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PRENDA DE NATAL •.. E DE ANO NOVO ... 

Foi em religioso silêncio que o vi ser composto pelo 
Alberto e revisto pelo Júlio e Sr. P.e Carlos. 

No mesmo silêncio vi-o entrar na máquina e depois 
na encadernação a tomar forma definitiva. 

Foi no silêncio da Capela junto do Senhor Jesus que 
agradeci todo o carinho dos Rapazes para com o Livro. 

O correio dos assinantes da Editorial traz-me, todos 
os dias, motivos para dar Acção de Graças. 

Deus seja louvado por tudo isto. 
Padre Abraão ../ 

Cumprimos o plano. E com antecedência. Estamos na era 
·das planificações ... ! 

Pois não houve assinante da Editorial sem «A Porta Aberta» 
.no sapatinho, dias antes do Natal! Rejubilamos. Ora se não! O 
livro gerou revolução na Tipografia. Foram dias int~iros de tra-

Continua na TERCEIRA pãgina 

Uma vez mais, agora por es
trada-s magníficas, tive opor
tunidade de percorrer parte do 

I 

I 

I 

1 sul de Angola e de repetir a 
viagem de Benguela a Malan
je sempre rica de encanto e de 
novidade. c De que progresso material 
sou testemunha desde aqueles 
dias de 1960 em que pisei a pri
meira vez esta terra tão pre
nhe de promessas que vão sen-
do, em bom ritmo, apaixonantes 
realidades! 

Tem sido sempre sob o estí
mulo da contradição a nossa 
gesta ultramarina. Foi · assim no fim do século XIX quando a Africa que descobríramos e pare-cia 
termos esquecido, nos foi disputada. Agora, mereçam ou não os feitos o nome de gesta, votou a 
ser o aguilhão de outras cobiças que nos despe·rtou para um património que nçs responsabiliza gra
vemente diante da, História. 

Deus, ao criar, entregou a Terra ao homem para que <ea t:.·nchesse e a sujeitasse e domi
nasse sobre tudo que nela há; e assim todos os homens e todo o ser vivente tivessem que comer.» 

Num mundo em que a fome é uma onda que cresce e se aba.te sobre a maimia da Huma
nidade, a quem definha ou afoga, ninguém é livre de enterrar o-s talentos que Deus lhe d2u, ou que 
herdou do engenho e esforço de antepassados. A posse deles é legítima enquanto o seu rt:ndimento 
é diligentemente procurado, de modo que na pres ração de contas ao Senhor que no-los confiou ou 
fez adquirir, possamos apresentar-lhe outro tanto, ganho do nosso trabalho, mérito da confirmação 
eterna na posse de bens que a traça não roi nem os ladrões rouba-m. 

Não caiamos na tentação de um _ falso espilitualismo que seria reservar o Evange'lho a-pe-
nas ao que in ediatamente respeita à salvação das almas - como se o bom ou mau use dcs bens cria
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dos, como se o cumprimento ou a negligência deste primeiro 
mandamento dado ao primeiro homem, para todos os homens, 
no próprio dia da sua criação, não fôsse ponto essencial da Salva
ção! Salvação dos indivíduos ~ salva~ão dos Povç~~ que a M~ta .. 
história é a me1:a da História: Deus - criador dos homens; P~l 
de todo o Povo que aceita Sua Lei e assim se torna Seu; Juíz do 
que recusa os Seus caminhos. 

Carta aberta aos 

Queridos Rapazes: A primeira 
-carta que vos escrevi, dirigida 
·dum modo especial aos que fo
ram ou são do Lar de Coimbra 
-e dos quais foi a chamada, teve 
.eco na maior parte de vós, mes_ 
mo naqueles por quem não cha
mei. 

As vossas r·es postas, os vossos 
recados, as vossas presenças são 
testemunho da vossa união filial 
.e têm-me dado muita alegria. 

Estamos a celebrar as festas 
Jo Natal. Para, os cristãos, e vós 
·sois todos cristãos, a festa do 

lares humanos que a sociedade 
não aproveitaria. 

Esta ·carta, para que tenha 
ainda mais sabor pGJra vós, vai 
continuar com retalhos dos vossos 
te temunhos e da vossa vida, so
bretudo daqueles que estão nas 
terras longínquas de Portugal: 

«Quando receber esta carta, já 
o Lar estGJrá em andamento. Fa
Ço votos para que. a tarefa vá 
até ao fim sem muitas dores de 
cabeça, o que não será fácil, 
creio eu.» 

Rapazes 

As dores de cabeça não têm 
sido muitas, mas as horas de 
sono têm sido poucas. Vamos ou
vi r outro: 

«Temos acompanhado de per
t ."' a evolução da nossa casa que 
se ergue e regozijamo-nos com o 
bom andamento das obras. Feliz
mente que Deus nos ajuda e 
a nossa casa cresce. Quando pas
so os olhos pelo nosso jornal 
sinto-me GJinda Gaiato, volto 1 O 
anos atrás e acompanho-vos.» 

Continua na SEGUNDA página 

A maior riqueza da nação é 
o Homem. Verdade que não 
pode perder-se de vista, no tra
çar planos sejam eles de que 
natureza for. O homem é o pon
to de partida e de meta. Dotar 
a nação de homens conscientes 
de um papel a desempenhar, 
insubstituível, na comunidade, 
é trabalhar para a grandeza de 
uma nação. Eles são a verda
deira riqueza. 

A Obra da Rua não quer 
mais. Quer isto. Quer pôr cada 
um no seu lugar. Dar a cada 

Natal é uma festa de .família. É -------------------------------------------
rO aniversário do nascimento de 
n osso irmão Jesus, nosso mes
tre e guia, ao Qual Pai Américo 
consagra a Obra. Desejo a todos 
Boas Festas e um Ano Novo de 
jidelidade ao Senhor. 

Na primeira carta dava-vos a 
!IWtícia do início d~ construção 
duma casa em Coimbra para fu. 
turo Lar. Hoje posso-vos anun
ciar que a estrutura da casa estái 
j eita e telhada. Tem sido um 
trabalho duro e cheio de preocu
pações. Irá continuar no mesmo 
ritmo, v-isto que é quase tudo fe-i
to pelos nossos rapazes e sem di
nheiro. A construção desta ca.~a 
é também afirmação do valor 
duma Obra que se preocupa com 
íí1 total aproveitamento dos va· MALANJE - CONJUNTO VISTO DA CASA-MÃE. 
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um a-quilo a que tem direito e 
criar em todos o sentido da 
responsabilidade perante a co
munidade em que estão inte
grados. Ajudar a descobrir ta,
lentos escondidos para os pOr 
a render. 

Os nossos Rapazes enchem
-nos a vida de todos os dias. 
Eles são a nossa razão de ser. 
Deles nos vêm as grandes ale
grias; deles as preocupações. 
Os momentos altos da noss.a 
vida partem deles. São urna ri
queza. Todo o Rapaz é urna ri
queza. Ao conversar a sós re
velam um mundo onde há vida, 
muita vida. As lutas que travam 
pàra a libertação de seus defei
tos. As quedas. Os arrependi
mentos. O desejo de acertar. A 
injustiça do fardo de que são 
portadores quando entram as 
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'Ela ·chegou logo nos princf
pios, lá da Serra. Era inverno. 
Uma saiita de amostras de 
tecidos grossos, blusão do mes
mo e um capuz, cómico a valer, 
a emoldurar um rosto apaler
mado, de olhos espantados. 
Uns seis anitos atrofiados, tan
to no corpo, como na mente: 
A sua anormalidade era de sal
tar aos olhos de qualquer, quan
to mais aos do m~dico, do pro
fessor ... 

Fora a professora da terra que 
pedira o internamento e eu res
pondera que sim, desde que 
fôsse normal. Porque, se me 
propunha erguer uma Obra ali-
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portas da nossa Casa. Heran
ças de que não são responsá
veis. Eles valem tudo. Merecem 
que lhes demos a nossa vida. 

XXX 

Nem sempre o respeito pela 
autoridade, seja el<;1 do pai, seja 
daquele a quem ela foi confia
da, ocupa o lugar ·que lhe per
tence. É um triste sinal dos 
tempos que vivemos. E não 
raro a vemos posta em causa, 
mesm0 quando é justa. Ora 
nós sabemos que , onde falta o 
respeito pela autoridade im
planta-se a desordem. «Somos 
a Porta Aberta» e, por isso, não 
estamos isentos de ser afecta
dos pelos ventos que sopram 
mais ou menos por toda a parte. 

Um dos pilares sobre que 
assenta a nossa vida de comu
nidade é o resp-eito pela auto
ridade legitimamente constituí
da. Há um chefe democràtica
mente eleito e confirmado por 
quem de direito. É o chefe 
maioral. 

Não raro encontra dificulda-
. des no exercício da sua função. 
Ora ele há-de fazer esforços 
para a exercer com equilíbrio. 
Mas todos hão-de fazer ·esfor
ç-os de igual modo para não di
ficultar o seu trabalho. Só 
assim, ocupando cada um o 
seu lugar, é possível a vida em 
em paz. 

Há dias a autoridade do che
fe maioral foi posta em causa, 
porque teve que decidir casti
gando a indisciplina. Não está 
crerto. Não queremos a desor
dem. E o chefe foi obedecido. 

Doutra vez, tocou-me obede
cer. E eu obedeci. Foi o caso de 
tUl querer levar comigo ao Lobi
ta, em trabalho, dois Rapazes. 
Escolhi os que entendi. Levan
ta, ... se prontamente a voz do 
. ctlefe: - Este não, porque é 
ctnangonheiro». Mangonheiro 
na gíria cá de Casa é o que 

cerçada nas próprias raparigas. 
nunca o conseguiria começan
do por admitir crianças defi
cientes. A solução para estas, 
que tinham no meu coração 
lugar de privilégio, viria a seu 

foge ao trabalho. E tive que 
levar os que ele entendeu. E 
bem! 

XXX 

Se um dia nos visitares e 
deres com os teus olhos num 
garoto de 12 anos em cima de 
um tractor a lavrar os nossos 
campos, não te escandalizes e 
nem ·vás fazer queixa ao Ins
tituto do Trabalho. 

Eu não tenho culpa. É a tro
pa, que todos os anos desfalca 
os nossos quadros e há que os 
recompOr. O tractorista- mor 
vai breve prestar serviço mili
tar e temos que preparar 
quem o substitua. Resolvemos 
os problemas com a prata da 
Casa. 

Também te peço que não 
fujas nem tapes os olhos, ao 
veres . os nossos Rapazes, mes
mo os mais pequeninos, de 
roupa suja e cara do mesmo 
modo, em dias de semana. É o 
fruto do trabalho. São as ba
naneiras carregadas · por eles 
para o tractor. É a bana
na preparada por eles para 
o embarque. É a terra que 
suja. A nossa vida é assim. Co
memos o pão com o suor do 
nosso rosto. Não fujas. Não 
fi·ques triste. Canta como eles. 
Curva-te. Respeita. 

XXX 

Escrevo estas linhas às por
tas do Natal. Já começaram a 
chegar as lembranças. Todas 
trazem a marca do carimbo com 
que nos tr:atas. Veio também 
um rádio pedido. Olha que ain
da não chega. Da máquina de 
contabilidade não temos notí
cias. E tenho pena de não po
der ilustrar com fotografias o 
que vai no papel. Não temos 
máquina fotográfica. Se tiveres 
uma de que não precises, traz
-nos também . 

Padre Manuel António 

tempo, ·quando houvesse possi
bilidades. 

Respondeu a professora que 
a criança era normal. E, para 
prova, aí vem ela munida do 
respectivo atestado... Deu-me 
vontade de a devolver, mas tive 
pena, porque seria o regresso 
à barraca de prostituição, don
de viera. A mãe, anvrmal e 
completamente desprotegida, 
com um rancho de filhos, de 
vários pais, não se coibia de 
praticar diante das crianças as 
acções mais vergonhosas. 

Ficou, pois. Cresceu, andou 
na escola muito tempo onde 
assimilou tudo o que lhe foi 
possível e que foi muito pouco. 
E durante todos estes anos, 
nunca recebeu uma carta, nun
ca apareceu fôsse quem fôsse, 
a saber da sua vida. 

Tendo já atingido os 13 anos, 
era um dos graves problemas 
que eu tinha portas a dentro, 
pois necessitava de constante 
vigilância, mas também era in
conveniente conservá-la por 
mais tempo entre as pequeni
nas. 

Ora, pela manhã de certo dia, 
andando eu de volta com as 
arrumações da casa, chegaria à 
porta uma rapariga bem vesti
da, bem penteada, muito se
nhoril, que perguntou se po
deria ser atendida' pela «Senho
ra Directora>>. 

Mandei entrar e fui, num 
instante, tirar a bata. 

Atrapalhação e desorientação, 
de parte a parte ... «Então esta, 
da bata, é que era a Senhora 
Directora!?» E a minha elegan
te visita era, afinal, uma empre
gada doméstica ... 

Empregada doméstica e irmti 
mais velha da minha pequenita 
de 13 anos. Conversámos mui
to. Fora servir aos 9 e teve a 
sorte de encontrar bons patrões 
e outros bons arrimos: Senho-
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Aqueles que hoje têm família. 
oonstituída e re.s ponsabilidades 
familiares -são os que melhor nos 
'entendem. V amos continUar: 

<F elicit~o pelo seu ~rtigo no 
«Gaiato"> «Carta aberta aos 
nossos Rapazes». Gostei imenso 
dela. Como tive ocasião de ver 
as obras já vão bastante. aáian-
tadas.» 

Tem outro ~ palavra: 
«Li no «Gaiato'1i o apelo a to· 

dos nós que muito justo acho: 
eu aqui mando o meu óbulo, é 
pouco, mas agora não poderei 
enviar mais.~ 

Mais um cartão acompanhaJo 
de quinhentos escudos: 

«0 ferta de um saco de cimen-
to para o nosso Lar - renúncia 
a uma prenda de arws e fruto de 
economia.» 

Mais um que depois de uma 
doençlll longa veio esconder na 
minha mão a sua primeira se
mana de trabalho. Eu refilei e 
ele deu-me uma palrruula no 
ombro - •enttj• ..t.do~. 

ras Directoras de Asilos da 
Terra, onde internara os outros 
irmãos, Casa de Santa Zita, 
etc., etc .. 

E, por aqui adiante, mostran
do certa formação, equilíbrio e 
bom senso, com a diplomacia 
própria de quem está habituada 
ao trato com pessoas impor
tantes, foi-me pondv ao corren
te dos projectos relativos à ir
mã. 

Que a Senhora Professora já 
lhe tinha lembrado a visita à 
irmã, visto que estava a atingir 
os 14 e que a podia trazer para 
a casa dela. . . Que os seus Se
nhores eram muito bons e com
preensivos e que a irmã podia 
ir lá para casa algum tempo, 
para aprender com ela... Que 
uma filha do Casal ia casar e 
que depois podia tomar como 
serviçal... Que, mesmo que 8e 
desempregasse e não pudesse 
estar com a irmã, a Senhora 
Directora de Santa Zita a rece ... 
beria de braços abertos ... Que . .. 

Enfim, um nunca acabar de 
facilidades e interesses e ami
zades, que eu procurava inter
calar com chamadas à dura rea
lidade, mas sem resultado. 

Da minha parte, o que pro
curei, atx:avés de toda esta con
versa, foi descobrir se a minha 
pequenita poderia ter naquela 
irmã o arrimo seguro, a vigi
lância sensata de que ela pre
cisaria, por toda a sua vida. 

Uma vez convencida disso, 
não opus mais obstáculos e 
assentou-se, para poupar tempo 
e dinheiro, que seguisse, nesse 
mesmo dia, com a irmã. 

Veio a mocinha e bastaram 
uns minutos de observação 
directa, para convencerem a 
rapariga do que eu lhe procurei 
fazer ver, mas sem resultado. 

ó castelos que se abatem, fa
cilidades ·q u e desaparecem, 
amizades que se esfumam ... 

CARTA ABERTA 

Um mandou-me recado para 
passar por seu estabelecimento: 

«To me. É para o nosso Lar. t 
pouco, mas agora não pode ser 
mais.» 

Quase ao princípio alguM dos 
da Casa sugeriram qUe se colo
cassem mealheiros em Coimbra. 
e Miranda. É bem ce.rto que é 
«Obra de Rapazes, para Rapazes, 
pelos Rapazes». Um deles espe
rou à porta do escriuírio para 
me dizer: «Eu quero ajudar as 
obrlliS do Lar com quinhentos es
cudos do meu dinheiro.» 

V amos ouvir outro: 

Quis dar um passo atrás, macr 
em vão, que a minha decisão 
já tinha sido tomada. 

Via partir mais uma filha. 
com o coração dorido, sim,. 
mas, ao menos desta vez, pude- · 
ra encontrar para o seu futurQJ 
a melhor solução. E salvar-se,. 
perante as outras, o principio 
de autoridade e porque fora eu 
a dar a última palavra. 

XXX 

Mas como será possível criar 
uma Obra de Raparigas, para 
Raparigas e por Raparigas, no 
meio da convicção geral, ali
mentada pelo regulamento da 
maior parte dos asilos, de que 
os 14 é a idade da saída? 

E como se poderá estranhar 
que, mais de 80 por cento das 
adolescentes, saídas das casas 
de assistência, acabem por per
der-se? 

Se não tivéram quem as to .... 
masse à sua conta, na infância, 
donde lhes virá protecção se
gura, na idade mais perigosa? 

XXX 

Belém completa jâ 10 anos 
no presente Natal. 

Bem lhes podemos chamar os 
1 O anos das experiências, das 
descobertas, das lutas e das de
cepções. 

Duma vez, que fui até Paço 
de Sousa, para pe·rguntar a Pai 
Américo porque não l.ançava as 
bases duma casa para rapari
gas, ele respondeu-me que ain
da não era a hora, porque as 
leis não protegiam suficiente
mente as raparigas pobres e 
sem lar, sujeitas a ganhar o pão 
dependente de estranhos. (Não 
sei se também já temia a má 
influência dos parentes ... ) 

Eu fui esperando e pesando. 
estas fortes razões, mas pare
ceu-me que teria de ser a pró
pria Obra a ajudar a modificar
as coisas. 

Comecei sem esperar tal hora 
e agora sofro-lhe as consequên
cias ... 

Mas, mesmo que pouco ou 
nada possa vir a realizar dos: 
meus projectos, restar-me-á & 

consolação de experiência lega
da às almas de boa vontade,. 
que venham depois de mim ... 

Inês - Belém - Viseu 

AOS RAPAZES 

«Fiquei radiante com o COnl•

tante crescimento do Lar. Resol· . . 
vi que na minha conta corrente. 
daí fossem retirados 7.500$ partJ : 
o Lar.» 

Outro a marcar presença: 
«Perdoe-me de até hoje aind6 :. 

não ter ' contribuído com túgd .. 
para o Lar. Não me esqueço. Mas 
até agora tem sido impossível. 

r=)-
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balho árduo; e horas de entusiasmo, tanto na encadernação como 
na secção de expedição. Os carteiros de PRço dt Sousa não tive
ram, também, mãos a medir no fecho de malas. Foram mais de 
quatro mil livros! Mais de metade da edição - 7.500 exemplares. 

Quim Oliveira e seus acólitos vinham, por vezes, ao escri
tório, de sorriso nos lábios. Alegria compartilhada, que transfor
ma e cativa o mais frio dos mortais; mesmo caras de sexta-feira, 
como a de Manuel Rosas - olhos abertos e caneta em punho, 
como um homem, lançado ao ficheiro no registo de remessas dos 
assinantes da Editorial. 

«A Porta Aberta» foi prenda de Na tal. Mas será d' Ano 
Novo, também ... Contamos, sobretudo, com os Pais que nos 
lêm. É que apesar do livro ser pra toda a gente, não há dúvida 
qúé, para eles, tem um sabor 
e uma utilidade muito especial. .----
1! o «diário» de um Pai - · de Família cristã. É destas que o 
Pai Américo - responsável mundo precisa. Isto é «A Porta 
por Família numerosa. Ora se Aberta»! 
os problemas da formação da O correio dos nossos leitores, 
Juventude, ontem como hoje e como é naturÇl-1, tem sido muito 
àmanhã, pela influência do sé- suculento - a transbordar! São 
culo, diferem na aparência, são cartas e cartas a queimar de in~ 
os mesmos - sempre os mes- teresse. Algumas explosivas! 
mos - no domínio do Espírito, 
do subconsciente. O certo, po
rém, é que infelizmente, a crise 
que o mundo, hoje, sofre - par
ticularmente o mundo juvenil 
- na generalidade é mais 
d' adultos, de Pais, que propria
mente da Juventude ... 

elA Porta Aberta» vai ser 
meu livro de cabeceira - diz 
um leitor. Abençoado Pai que, 
na mesinha do seu quarto, se 
alimenta da melhor espécie 
para viver e dar a viver - com 
os olhos na Cruz - o indis
pensável ao florescimento hu
mano e divino de seus filhos. 
«A Porta Aberta» é manancial 
inexgotável de Vida. Vida prá
tica; de todos os dias. Vida de 
Pais e Filhos. Vida de Famnia. 

I 

Esta doença da minha 
tou-me abaixo.i> 

. I 
mãe de~ 

Que consoladores são estes de
sabafos em que há renúncia e 
anwr: 

«T enlw-vos acompanhado sem. 
pre pelo .:Gaiato'> e de um modo 
especial tDS tribulações do novo 
Lar- ao qual me sinto bastante 
ligado. Não só às suas paredes, 
TTUits a tudo o que espiritualmen
te representa para mim, por ter 
sido nele que eu deMLb rachei e 
fui formado. 

.:Agora marco a minha presen· 
ça com uma pequenina contribui. 
ção de mil e quinhentos escudos. 
É uma entre tantas que Deus pro. 
vidoocia que vos cheguem para 
que as suas obras se realizem.i> 

Este nosso Rapaz tem o sentido 
da verdadeira origem de todo o 
bem e sabe quem é o Senhor das 
nossas obras: DEUS. 

Outro -segue o m&mo rumo: 
«Então que tal vai o nosso 

Lar? Deus queira que tudo se 
concloo em nome dEle.» 

E hoje não nos alongamos 
mais. Ficam alguns já à espera 
8.a próxima vez. Não deixes de 
marcar a tua pr&ença. 

Se não puder ser com teu óbu
lo material que seja com teste
munho espiritual. 

Recebe um abraço grande. 
( tambim pars a tua Esposa, se 
a tiveres.) e dá beijo~ meus a 
teus filhos. 

fGa 

Padre Hi)ráeio 

Olhem pra esta, de Lisboa: 

«Meu marido é o assinante 
30207, e como o seu nome co
meça por A tive a felicidade de 
receber entre os primeiros (<A 
Porta Aberta>>, ou seja o meu 
primeiro presente de Natal. Não 
tive tempo ainda de ler este 
belo exemplar, que se apre· 
senta com um a.specto maravi
lhoso, como se tivesse saído da 
melhor casa editora. Parabéns! 
Belo papel, óptimo formato, es
plêndida apresentação! Não po
díamos esperar, nem desejar 
melhor! A riqueza que encerra 
adivinhar-se pelo que conh~e
mos de Pai Américo; é um livro 
para se ler devagar, quase a 
soletrar, para nos ficar de cor. 
Bebê-lo dum trago é um crime! 
Devagar, devagarinho, a peque
nos golos, para a memória 
absorver os seus preciosos en
sinamentos, para o espfrito se 
alimentar. 

Segue um vale de 50$00 pelo 
seu valor material, pois obras 
como estas nAo têm preço. Nós, 
os pobres que as lemos, nio te
mos com que as pagar, senAo 
com o nosso Amor e Compreen
são.» 

Deus permita que os nossos 
tipógrafos se não envaideçam! 
Mas que as palavras desta Mãe 
lhes sirvam mas é de estímulo 
para mais e melhor. 

E que dizer dest'outra?: 

«Caros Amigos 
Venho fechar a PORTA 

ABERTA (por causa das corren
- tes de ar) que já recebi, para 

o que junto 60$00. 
Cumprimentos. 
Assinante n. o 5768.>> 

Se todos fecharem «A Por
ta ... » como este e outros Ami
gos, o carteiro continuará a 
chegar aqui, todos os dias, a 
bufar ... ! Isto no que se refere 
à parte material; consequência 
daqueloutra, mais importante 
..:. «as correntes de ar>>... -
factor de renovação interior. 
Abençoadas «correntes»! 

Júlio Mendes 

Visado pela 

Comissão de Censura 

Escrevemos a poucos dias do 
Natal, envolvidos já na atmosfera 
própria da quadra e · ante a an· 
siedade dos Rapazes. São momen
tos belos e cheios de poesia que 
se repetem ciclicamente, mesmo 
para aqueles que não tiveram a 
dita de saborear um ambiente fa
miliar capaz. A data em que se 
comemora o nascimento do Me· 
nino é também a da festa da 
Família que constitui cadf!- uma 
das nossas Comunidades. Nin
guém sai. Os brinquedos para os 
mais pequeninos, uma ou outm 
prenda para os TrULis velhos, re
feições melhoradas, o presépio, 

as msaas TrULis frequentes em 
grupos ou singularmente, as ca
rícias e os mimos recebidos, tudo 
contribui para marcar o período 
em que nos encontramos. Toda-

e 

rica 
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Ao atravessar, ao longo de centos de quilómetros, esta 
Angola maravilhosa, enquanto os olhos se regalam em belezas 
que tantos portugueses viajados ainda não descobriram e de que 
nem suspeitam, eu vou-me perguntando o que não há aqui, desde 
as praias difíceis de suplantar que bordam o longo titoral, aos 
morros lindíssimos do planalto central, à variedade de seduções 
do <anato», sempre virgem por mais que o desvendem, através 
de toda uma gama de çlimas que proporcionam todas as culturas, 
por sobre um subsolo que todos os dias se revela em novaB rique
zas, que oxalá não desencadeiem a maldição de ainda mais cobi
ças, a {>erturbar a Paz que urgentemente temos de aprend~r a 
construir. Eu vou-me perguntando .•. e a resposta surge, temvel: 
Há tudo, nada falta! Faltámos nós, sim, durante dezenas e cente
nas de anos, com hiatos heróicos que a perseguição motivou. Ela 
é agora, uma vez mais, realidade premente a impelir-nos. Por 
isso me consola a contemplação do progresso material que, por 
sobre o seu valor económico, me seduz como valor de redenção 
das nossas ausências, das nossas negligências ao primeiro manda
mento dado por l;)eus ao homem no próprio dia da sua criação. 

Este progresso, alicerçado na Justiça, na convivência, a 
produzir benefício e promoção para todos os homens que aqui 
moram, irmanados por um mesmo ideal - fazer de Angola o que 
pode e deve ser para bem da Humanidade inteira, especialmente 
a sua parte mais pobre, mais sofredora - é, com certeza, o 
melhor instrumento de portugalização, a verdadeira gesta que nos 
importa escrever, mais do que com sangue, com o suor do nosso 
rosto e a paixão consciente e perseverante do nosso amor. 

l. «Perna Longa'>, cTimpantU'> ~ Â. 

«Barba na Testa., foram, tam

bém, preciosos auxiliares 1us 

expedição do «A Porta Aber

tai>. Ei·los, garbosos, no 3eU 

lrabalho! 

via e, apesar de tudo, para aqzu. 
les dos nossos Rapazes que ~
meçam a despontar para a vüla, 
não podem passar despercebidos, 
pelo apelo do sangue que lhv 
corre nas veias, os dramas respee
tivos, que um dia os troux• tJié 
aqui. Por mais que façamos, a 
partir de certa idade, não ~ 10$
sível preencher totalmente, ruu 
jovens à nossa guarda, o vtuio 
que representa a ausêncic eu o 
demissão da Família. E porque 
lhes queremos, também 14rlfi_ 
lhamos da .ma angústia e d(J seu 
sofrimento, tantas vezes rut bas• 
do seu proceder e das suas reac
ções; e porque sentimos como 
sendo na nossa carne o a&uilhiD 
da ausência ou da demissú 
apontadas, mai;s compreendemos 
que tudo o que seja contra a Ft~· 
mília é contr.a a Natureza e, por· 
tanto, para dissolução da Socü_ 
dade e desgraça dos Homens. 

Se o Natal é por excelêncU. o 
período da poesia, dos nobres 
sentimentos e das record~ões, 
mal de nós, porém, se nos /ictJ· 
mos por aqui. A Mensagem que 
nos traz implica e exige uma re· 
vitalização interior, um agir em 
concordância: melhor cumpri
men·to dos deveres de cada um, 
mais Justiça nos actos, mais 
V errlade nas atitudes, mais H u. 
mildade e mais Amor, para 
com Deus e para cem os H o· 
mens nossos Irmãos. Só Msim e 
celebração do 'TUJ,$CÍmento 4o 
Messias estará à altura do seu 
significado. 

A boa maneira portuguesa va
mos também pôr o sapatinho na 
chamine, pedindo oo Menino I e
sus o dom da perseverança, nes
tes conturbados tempos em fue 
uívemos, em perfeita comunhão 
daquele espírito que levou Pai, 
Américo a dizer que era da lgr~
;a, do Papa e do Bispo e que, 
se grande cuiJsa é servir, maior 

dar-se; solicitando a graça ú 
tudo fazermos, para lá tla.s 
obstáculos próprios e exterru>s, 
no sentido de ajudarmos a trilhar 
o caminho da honra e do dever 
Jquele.s que o Senhor nos oon-. 
fiou; impetrando de. Deus ~ tlos 
Homens que em nós confüzm os 
recursos moraü e materiais in
dispensáveis para incrementar o 
ritmo das obras da Aldeia Nova, 
tão necessana ao bem do.i 
Rapazes.· Para todos vó-s vão os 
votos de .um Santo Natal, como 
ainda há poucos momentos nos 
4esejava «Uma FamUia feliz-.. 

xxxx 

À laia de telegrama, e em 
resposta a duas perguntM postes: 
no Montepio Geral, R. do OurtJ, 
recebem todos os donativos ~ 
encomendas para a Obra i-o 
Padre Américo; I. M. C., 
recebemos. 

Padre lAií~ 
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'PRENDA DE NATAL .•• E DE ANO NOVO ..• 

Foi em religioso silêncio que o vi ser composto. pelo 
Alberto e revisto pelo Júlio e Sr. P.e Carlos. 

No mesmo silêncio vi-o entrar na máquina e depois 
na encadernação a tomar forma definitiva. 

Foi no silêncio da Capela junto do Senhor Jesus que 
agradeci todo o carinho dos Rapazes para com o Livro. 

O correio dos assinantes da Editorial traz·me, todos 
os dias, motivos para dar Acção de Graças. 

Deus seja louvado por tudo isto. 
Padre Abraão .,/ 

Cumprimos o plano. E com antecedência. Estamos na era 
-das planificações ... ! i 

Pois não houve assinante da Editorial sem «A Porta Aberta» I 
.no sapatinho, dias antes do Natal! Rejubilamos. Ora se não! O 
livro gerou revolução na Tipografia. Foram dias inteiros de tra-~ 

Continua na TERCEIRA página 1 

Uma vez mais, agora por es
trada-s magníficas, tive opor
tunidade de percorrer parte do 
sul de Angola e de repetir a 
viagem de Benguela a Malan
je sempre rica de encanto e de 
novidade. 

De que progresso material 
sou testemunha desde aqueles 
dias de 1960 em que pisei a pri-
meira vez esta terra tão pre
nhe de promessas que vão sen
do, em bom ritmo, apaixonantes 
realidades! 

Tem sido sempre sob o estí
mulo da contradição a nossa 

I 

c 
gesta ultramarina. Foi -assim no fim do século XIX quando a Africa que descobríramos e pare'Cia 
termos esqueeido, nos foi disputada. Agora, mereçam ou não os feitos o nome de gesta, votou a 
ser o aguilhão de outras cobiças que nos despertou para um património que nos responsabiliza gra
vemente diante da. História. 

Deus, ao criar, entregou a Terra ao homem para que «a enchesse e a sujeitasse e domi
nasse sobre tudo que nela há; e assim todos os homens e todo o ser vivente tivessem que comer.,> 

Num mundo em que a fome é urna onda que cresce e se aba-te sobre a maimia da Huma
nidade, a quem definha ou afoga, ninguém é Jivre de enterrar C·S talentos que De·us lhe d~u, ou que 
herdou do engenho e esforço de antepassados. A posse deles é legítima enquanto o seu rendimento 
é diligentemente procurado, de modo que na prestação de contas ao Senhor que no-los confiou ou 
fez adquirir, possamos apresentar-lhe outro tanto, ganho do nosso trabalho, mérito da confirmação 
eterna na posse de bens que a traça não roi nem os ladrões rouba.m. 

Não caiamos na tentação de um falso esphitualismo que seria reservar o Evange•Jho a-pe-
nas ao que inediatamente respeita à salvação das almas- como se o bom ou mau uso dcs bens cria

I 
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dos, como se o cumprimento ou a negligência deste primeiro 
mandamento dado ao primeiro homem, para todos os homens, 
no próprio dia da sua criação, não fôsse ponto essencial da Salva
ção! Salvação dos indivíduo~ ~ salva~ão dos Pç-vQ~~ !IUe a M~ta .. 
história é a me1:a da História: Deus - criador dos homens; Pal 
de todo o Povo que aceita Sua Lei e assim se torna Seu; Juiz do 
que recusa os Seus caminhos. 

Carta aberta aos Rapazes 

Queridos Rapaz·es: A primeira 
-carta qué vos escrevi, dirigida 
·dum modo especial aos que fo
Tam ou são do Lar de Coimbra 
e dos quais foi a chamada, teve 
.eco na maior parte de vós, mes_ 
mo naqueles por quem não cha
mei. 

As vossas r.es postas, os vossos 
Tecados, as vossas presenças são 
testemunho da vossa união filial 
.e têm-me dado muita alegria. 

Estamos a ce.lebrar as fesfras 
do Natal. Para os cristãos, e vós 
-.sois todos cristãos, a festa do 

lares humanos que a sociedade 
não aproveitaria. 

Esta ·carta, para que tenha 
ainda mais sabor para vós, vai 
continuar com retalho-s dos vossos 
testemunhos e da vossa vida, so
bretudo daqueles que estão nas 
terras longínquas de Portugal: 

«Quando receber esta carta, já 
o Lar estaorá em andamento. Fa
Ço votos para que. a tarefa vá 
até ao f im sem muitas dores de 
cabeça, o que não será fácil, 
creio eu.» 

As dores de cabeça não têm 
sido muitas, mas as horas de 
sono têm sido poucas. Vamos ou· 
vi r outro: 

«Temos acompanhado de per
tfl a evolução da nossa casa que 
se ergue e regozijamo-nos com o 
bom andamento das obras. Feliz
mente que D'eus nos ajuda e 
a nossa casa cresce. Quando pas· 
so os olhos pelo no-sso jornal 
sinto-me minda Gaiato, volto 10 
anos atrás e acompanho-vos.» 

Continua na SEGUNDA página 

A maior riqueza da nação é 
o Homem. Verdade que não 
pode perder-se de visf:a, no tra
çar planos sejam eles de que 
natureza for. O homem é o pon
to de partida e de meta. Dotar 
a nação de homens conscientes 
de um papel a desempenhar, 
insubstituível, na comunidade, 
é trabalhar para a grandeza de 
urqa nação. Eles são a verda
deira riqueza. 

A Obra da Rua não quer 
mais. Quer isto. Quer pôr cada 
um no seu lugar. Dar a cada 

Natal é uma festa de família. É -----------------"------~--------------------
tO aniversário do nascimento de I 
~nosso irmão 1 esus, nosso mes
tre e guia, ao Qual Pai Américo 
consagra a Obra. Desejo a todos 
Boas Festas e urn Ano Novo de 
J idelidade ao Senhor. 

Na primeira carta dava-vo-s a 
!JU)tícia do início da construção 
duma casa em Coimbra para fu.. 
:turo Lar. Hoje posso-vos an;un
ciar que a estrutura da casa está! 
;jeita e telhada. Tem sido um 
t rabaJho duro e cheio de preocu
pações. Irá continuar no mesmo 
ritmo, visto que é quase tudo fe.i
t o pelos nosso·s rapazes e sem di
nheiro. A construção desta ca.~a 
é também afirmação do valor 
duma Obra que se preocupa com 
di! total aproveitamento dos va· MALANJE - CONJUNTO VISTO DA CASA·MÃE. 
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um a·quilo a que tem direito e 
criar em todos o sentido da 
responsabilidade perante a co
munidade em que estão inte
grados. Ajudar a descobrir ta
lentos escondidos para os pôr 
a render. 

Os nossos Rapazes enchem
-nos a vida de todos os dias. 
Eles são a nossa razão de ser. 
Deles nos vêm as grandes ale
grias; deles as preocupações. 
Os momentos altos da nossa 
vida partem deles. São uma ri
queza. Todo o Rapaz é uma ri
queza. Ao conversar a sós re
velam um mundo onde há vida, 
muita vida. As lutas que travam 
pàra a libertação de seus defei
tos. As quedas. Os arrependi
mentos. O desejo de acertar. A 
injustiça do fardo de que são 
portadores quando entram as 
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