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Loure.nço Marques 
Ainda não tinha encontrado casos de pobreza extrema em LourenÇ.o Marques, se bem 

que já me tivessem informado disso e se saiba que c fenómeno é consequência normal da moderni
zação da vida urbana das grandes cidades, da evolução dos padrões de vida mais elevados em 
contraste cada vez maior com 
os inferiores, e, simultaneamen
te, dum acréscimo proporcio
nal de degradação moral em 
todos os campos. 

A miséria é lixo humano cu
ja arrumação o mundo não ati
na. Só a graça de Deus pode 
tirar dele proveito e luz para 
iluminar o caminho dos ho
mens e fazê-los bater no peito 
e chorar as suas culpas! ~ por 
isso que trago para aqui este 
.caso. 

·Passara por aqui o senhor 
Administrador de Vlla Luiza a. 
recomendar um miud.a de dez 
anos, cuja mãe vive da Assis
tência Pública. Fui inteirar-me 
pessoalmente do caso. ~ numa 

A VIDA AGRICOLA COMEÇA A SER UMA REALIDADE. 

casa antiga, bem por detrás da Av. Pinheiro Chagas. Quando apareço, três rafeiritos dlo alarme 
e aparece quem logo supus fosse a mãe do rapaz. Atrás dela vêm quatro filhos todos miúdos. 
A mais velhita anda nos treze anos. Quando entro a porta, ouve-se chcrar no leito o mais pequenino, 
com dois meses ainda. t a hora em que toda a gente está à mesa entretida com o almoço. Ali 
não, que a sopa ainda não está feita. 

Pergunto pelo pai e soube que morreu h ã quatro meses. E após esta infcrmação vem um 
rosário de ((mistérios dolorosos» que esta mulher 
tem passado na vida que começou ~um asilo em Continua na SEGUNDA página 

Hoje foi um dos dias de maior 
revolução anual em nossa casa. 
A revolução foi preparada na 
sala de costura pelo Pretito, na 
dispensa e codnha pelo Manelzi. 
to e nas oficinas pelo Zé. Tudo 
pronto para o acampamento na 
Praia de Mira e tudo organiza
do para melhor e mais · breve 
montagem do mesmo. 

Manhãzinha cedo a camioneta 
do To jal, que nos veio ajudar 
no tran.sporie de materiais para 
o .. novo Lar de Coimbra, come
çou a carregar e ei-la a papar 
Kilómetros e Küómetros alé ao 
mar. 

Estou encostado a umq, árvore 
dos Serviços Florestais que sem
pre nos têm cedido carinhosa
mente este lugar de sonho. Na 
minha frente não se perde um 
momento, pois o fim do dia traz 
a noite escura. Os organizadores 
sabem já os segredos da monta
gem dum acampamento e cada 
um ocupa-se no seu trabalho. 

Zé, que fez o quinto ano do 
Seminário e irá ser o chefe res
ponsável, espeta os paus e escora 
a grande barr~ azul que há~ 
servir de cozin/w.. Depois pega 
no martelo e serra e arma as 
mesas e bancos para as refeições. 
M anelzito, que passou este ano 
para a 4.t'- classe e que será o 
cozinheiro. arrumq, todas as coi
sas na cozinha e começa a prepa
rara o jantar que vai ser de sopa 
de feijão verde com poré de ba· 
tata e o conduto de massa guiza· 
da com carne. Lisboeta, urra
lheiro e vendedor de «0 GaiDto» 

em To mar e Beira Baixa, todo 
saltante de alegria como os 'pas
sarinhos que nos sobrevoam nm 
ramadas dos pinheiros, · ajuda 
um e outro, querendo já saber 
tudo para o próximo ano . . 

Zé António, carpinteiro e Pe. 
rigoso, nosso sapateiro, já trei
nados dos anos anteriores, esten
dem panos e levantam barracas . 
com alinho. Um pequenino rádio 
transistor completa o ambiente 
de boa disposição. 

Eu pa3sei pelo sono encostado 
a um cobertor e depois peguei 
no breviário e liguei para o Alto 
em união com toda a Igreja. Fo
mm uns momentos mais directa
mente em contacto com Deus, poú 
toda a nossa vida é em vão se este 
contacto não for permanente. 
Feita a minha oração procurei 
papel e lá;.pis e comecei a escrever. 

Pouco depois ouve-se a Opel e 
há muitas vozes no ar. t a pri
meira carrada de vinte. A Opel 
volta a casa e torna a carr,gar 
outros tantos. À chegada /ui al
gazarra pelos que cliegaram pri- _ 
meiro. Caras todas em festa. Ren
tinho à noite aquele lugar, süen
cioso e vivo só na natureza du
rante 9 meses, torna-s..: um jar
dim de vidas em flor e um pe
queno mundo de movimento. 

Quando chegaraTT'Ir os últimos 
já tudo estava preparado: cinco 
tendas grandes com cama de ptr 
lh:a de centeio e dez cObertores e 
outras tantas almofadQ.$ em cada 
uma. ]unto de cada almofada o 

«0 Noticias de Setúbah> iniciou à semanas uma Campanha para aquisição de um 
-trigorifico para a Casa do Gaiato. A ideia partiu de alguém Amigo que ouviu uma queixa da 
Senhora do Lãr - dão-nos uma panela de boa sopa mas ela estraga-se por não termos frigorffico. 
' A campanha começou com os· ares jornalísticos que os homens de boa vontade costumam 
imprimir aos seus anseios no desejo de espalhar o Bem e ajudar os mais precisados. Eu pedi 

jprçamento para- uma câmara frigorlfica com divisões de carne e ------------:----~---=---------------------------
peixe, .segura e robusta de forma a não trazer problemas no . 

Continua na TERCEIRA página 

futuro. Vinte e dois mil escudos! ... 
Ao jornal não chegaram dois mil! Os homens desanima

ram e a campanha morreu deixando-lhes amargor na alnia!... 
· A nós não. A campanha trouxe a alegria de amizade do 
jornal mais a presença Amiga de um homem com um telefonema 
discreto. 
' «Padre, quando quiser comprar o frigorffico passe por aqui 
que tenho dez mil escudos para ele». Não passei. O Senhor cujo 
nome que escondeu no sigilo como é próprio dos nossos Amigos 
passou pela nossa Casa. Não deixou cumprimentos. Não deu 
recomendações. Não disse nada. Entregou um cheque de vinte! 
E desapareceu! O Evangelho realizado! ... 

Ora muito bem. Eu preciso que a campanha continue. O 
frigorífico já está. Mas o fogão? Tenho de encomendar um fogão 
a Gaz para o Lar Novo. Ele custa trinta e dois mil. Nós não 
vamos ·Pró Lar sem fogão. Quem levanta o dedo? Quem ajuda 
e· se esconde na certeza de que o Pai \Tê? 

E mais: - um aspirador industrial. O Lar é muito grande. 
rem de estar limpo para ser educador. Quem compreende? 

Continua na TERCEIRA página 

UM HUMILDE 
Se o óleo da realeza bastaria para o sagrar 

Rei, a Fé, a Humildade, uma extraordinãria capa
cidade de Perdão - fizeram-no Santo. Todos· 
os anos, por este tempo e nomeadamente ao 
chegar o 6. o Domingo depois do Pentecostes, 
eu me deslumbro na contemplação de David, 
o pecador, d Santo Chefe de um Povo. 

Adolescente ainda, venceu GoDas e Ubertou 
o seu Povo, com a arma da sua F6, s6meate, 
com a sabedoria da sua ldentlfleaçlo com a 
causa de Deus. Eleito pOI' Deus e aclamado 
pelos homens, nlo se deixou possuir pela paldo 

\ 

de mandar, menos ainda pela de se vingar do 
ciumento Saúl que o perseguia. Fiel ao seu Rei, 
porque ungido de Deus, chora-o à sua morte e 
venera-lhe a memória. . 

Rei, enfim, vence-o a paixão da carne. Que 
páginas maravilhosas estes capftulos 11 e 12 
do 2. o Livro dos Reis! Urias o soldado, dorme 
à porta do Paço do seu ltei, recusa subir à sua 
própria casa e aproximar-se da mulher. Porquê? 
- lhe pergunta David. A resposta (Provldtaclal 

Continua na QUARTA página 



Cá vai a Procissão na sua saÍ· 
da estival. É tempo de muitas 
romarias com suaJ procissões· 
nwis ou menos folclóricas, e 
muitas das quais só num hábito 
muito pouco actualizado, empres· 
taria algum conteúdo religioso. 
A procissão que dá pelo nome 
de AGORA, é ao invés espiri
tual. Não mete opas, nem estan
dartes , nem andores, nem figuras 
alegóricas vestidas a rigor. Não 
chega mesmo a ser cortejo. É 
circulação de apwr ao Próximo, 
e nela é levado o amor de Deus 
na custódia que é o coração de 
cada tocado. Por isso mesmo, 
como quereria vtJr aumentado e 
diversificado o número dos seus 
participantes! 

Se é certo que esta aomunida
de vinda de longe reforça os la
ços de inti n~dade, é preciso que 
se não feche em si mesma; e que 
os habituais devotos que a cons· 
tituem, desafiém outros para o 
apreço do seu sabor; e que os 
leitores de «0 Gaiato», ao pou-

Temos aqui falado de cães, 
dos mamíferos e dos que sem 
morderem, fazem mossa. Dos pri
meiros, há presentemente quatro 
na nossa quinta e mais seria se 
fosse· satisfeita a vontade dos Ra· 
pazes; dos segundos, temo-los e 
ultrapassar a meia centena de 
contos. Entre uns e outros pre· 
ferimos os primeiros, que não 
deixamos de apreciar dentro da 
sua condição de caninos. 

V em tudo isto a propósito da 
anunciada constru.ção, para bre
ve, no Porto, de um hospital, 
com enfermarias, bloco· operató. 
rio, cliníca, raios X, pensão, etc., 
etc.; a última palavra na Europa, 
tudo orçado em 2.500 contos. 
Do cemitério e hotel de cães de 
Lisboa temos nós já conhecimen
ttfi e do luxuoso e requintado 
hotel de L~ .Marques, para o mes
mo fim, sabemos desfrutar reno
me internacional. Tudo isto, salvo 
melhor opinião, nos parece um 
contra-senso e constitui, em wl
tima análise, um ultraje à legião 
de miseráveis qu~ vivem por esse 
mundo fora e, em particular, aos 
portugueses TTUt. • • necessitados, 
sem abrigo rn:, er. casas (?) im
próprias, aos ve!hos e crianças 
abandonados, aos doentes sem 
assistência e aos irmãos carecidos 
de alimentos, de todas as idades 
e de todas as raças e credos. 

Todos os d!,as acorrem até nós 
pessoas .das mais variadas condi
ções, em busca de remédio para 
os casos dramáticos que -'C lhes 
deparam. Ainda há instantes re· 
cebíamos um Pastor de Almas 
algarvio a quem não podemos 
dizer sim. Conhecemos as peri-

sarem seus olhos sobre esta colu
na, comprometam nela também 
o seu sentimento de Justiça, a 
sua necessidade de amar, a fim de 
podermos combinar e dizer pre· 
sente a todos aqueles que, que
rendo ressurgir da sua miséria 
habitacional, jústa e salutarmente · 
nos aparecem. 

Das casas para que vários con· 
correm, só um, das Caldtu da 
Raínha «com 150$ para a Casa 
dos Licenciados. 

Os P~ssoais também não VG· 

riam. Um bravo à sua perseve
rança; e a nossa pena de que 
outros não se dêem ao gosto que 
estes experimentam. Os Funcio-

jerias dos principais centros do 
País, incluindo a África, e, nã.o 
vai um mês, tivemos oportunida
de de ver, bem ao vivo, o que 
é e como é uma das zonas dura
mente afeotadas pelos temporais 
de Novembro. Por estes motivos 
e pelo muito que não se diz mas 
p ode fàcilmente conhecer
-se ou advinhar, nos repugna o 
que acima referimos. Tratarmos 
os nossos bichos dentro da sua 
condição de irracionais, mas 
custa-nos enxergar crianças es
queléticas ou gente sem eira nem 
beira ao lado dos exageros men
éionados. 

T emo:s em construç(Í;o uma al
deia para 1,50 Rapazes. Vamos an
dando paulatinamente, que mais 
não conseguimos. Quantas crian
ças poderíamos arrancar da mi
séria se dispuséssemos de 2.500 
contos do pé para a mão é coisa 
um tanto subjectiva. Capitalistas 
para este tipo de empreendimen
to não se encontram a par e pas
so e seria mais fácil conseguir 
umas centenas ou milha'res de 
notas de mil para adquirir um 
atleta do que obter uma nota de 
cinquenta para tijolos ou telhas. 
Valha-nos Deus, matar a fome ao 
Homem, protegê-lo na doença ou 
prevenir esta, dar-lhe habitação 
condigna e fornecer-lhe meios de 
se realizar como Homem, pare
ce-nos na ontológica e làgica
mente, m erecer prioridade! Será 
que não temos razão? Pelo sim 
e peln não, mau grado as nossas 
misérias, ainda votamos pelo 
Homem, criado à imagem e se
melhança de Deus. 

Padre Luís I 

I 
! 
! 
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nários da Caixa T extil com o seu 
escudo mensal, relativo a Feve· 
reiro, Março e Abril, somam 
832$00. 

Três vezes o Pessoal do Gré
mio da Panificação com um to
tal de 665$. Mais uma do Pessoal 
da HICA com 7.629$20. A esta 
importância juntou a Administra. 
ção o seu 1. 0 Semestre: 11.180$. 

Das Casas por inteiro, temos 
mais 12 contos das Professoras e 
Alu~ULS do Liceu Raínha Santa, 
no Porto. Se não erro é o 11.0 

ano seguido que aí vêm em ex
cursão e não parece que tenham 
sofrido a tentação da originali
dade, deixando esta prática tão 
eficaz, que é ir amando lio lon-

- go do ano lectivo no juntar de 
migalhinhas que perfazem aque
la quantia. 

Outro tanto para a Casa do Co
ração de Jesus. Idem das esmolas, 
recolhidas no mealheiro visinho 
das · bilheteiras do Teatro Sá da 
Bandeira. Tem regulado uma 
uma casa por ano, desde há vários 
deles. 

Finalmente a Casa Sagrada Fa. 
mília. A este amigo dizemos que, 
se quer dar o custo real da casa, 
tem de ir' poupando, pelo menos, 
mais metade dos 20 contos que 
ora mandou. 

Outros habituais, que actuali
zam «in re~ a sua devoção: Os 
de todos os meses. 

Alda, do Ribatejo. Jorge e 
Berta - três presenças no Espe
lho da Moda. A Maria do Peque
no Louvre apafece três vezes com 
os costumados 20$00 é uma vez 
com presença mais choruda. Que 
é isso? Saiu-lhe · o Totobola?! 
Que bom seria para todos se lhe 
saísse mesmo a si! ... 

Luanda velha, palácio anti
go, bati a porta alta: «Muito 
ocupado, fale ao secretário>>. 
Este: <<Não posso receber, ir 
à secção X». E fui. «Espere um 
pouco». E esperei. «E com a 
assistente Y». 

Esta Menina Assistente já 
estava com o processo do Me
nino Menor em cima da mesa. 
M~quina perfeita a rodar sobre 
carris! Era ~ 10r aqui que eu de
via ter começado. Jã sei. 

«0 Snr. não respondeu a.o 
nosso ofício!» «Eu... peguei no 
menino, meti-o no carro e le
vei-o para casa». «Oh! mas é 
preciso dizer, fechar o proces
so». «Então ponha aí no pape
linho». E pôs. 

«Precisamos ·mais três luga
res para uns meninos de Car
mona»- ~crescentou ela. 

Enquanto expunha... fui pen
sando na casa que esuunos a 
acabar, nas camas para mais 
trinta e no pão que há q~atro 
meses não pagamos. 

<<No Maio podem 11'» disse. 
E saí. 

Outras três vezes a que pede «1 
A. M. pela conversão de um che· 
fe de. Família». A Odete de Lei
ria liquidou a sua «dívida» de 
Janeiro a Maio, ao Património 
e ao Calvário. 

Fecha este grupo o nosso «Ma
jor do Silêncio», que vai seguin
do com particular interesse a 
trajectória do nosso P.e Zé Ma
ria e os pequeninos sucessos da 
Casa de Lourenço Marques, cer
tamente por ser a nossa Casa· 
-bébé, que à Obra toda a tem 
ele, há muito, na inteligência e 
no coração. 

Remato esta notícia com o gru
po dos Eventuais, desta vez bas
tante numeroso. Ainda bem. E 
que em cada nova saída da Pro
cissão, os últimos eventuais pas· 
sem a habitudinarios, e o grupo 
se refresque sempre com novas 
presenças. 

Vinte da Mãe do Rui. 100$00 
nas capas do «Monumental». Cin. · 
co vezes mais por «uma graça 
recebida». 100$ no Espelho da 
Moda. Metade de «Velha Amiga» 
do Cubal - Angola, destinada 
à que «o pai matava com porra
da» (conforme tr.O Gaiato» n.0 

633). Para esta mais 100$ de 
V. N. de Famalicão e palavras 
sinceras a exprimir a comunhão 
de um homem muito simples. 
Mais 50$ do Porto e 100$ de 
Lisboa, para a mesma; e outro 
tanto para outro caso aqui con
tado de uma mulher abandona· 
da pelo marido. 

Em Coimbra juntaram 5 con
tos para a Casa da l nválida que 
dirige a grande família, deslo
cando-se no seu burdto. 

Mais 2501, e 50$ e 250$ e 
400$ - tudo de Lisboa. 70$ de 
Fânzeres. E 3.500$ de Aveiro, «de 
uma promesa» e «peço a Deus 
a Sua benção para todos os diri· 
gentes da tt.Obra da Rua», que é 
impossível enaltecer com pala
vras, mas apenas com gestos de 
amor». 

Ora assim é que é! «Palavras, 
leva-as o vento»! 

Mais três. Afinal, não era 
isto o que vinha fazer ao palá
cio ... - pensei. , 

XXX 

Inesperado, comovente, belo! 
Deram-nos um tractor Nuf
field 4/65 novo em folha! 

Foi o Snr. Administrador da 
Sorel. 

Quando de chegou, os rapa
zes cheios de alegria subiram 
em cima e ficou um cacho. Um 
cacho maduro. O vinho deste 
cacho serão mais 40 hectares 
de algodão e alguns de giras
sol no próximo ano; tudo com 
os nossos tractores e os rapa
zes a manobrá-los. 

O Snr. Administrador «Paço 
d' Arcos» acertou. Deu - nos 
possibilidade de arrancarmos à 
terra o nosso pão .. 

O Snr. de Luanda que nos 
ofereceu a charrua, também. 

O trabalho dos rapazes é a 
nossa constante preocupação 
- porque fonte de edueaçlo e 
sustento. ' 

GUIAR AS AGUAS NÃO f.. 
FÁCIL NEM RA'RATO. 

LOURINÇO 
~, 

MARQUIS 
Cont. da PRIMEIRA página: 

Lisboa. Vindo para aqui repete
-se a, tragédia familiar da sua. 
infância ao juntar-se com o pal 
de seus filhos. «Cheguei a aban
doná-lo. Nunca entron aqui em 
casa dinheiro que ele ganhas-
se ... ». 

Vou percebendo nas entreli~ 

nhas que a desgraça deve ser 
herança. de ambos. Os filhos 
ainda não fizeram a escola por
q ue nem dinheiro para livros 
havia e agora ela pretende que 
traga para a Casa do Gaiato 
o mais velho. «Ele é tão pare
cido com o pai e eu tenho me~ 
do que seja o mesmo desgra"' 
çado.>> 

Devia tê-lo trazido logo. não 
só aquele mas também outro 
mais pequeno. Mas não tro~
xe. Pode ser que os filhos prQ._, 
cisem mais da mãe que de nós, 
ou até que ela precise mais 
deles sem dar por isso. Ela 
ainda é nova. Se não é desgra
çada está a um passo e o~ 
filhos podem impedir. Os fi: 
lhos querem-se no seu am-:. 
biente natural aquecidos pelo .. 
bafo da mãe. Não vamos tirá-_ 

· -lcs. O pouquinho com que é. 
ajudada acrescido .de mais ai 
guma coisa que se hã-de arran-. 
jar, podem evitar uma maior. 
desgraça. 

Padre José, Maria 

Só os padres da rua são 
mendicantes. Eles, não. ' 

É o trabalho quotidiano. Pão 
saboroso que eles mastigam .:_:_· 
ganho por eles. Até, quêl:DdÕ 
atingem 17 ou -18 anos têm orr 
·denado e pagam a sua roupi 
e o seu calçado. ' 

I xx:x;: 

Ao chegar a casa, vindo de 
Luanda, soube que o André ti-
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fato de dormir que o Albertinho 
passou a ferro e foi colocar no 
Lugar de cada um. V ma mesa 
com bancos corridos e uma toa
Lha a cheirar a sabão. A certa 
distância um poço fundo com 
uma táboa para assento e veda
ção de ramagem, tudo preparado 
pelo Batata e Cebola. Barnabé 
terminou de abrir uma poça para 
despejo de águas. Dois homens 
rieram montar a bomba para ter
mos água .em casa. Manelzito e 
Carlos Alberto começam a ser
vir o jantar. Zé dependura um 
( rucifixo num pequenino recin
to que será ó oratório. Zé Antó
nio prega paus e vigas para as 

êont. da P~IRA página 
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·E uma enceradora do mesmo 
tipo? Os tacos tem sidó feitos 
pelos rapazes.- Tacos de azinho 
comprado em bruto e por eles ' 
serrado, aplainado e enformado 
com muita dedicação! O Lar 
precisa de ser encerado. Como? 
·se aqui há muita cera, não hã 
encerador! ... 

Que as campanhas não mor
ram. Ao menos continue a di
zer-se que nada tem chegado e 
que muito é preciso. Eu queria 
ir ocupar o Lar novo no pró
ximo Outubro. Querh sim se
l!llhor. ~Qbilizamos toda a gen
. h~ p.rás Obr~s. êóm ós éxatnes 
a~ãbados as nossas férias serão 
p'âs.sadas agarradinhos ao aca
b amento do Lar. Não fiques 
indiferente a este desejo. Olha 
que os rapazes crescem em nú-~ 
mero e capacidade e por isso 
precisam de ambiente! J 

\'" •• • ·' <ff "'-: Ai,f'I::A. . 

ilàdrê Acílio 

•--c=~----~-l 

\itfía sido escorraçado na vend'ill ,i 

'de «0 Gaiato». Ele foi o ~- I 
melro em Angola a entrm- rià · 
nossa casa. Veio do terrorlsmo. 
Tem no coração cenas que ore
voltam. A sociedade ém v~z de 
me ajudar a restituir o Anàrê 
ao amor, semeia mais ódio. ' 

Fiquei angustiado! ·Prdfun
damente triste! 

Perdoa André... :Ficas mais 
homem e num plml'o ·multo aci
ma. Ama, a~ ;de ~tudo. 

Padre Telmo 

bacias que hão-de ser os lavató
rios. 

Dou uma volta a todas as 
coisas. Olho os noventa olho~ 
.f<Liscantes destes ~eus filhos que 
irão r,eceber quinze dias de mar. 
Beijo os mais pequeninos e parto 
para junto dos outros que em 

1 
casa me esperam. Saí a rebentar .

1 
de aLegria. 

f:ste anu ó tcrüo praia os qua
renta i cinco da escola e os mais 
novos, pois as obras do Lar, o 
movimento das oficinas e 'a vida 
do campo não permitem uns dii
tas de férias a todos. Os mais ve
lhos receberam assim e promete
ram que todos se contentariam· 

1 com o fim de semana à beira 
mar. Aceitei amorosamente esta 
renúncia. 

Eu dou graças a Deus por tu
do. Graças a Deus pelos que têm 
praia. Graças a Deus pelos que 
se contentam porque a não po
dem ter. Graças a Deus pelos que 
entendem ~ ue todas a :; crianças 
têm necessidade de mar. 

Bendito seja Deus por todas as 
Suas obras. 

Padre Horácio 

Ainda 
Agõrá ~ um avUrl.o - em li

berdade! Não há gaiolas, nem 
grades. Mas janelas abertas, 
broa, milho, água, ninhos im
provisados. Tudo quanto é mais 
ou menos dado às nossas irmãs 
aves, como diria o Povorello. 

Mata eu fo i,. e é o mestre, cons
trutor e entusiasta. Pois que se
meie a mesma doutrina nas ofi
cinas de Setúbal - quando p'ra 
lá for. Que nã,o tarda. 

Reviveu, no mesmo lugar, a 
devoção e o interesse do Piolho . 
Lembro como se fôssse hoje!' En· 
tão, eram só pombas; pombas 
à solta. Um pombal de janelas 
abertas e ninh os também impro
visados, entre resmas de papel, 
no escritório da tipografia. O 
que elas faziam; o que elas fi
zenun! Eram tJ.S [R'mhas do Pio
lho. Nessa altwr'-9., mais novo, 
flinda qzté 'meif~Js experiente, já 
$1,por_titva-; 1~smo causando elas 
,P,rejufizàs 'Ue toda a ordem. 
·'Ei'íim ,.6!- pombas do Piolho. E 
·àe:ri:im muito que falar! Tanto, 
ijüe 'à r e percussão da notícia 
áb"t~u de pasmo a boca do rapaz; 
&.quele sorriso malandreco, de 
que tenho saudades... Era o 
Piolho e está tudo dito! Ela8 
esvoaçavam; e com licença das 
senhoras e dos ~enhores delica
dos, borravam (como agora os 
amores do Mataten) papéis e se
cretárias e estantes e fatos e até 
as nossas cabeças! Não eram as 
pombas do Piolho, que foram 
nota do dia em o Famoso, lu'i 
perto de 20 cnos. 

O Convívio dos recoveiros 
dos Pobres dos concelhos de 
Penafiel e Paredes foi no pas
sado domingo, dia 7, em nossa 
Casa do Gaiato. Encontro pro
veitoso - graças a Deus. 

Notícias da Conferência de Paço de Sousa 

Presentes; 7 Conferência& 
masculinas e 13 femininas. Cer
ca de 200 Vicentinos e Vicen
t inas! 

Da Palestra Regulamentar 
encarregou-se um Vicentino de 
Paredes. Oportuno em suas 
achegas. Particularmente no 
capítulo da necessária e in
dispensável colaboração entre 
os ramos masculino e femini
no da Sociedade de S. Vicente 
de Paulo. 

Um dos membros da nossa 
Conferência fez a s~ntese qua
se textual - e muito bem -
do ambiente, intervenções e 
temas do «Primeiro Encontro 

~)Regional de Jovens Vicentinos 
' ldo Norte», que serviu de prepa
. · ra.ção para uma reunião inter-

nacional de Jove-ns a realizar, 
em Lisboa, na Páscoa do ano 
que vem. Matéria vasta e opor
tuníssima, como aspirações jus
tas da gente moça: rejuvenes
cimento da Sociedade e proble
mas inerentes à sua acção, etc .. 
Um mundo de coisas aparente
mente novas, mas oportunas em 
um ambiente de gente madlll'a, 
na maioria. 

Comunicou, depois, com a 
assembleia, a D. Maria Augus
ta, da Casa de Jesus Misericor
dioso, de Ordins, conhecida dos 
nossos leitores. Traçou dificul
dades e virtudes da acção no 
Centro que orienta - e que 

, 

nasceu e vive à sombra . de 
uma Conferência Vicentina, 
mas depauperada de membros 
activos. Terminou o monólogo 
com a intervenção óe um reco
veiro dos Pobres de Galegos, 
terra natal de Pai Amério. Fez 
a história sucinta da fundação 
e curta acção - 'mas valio
SÍ'S~ima - da sua Conferência, 
uma das mais novas entre as 
da Diocese do Porto, pois ain
da não conta um ano de acti· 
vidade! 

Abrimos, depois, o diâlogo. 
Uma hora de troca de impres
sões. Serviu de orientador e 
moderador, .o nosso presidente 
do Concelho Central. O am
biente aqueceu, como é natu
ral. Uma hora utilfssima! Ha
via matéria não para uma ho
ra, mas para um dia inteiro. 
Foi pena! Aqui ficámos todos 
a saber que os problemas duns 
são doutros: porque nos devo
tamos ao mesmo objectivo -
a promoção social dos Pobres. 
filhos dilectos da Santa Igreja. 
Conclusão prãtica do diálogo 

os .passar os 
H ojé, êresce e al'l}oroça-nos a 

bicharada do Mata teu! E, neste 
crescer, revivo o Piolho, Revivo 
Pai Américo. E amo, ainda mais, 
os Matateus - 03 meU$ filho~ . 

Estava no armazém do papel, 
repleto de resmas, com o nosso 
Padre Abraão, estudando o con
veniente arrumo das follws do 
livro , «Nós somos a porta aber
ta» (formosos retalhos de Pai 
Américo) , cuja impressão não 
tarda a acabar. Padre Abraão 
fo i livreiro. Sabe como orientar 
e cordenar trabalho editorial. 
M ai~; !ttbe como acomodar me· 
lhor e guardar, sem prejuízo, 
todo o material de livros que são 
a . vossa delícia~ meus caros lei
tores; a delicia daquela prosa 
invulgar e inconfundível que o 
Senhor pincelou nas mãos ca
rismadas de Pai Améríro. Fa
lámos em dexion, ou prateleiras 
idênticas; e em muita coisa que, 
tudo resolvidó, seria mais ordem 
- bem ordenada. Mas Padre 
Abraão travou o ímpeto. Que 
não. Agora não é o momento 
ideal.. . . ! Dexion, ou prateleiras 
idênticas, pra resmas e com~ 
reservatório das nossas ediiÇões 
- é coisa relativamente cartJ. E 
é! M,as fico interessado, quandfJ 
pouso os olho_s em oficinas-~
lo, ou modernas, com seu arran
jo, e seus dexions ... Não é o mo· 
mento ideal. Concordu. Pode ser., 
no entanto, haja entre a m.lJ$SQ, 

dos leitores - que há! - um 
que levante o dedo. E nos com
temple com as ditas prateleiTas, 

já que precisamos de espaço e 
ordem no armazém. Aqui têm ... 

Enquanto víamos e revíamos, 
pensámos e. estudámos a obra -
com a P.Qrta do a~zém aberw 
- - um dos pássaros e.~v~ da 
encadernação. Entra sem pedir 
licença. Seguiu-nos. E pousou na 
mão do meu Luís! Foi preciso 
dar um berro. Agarrá-lo, pra 
que não causasse prejuízo~ em fo. 
lhas brancas, de resmas abertas ... 
Luís compreendeu. E saíu com 
o amor do Matate:1. - um p<JS· 

sarinho pequenino, alegre, can
. ante; sem as manhas e marca 
dos mais velhos •.. 

Quem se lembra de nos con· 
solar e confortar com pratelei
ras dexion, ou idênticas, para 
conveniente arranjo do arma~ém 
de pflpel da nossa tipografia, · em 
Paço de Sousa? Quetn?! · 

O melhor da fes ta é p'ró fim! 
A pêga do Matateu gosta de ve
ranear e jardinar. Anda por lál; 
mas, quando lhe apetece, quere 
mimo. O nosso 'mimo! Ora conío 
as janelas, agora, por via do ca
lo·r, são escancaradas, visita tam
bém o escritório- satisfeita pelo 
Viver que lhe dá Matateu e seus 
acóluos. Às vezes demora por cá. 
Fala. E se ninguém responde, 

vivo, cristão: seremos uma 
Força activa e eficaz se nos 
dermos as mãos uns aos ou-

. tros - com os olhos no Pobre, 
imagem de Cristo padecente. 

Como . não podia deixar de 
ser, o remate do Encontro foi 
no altar da nossa Capela. Pre
sidiu à Assembleia Eucarfstica 
e à proclamação da Palavra de 
Deus o nosso Padre Duarte, de 
Fontelo de S. Domingos. A ho
milia cantou as' Virtudes do 
perdão e da caridade, expressas 

·no texto da Missa dominical. 
aplicando-as ~ nossa condição 
de recoveiros dos Pobres. E à 
hora do Banquete era tanta 
gente!, que ficaram alguns com 
Fome - por falta de partfcu
las. Mas levaram todos, com 
certeza, a alma 'cheia· pela, ras
teira do Senh~r, que diria: Já 
que não podeis aqui, ide eo
mwigar-Me no sofrimento dOs 
outros; assim mostrais que sois 
verdadefr(lltlente Meus discfpu
los. 

Júlio Mendes 

fala mais grosso! TtJnto, que só 
esvoaça depois de saudada! On
tem foi assim. E como demorou. 
muito, fora ~da sua caàa-mãe, deu 
nas vistas. Entretantot coi'Ut9U a 
notícia que namoratlQ escriturá
rios e malta da exped~ elo jor· 
nal. Veio logo a Encadernaçiio 
em peso, Matateu à cabeça, pe
gar na pêgtJ, delicadamellte! 
Ela não tarda a falar, opina Ma
tateu. 'Zé" Preira parecia um ba
tatinha! Sobrinho do Quim, fral
da de fo.rtJ, ertJ outro Piolho. A 
malta da expedição do j9rMl, 
com · Eusébio de olhos braMOs, 
reluzentes, faz cintura. A: pêga 
vibra no meio de tanta gente. Foi 
uma .~ hora cheia! Porquê? Ela 
não tarda a falar ! Isto só na 
Casa do Gaiato! 

Quem dera, pois, venha lú a 
senhOra ou senhor com a oferla 

' do dexion ; prateleiras dexion ou 
marca idêntica. Nesse dia, terw
mos festa. Oh que festa! Auina· 
laríamos a despedida de Matateu, 
que vai pra Setúbal, e deixaria, 
assim, a oficina ainda com mais 
ordem - e mais bela. E tudo por 
morda sua passarada! 

Júlio_., Mendes 

Visado pela 

Comissão de Censura 



Paço de Sousa 

Chegou o yerão. O sol com o seu 
calor intenso faz-nos suar em bica e 
obriga a proteger-no~ a uma sombra; 
e quem diz a uma sombra diz a uma 
árvore que tenha fruto. Assim aconte
ce em nossa casa. Os visitantes que 
vêm dar um passeio até cá, procuram 
abrigar-se à sombra duma árvore que 
teaha fruto; olham para cima e vêem 
umas ameixas muito rosadas, maduri
nllas, parecem, estar a sorrir para eles, 
e vai ·daí, sem olharem· a quê, pegam e 
andarrn, como se estivessem em sua 
casa. Mas não. Estão em casa alheia 
e per isso, têm de respeitar o que 
é dos outros. Pois não tem graça 
nenhuma ficarmos sem fruta às refei
ções pois os responsáveis dela não 
tê.a • sufieiepte pa:ra toda a malta. 
E assim não está bem. Não pode ser. 
Por isso teve que tormar-se precau-

. ções pela segurança da fruta. 

X X X 

PRAIA - Ai que bom é ir com 
este calor para a praia, para descan· 
sare refresc~lf. 

Todos começam a pensar numas 
férias. Se é um estudante, fica eon
tente por acabar as aulas e poder 
descansar. Se é um pai de família, 
pensa ir passar urnas férias merecidas 
jURtn dos seus. 

Umas férias merecidas? Sim, mere
cidas l Ou o corpo não precisa de 
repousar das fadigas do trabalho? 
Ou o cérebro não precisa de se dis
trair um bocado? Ou é sempre estar 
com atenção ao trabalho? Não t Tam
bém é preciso descansar. 

t assim que pensas ou não, amigo 
leitor? Pois é ! O mesmo ·acontece 
connosco. Um mês antes das férias 
começarem, já elas andam de boca em 
boca.. Então quando chega a vésper-a 
do dia em que o primeiro tumo vai 
para a praia, começam as perguntas: 

- Eh pá, vais para a praia? 
-Quem, eu? Não! Não vês que 

são os mais velhos. 
-E tu, vais? 
- Não! Não !lei se vou, mas se 

fôr ... 
<llega o dia tão desejado. Os 

curiosos, andam sempre a per&untar 
quande vão. Al~s ilmpacientes, e 
out.Ms na expectativa. 

Entram para o refeitório, e chega 
o momento de se ler a estatística 
do turno. A respiração fica em sus. 
peue. t para alguns uma alegria, 
para outros é um bocado aborrecido. 

E aqui me despeço amigo leitor, 
espe-rando que passes também umas 
b.as férias. 

Defensor tle lesU& 
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Azurara 
Quem fala de Azurara, é como nu· 

ma lembrança das férias, do mar, 
' do vento e de tudo que, poeticamente 
com põe e humoniza uma estadia à 
beira mar. 

t tão bom ter férias I... Quem delas 
não gosta? I... Saber aproveitá-las tal
vez não seja caso de cada um. Mas, 
quem sabe saborear esse precioso 
tempo, dirá com certeza de como é 
bom. 

Aproveitá-las (dizia eu); sim. Este 
ano já para lá fomos um turno dos 

'mais velhos. Creie bem que, a maio
ria soube aproveitar e achar u aJ. 

TRANSPORTADO NOS 

PARA ANGOLA 

COM UMA CASA ASSIM, ATÉ DA GOSTO PASSAR FÉRIAS. 

vura do mar o que de bom encerra; 
da riqueza do sol, muito se rP.une 
paca a saúde física e mentaL Quem 
assim fez, há-de voltar ao traball.& 
quotidiano com forças para uma no
va etapa. Este ano algunc; de nós 
fomos para só lá voltar-mos... sei 
lá? ! Pois a Pátria nos chama ao seu 
serviço. 

Recordações de tudo o que acima 
insinuo, tenho a certeza que as ha
vemos de ter; mais da despedida do 
Júlio da Silva e do Francisco que 
vão servir a Obra nas nossas Casas 
do Ultramar. Foi tão hilariante a festa 
de despedida que fizemos!... Houve 
muita alegria, lágrimas não faltaram 
(pois eram irmãos nossos que par
tiam); também se sentiu o quão de 
responsabilidade vai dentro de cada 
um que parte nesta Missão. Júlio, que 
tem o dom da· alegia (que vai ser-

vir em Malanje), tenho a certeza que 
há-de viver presente em todos nós, 
pela alegria que sempre nos propor
cionava. Oxalá ele continue alegre co· 
mo sempre, no dar alegria aos outros. 

Ao Francisco (que vai servir a casa 
em Moçambique), e está agora a dar 
os seu primeiros passos, {e que pas-
sos! ... ) num coração tão afável este 
de Moçambique, te desejamos sejas 
firm e em cada passo em que a Obra 
d r. 

José Ferreira 

M'ALANJE 

Sob Upl céu irritante, carregado de 
espe~aas nuvens cinzentas; s o h o 
olhar de urna natureza que parece 
querer desabafar, eu, imerso em meus 
pensamentos, olho o branco papel de 
linhas cinzentas e a esferográfica que 
vai deslizando consoante minha mão 
pecadora forma palavras. Ontem, um 
dia; amanhã, outro seguirá e &Ssim 
. ·•cessivamente. Se o de ontem teve 
a~go de extraordinário, o de hoje 

também merece uma especial referência. 
O meu pensamento ao escrever esta 

carta, é o acontecimento da despedida 
do nosso Manuel de Malanje, que, 
depoig de longos e árduos anos de tra
lho, se desloca & Metrópole, a fim de 
c-;m tactar com aquele5 que lhe são 
muito queridos. Nós o<> tropas fiz&
mos-lhe uma pequena fe ta, que con-
istiu num pequeno jantar. O barullio 

enervante dos veículos, havia desapa
recido; o luar e as poucas estrelas 
olhavam-nos com vida; as travessag 
de batatas com um&S postas de baca
lhau, saciaram-nos de modo confor
tante; vários projectos se eÃpunham 
e, a ânsia de partir para o destino 
era grande para UJ?-s e ainda maior 
para outros. 

Depois do dito, diFigirno-nos para 
o ambiente citadino que já era mais 
apetecível. Então, entrámos em um 
pequeno bar, muito silencioso, que 
convidou a um brinde de boa viagem. 

No fim, ao levantarmo-nos da mesa, 
o Tavares encostou a cabeça a um 
«guarda sol» com demasiada força, o 
que originou um fiozinho de sangue. 
O Quim e o Manuel (irmão do Tónio 
angolano) riam a bom rir! E este 
último é que teve de ser o enfermei
ro do que, por momentos, viu umas 
e.o; trelinhas de várias cores. 

A hora já avançada convidou-nos 
à de,;pedida. Cada nm seguiu ao des
tino que o esperava, para no dia em 
frente comerçarmos de novo o nosso 
dia-a-dia. 

O Manuel foi. Com ele, a esperan(a 
de voltar. Sonha em algo de que é 
merecedor e que muito o ajuda nos 
dias de hoje, ao pensar nos que 
hão-de vir. Caminhando de cabeça 
erguida, vencerás os obstáculos que se 
te depararem; o caminho pedregoso, 
transformar-se-á numa simples estra
da que te levará sempre mais além. 

Para ti Manuel, vai um simples 
abraço e um adeus muito breve, de 
todos n0s que em Angolª por ti espe
nsJnos, 

. João EvangeÜstd 

. MIRANDA DO CORVO 
''- ,. ' ,· ·, . " .... . ' 

Há já algum tempo que vimos ar
rancando as nossas batatas. Começa-

mos pelas poucas que tínhamos se
meado no Olival Novo e andamos 
agora a arrancar as do Olival dos 
Poços, que por sinal não teca tido 
muitas este ano. Falta-nos ainda apa
nhar as da terra do Ti Jaime e as 
da terra nova, qÚe devem estar melho
res devido a terem sido regadas mais 
vezes. 

XXX 

Terminou o ano escolar. Alé. doa 
qu e tinham a passagem de ~laSse, 
houve os que fizeram o exame .la 4.•. 
Desta vez foram seis: Albino, Batafa. 
Domingos, Faísca, Tachucha e Trine. 

Terão ainda que fazer o exame, 
mas c.omo adultos, o Alentejano e o 
Bucha. 

XXX 

Começou ontem a nossa colónia de 
Férias na Praia de Mira. PrBlongar
-se-á até ao fim deste mês. 

No lugar já habitual, perto da cua 
da Sagrada Fain.ília, montou-se o 
acampamento, e à tarde foram os 
primeiros. 

Este ano, como temos a coasb:llçáe 
do novo Lar. e Os trabalhos neoe8BÍ· 
tam de quem os faça, os maiores terão 
as suas férias um pouco reduziias, 
ma" paciência, poderão se quiserem, 
tirar ã desforra, na nossa piseiaa. 

X:;. X 

Visitantes - Têm sido poaoes os 
que se resolvem a dar por cá IUil.8 

voltinha. Tivemos há tempos a rilita 
dos alunos e alunas da Escola do Ma
gistério Primário de Coimbra, a 1111e 
só faltou o desafio de futebol ceJDO 
era costume, por carência de elementos 
dos nossos visitantes. 

Poucos mais têm aparecido. 
Mais recentemente, houve um dos 

nossos ex-gaiato, que organizou uma 
excursão da terra onde reside, fazeu. 
do parte do itmeririo uma yieitJ a 
nossa casa, e assim, acóntecéü. 

Depois de chegarem e darem umá 
vfshf ~ olhot~ pela Casa, exibiu-se o 
rancho da terra. Terminada a exibi
ção, realizou-se o desafio de futebol 
que estava no programa. o qual cen
seguimos ganhar muito a custo, eshlll· 
do mesmo quase a perdê-lo . 

Depois deste grupo não me recerde 
de cá ver mais amigos, mas nós c•
tinuamos à vossa espera. 

UM HUMILDE 

Füipe de Araúj.o Martins e sua 
esposa no dia do seu casarnento. 

AVIõES DA T. A. P. 

E MOCAMBIQ UE 

J Cont. da PR1ME1RA pá.ginà 

J é tudo que sucede) soa sobre
-humana: t{A Arca de Deus e 
Israel e Judá màfam sob tendas; 
e o meu Senhor J oab e os servos 
do meu senhor donnem sobre 
a terra duru - e iria eu para 
minha casa comer e beber e 
doFfbir com a minha mulher? ••. 
Pelá tua vida e pela tua salva
ção não farei táJ. coisa». E não 
fez. 

A cegueira do seu pecado le
vou David mais longe, a pro
curar a morte do seu bravo, do 
seu santo soldado. Urias o He
teu, propositadamente chamado 
a lugar de maior perigv no cam
po de batalha, morre pelo seu 
Povo qae é o Povo de Deus. 
Heroi e Santo! 

«<sto que David tinha feitc 
foi desagradável aos olhos do 
Senhor. E o Senhor, pois, ·en
viou Nathan a David». O pro-

fetà pãé:lhê ã parábola: «Havia 
dois hom@hs numa cidade do 
teu reino. Um, rico, tinha ove
lhas e bois em grande número. 
O outro, pob:te, nlo tinha coi
sa alguma senão uma ovelhl
nha que comp-ara e criara, jun
tamente com seus filhos, co
mendo do seu pã0, bebendo do 
mesmo vaso, dormindo no seu 
regaço; e ele queria-lhe como 
se fôsse sua filha. · 

Chegou um hóspede à casa 
do rico. Este, não querendo to
car nos seus rebanhos, tomou 
a ovelha do pobre e preparou-a 
para dar de comer ao seu hós
pede». 

Então David, sumamente in
dignado, disse: «Um homem 
que tal fez é digno de morte». 
E o profeta respondeu-lhe: «Tu 
és esse homem». 

David era Rei. Podia eliminar 
do jogo o homem de Deus que 
o acusava. Jwdarla um crime 

à ooiro érlmê; fõiiia üSãm. i• 
ur es homen8 pbd~r8sos e w 
berbfi que lÍéliài-iü.ii embotar 
a sua ctmsciê11é"i~ Quantos a 
ffistória LãO regista! 

Mas David, não~ O homem de 
Deus falava-lhe em nome de· 
Deus, ofendido. David ouviu e 
entendeu só então a gravida
de do seu pecado. Cairam-lhe 
as escamas que o cegavaJa. 
Aceitou a acusação e o castigo 
do Senhor. E gritou, do futtdo' 
da alma arrependido:' - Pe
quei... E surgiu-lhe o mais cé-
lebre cântico de remorso que· 
foi escrito, o Salmo 50. c<Mi
serere mel, DeUS», que a ne
nhum homem é Improprie recl
tar. 

Quem dera que os Chefes 
dos Povos, sobretudo os que 
se julgam ungidos de Deus e 
queridos d~ seu Povo, fossem 
assim: ~dores, embora .. ., hu-· 
mUdes, capazes de perdlo, saa-· 
tos! 




