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OBRA DE RAPAZES, PARA RAPAZES, PELOS RAPAZES 

(Q UEM é capaz de penetrar o mis
tério das almas? 
Estulta ~ a pretensão de resol~e_r 
por mews meramente matenazs 

os problemas de alma, dos quais não está 
isento todo o homem que vem ao mundo. 
Só a quem não acredite 'nos valores do 
espírito ou desconheça completamente a 
sua natureza é possível a surpresa perante 
as conclusões de um Congresso sobre a 
repressão do crime e a delinquência -
como líamos num diário há poucas semanas. 

«Os técnicos que aJgum dia afirmaram 
que o crime podia ser evitado fazendo-se 
desaparecer os bairros pobres e sujos e 
dando trabalho· a cada um dos seus habi
tantes, reconhecem que se enganaram» -
concluiu-se no Congresso de Quioto, o 
quarto reali:ado pekls Nações Unidas para 
a Repressão do Crime e Trato com os 
Delinquentes. 

<<A imagem fala por si só!» - comenta um dos nossos lin.otipistas. São os «Batatinhas» de Benguela, no «Pa1.$ da bicharada>>. E as plateia$ de 
Benguela a Luanda - como outras, noutros quadrante& - ferveram de ternura e entusiasmo. São os <<Batatinhas»! 

E, mais ainda: que, «contràriam(mte 
ao que se supunha, o crime aumenta à 
medida que o progresso económico evolui». 

Um participante inglês comparou, 
mesmo, esta proporcionalidade com a 
poluiçmo do ar e das águas causada pelo 
desenvolvimento económico, fenómeno de 
que hoje tanto se fala. 

e 

I s 
Pois a nós o que nos surpreende é 

que os técnicos não tenham concluído das 
suas conclusões e:x;actamente que entre a. 
matéria e o espírito há desccntinuidade 
e que os desequilíbrios se acentuam quando 
nem sequer há contiguidade, isto é, quando, 
por princípio, se de.sconsideram as razões 
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Como as pausas na--música,- -
os silêncios na declamação, 
também as férias têm o seu 
papel importante na vida dos 
que trabalham. E a compa
ração vai mais longe. Os que 
cantam ou tocam, os que 
dizem, conhe.cem a dificul
dade dos silêncios. Pois _tam
bém as férias não são um 
tempo fâcil, se é, como devia 
ser, que se encaram com se
riedade, como um tempo que 
tem a sua rentabilidade espe
cífica, que não é lícito descu
rar. 

Ora neste capítulo de ocupação sadia e reconstituinte 
dos tempos ljvres, está-se geralmente muito âquem de um 
nível aceitável. Aqui em Casa sentimo-lo como um dos 
problemas a que não fomos capazes de dar solução satis
fatória. O estribilho «nunca mais é sábado», sai fàcilmente 
da boca de qualquer. Mas poucos sabem gozar aquelas 
vé~peras que preparam o domingo ou um feriado. E estes 

Ausente destas colunas por motivos estra
lllhos à nossa vontade, vimo-nos substituídos 
por Nomes que muito apreciamos e cuja autori
dade transcende infinitamente a de quem elabora 
hã sete anos esta rubrica. De qualquer modo, 
tanto quanto permitam as nossas forças e cui
dados, continuaremos a alinhavar os nossos 
escritos na mesma directriz de sempre, ao ser
viço de Deus e dos Homens nossos irmãos, sem 
compromissos ou conluios preconcebidos, humil
de e desinteressadamente, procurando a Justiça 
e a Verdade; e, embora convictos do risco de 
errar, certos das melhores intenções. 

* * * 
Ao escalão mais alto da hierarquia do sector 

educacional fala-se da ((grande batalha da edu
cação» em termos muito vivos e ini.i.udivelmente 

sérios. ((Temos de dar pão a bocas faminta.g de 
saber e de educação, para que todos possam 
triunfar na vida. Precisamos de homens instruí
dos, capazes de ombrear com os de outros 
países». No enta.nto, na sede do concelho de 
Loures, a cerca de 15 kms da Capital, não existe 
um único estabelecimento oficial de ensino, para 
lá dos que concernem às quatro classes primá
rias. Mesmo na totalidade do concelho, com 
300.000 ou ma·is habitantes, apenas conhecemos 
a funcionar o ciclo preparatório em Odivelas, 
para lá do previsto para Sacavém, aglomerados, 
só por si, muito mais importantes e populosos 
do que muitas cidades existentes por esse País 
fora. Na zona onde se situa a nossa Casa, para 
poder funcionar a 5. • classe no ano lectivo 
tra!llsacto, tivemos de ceder instalações, aliás 

Continua na TERCEIRA pâgina 

dias resultam, quase sempre, 
uma maçada e uma canseira. 
Para os tais poucos não hã 
problemas de ociosidade: um 
jogo, uma leitura; quando não, 
pôr em actividade dons natu
rais como pintar, esculpir ou 
fazer decoração .. _ 

Mas no que diz respeito a 
estudantes, a coisa é impor
tante. Os que não têm exames, 
ficam livres nos primeiros dias 
de Junho. São quatro meses 
sem obrigações e quase sempre 
sem qualquer rumo que dê 
sentido à indispensável acti
vidade da juventude e que, 
portanto, construa. Esse mal, 
graças a Deus, não acontece 
connosco, porque os estudan
tes, além da sua quinzena na 
praia, como todos os irmãos, 
têm de prestar serviço e em 
regra no campo, para se com
pensarem pelo trabalho manual 
do desgaste próprio do trabalho 
intelectual que os ocupa ao 
longo do ano lectivo. 

Mas lã fora, no seio da socie-

dade pequeno- burguesa (e 
q~ando digo pequeno, penso 
principalmente na limitação de 
horizontes pedagógicos) donde 
tem saído a maioria da popu
lação escolar, o problema toma 
foros de gravidade, mormente 
na época que vivemos. 

Foi mesmo a angústia de um 
pai perante a reacção dos seus 
filhos em férias, o que me 
sugeriu este tema. «Um mês 
- desabafava ele - ainda se 
aturam. Mas depois? ... Levei-os 
a trabalhar comigo, ao menos 
umas horas por dia, o que aLé 
me dava título para lhes dar 
uns escudos de lembrança pelo 
seu trabalho... Qual quê? . .. . 
- Nós queremos ir pró café 
jogar bilhar e ao cinema, como 
os nossos colegas - eis o que 
me respondem. E se teimo e os 
obrigo ao trabalho, fa:.c.em-me 
a vida negra aquelas horas em 
que deveriam ajudar-me.» 

Veio desabafar e levou uma 
receita: «Quem não trabuca, 
não manduca». Ou consta, aca
que haja no cosmos, alguma 
dispensa ao «comerás o pão 
com o suor do teu rosto»?! 

Sei, felizmente, que a receita 
deu algum resultado. «Quereis 
tempo livre prós colegas e di
nheiro para gastar?. . . Estâ 
bem! Sois livres como o vento 
para fazerdes e gastardes o 
que . quiserdes. Mas comereis 
e gastareis do que ganhardes». 
Parece que os nossos homens 
reconsideraram, se aconselha-
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ERICEIRA- Todos ficámos sa
tisfeitos por termos podido passar 
alguns dias de descanso na nossa 
Colónia da Ericeira. Não um des
canso - porque cá em Casa não 
pode haver descanso total. Se nos 
déssemos a ficar totalmente livres 
de qualquer serviço, além de não 
haver ninguém que o fizesse, os 
dias seriam muito monótonos e 
aborrecidos. Os trabalhos domés
ticos são repartidos por todos os 
rapazes do turno. 

Todos, este ano como nos ante
riores, beneficiaram da generosi
dade de pessoas que todos os ra
pazes não esquecerão: o acolhi
mento do pessoal administrativo 
da Colónia Dr. Mário Madeira, que 
nos dá uma panela de sopa dià
riamente ; os comerciantes da Eri-

A nossa Escola abriu as 
portas no passado dia 14 a 
sessenta alunos. Para jâ fica 
uma sala vazia à espera de 
outro professor. Crianças não 
faltam. Mesmo depois das ma
trículas encerradas, continuam 
a aparecer todos os dias. l! pão 
doce para as crianças da terra. 
Muito poucas até agora pude
ram atingir a 4.8 classe. Só as 
que, tendo o pai a traball)ar 
na cidade, podiam pagar o 
transporte para longe daqui. 
Demos graças a Deus. 

Connosco estâ o Lion's Club 
com a primeira contribuição 
de quinze mil escudos e ma
teriais diversos para os aca
bamentos. Mais 1.500$ duma 
promessa ao Senhor dos Passos. 
Com voto de prosperidade para 
a Obra da Rua, 300$ da men
salidade de Agosto. A nossa 
prosperidade estâ nas bençãos 
de Deus que são o amor de 
quantos nos ajudam. Três Se
nhoras visitantes com 50$00, 
50$ e 40$. Da Casa Bernine 
50$ todos os meses. Um fato 
e camisas de pessoa de famí
lia; um par de sapatos novos, 
deixado aqui no escritório. 
Um fogão no Bairro Triunfo. 
Mais na Catedral 100, 300 •.! 

360 escudos. Roupas da Afonso 
de Albuquerque. Uma carpete, 
tapetes e cortinados duma Mãe 
agora sozinha. Visitantes com 
roupas. Guloseimas. Mais cem. 
Dum Prof. universitârio, 500$ 
pela mão do filho; santa arte 
de ensinar a caridade. Outra 
vez cem no mealheiro da 

ceira que visitámos dia sim dia não ; 
alguém que um dia nos levou à 
porta de casa um saco de feijão 
branco ; muitas mais pessoas há 
que nos tributaram uma certa ami
zade como é o caso dos que viviam 
mais perto de nós. 

Mário 
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MALANJE 

Mais uma casa - A nossa co
munidade vai crescendo cada vez 
mais! E, actualmente, os pedidos 
para ingresso de mais rapazes, 
são mesmo demasiados ! E são 
tais pedidos que nos levam à cons
trução de mais uma casa para 30 
rapazes. Lançámos já mãos à obra 
e a casa vai num ritmo muito agra
dável e muito adiantada. 

Farmâcia Normal, uma caixa 
com selos e p,acotes de roupa. 

Dois mil duma funcionâria 
dos Telefones. Metade do Ca
pelão militar de Nacala; igu.~.I 
de M. Teresa e mais de assi
natura da mesma terra norte
nha. As Irmãs do Coração de 
Maria deixaram um grande 
pacote de rebuçados. Senhora 
de visita frequente, cinquenta 
e cem. 

A Fasol com 2.500$ mais 
óleo e farelo. S. Gil com arroz. 
C. I. M. com massa e farinha. 
Cajuca com dois sacos de des
perdícios para rações. Da 
Saboeira uma caixa de sabão 
todos os meses também. 

Da Nopal alguns quilos de 
queijo todos os meses e agora 
no final do Concurso Bébé da 
cidade 9.207$50, parte que nos 
coube do espectâculo. Bem 
hajam quantos nos trazem no 
coração. Da Fadista Maria 
Augusta, 600$ de receita qud 
dedicou a esta Casa. Duma 
Professora um candeeiro, duas 
.colchas e um pacote de doce!:; 
e cinquenta doutra. Assinante 
21.125, mil escudos em acção 
de graças. De Paulo Alexandre 
cem para cimento por intenção 
do pai. Quatrocentos ao Jai
mito na Capela dos Maristas e 
cinquenta ao Renato quando 
fez anos. Cruz da Beira, devo
tamente todos os meses com 
cem. Igual para ajuda do pão 
dos mai.i pequeninos. A re
matar, este bilhete assinado .por 
D.: «uma pessoa idosa deu 20$ 
para o' jornal... que não pode 
len>. De uma cotização onde se 
trabalha 130$. Dum visitante 
50$. «Que o Senhor abençoe as 
obras das nossas mãos; do 
nosso coração; da nossa mente!» 

Padre José Maria 

Parque de jogos - Também já se 
pensou construir um parque de 
jogos. Temos rapazes muito habili
dosos para o desporto. Mas sem 
estádio não se pode fazer nada! 

Por isso, escrevo para o nosso 
jornal a dizer aos leitores que pre
cisamos muito especialmente de 
tijolos e cimento. 

Lavoura - Também posso di
zer agora, que a nossa Lavoura 
vai crescendo, mas não dá o ren
dimento necessário. 

Pràticamente é uma experiência 
que estamos a fazer, mas falta-lhe 
alguma coisa que nós não possui
mos - um equipamento adequado 
aos trabalhos. 

Estamos a cultivar girassol, mi
lho e tentamos, agora, a produção 
de arroz, mas em maior escala, 
porque já provou dar rendimento. 

Cultivamos, também, algodão em 
grande escala, desde há anos. E, 
actualmente, é a nossa agricultura 
de base. Esta época colhemos 
aproximadamente 60 toneladas, mas 
isso não é nada para uma Casa de 
família como a nossa, de 60 ra
pazes. 

Batizado - Encontra-se junto de 
nós o Octávio, um dos rapazes 
mais velhos da Obra e que per
tenceu à Casa-mãe de Miranda do 
Corvo. É actualmente, o chefe da 
nossa Lavoura. 

A esposa deu á luz uma menina, 
há um mês, e foi batizada com o 
nome de Ana Paula. Foi batizada 
pelo sr. P .e Horácio, que está por 
cá enquanto o sr. P.e Telmo foi 
à Metrópole. "No fiÍn da cerimónia 

NOSSA 

FAMILIA 

CRESCE 
Em cima, o Jorge Manuel, 

filho do Fausto Teixeira, ora 

em Bissau. 

Ao lado, uma imagem do casa

mento do Francisco José Car

neiro (ex-Quico J, que foi da 

nossa Casa de Paço de Sousa. 

> 

reunimo-nos todos no refeitório e a 
festa correu muito bem. 

Desejamos muitas felicidades à 
pequenina Ana Paula e a seus Pais. 

Tomás 

Jl 

Notícias da Conferência 

do Lar do Porto 
Caros Amigos, não sei como foi 

possível estar tanto tempo sem me 
lembrar de vos escrever. Por isso, 
acho que muitos de vós jamais me 
perdoareis. Mas para aqueles que 
me perdoarem, aqui estou mais 
uma vez. 

Desta, tal como das outras, não 
venho contar nenhuma anedota, 
mas sim contar casos que nos sur
gem em frente dos olhos. Já há 
tempos vos falei da Sr.a Palmira, a 
minha Pobre, sem esquecer todos 
os outros da minha Conferência, 
que também são meus, mas torno 
a falar desta, a quem, com a nossa 
ajuda, conseguimos pôr a dormir 
em cama, pois dormia no chão. 
Mas ainda há falta de móveis para 
a ornamentação da casa. Por isso 
insisto em que nos não devemos 
esquecer desta Pobre. Tem os filhos 
na instrução primária e quase sem 
livros para estudarem. 

Agradeço todos os livros que 
por aí andem sem ter uso; por 
favor enviem-nos para cá. 

De tudo que vos tenho falado, 
tem sido estudo e limpeza. Temos 
também de ver que as crianças 
precisam de brincar e, por isso, 
agradeço que procureis ai em casa 
brinquedos que já vos n~o sirvam 
e os envieis para a Conferência do 
Lar do Porto. Esta pequena Con
ferência formada por meia dúzia 
de estudantes, luta pelo bem-estar 
dos outros. Po1 tanto, não esqueçam 
o que pedimos, que não é para nós 
mas para os outros que precisam 
da nossa ajuda. 

José Maria 

J( 

MIRANDA DO CORVO 

Lavoura - Depois da nossa tem
porada em Mira, vem o milho, que 
nos há-de dar o pão que havemos 
de comer. 

Depois de o despontar e des
folhar há que esperar que seque 
e fique bom para ser apanhado 
e descamizado, o que se faz du
rante os serões, em que se reune 
toda a família. E há alegria ! 

Obras - Continua em andamen
to a casa que um dia dará abrigo 
a dois professores. 

Mas as obras não páram; con
tinuam. Chegados ao telhado, hou
ve uma merenda melhorada para 
o grupo das obras. Agora, são os 
acabamentos. 

A.M. 
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CJJereda 
Vou! 
Mesmo com vento soprando, 
vou 
vencendo o ondeado e estreito 
carreiro. 
- Que impulso traqo no peito! 
ó homem velho! que assomas 
A vereda que ficou 
coveada 
por quem nela se quedou, 
não passa de fundo abismo ... 
-Cismo, 

faqueiro!. . . ! 
~ 
~ 

~ 

~ 
~ 
fi[) 

assomas!... ~ ó homem velho que faqueiro 
Areia, terra, erva nas valetas 
pedras e rosas, silvas e aromas ... 

~ 

~ 
fi[) 

~ 

~ Para sequir, iqual caminho temos. 
~ 

~ 

~ 

~ (]!; 

~ 
~ 
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~ 
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~ 
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Porque não deitas fora 
o qodo que te fere o calcanhar? 
e a pedra que na mão 
tens, e a cada instante 
a quem passando vai 
tentas arremessar? ... 

... A esta hora, 

~ 
~ 
fi[) 

~ 
~ 
fi[) 

~ 
~ 

~ 
~ 
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da alma e se põe tnd.a a con
fiança na eficiência por si do 
progresso material. 

~ 

~ 

~ 
(]!; 

Quantos como eu anseiam caminhar!. .. 
fi[) 

fi[) 

~ 

Muitas vezes aqui se tem 
escrito, e sempre a partir da 
experiência, que a miséria é 
antes de mais nada um [)roble
ma espiritual. A pobreza de 
valores espirituais conduz fa
talmente à insuficiência e in
certeza do pão, as quais, por 
sua vez, acentuam e aprofun
dam a indigência espiritual. ~ 
a falta de inteligência prática 
e de adequação às realidades 
deste mundo - condições que 
estruturam o equihõrio de uma 
vida - são elas que explicam 
muitas situações de miséria 
que, por sua vez, produzem 
variadíssimas misérias, entre 
as quais o crime. Dar resposta 
às carências materiais, •,erá, 
quando muito, uma medicação 
para entreter a doença, não 
para a curar. Acaso um tal re
médio atinge a alma doente 
- e é esta, geralmente, a 
doença primeira nas ordens 
cronológica ~ genética de outros 
males?! 

O crime é um sintoma de 
facto de uma alma mal-sã. Se 
a alma sã é a que espelha em 
fidelidade o Modelo perfeito 
- Deus, Puro-Espírito, Amor 

~ 
~ 
~ Porto Amélia, Agosto de 1970 Santos Silva ~ 

~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

a-o serviço de três ou quatro freguesias limí
trofes. Este ano, como precisamos da sala até 
aqui emprestada, não sabemos como as coisas 
se irão processar. De resto, quanto ao ensino 
particular o concelho não é melhor servido. 
Basta dizer que na região à volta de Loures há 
apenas um colégio para mais de 25.000 habi
tantes! Daqui bradamos e chamamos a &tenção 
do Senhor Ministro para tão desagradável estado 
de coisas. Se queremos ganhar a ccbatalha» pre
cisamos de instalações e de professores. Sem 
eles estaremos como o cozinheiro que pretende 
obter omeletas sem ovos ... 

* * * 

Temos inúmeras crianças entre os 4 e os 
10 anos. Se se tratasse de lhes garantir apenas 
a cama, o pão e o vestir, tudo seria fácil. As 
atenções e os cuidados que requerem não se 
coordenam com as nossas fracas disponibilidades 
de tempo nem dispensam os desvelos e os cari
nhos de que só as almas femininas são capazes. 
As carências afectivas das crianças crescidas à 
margem da delicadeza das mães nunca serão 
preenchidas devidamente. Nós podemos e deve
mos, porém, minorar os males existentes, se 
tivermos a coragem de nos debruçarmos desin
teressadamente sobre as pequenas vítimas que 
chegam às nossas Casas. Assim como pensamos 
que só em desprendimento absoluto de família 
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e de interesses do mundo, podemos dar aos 
nossos Rapazes, para lá das insuficiências e 
mazelas inerentes à nossa condição humana, 
aquilo que eles requerem, também consideramos 
que apenas corações femininos, livres e devo
tados, são susceptíveis de contribuir decidida
mente para a· formação e educação dos nossos 
Rapazes. Esta-s palavras pretendem ser um 
clamor e um apelo para aquelas Senhoras que 
procuram um sentido a dar à vida, sem peias 
ou frustrações, numa afirma,ção de maternidade 
espiritual que só os olhos do Espírito são capa
zes de sugerir e de tra93r. Nós somos d'Aquele 
cujo Reino não é deste Mundo e todas as pers
pectivas terão de ser equacionadas nesta visão. 
Onde estão, pois, as Mulheres fortes do Evan
gelho que se disponham a perder a vida para 
a ganhar? 

* * * 
A inauguração da nova casa-mãe, prevista 

para 23, far-se-á na data prevista. Sem ((Orça
mentos)> ou <<previsões orçamentais,,, entrará ao 
serviço dos Rapazes mais uma ferramenta de 
trabalho. São processos de agir que confundem 
os homens e os escandalizam. Será ocasião de 
levantar as mãos para o Alto, em acção de 
graças, e de testemunhar a todos os Amigos o 
nosso mais sentido bem-haja. E que venham até 
nós e vejam. 

Padre Luís 

- é a uma falta ou à deturpa
ção de amor que devemos ir 
procurar a explicação da sua 
doença. 

Uma sociedade como a aetual, 
em que, mais do que nunca, se 
confia ao progresso técnico, ~s 
comodidades materiais, às fa
cilidades de vida, o bem-estar 
por que todos anseiam, em 
detrimento da convivência, d.e 
antênticas relações com o pró
ximo, que propiciariam a cir
culação vitalizante do amor -
como não há-de o crime cres
cer com o nível material, apro-

. veitando da própria técnica com 
que os ricos enriquecem mais 
e se entrincheiram num ((isola
mento cada vez maior do resta 

Este ano co1.;be a vez a nosso 
P.e Telmo de ir passar umas 
semanas a descansar na sua 
querida aldeia transmontana e 
consolar os Pais que anda n 
na casa dos oitenta e celebram 
agora as bodas de ouro matri
moniais. Vim eu substitui-lo. 
A viagem foi um salto. Almo
çámos em Lisboa e jantaríamos 
em Luanda, se a TAP nos não 
desse jantar. P.e Telmo espe
rava-nos no aeroporto e, como 
sempre, encontrámos abertas 
a.s portas do Seminário. 

No dia seguinte, depois ~e 

aviarmos recados em Luanda e 
almoçar em casa de Médico 
muito amigo, tomámos rumo a 
Malanje. Boa estrada, ma.s pai
sagem q~ase morta. Os morros 
de Salazar, com sua arboriza
ção e vegetação exuberantes, 
.cortam a monotonia da viagem. 
Era já alta noite quando che
gámos e ainda demos uma 
volta por esta nossa risonha 
Aldeia, áquela hora branca de 
luar, onde há oito anos só 
conhecemos capim e abandono. 
Vive-se aqui um esforço 
heróico. Todo o norte de An
gola tem razão para se unir 
mais e continuar a merecer a 
Casa do Gaiato de Malanje. 

* * * 
A nossa Toyota levou-nos a 

buscar uma carrada de areia 
ao rio Lombe. Os tiradores de 
areia ganham a metro. Se tra
balhassem bem ganhavam um 
bom salário. Um deles chega 
a tirar dois metros e meio por 
dia. Outro só tinha tirado meio 
metro e dava o dia por aca
bado. 

A maior parte daqueles ho
mens andava sõmente com 
uma tanga de sarapflheira de 
saco velho, para não esfarrapar 
mais os calções que já não 
tinham remendo. Economia ou 
desleixo? Inclinamo-nos para o 
desleixo, fruto de deformação. 

Contudo nunca gostámos de 
ver Cristo Crucificado só 
coberto com tanga. 

da comunidade e dos seus pro
blemas», conforme acrescentava 
um sociólogo francês presente 
no já referido Congresso? 

O que falta no mundo não 
são cérebros electrónicos - é 
amor, é comunhão de vida. E 
se nem a comunhão de vida 
nem o amor, plenamente vivi
dos pela generalidade dos ho
mens, seriam capazes de apa
gar a totalidade do crime e da 
miséria da face dla terra (res
tariam os casos patoiógicos 
não detectados, ou incuráveis 
para a medicina especializad:& 
- · almas que conservavam 
impenetrável o seu mistério) 
- que outro poder há-de causar 
um tal efeitn?! 

* * * 
Tivemos de passar muito 

tempo na rua principal da ci
dade. Muito à-vontade. Muita 
liberdade. A vida em comum. 
Cores de pele misturadas. 

Impressionou-nos o movi
mento de entradas e saídas 
numa porta. Quisemos ver a 
motivo. Era um balcão de 
gelado. A gente nova não 
resistia. 

Na Metrópole também a.ssim 
é. Seja nas ruas ou nas praias, 
os vendedores de gelados fazem 
bom negócio. 

Gostei de ver. Já lá vai o 
tempo em que só os filhos dos 
patrões e dos ricos chupavam ou 
comiam guloseimas. Hoje todos 
são cidadãos da mesma Pátria 
e filhos do mesmo Deus. 

Padre Horácio 
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ram melhor... e dispuseram-se 
a pactuar. 

Este, um caso anedótico. Mas 
o problema que lhe é subja
cente persiste e não deixa de 
ser um ponto importante a con
siderar na reforma dos vários 
graus de ensino que o Estado 
traz em mãos; e mesmo de 
uma educação a levar às Fa
mílias, no que a Igreja pode e 
deve dar sen v~lirlo ('o.,+rihnto. 



Campanha 
de assinaturas 

Os caminheiros não mostram 
fadiga. Nem cruzam os braços. 
Gira tudo como na primeira 
hora. E, naturalmente, somos 
empurrados pela avalanche! 

No desfile d'hoje, por exem
plo, seguem mais 54 caras 
novas para a Família de assi
nantes de «0 Gaiato»! 

e RESOLVI ASSINAR 
O «FAMOSO))··· 

Vamos dar a palavra a um 
peregrino de Viseu: 

« ... Sinto «remorsos» por nun
ca ter feito algo por essa por
tentosa Obra que nos legou Pai 
Américo, que conheci pessoal
mente no seu peregrinar por 
terras da Beira Alta, no seu 
brado de alerta para que des
pertassem tantos dos nossos 
irmãos, na específica obra de 
agasalhar e dar de comer aos 
que nada têm ... 

«Quando há dias aí estive a 

Hoje quase faltava à Missa, 
porque ao sair de casa, depa
rou-se-me um espectáculo ma
ravilhoso do poder do Senhor. 
Nada mais, que a debandada 
das andorinhas, à procura de 
países mais quentes. Como elas 
chilreavam, chamando umas 
pelas outras! Eram centenas 
nos arames da nossa casa. Vou 
ter saudades das andorinhas, 
sobretudo do exemplo que nos 
dão. Não parte uma só; jun
tam-se, porque a união faz a 
força. t certo que nem todas 
chegam ao seu destino. Quan
tas ficarão pelo caminho?! Mas 
não importa. Lá vão elas esvoa
çando nos céus, juntando-se a 
outras que seguem o mesmo 
destino. Quantas ficarão pelo 
caminho?... - é caso para 

TRANSPORTADO 1\0S AVIõES 
DA T. A. P. PARA ANGOLA E 

MOÇAMBIQUE 

deixar mais <rum.>) que bem 
pode vir a ser um apóstolo, 
sofri tal <cchoque>>, que resolvi 
assinar o «Famoso». Ora como 
se encontrar aberta a Campanha 
de assinaturas, venho trazer-lhe 
cinco, esperando que outras se 
sigam •.• >) 

BOAS NOTICIAS 
DE SOBRAL 
DE MONTE AGRAÇO 

Em Sobral de Monte Agraço, 
Maria do Céu puxou por sete 
conterrâneos! E com alegre 
sobriedade - e espírito prá
tico - registou os nomes num 
postal dos CTT, rematando .com 
o desejo de «muitas felicida
des». Viva a Maria do Céu e 
Sobral de Monte Agraço! 

• MÃOS CALEJADAS 

De Baguim (Rio Tinto) rece
bemos, também, notícias de 
muito interesse. Ora ouçam: 

meditar! Quantos dos nossos 
Irmãos ficam pelos caminhos 
sem lhes deitarmos a mão?! E 
certo que não podemos extin
guir a miséria du terra; mas 
com a ajuda dos que podem, 
pode-se minorar o sofrimento 
do nosso Irmão, sem ser pre
ciso organizar festas chama
das de caridade, que só servem 
para divertir os amigos e fazer 
sobressair aqueles que têm 
mais vaidade no dar. Não é 
disto que precisa o Pobre; mas 
sim, que vejamos nele um 
Irmão, pois que todos somos 
filhos de Deus. Aqueles que 
têm grandes fortunas, pensem 
que quem contribuiu para esse 
bem estar, é Deus, com o fim 
principal de salvarem a sua 
alma, distribuindo pelos outros 
esses bens materiais com gene
rosidade de coração. Portanto 
não é para se tornarem ava
rentos, como nos fala o Evan
gelho, cujos corações ficam 
azr..arrados ao seu tesouro. 

Continuo à esperg das vossas 
ajudas, para o conserto da 
casa que necessita dele. Já se 
compôs o soalho da casa de· 
outra tecedeira, que tinha 
tantos remendos, que nem havia 
onde colocar o quadro para 
fàzer os chales! Tem-se rece
bido com regularidade os do
nativos mensais. É pena serem 
tão poucos! Este ano estou 
prevenida com cobertores de lã. 
Medem 2,20mX1,60m e custam 
140$00. Não deixem que os 
Pobres tenham frio; agasa
lhem-nos com os nossos cober
tores q!le são mais quente'l. 

Maria Augusta 

«Estive a falar com uma 
colega de trabalho. Até que 
cheguei à conclusão de ela me 
dar conhecimento do vosso 
Jornal. Tive a curiosidade de 
o ler e digo-vos sinceramente 
-gostei e admirei-o e impres
sionou-me bastante lê-lo. Pois 
desde já vos passo a pedir o 
Jornal da próxima quinzena, o 
mais depressa possível. E agra
dece com toda a simpatia a 
noVla assinante ••• » 

É uma operária. Uma mulher 
de mãos calejadas! 

• PORTO E LISBOA 

Porto e Lisboa sempre na 
brecha. E não é para admirar. 
São os dois mais fortes polos 
de desenvolvimento urbano do 
País. E onde tanto, tanto se 
poderia fazer nesta cruzada de 
dar a conhecer o «Famoso»! 
Mesmo entre colegas de traba
lho; .como é o caso daquela 
nossa correspondente de Ba
guim ... 

Mais notícias e presenças de 
Pegões Velhos, S. Pedro do Sul 
e Sabrosa. E ainda do Rio de 
Janeiro, com uma legenda 
muito simpática: «Isto está a 
diminuir... Mas há-de melho
rar, se Deus quiser! ... » A espe
rança é uma grande virtude! 

e MAIS 30 DE ANGOLA 

Peixámos para o fim, inten
cionalmente, as nossas terras 
africanas. É que, de vez em 
quando, recebemos de lá autên
ticas fornadas! Ainda agora 
Fernando Dias, da nossa Casa 
de Malanje, dá nota de 15 novos 
assinantes de Cacuso, Minas 
do Saia, Ninungo, Malanje, 
LuancJa, Chiumbo, Zanga e 
Caculama. E outros 15 da So
nefe - Cambambe. Vivam os 
angolanos! 

JúLIO MENDES 

Visado pela 

Comissão de Censura 

. , . o 21.0 an1versar1o 

da nossa Tipografia 

Reportagem das comemoraçoes 

17 de Setembro. Mais um dia de 
festa na nossa Aldeia. Festejámos 
desta vez, o aniversário da Tipo
grafia. 

Logo pela manhã, demos início 
a um dia feliz. Todos os Tipógrafos 
participaram na Missa. Meditámos 
nestes 21 anos de existência. Lem
brámos todos aqueles que se tor
naram homens dentro da nossa 
Oficina, homens que foram - como 
nós - «lixo da rua», e hoje são 
exemplo na sociedade em que 
vivem. Lembrámos todos ! Também 
aqueles que por inércia própria 
não quiseram ser homens com 
uma profissão capaz de lhes fazer 
esquecer o passado e garantir 
o futuro. Depois da Missa, a manhã 
correu normalmente. Foi içada a 
bandeira, para assinalar bem o 'dia 
aos olhos de todos. Entretanto, na 
cozinha, o tempo era já pouco 
para que o almoço fosse servido 
a horas. Chegada a hora, todos os 
Tipógrafos se encaminharam para 
a «mata», onde havíamos de mudar 
de refeitório. Todos pensávamos 
principiar a almoçar por volta do 
meio dia. Enquanto esperávamos 
notava-se já o apetite dos mais 
velhos. Júlio, olhava a avenida 
com ansiedade a ver se o trac
tor surgia. Serafim pensava de
masiado no seu padroeiro Santo 

· lzidro, e não tinha pressa em le
var-nos de comer. 

Tudo a postos para darmos 
início à refeição. 

Avelino, Júlio, e Manuel Pinto 
foram os primeiros a lançar-se ao 
ataque. Todos de ossos na mão, 
como a quererem dizer algo pcua 
a reportagem. 

Lá mais adiante, «Eusébio» tra
tava de se acomodar. Trouxe dois 
pedaços de madeira que lhe ser
viram de mesa. Era o que estava 
melhor instalado ! 

A seu lado, «Carioca» como que 

a invejar a ideia do nosso «Eusébio», 
trata de acomodar-se também. Foi 
ao bolso e ·o lenço serviu-lhe per
feitamente para o efeito. Elogiavam 
a cozinheira pelo manjar prepa
rado. Padre Carlos lamentava não 
estar em dia «sim», porque senão ... 

Tudo decorreu em ambiente de 
regozijo. Mais uma vez, Manuel 
Pinto teve uma saída : «Estamos 
no princípio do fim»! É bem ver
dade porque, para nós, este dia 
não teve fim. Um dia de festa 
com sabor de futuro. No pre
sente somos nós quem damos 
continuidade ao esforço dispen
dido por uma Escola-Oficina que 
prepara homens e tem feito tantos. 
Outros nos seguirão e, noutros anos 
este dia será também motivo de 
reflexão sobre tantos benefícios 
que nos são prestados e nós nem 
sempre o reconhecemos. Nunca 
é tarde para sabermos agradecer 
as possibilidades que possuímos 
para que o futuro seja ainda mais 
brilhante. Se todos reconhecermos 
hoje que devemos melhorar ainda 
mais a nossa valorização profissional 
e moral, estamos a tempo. Nunca é 
tarde. O futuro é dos jovens e 
nós somos jovens, preparêmo-lo. 
Tiremos lições do passado para 
exemplo de força e vontade. Te
mos uma oficina como poucas. É 
justo que a nossa preparação 
provenha dum trabalho consciente. 
Sejamos para ela o que ela é para 
nós. 

Pensamos já nas «Bodas de Pra
ta»; não esquecemos que temos de 
lhe dar continuidade. Que progrida 
sempre como até aqui, para que 
depois os 26 anos sejam fruto de 
um trabalho de boa semente. Por 
esta razão, a Tipografia continuará 
sempre a fazer homens que fo
ram tirados ao «lixo». 

Jorge Manuel 

Notas de viagem 
~************************************************•******~~~~~~************* 

Férias são um dom inesti
mável que todos nós deviamos 
ter. Tocou-me. E, consolado, 
vou metendo dentro da alma 
toda\S as belezas de Deus. As 
montanhas, os rios, os pinhais, 
as vinhas e as flores deste can
tinho de sonho que é a nossa 
Metrópole. 

Trouxe comigo o Julião. Um 
rapaz da nossa Aldeia do Gaiato 
de Malanje, natural de Angola, 
que vem ~a cá a estudar. A 
tudo que me deslumbra, lhe 
digo cmlha aquilo»; ele sorri e 
sempre c<que bonitob>; fico vai
doso e feliz. Foi assim ao entrar 
nas nossas Casas do Gaiato. 

Tive já dois momentos que 
me avivaram as .saudades e 

foram incentivos de mais aten
ção pelos mais pequeninos: Foi 
o caÍinho c.om que P.e Acílio 
e P.e Luís os tratam. Depois 
das refeições eles rodei~m a 
mesa deles como passarinhes .•• 
como filhos que esperam sem-

pre a carícia da mãe... em 
todos os momentos. 

No nosso Calvário é a lição 
silenciosa do amor. P.e Baptista 
à frente e eu, por trás, no 
desfile doloroso de cada rosto 
dQs nossos cem doentes incu
rá .. reis. Depois o cafezinho e 
cigarro da paz no subterrâneo 
que P.e Baptista transformou 
num aconchego amoroso, onde 
os doentes capazes vão tomar 
o seu café. 

* * • 

Até que enfim, e graças a 
Deus, uma senhora - a D. 
Maria José - escolheu a Casa 
de Malanje para sua doação 
total aos rapazes. Estou 
ansioso por que ela conheça o 
Dantas, o Marcelino e o <cChi
nês»: vai ficar tontinha com os 
amorzinhos que a esperam. 
Já lhe disse qut> arranjasse 
umas malas muito grandes. Nãe 
temos ainda nada que meter lá 
dentro! Ma.s dou-te o recado: 
calçado e roupa - entre os 5 
e 20 anos. Manda à Casa do 
Gaiato de Paço de Sousa. 

Padre Telmo 




