linda, de Hio Tinto, mesmo à 
beira da cida.dc do Porto: 
«Acabo de receber o vosso 
jornal e, mesmo agora, acabei 
de ler «Areias do Cavaco». 
Costumo. mandar esta impor
tância (100$00) no princípio 
de cada mês, mas desta vez 
não r esisto . a esperar, pois 
anda aflito e eu acredito sem 
Yer, pois tenho também 6 fi
lhos, os dois mais ncwos com 
23 meses e a mais velha com 
9 anos. Sou só a· lutar, nem 
ol'denado tenho, apenas comis
sionista, mas tenho con:füan~a 
no ordenado {le Deus, que tem 
sido muito meu amigo». Não 
faiemos comentários, pois 
corríamos o risco de a pro
fanar. De Newark, nos E sta
dos Unidos, um cheque de 50 
dóllares e mais esta súplica : 
«nas &trns ora~ões não se es
q uc<:a de pedir que as bcnçãos 
<lc Deus caiam sobre nós, para 
que possamos repartir com os 

mais iniclizcs cfo pouco que 
temos». Mais cem do Lobito 
e «desculpem ele ser tão pou
co». Igual quantia de Bc11 gue
la. :M:alli 59 coberto1·e!" que nos 
:foram entregues por J. F er
reira da Costa, L.da, de Ben
guela. As camas dos p eque
nos estavam à espera deles. 
Os P obres não nos larg·am 
a pedir os ditos para se cobri
r em. Os 1.00\,$00 do costume 
da C. B.; nrais 500$00 de A. P. 
e mais 500$00 de J. D. A .. A 
beleza destas contribuições 
mensais está na espontaneida
de com que são feitas e na 
fidelidade no seu cumprimen
to. Recebemos o gasoil do 
costume. l\íais o peixe. Mais 
a carne de porco que no priu
cípio <le cada mês a Casa «Bu
çaco» põe na nossa dispensa. 
Acabou-se-nos o óleo de ger
gclim e fornos por ele ao Lobi
to. 

Não nos disseram que não ; 
mas ainda não chega. Temos 
ele Yoltar. 5 litr-0s de azeite da 
Casa Ji'emandes do Lobito, e 
mais 40 1. do dito, de Bengue
la. Uma caixa de massa, do 
Lobito, e promessa de mais 
coisas. Da Drogaria Coelho, 
na Càpoutc, que aceitou ser o 
nosso depósito i 10 I1obito, 
trouxemos um ror de coisas: 
Arroz, açúcar, r oupas e outros 
géneros que mãos carinhosas 

J'Cl..;'nlarmente lá vão levar. 
l~ ;nuito simples. Deixem ficar 
na Drogaria Coelho e a nossa 
<:a 1Ti11ha fará o resto. 

U ais 1.000$00 que um grupo 
tlc YÜ:iitantcs deixou em n os
sas mãos. Mais 100$00, dados 
em segredo, na Catumbela, 
contribuição mensal de quem 
muito nos quer. J\fais outro 
tanto de Beng11ela. Da Socie
dade Agricol<.L do Casscqucl 
temos trazido r eg·ularmente o 
açú car para o nosso café. Não 
poclc11Los agradecer todo o bem 
que nos têm feito ! Os nossos 
motores de r ega, mais a car
r inha, mais o tractor, que o 
digam ! E para terminar, quc-
1·cmos lembrar o seguinte: O 
«Passarinho», que cuida das 
galinhas e seus anexos, não me 
lal'ga a pedir que arranje ovos, 
pi1l'~os, coelhos e o que couber 
num axiúrio. Libericn~-me dos 
pedidos do «Passarin..ho» e di
gam-me onde ü· buscar, na 
volta elo correio. 

P.e Manuel António 

Visado pela 
Comissão de Censura 

e Hortaliça Quase todos os dias 
às 7 horas da manhã a nossa 

Bedford, parte para a cidade com 
cestos de couves para vender. 

Os pássaros têm comido bas
tantes. O Neca pôs um espantalho 
na horta mas não valeu de nada, 
e eles para nos gozarem, até 
comem debaixo dele. 

Como o Laranji11ha está em férias 
foi para lá com uma lata fazer 
barulho Pois sim, Laranjinha, d á duas 
pancadas, não vê pássaros e resolve 
brincar com o espantalho! Tira-lhe 
o chapéu, levanta mais o senhor 
espantalho, etc. Mas o pior é que 
com os pássaros e o espantalho 
se esqueceu da obrigação e d e r e
gar o jardim ! 

Resultado: um castigo à hora 

Ex.mo Sr. Padre Cru:: : 

do almoço para aprender que 
para se comer, é preciso trabalhar. 

e Já recebemos notícias do nosso 
João de Se túbal. 

Pediu para passar urnas férias 
em Setembro entre nós. Corno 
estamos a viver nas três casitas, 
agora com a vinda de mais. três 
da Metrópole e com os da cidade 
que vão entrar em fé rias , vamos fi
car um pouco à rasca, mas para 
um há sempre lugar. 

Saudades para todos, dos 
vossos de Malanje. 

Joaquim Vieira 

Miútas ve::es a minha mãe me leni falado do Senhor, elJJ moro 
no bairro, que o bo11doso Sr. Padre Américo mandou .. construir para 
os pobre:;iuhos, ele enfelizmente faleceu sem eu o conhecer mas 
muitas vezes tenho re:;ado por ele. A minha mãe tem-me dito muitas 
ve:;es qLW quando eii nasci V. Ex.a. a auxiliow e eu a.gora pedi-lhe 
para que llie mandasse agradecer-lhe, embora muita tarde, rnas 
eu gostava de comunicar ao Senhor Padre que D~us me lern ajudado, 
jrí, lenho oito anos feitos hoje ou seijw dia, 6, graças a Deus passei 
para a segunda classe e também para o segundo catecismo, eu 
!{Oslo muito de andar na catequese e de ir à missa voii todos os 
Dorningos que é para fl(Ío ter faltas. 

Agora mais :uma vez agradeço a V. Ex,.a. com um beijo do 

Américo Carlos 

Senhor, eu T-e agradeço a gTatidão deste irmãozinho. Não 
é por mim, nem é a mim... A confusão do vocativo, mostra, 
deliciosamente, que é o bem recebido a causa desta. carta. 
E o destinatário és Tu, Bem increado. Por isso a pena. lhe 
fugiu para um nome que fala com muita. eloquência do Bem 
que Tu és : P .e Cruz. 

Não se trata, pois, de pessoas. Trata-se de um coração que 
reconhece o bem que lhe fizeste, e Te agn·dece por meio 
da.queles por quem também Tu chegaste até ele. É tão rara 
esta atitude!, cada vez mais rara! 

Nós não nos conhecemos. Nunca nos vimos. N.em já me 
lembrava deste Américo Carlos ... Tampouco me recordo se 
alguma vez fui Teu instrumento para o seu bem... Tanto mais 
saborosa, mais pura, por isso mesmo, a alegria que hoje recebi. 

Só Tu és o destinatário de toda a acção de graças. Obrigado 
meu Deus. 

Cont. da PRIMEIRA página. 

Duas outras estão em condi
ções de resolver o problema: 
aqueles que seguindo à risca a lei 
e a moral possa~ chamar à 
barra os auton~s de tal injustiça; 
aqueles que por sentimentos 
humanos equilibrados da Justi
ça queiram exercer a sua Cari
dade. 

Aos primeiros é escusado 
dizc.r mais, que não entendem. 

Aos segundos nã(} é ncccssári~, 
poi.$ rnelho·r do que ninguém 
compreendem, mas nã(} podem. 

Aos terceiros não vale a pena, 
porque não é possível fazer 
reconhecer a Justiça, sem fazer 
w rrer mais dinheiro. Agrava'ria o 
problema. Só ao último vale 
mais uma palavrinha. É a vós 
leitores queridos do Gaiato, o 
jornal mais revolucioná1io de 
Portugal na cruzada d('o fazer 
o Bem bem feito. A vós se 
comunica a angústia desta família 
para que a façais vossa. E com o 
sacrifício que purifica e apro
xima as almas, dai-lhe a comun
gar a vossa felicidade. 

P.e José Maria 

~ . . . 
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P4~0 DE SOUSJI 
e Está definitivamente marcado 

para o dia 29 de Agosto o 
casamento do Quim Carpinteiro. 
Trata-se de um desejo a todos os 
títulos merecido, pois há mais de 
dois anos que poderia ter sido 
concretizado, não fosse a Pátria 
que à última hora necessitou 
dos seus serviços. 

É d e esperar o maior número 
de prendas, uma vez que a pedidos 
deste género, pouco têm corres
pondido. Terá o Quim a mesma 
sorte? Esperamos que tal não acon
teça! 

e Tudo leva a crer que dentro 
de pouco tempo o terceiro 

volume do «Pão dos Pobres» es
teja concluído. Os leitores interes
sados na sua aquisição, reservem 
já o seu exemplar para que não 
aconteça como nos mais anos. A 
última da hora, pedidos e mais pe
didos, quando nós os não podemos 
satisfazer por via do dito se 
encontrar esgotado!. 

e Com respeito a fu te b o 1, 
diremos que o nosso Grupo 

continua em boa forma, e que os 
resultados obtidos ultimamente têm 
sido de certo modo satisfatórios. 
Ora se ganha, ora se perde - tudo 
é desporto ! Pedimos desculpa 
aos leitores que se interessam 
por este sector, pela nossa falta de 
noticias. Mas prometemos, daqui pa
ra o futuro, ser mais pontuais, e in
formar na devida altura, tudo que 
diga respeito a futebol. 

Fausto Teixeira 

• 
Azurara 
e Com inicio nos fins de Junho, co

meçaram as nossas férias. Como 
nos anos anteriores, a praia de Azu
rara é o local onde nós as passamos. 

O tempo tem estado óptirna
mente bom, e a malta todos os dias 
toma banho uma vez por outra, e 
porque a água não está do nosso 
agrado, passamos o tempo a jogar 
futebol e outros jogos que de mo
mento não me recorda o seu nome. 
Tudo nos tem corrido bem, e é 
isso que interessa ! 

e O dia 16 de Julho,data em que Pai 
Américo partiu para o Céu, não 

passou nem podia passar desper
cebida. De manhãzinha por volta 
das 7,30 h. Snr. Padre Carlos cele
brou Missa. Juntamente com ele, 
pedimos ao Senhor e a Pai Américo, 
pelas necessidades da nossa Obra, 
e por todos nós. Pedimos também 
por todos os nossos que se encon
tram no IDtramar, principalmente 
os que iam partir ao serviço da 
Obra. Lembrámos ainda a Isabel 
Maria, filha do Fern~do Dias e 
Emília, primeira neta d a Obra da 
Rua que nasceu na nossa Casa d e 
Malanje, que iria ser baptizada na 
capelinha, que nesse dia foi ' inau
gurada. E porque foram muitas 
as intenções na Missa deste dia, 
diremos que as principais foram 
as que acabamos de escrever. 

• A venda do «Famoso» tem sido 
boa. Apesar da pouca habilidade 

de alguns dos vendedores. Os 
200 jornais têm sido vendidos com 
relativa hcilidade. Isto demonstra 
o interesse que há em ler o «Famo
so». Pois amigos de Vila do Conde 
e Póvoa do Varzim, não deixem de 
comprar o «Famoso», aquele que 
só pela sua leitura, conquistou o 

coração de milhares de portugue
ses espalhados por esse mundo 
além. Portanto, quando virdes um 
pequeno apregoando «0 Gaiato», 
comprai que vale a pena ! 

e Luís «Manco», um homenzinho 
d e 15 anos, festejou o seu aniver

sário na praia. Neste dia não se 
cansava de dizer que o comer tinha 
que ser «melhorado» pois que era 
o dia do seu aniversário. Mas, qual 
não é o seu espanto, ao verificar 
que o comer era o normal. Ainda 
por cima grão-de-bico !. .. O Luís 
ficou um pouco contristado. E para 
o recompensar foi à T. V. e ficou 
mais contente com o filme, do que 
ficaria com o comer «melhorado»! 

Fausto Teixeira 

• 
Benguela 
e Amigos desculpem de me au-

sentar, mas a culpa não foi 
minha. Ou foi falta de espaço, ou 
deixaram perder a crónica que 
lhes mandámos. Por isso já: não 
sabia se era dia de escrever ou 
não. Então lá vou dizer alguma coisa 
de novo cá na nossa aldeia. 

e No horário: até ao princ1p10 
de Junho descansava-se até ás 

três horas. Ora como havia meni
nos que não descansavam, brin
cavam, Sr. Padre resolveu modi
ficar o respectivo. Começa-se o 
trabalho às duas. Ao fim do dia 
serão nove horas de trabalho. 

e Visitas : algumas ! Podemos ter 
mais. As que nos visitam não 

saem sem esta satisfação : até à 
próxima se Deus quiser. Como Sr. 
Padre Mannel tem andado feito 
jardineiro, pondo p lantas dadas 
que nos embelezam muito, venham 
e vejam . os nossos trabalhos. 

e Ansiedade: por quem? Pelo 
nosso Américo. Surgem per

guntas: Quando é que ele vem? 
O Chico, vendedor do Lobito, diz 
e repete que já lhe perguntaram 
quando é que se fazia uma festa
zinha. Outros dizem quando é que 
se faz a festa em Benguela. Há-de 
chegar o dia l 

Agora digo eu! Não depende 
só de nós a festa l Também depen
de dos Senhores. Não vamos pe
n etrar numa casa de espectáculos 
sem uma satisfação ! Por isso venha 
e la. Estamos dispostos a fazê-la 
ainda este ano. 

e Futebol : veio até nós o quarto 
ano do Liceu de Benguela. Pri

meiro domingo jogou-se futebol, 
ambas as equipas jogaram para 
a vitória. Mas esta não surgiu e 
saiu um empate, a quatro bolas. 
No fim falou-se no desempate. 
E que tal? Prolongamento? Isso 
queriamos nós, mas eles... esta
vam cansados. Foi no domingo 
a seguir. 

Então é que foi. Ao intervalo 
vendamos por um a zero. O se
gundo tempo começou. Marcámos 
nós mais três bolas e eles duas. 
Terminou com o Grupo Despor
tivo da Casa do Gaiato de Bengue
la quatro - quarto ano do Liceu, 
dois. 

Assim obtivemos nós no primeiro 
jogo a primeira vitória. 

Devo acrescentar que esta equipa 
nos trouxe três pares de botas. 
Com alguns pares de sapatilhas 
que existiam, não jogamos todos 
descalços . Continuo a pedir calçado 
para a nossa equipa de ginástica. 

e Horta: não pára de produzir. 
Ora são nabiças, feijão verde, 

cenoura, cebola, muita couve, to
m ate, e tc. ! 

Acabou-se de semear a b atata 
que agora n ão há nem para comer. 
Se queremos comê-la temos 
de comprá-la! Se houvesse que m 
nos... O que nós temos é muita 
batata d oce. E como é habitual, 
os rapazes «aprochegam-se>l e lá 
vão assá-las sem que ninguém 
veja, mas ... tantas vezes o cântaro 
vai à fonte que um dia lá fica a asa. 
Dito e feito. Teve de se proibir 
as idas à batata doce como «clandes
tinidad e>l. 

As melancias então nem se fala. 
Estão sempre a colher, para a 
merenda e sobremesa ao almoço. 
Alguns distraem-se e fazem xixi na 
cama ! Há também quem se distraia 
e a «santa» trabalha. 

e Estudantes: acabaram-se há pou-
co as aulas.Júlio e Freire passaram 

para o 4. • ano. Osvaldo reprovou 
a todas as disciplinas. Só fará 
exame de Geografia. Se deste se 
livrar na próxima época no 3. • 
tem menos essa disciplina. Victor 
Pato, Arnaldo e Moreira deixaram 
a nossa Casa. Destes três só o últi
mo passou para o quarto. 

Do segundo ano para o terceiro 
passou o Zé Luis dispensando 
à prova oral e Carvalho e Manuel 
Plaio tiveram a dita, na qual passa
ram bem. Já agora que estou a fa
lar de e xames não me esqueço elo 
Azevedo - and:i·;a a tirar carta, 
e ficou be:n no se u exame. 
Tendo assim ele a '>U:t carta de 
lige iros, pesados, P' -:. 'is. ional e 
e tractor. Para todos os y~e , caram 
bem nos exames os nossos para
béns, esperando que para o ano 
continuem estudando melhor 

Ate à próxima se Deus quiser. 

João Evangelista 

• BELEM 
e A colheita das batatas -

Algum115 das batatas que plan
támos na nossa quinta já amadurece· 
rarn e já se colheram. Os homens 
arrancarnm-nas e nús é que as andá
mos a apanhar. Cada uma trada ~cu 
re~to, maior ou mais pcq11c110, con· 
forme a nossa idadr . A nos•a J\lãe 
dizia.nos para não os enchermos muito, 
))Orquc senão não pod íamos com elll$, 
111a~ llllS queriamos botar figura e 
trnbalhámo~ como nmas Ynlentcs. 

E como lá andara o seuhor Leandro, 
qut· é quem ngora toma c-0nla dos 
trabalhos da q11i11ta, nÍl~ pod :amos-lhe 
tiuc nos ajudasse a e rgu?-lo•. 

No outro ano partirnm muilas ba
tatas , este ano não partiram tantas. 
Só d um bocado de tcrre110, encheram· 
-se duas pratele iras de hatatas, e as 
p:irticlu• já estão quase todas comida". 
Sã<> muito saborosa:,. Os senhores 
q urrem prornr? 

É que nós, como plantámos muitas 
no pomar, por a~ ánor<'S ainda c• tarem 
pequeninas , podemos \ ender algumas 
para pagar a~ despe- a• do cultivo. 

As pcsboas de Vi;eu podem ped i-las 
pelo tc lrfonC' n.0 22843, que nós man
damos·lbas u casa. 

Adite 

• e O mel -· Este ano foi a Jlri· 
meira ' eL que se tirou o mel i1s 

abelha~ . porque no outro ano não 
houYc quem tratasse dela• . 

F oi já laá um rnês que e le foi tirado, 
mas não :fomos nós, foi o senh or Lcan· 
d ro. No fim de comermos, a nossa 
J\ Iãe yinha elo sótão e pe rguntou-me 
s•! já não tinha mais nada que fazer. 
Eu disse que não. Depois chamou-me 
à adega. Já lá cstaYa uma máquina 
ele extrair o mel dos fayos. Punham· 
-se dentro os quadros, da\'a-se à 
manivela e o mel saía por uma tor
neira para uma panela. J\las prime iro 
é preciso cortar a camada ele cera 
que tapa os alvéolos, com uma fac-a 
própria. Os alvéolos que têm crias 
deixam-se tapados. 

Só e u é que Já andava, ))Orque as 
outras meninas tinham outros trabalhos 
a fazer. Numa dessas alturas, di-se 
a nossa Mãe pura mim: «T11 é que tens 
sorte, porque as outras dC\·em estar 
a pensar que tu agora estás a lamber. 
J\las enganam-se. 

Eu sei que tu gostas pouco de 
doçuras e por isso é que te chamei. 
Porque agora n iio se trata de lam
ber, mas de trabalhar e fazer t udo 
com muita limpeza. E como tu és 
muito limpinha, mais uma razão para 
te escolher». 

Noutro dia de manhã fui ajudar 
a no>sa Miie a mudar o mel da pane
la para outras rns ilhru:. No íirn 
mandou-me ir larnr o alguidar que 
serviu ao mel e se qui>eose podia 
lamber. Ofereci à J\.Jaria Isaura, que 
é a nossa chefe <la cozinha, mas ela 
não quis. O mel elas nossa:; abelhas é 
uma delícia. 

Licas 

• 
9 Marrecos ús cú sú tínha· 

-mos galinhas e como nos 
deram ovos de marreca, d<>itú-mo-los 
a uma galinl1a choca, no dia <i de 
Julho. 

J\las a galinha não é muilo hoa 
para o choco, porque, passados alguns 
dia~. partiu e comeu dois O\'OS. A nos•a 
Mãe o que fo1,·? Andn,·a outra choca. 
Então pôs lá e~'ª· 

J\la~ e la não estava hahituada 
àquele ninho, deixou arre fecer o~ ovos 
e me teu o pescoço por baixo da porta, 
a espreitar cá para fora. Tivemo< 
q11 <' pôr lá ou tra VC'.L a oulra. Chegou 
o dia Jc ek • uascerem e nbs fomos 
deitar a comida às galinhas. Eu 
fu i abrit n porta à galinha e aos 
frango~. J: ,1 .. , ~airnm e a galinha 
pÕ>-~e d·· JH'•c·n~o r-iicaclo, a fa lar 
ao choro~ n ,n~ 11:ic1 J '· 

Então e u ll'dw1-l!1c' n porta e fui 
111 ahar ,!.; clPit:.ir ::. e "' :r!J uo5 frnu
gr, .. N,., 1'.:1 " d 1'..•.-e u~,sim: 1Í 
J.'úti m~ Cll · li ahr:r i l r:i in' :t. 

po1q ,n: ela C>lU\U dr: 1•1.·<'0-" c.-ti· 
cado P. d1·,·c ter .fome. 

Quando olho paru n n 'nho, o que 
vejo'? Um 1narre11uinho a .-a ir 1!0 ni
nho e outro já de fora. Fui l1J;:oo. 
toda contente, a dizer à Fútima, q ue 
estavam dois nascidos. Ela foi logo 
vê-los. Fechámos a porta e fornos 
deitar comida aos coeU10•. Quan lo a 
nos~a J\lãe lá chegou fomos-lhe cliz<'r. 
El9 <li!'s<· para né>s não dilermos nada 
a ningué m. 

Nós assim fucmos. Ao outro dia 
cu fui sôzinha deitar a comida à.; 
galinhas. A nos~a J\liíe chc j?ou lá, 
verificou que est:I\ am cinco marrel]11 i· 
tos fora do ninho clchaixo ria.; asas 
d a mãe e dois ovos no ninho. J\lan-
1lou-me ir uhaixo, à outrn c-apoeira, 
pôr os dois º'ºs na outra r.alinlan qnc
estavu choca. Ainda níío nnsc<>rarn, 
estamos para Ycr se nascem ou não 
na~ccm. 

• 
TOJJIL 

e Amigos leitores, <'st n..• !'ÍÍO 

ns n oticia.o que o To~nl tem 
para ,.o oferecer. 

Come:;amos pr h Campanha elo 
Selo, pois t'i<la foi partie11lnrn11•n te 
fértil nas í1llimas semanas. Senão, 
vejamos u grande número ele pre~cn
çn• , que hoje abre com a Companhia 
H ansiática, que ~r faz representar 
com uma bcl ís•ima encomenda; 

Silva Capucho, do Porto, com 2 
envelopes; Câma1u Municipal da 
Marinha Grande; do S. N. I. selos 
enviados para Paço de Sousa; Labo
ratório ele Ensaio de Mecânia!l Jo 
Solo de Moçambique; Sociedade de 
Escritores e Compositores q'eatrais 
Portugueses com grande quantidade, 
Estabelecimentos Valentim ele Car
'\lllho, Casa Cisne, Mútua dos 
Amadores da P esca do Arrasto, e 
muitos volumes no Montepio; Hurnbcr· 
to Ferraz e assinante 905 com duas 
<>ncomcndas; assinante 24.103; Modas 
Cortê!;. a representarem novamente o 
P orto; também do Porto, F. F. 
Guimarães por quatro vezes; surge 
agora Moimenta da Beira, por inter
médio de Narciso Júnior; da nossa 
amiguinha ele Moscavi<lc, selos e 
20$00; Seabra de Albuque rque diz 
presente por Coimbra. Agora, pe
dindo desculpa aos renhores, segue. 
<'~la lista exclusivamente de senhora, , 
da5 qnuis alguns nomes já são frr
quentes nesta Campanha: Amélia 
Osório; J\largarida Dores, com pala
\•ras ~empre de conforto e •alento; 
Maria Gonçah<'s: Margarida Pinho, 
de Estarreja; lsolina Correia; llova
mente Lisboa r epresentada por Dilila 
da Fonseca e J\lanue l Figueiredo: 
da nossa amiga D. 'oémia F ernande5 
e ele Amélia Velha, vindos dos-"Estados 

nidos. E finalmente aquela enc-o-
menda que nos mereceu a classifira· 
çãe da meU.or da quinzena, e qu<: 
necessariamente coloca o seu reme· 
tente no quadro d e honra. Vem elo 
Senhor Lu;s Pereira, de Lisboa, e 
~inc-cramente, foi a encomenda mais 
completa. Como vêem, a campanha 
não púra, e nós vamos esperando 
sempre algo de norn da vossa gene· 
rosidade. 

e A consLrução da nossa aldeia 
yai iniciar-se dentro em breve . 

Como sabeis, a mão de obra nos nos_•os 
dias é particularmente elevada, e nÍls 
vamos partir do nada, sempre com 
fé cm Deus. Ele há-de providenciar, 
e o Seu an1or manifestar-se-à através 
dos homens. 05 problemas económicos 
não constituem a maior preocupa· 
rão dos nossos Padre . O problema 
ÍHincipal, o centro J e todas as aten
<;Í>es, é o Rapaz. E é mesmo por es•e 
facto, c1ue a aldeia há-de surgir, poio; 
o que interessa ao Rapaz, as condições 
c•scnciais para que ele possa vi\ er 
e compreender a ,;da cm familia, 
têm Je ser-lhe proporcionadas, e no 
caso concreto da aldeia, tem de 
edificar-se. Vamos começar, e o traba
lho do rapaz é precioso, não menos 
o é a vossa ajuda, que tem de cons· 
t ilu ir o l?rande incentivo, para obra 
tlc tão grande necessidade. 

e Novos soldados do Tojal. É 
ve rdade, mais três rapazes se 

foram apresentar. São eles o RafaPl, 
o 'ousa (Sarilho) e o Presidente. 
Partiram para uma nova fa•e da Yidn. 
O nosso chefe, o Rafae l. foi para 
Elvas, o Sousa para a Figueira da 
Foz e o Presidente foi o que fie-ou 
mais perto, pois foi para as Calda~ 
tia Rainha Com certeza hão.de H'r 
dignos do nome de gaiatos, e oxalá 
o seu romportamento possa ser um 
exemplo, nas respectivas unidades. 

Luís Gonzaga 

Três flores, filhos do Cândido e Ana 


