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No dia 26 de Maio, tivemos a gratíssima satisfação de 

ver inaugurada a primeira rase da sede definitiva do Centro 

de Caridade «Nossa Senhora do Perpétuo Socorro», que 

estamos a construir na Rua de Costa Cabral, nos terrenos 

anexos ao imóvel onde continuarão a funcionar, ainda, até 

conclusã~ da segunda fase, os servi~ culturais, assisten

ciais, clínicos e de enfermagem. 

Nas vésperas, tinham os órgãos de informação - que 

tanto nos têm auxiliado com a sua palavra amiga e cari

nhosa e com o seu incitamento espontâneo - visitado as 

obras. E disseram delas coisas bonitas, coisas que calam 

bem na alma dos que labutam em volta do grande 'ionhador 

e maior r ealizador desta Casa, o Padre ~larinho Cia. Poderia

mos, e talvez devêssemos, transcrever pelo menos parte das 

apreciações lisonjeiras feitas pela Imprensa diária do Porto 

e Lisboa, mas o espaço, bem a contragosto, nã~ no-lo per

mite. Elas ficarão, contudo arquivadas nas colunas dos jor

nais como uma parte da história do Centro de Caridaàe 

«Nossa Senhora do Perpétuo Socorro». 
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Missa de Acção de Graças 

As cerimónias com que haveria de ser assinalado aquele 
dia feliz para nós todos começaram com ~lissa de acção de 
graças no Santuário da nossa excelsa Padroeira, a que assis
tiram todos os dirigentes, amigos, benfeitores e protegidos, 
mnitos dos quais comungaram na ocasião própria, santifi
cando mais ainda. o acto inaugural. 

Foi celebrante o Rev.mo Padre Provincial da Congrega
ção do Santíssimo Redentor, sr. P: Doutor Madureira Bessa, 
que ao Evangelho proferiu a segninte homilia: 

1.0 ) - Caridade ... Amor ... B ondade . .. Três palavras que 
ouvimos pronunciadas com bastante frequência . 

Deus é amor, e nós, seus filhos, feitos à Sua imagem e seme· 
lhança, participamos desse amor. 

Amar a Deus sobre todas coisas, amarmo-nos a nós próprios 
e amar o próximo como a nós m esmos, eis a n ossa VOCAÇAO de 
filhos de Deus, de Cristãos. 

A essência , a característica da nossa · Religião é o amor , a 
CARIDADE. O Cristianismo não são as suas leis, os seus ritos, 
a sua liturgia, a Missa ou os Sacramentos. As leis, o culto, e tc., 
dentro da nossa R eligião têm apenas a fin alidade de aumentar 
em nós a CARIDADE, que a é LEI DAS LE IS, e a I NTE RIORI
DADE de todos os outros preceitos. 

2.0
) - A lei da CARIDADE manda-nos amar a Deus sobre 

todas as coisas e ao próximo como a nÕs m esm os. E tão essencial 
é no Cristianismo amar Deus como amar o nosso semelhante. 

S. J oão diz: «Aquele que disser que ama a Deus e não am ar 
o seu sem elhante, esse td é m entirMO». 

I sto quer dizer que quem am ar verdadeiramente a Deus não 
poderá deixar de amar os seu s irmã os, do me mo modo que 
aquele que pratica a caridade para com o p róximo, ama a Deu!', 
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ainda que o desconheça, uma vez que o próprio Cristo se iden· 
tifica com o nosso semelhante : «0 que fizerdes ao mais pequeno 
dos vossos irmãos é a Mim que o fazeis». 

A VIRTUDE DA CARIDADE compreende o amor a Deus 
e a os nossos irmãos, mas a palavra CARIDADE, na linguagem 
popular, r e'fere-se quase exclusivamente ao bem que se faz ao 
nosso próximo. 

3.0
) - Amar o prox1mo é desejar-lhe sinceramente a sua 

verdadeira feli cidade e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance 
para que ele seja feliz na m edida em que o p ossa ser. Noutras 
palavras: amar é dar-se, entregar-se generosamente e pôr à d is
p osição dos n ossos i rmãos tudo quanto temos, inclusive a nossa 
p essoa com as suas qualidades, à imitação de Cristo, que não 
duvidou em dar a Sua vida p or nosso amor. 

Mas, pergunto: Quem é o n osso próximo ? São todos os 
homens, sem excepção alguma. São os nossos amigos e os qu e 
nós julgamos que nos fazem mal ; os cristãos e os não-cristãos ; os 
doentinhos e os sãos; os grandes, os ricos e os pobres. Todos, 
absolutamente todos, são nossos irmãos. 

4.0
) - P ertencemos ao mundo espiritual e ao mundo tem· 

p oral , ao mundo do espíri to e ao mundo da matéria. T emos inte
resses materiais e tem os interesses de ordem espiritual. 

Amar o próximo é interessar--se p elo seu bem espiritual e 
p elo seu bem-estar m aterial. 

Quanto ao seu bem espiritual, amar o prox1mo e mteres· 
sar-se pela sua salvação eterna, m eta final de todos n ós. Esta é 
a missão principal da I grej a de Cristo, a felicidade e terna de 
todos os h om ens. Mas a I greja somos nós, os baptizados, os Cris
tãos. Portanto, a felicidade eterna deve ser a p reocu p ação pre
dominante de todos os m embros da Comunidade Cristã. T odos 
os outros interesses devem estar subordinados a esse in teresse 
pr imário e principal. E foi esta caridade p elo próximo que fez 
bro tar n o seio da Assembleia Cristã a grande riqu eza e diversi
dade de Ordens e Congregações R eligiosas, cuja f inalidade p ri
mord ial é p recisamente a salvação eterna dos h omens. Esses 
m ilhares e m ilhares de Missionários de todos os tem pos e luga
res, que tudo deixaram, a té a própria Pátria e famíl ia, são a 
prova m ais palp ável dessa caridade p or tentosa e admirável da 
n ossa Religião. 

Amar o p róximo, qu anto ao seu bem-estar temporal, é inte
ressar-se pelo seu bem material e pelo seu aperfeiçoamento cul
tural. Também neste asp ecto , a I grej a oferece um tes temunho 
vivo e palpitante de p erene caridade e de amor ao p róximo : 
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Escolas, Hospitais, Asilos, Creches e 0 bras sociais em favor dos 
desprotegidos da fortuna. 

E entre essas ()bras de Caridade está hoje em primeiro plano 
o CENTRO DE CARIDADE «NOSSA SENHORA DO PERPÉ· 
TUO SOCORRO». 

Vamos inaugurar a primeira fase definitiva do Centro de 
Caridade. As diversas actividades desta Obra de Caridade são 
bem conhecidas por todos nós. 

Belo testemunho de DOAÇÃO GENEROSA de um punhado 
de pessoas de uma autenticidade cristã invulgar, fora do normal. 
Exemplo magnífico da Caridade de Cristo e da Igreja, neste 
mundo dominado pelo materialismo e egoísmo. 

O Centro de Caridade é obra e iniciativa dos Padres Reden
toristas, mas a sua direcção imediata está con'fiada a um grupo 
de pessoas com têmpera de H eróis. E é a esse punhado de heróis 
e à generosidade de tantos benfeitores e amigos que o Centro de 
Caridade deve o seu desenvolvimento tão rápido. 

Hoje estamos todos de parabéns. A Igreja, r epresentada nos 
Padres Redentoristas ; a nossa Pátria, r epresentada nas suas 
autoridades, que tudo têm facilitado . Está de parabéns a Mesa 
Directiva que pode orgulhar-se santamente da sua obra. Estão 
de parabéns todos os benfeitores e amigos do Centro de Caridade 
e podem também sentir-se ufanos da sua generosidade que está 
a produzir 100 %. 

E , finalmente, estão de parabéns todos os protegidos desta 
obra admirável , porque hoje, com a inauguração destes m elhora· 
m entos, o Centro de Caridade estará em condições de melhor 
os servir e ajudar. 

Resta-nos agradecer a Deus e a Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro todos os favores e bênçãos que até aqui têm dispensado 
ao Centro de Caridade e formular os nossos sinceros votos de 
de que continuem a abençoá-lo. Para pedir estas graças e bên· 
çãos é que n ós nos juntamos aqui, no templo de Nossa Senhora 
do P erpétuo Socorro. E la, a Nossa Mãe, certamente que ouvirá 
as nossas sentidas preces. 
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O SOLENÍSSIMO 
a c to inaugural 

De tarde, pelas 16 horas, procedeu-se ao soleníssimo 
acto inaugural da primeira fase da sede definitiva do Centro 
de Caridade, a que assistiram cerca de duas centenas e meia 
de convidados. Entre estes destacamos o nosso Venerando 
Prelado, Senhor D. Florentino de Andrade e Silva; o Minis
tro da Saúde e Assistência, sr. Dr. Netto de Carvalho; o sr. 
Governador Civil, Dr. Jorge da Fonseca Jorge, que repre
sentava também o sr. Ministro do Interior, Dr. Santos Júnior, 
que, à última hora e por motivo de afazeres inadiáveis, não 
pôde estar presente bem contra a sua vontade e com des
gosto da nossa parte, que queríamos afirmar-lhe, mais uma 
vez, a nossa gratidão pelo carinho que consagr a a esta Casa; 
Presidente'da Câmara Municipal, sr. Dr. Nuno Pinheiro Tor
res; Director Geral da Assistência, sr. Dr. Carvalho da Fon
seca, que, ainda no dia 16 do mesmo mês, nos der a a honra 
de visitar o Centro; Ministro Conde de Altea, Cônsul-Geral 
de Espanha, acompanhado por sua ilustre Esposa, a Senhora 
Condessa de Altea; Eng. Veiga de Faria, Vice-Presidente da 
Câmara Municipal; Coronel Santos Júnior, Comandante da 
Polícia de Segurança Pública; Coronel Moreira de Almeida, 
em representação do sr. Brigadeiro Comandante interino da 
I Região Militar ; Comendador António Russel de Sousa; 
Adélio Vaz, Presidente do Conselho da Administração da 
Empresa Artística do Coliseu do Porto; numerosos Padres 
Redentoristas, com o Rev.m• Provincial; Abade da Senhora 
da Conceição, Rev.m• P: Adriano Pacheco de Oliveira; o 
nosso distinto colaborador Rev.mo P.• Babo; Dr. Augusto César 
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de Carvalho, repr esentante da Sacor , fornecedora dos óleos 
e combustíveis da Estação de Serviço do Centro de Cari
dade; Dr. Domingos Braga da Cruz, Delegado de Saúde no 
distrito do Porto ; Dr. Renato Cantista, Delegado Inter-Hos
pitalar da Zona Norte; dr.a D. Maria do Carmo Magalhães, 
Directora do Instituto de Assistência à F amília do Porto; 
D. Maria J osé Novais, Vereadora da Câmara Municipal; Eu
rico da Silva Pinto, delegado no Norte da Sacor; Dr. Eduardo 
Pinto da Cruz, Director da Cidla no Porto; D. Afonso Garcia 
Hermida, Director da Caritas de Vigo, e sua Esposa; Comen
dador Adelino Dias da Costa, um dos maiores benfeitores do 
Centro; Dr. Luis Coutinho Almeida d'Eça, representante do 
sr. Director da Alfândega; dr. Júlio Almoyna, Director do 
Instituto Espanhol no Porto; Bessa Monteiro, grande amigo 
e representante do sr. Director da Caixa Geral de Depósitos; 
representantes da Misericórdia e de outras instituições, etc. 

Depois de o sr. Ministro da Saúde t er cortado a fita que, 
simbôlicamente vedava o acesso à Estação de Serviço «Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro», foi esta demoradamente visi
tada e apreciada pelas ilustres individualidades que não se 
cansaram de enaltecer a eficiência de todos os sectores, mercê 
das técnicas mais modernas ali usadas. 

Seguidamente, passou-se ao salão de formação religiosa 
e de cultura, igualmente concebido e executado segundo os 
ditames mais modernos, obra que honra os arquitectos Luís 
Cunha e Vasco Mendes, este t r àgicamente desaparecido do 
nosso convívio sem poder assistir à glorificação do seu nome, 
mas recordado pelo seu distinto colega e por todos quantos 
no Centro de Caridade acompanharam a sua competência e 
o desvelo por esta obra que honra dois nomes grandes da 
nossa arquitectura. Cortou a fita que impedia o acesso o sr . 
Governador Civil. 

Constituida a mesa de honra, presidida pelo Senhor D. 
Florentino de Andrade e Silva, ladeado pelos Senhores Minis
tro da Assistência, Governador Civil, Presidente da Câmara 
outras pessoas de elevada representação já r eferidas, come
çou a sessão solene em que usou em primeiro lugar da pala
vra o Senhor 
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Comendadqr Russell de Sousa 

que começou por dizer: 

Quando, há poucos dias, o 
Rev.o Padre Marinho Cia, alma 
de Apóstolo, coração e nervo 
da magnifica obra que é o 
Centro de Caridade Nossa Se
nhora do Perpétuo Socorro, me 
comunicava que os Corpos Di
rectivos da Instituição me ti
nham escolhido, por unamida
de, para aqui pronunciar algu
mas palavras de regozijo e de 
saudação, aceitei o convite não 
sem considerar a responsabili
dade a que me expunha ao far 
lar nesta sessão solene, à qual 
a presença das altas individuar 
lidades de V. Ex.•• empresta e 
dá foros de sessão soleníssima. 

Antes de mais, seja-me per
mitido referir a un:a ausência 
que se faz sentir em muitos 
dos nossos corações: -a do 
Cfflneral Alfredo Ferraz de Oli
veira, espír ito gentilissimo, que 
concer teza estaria presente se 
não tivesse desaparecido tão 
prematuramente do nosso con
vívio. 

Excelências, Minhas Senho
ras, Senhores: 

«A Assistência Particular no 
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Porto» seria, se eu a pudesse 
desenvolver, uma tese grandiO
sa e empolgante. O fluxo de 
caridade que envolve a nossa 
Cidade, e que tem resistido 
através dos séculos perante as 
dissenções dos homens, lutas 
políticas e transformações sO
ciais, continua imutável e é um 
facto de que mal nos aperce
bemos por tão intimamente es
tar ligado à nossa própria 
existência. Passa de pais para 
filhos, como um halo de vida 
que se transmite ininterrupta
mente de geração a geração. 
É um dom que temos de agra,. 
decer a Deus, não uma quali
dade de que devamos orgulhar
-nos. 

Na nossa Cidade são mais de 
0em as Casas de Assistência e 
de E nsino, Para Inválidos, Ce
gos, Mudos, ou Atrazados Men
tais, Hospitais, Sanatórios, I ns
titutos, Centros de Recuperar 
ção, Estabelecimentos Huma
nitários, quase todos de inicia
tiva par ticular e que vivem 
principalmente de receitas pró
prias, fundos que grandes be-

neméritos instituíram tendo 
como capital as suas caridosas 
intenções. 

O nosso Distrito dispõe 
ainda de mais de cento e vinte 
obras de assistência; umas 
adstritas às Misericórdias lo
cais, outras de iniciativa par
ticular. Conjunto valioso de 
relevantíssimos serviços pres
tados às várias populações que 
servem ! Entre todas p ()rém, 
avult-a a Santa Casa da Mise
ricórdia do Porto, monumento 
da solidariedade cristã construi
do através de séculos por ho
mens que empregaram as suas 
fortunas na louvável intenção 
de reduzir alguns sofrimentos 
e enxugar muitas lágrimas. O 
Hospital Cfflral de Santo Antó
nio, onde durante cem anos foi 
feito todo o ensino da antiga 
E s c o 1 a MédicO-Cirúrgica do 
Porto, depois Faculdade de Me
dicina; o Hospital do Conde de 
Ferreira que p :Jde internar se
tecentos doentes, um dos maio
res e mais importantes do País 
na sua especialidade; o Sana
tór io de Rodrigues Semide com 
cerca de duzentas e cinquenta 
camas; o Instituto de Cegos S. 
Manuel, o Instituto para Sur
das..Mudas, o único no Norte 
do Pais; o Centro de Recupe
ração Dom Francisco de No
r onha, na Quinta da Prelada, 
que se espera venha a desen:
penhar um papel de grande 
impor tância na valorização dos 
fisicamente diminuídos; o Co
légio de Nossa Senhora da 
Esperança, para Meninas, mo-

delar estabelecimento de En
sino e de boa formação moral; 
o Instituto Humanitário Barão 
de Nova Sintra, e ainda outros 
estabelecimentos de assistência 
como os Hospitais Menores 
das Fontainhas, o Abrigo Mon
teiro dos Santos, o Instituto 
Professor Dias d'Almeida, o 
Estabelecimento Asilar Pereira 
de Lin:a, etc., são testemunhos 
vivos da obra assistencial da 
Santa Casa da Misericórdia do 
Porto. Os estabelecimentos téc
nicos e de promoção como a 
Escola de Enfermagem, a se
gunda do País e a mais antiga 
de todo o Norte, e o respectivo 
Lar, são corolário imenso de 
obras que constituem o vasto 
plano de solidariedade humana 
de que a nossa Cidade muito 
justificadamente se orgulha. 

Mas além da enormíssima 
obra da Misericórdi-a do Por
to e completando o nosso cir· 
culo assistencial, há ainda mui
tas mais; a Oficina de S. José, 
fundada pelo Padre Sebastião 
de Vasconcelos que foi Bispo 
de Beja e Arcebispo de Da
mieta, ali na Rua de Alexandre 
Herculano, per to da Casa onde 
nasci e da qual guardo as me
lhores recordações da minha 
infância; o Asilo do Terço, de 
que foi devotado fund-ador 
Delfim de Lima que eu estou 
a ver nas Ruas da nossa Cida,. 
d 3. elegantíssim:> na sua so
brecasaca e seu chapéu de seda, 
e cujos rapazes, fardados e ar
mados, em todas as festas re
ligiosas, guardam os altares 
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das Igrejas do nosso Burgo; o 
carinhoso Hospital de Crianças 
Maria Pia, o nome de uma 
Princesa de Sabóia que foi Rai
nha de Portugal; o Lar do Co
mércio, tocante manifestação 
de carinho para os reformados 
da vida comercial; a Casa do 
Gaiato, fundação magnifica do 
saudoso Padre Américo; e ou
tras, muitas outras, que eu po. 
deria continuar a enurr:erar.» 

Depois dirigindo-se ao Senhor 
Ministro da Saúde, o orador 
disse: 

«As actividades do Centro 
de Caridade Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro começaram 
na nossa Cidade neste ambien
te de inteligente cooperação e 
borr.. entendimento, no ano de 
1958, numa pequena casa da 
Travessa de S. Marcos, à Rua 
de Santa Catarina. Os ne
cessitados eram ali socorridos 
e dispensada assistência mé
dica, incluindo radioscopias, 
medicamentos e enfermagem, 
absolutamente gratuíta. A obra 
começava em boa hora pois, 
no próprio ano da sua insti
tuição, os benefícios dispensa. 
dos foram muitos e valiosos: 
- 15.832 injecções, medicamen
tos de valor superior a duzen
tos mil escudos, e, com o auxí
lio da Cáritas Portuguesa, foi 
possível distribuir 32.000 pães, 
9.000 litros de leite e 1.500 qui
los de queijo! Promissor este 
ano de 1958! 

Nada mais porém era pos
sível fazer em tão exiguo es
paço e, assim, nesse mesmo 
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ano, foi preciso tomar de alu
guer um edifício na Rua dP 
Dorr.. João IV, n .o 280, onde se 
passou a instalar também o 
primeiro curso de costura pa
ra preparar para a vida cent& 
nas de raparigas de condição 
mais modesta. 

Um ano depois, logo em 1959, 
o aluguer de outro imóvel na 
Rua de Dom João IV, n .• 290, 
permitiu a organização do Ser
viço de Assistência ao Domicí
lio, com assistência médica, 
medicamentos e serviços de 
enfermagem, e pão e leite para 
os pobres doentes que não po
dem deixar o leito. Bela e ca
rinhosa iniciativa! Neste edifí
cio continuam por enquanto to. 
dos os Serviços Administrati
vos do Centro de Caridade, 
pois os cursos gratuítos de 
Português, Francês, Inglês, Con. 
tabilidade, Costura, Corte e 
Bordados, e Religião, foram 
transferidos para Costa Cabral 
e funcionam na antiga cons
trução. No mesmo edifício e 
para facilitar os diagnósticos e 
tratamentos médicos, foi ins
talado um moderno aparelho 
de radiografia. Quero crer que 
Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, representada nesse 
precioso como bisantino trazi
do de Creta para a Itália há 
mais de 400 anos, protege com 
o seu terno olhar e Centro que 
evoca o seu nome e dá ânimo 
a todos os colaboradores para 
prosseguirem na sua obra. 

Em 1960 surgiu a Semana 
da Caridade não só para obter 
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fundos mas, principalmente, pa. 
ra consciencializar os Portu. 
gueses da obrigação que cabe 
aos que podem dar aos que 
mais precisam. O apêlo foi 
bem compreendido! 

Os Bodos de Natal começa
ram a ser distribuídos no ano 
da fundação do Ce-ntro de Ca
ridade. Nesse ano gastaram-se 
53 contos mas, de ano para 
ano, tem aumentado o número 
de beneficiados. No Bodo de 
1965, o maior distribuído no 
País, foram gastos 400 contos! 

E m ordem ascensional vão 
prosseguindo as obras assisten
ciais do Centro de Caridade 
Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro. Sucedem-se as inicia. 
tivas, acolhidas tão favoràvel
mente pelo público que tudo 
parece simples e fácil! Com o 
crescimento da Obra que, disse 
o antigo Ministro da Saúde e 
Assistência, Dr. Henrique Mar
tins de Carvalho, no dia da 
in!iuguração ~sta Séde: - ecO 
Centro começou há 4 anos e 
assiste-se a este fenómeno raro 
de, em 4 anos atingir a maio
r idade», palavras que definem 
com elevado poder de síntese 
os problemas concernentes a 
este desenvolvimento tão rápi
do e fecundo, as exigências da 
Instituição acorr:panham natu
ralmente o seu desenvolvimen
to e os prédios que ocupa não 
bastam para permitir o funcio
namento regular de todos os 
seus Serviços. 

Uma nota confrangia os seus 
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Corpos Directivos: à espera, à 
porta do edifício onde se dis
tribuíam os alimentos e aga
s a 1 h os, uma multidão de 
pobrezinhos aguardava, em bi
cha, a sua vez! A solução foi 
encontrada com a ajuda do 
Ministério da Saúde e Assistên
cia, ao qual nos permitimos 
então lembrar que um subsí
dio de 500 contos era o me
lhor emprego de capital que o 
Estado podia efectuar, pois, no 
fim do ano, os benefícios rece
bidos tinham-nos multiplicado 
muitas vezes. Acorreram tam. 
bém ao apêlo Amigos e Benfei
tores, com rr:ais de 200 contos! 

Este prédio foi comprado, e 
sendo o mesmo circundado de 
vasto terreno permitiu, como 
acontece, a ampliação das nos
sas instalações. 

Inauguramos agora só a pri. 
meira fase das obras projecta. 
das. Supõe-se já pequenas pa
ra suprirem as necessidades e 
regular movimento da InstituL 
ção: -tem portanto de seguir 
sem demora a conclusão do 
projecto. Poderá perguntar-se 
como isto tão ràpidamente 
acontece, e não admira que is· 
to surpreenda qualquer pessoa 
pois o facto a nós mesmos faz 
pensar. 

Senhor Ministro da Saúde 
e Assistência: 

A Caridade no Porto não é 
um mito e o seu poder de 
persuasão é t!il que atravessa 
fronteiras. Em Espanha, nas 
Igrejas dos Padres Redentoris. 

tas, Congregação à sombra da 
qual nasceu este Centro, fazem. 
-se peditórios a seu favor re
colhendo-se valiosas esmolas. 
Mas além do dinheiro e de to. 
neladas de medican:entos de 
que somos beneficiários, che
gam.nos ainda ensinamentos de 
larga experiência permitindo a 
angariação de importantes fun
dos. 

Artistas de grande mérito, 
nacionais e estrangeiros, cola
boram desinteressadamente a 
favor da Instituição, dão-lhe 
generosamente a sua Arte e o 
seu Talento, o maior tesouro 
de que dispõem. 

Durante os seus curtos oito 
anos de vida, os benefícios con
cedidos pelo Centro de Carida. 
de Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, resumerr:-se, em nú
meros redondos, a : 5 milhões 
de pães distribuídos, 1 milhão 
e 600 mil litros de leite, 18 mil 
quilos de queijo, 30 mil quilos 
de arroz, 21 mil quilos de mar
garina, 20 mil quilos de baca
lhau, 10.500 meias garrafas de 
Vinho do Porto, 8 mil quilos de 
massas alirr:entícias, 18 mil qui. 
los de açucar, e 14.200 peças 
de roupa. 

Acrescentem-se ainda os ser
v i ço s Médico-Farmacêuticos, 
com a aplicação de 201 mil in
jecções, generosamente ofereci. 
das, 20 mil curativos, 7 mil 
consultas, 1.800 consultas domi
ciliári2s, 3.200 ra:lioscopias, 

1.600 intervenções de pequena 
cirurgia, 4.500 electrocardiogra
mas e análises, e 440 transpor
tes de doentes. 

Senhor Ministro da Saúde e 
Assistência: 

É esta, a largos traços 
transparentes, e não em pince. 
ladas negras de desânimo, ou 
de descrença, a activijad~ desta 
Instituição, que não pede mais 
ao Govern:> de Salazar do que 
a compreensão e o auxílio que 
lhe sã:> devido3. Quant:> mais 
depressa se realizar o comple
mento deste edifício mais efi
cimtemcnte deverão funcio
nar todos os serviços ineren
tes às funções assistenciais e 
educativas que este Centro se 
propõe levar a efeito, e que já 
inscreveu nos seus oito anos 
de existência 5.657 alunos de 
dactilografia, tendo passado pe
los outros cursos mais 3.965 
jovens também de ambos os se
xos. A conclusão definitiva do 
Centro elevará a sua capacida. 
de a 10 salas de aulas para En
sino Primário gratuito e Curso 
Geral dos Liceus, proporcionan. 
do assim, aos menos favoreci
dos maiores possibilidades de 
cultura. 

Parece-nos, Senhor Ministro 
que a intenção é de louvar, e 
se V. Exa. também assim o 
entende, depomos nas suas 
mãos a realização imediata: -
a palavra de ordem pertence a 
V. Exa .. 

Demoradamente aplaudidas as palavras do sr. Comen
dador Russel de Sousa, falou a Senhora 
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O. Elvira Laura Nogueira Costeira 

dedicada Presidente da Mesa Directiva do Centro de Cari
dade, que pronunciou um pequeno mas formoso djscurso 
intitulado «0 Amor na vida Social - A Voz da Humanidade 
- A Voz da Igreja- a Voz de Cristo- A nossa r esposta» , 
que, a seguir, t r anscr evemos na íntegra: 

«Enquanto hoje, seguindo 
Marx, muitos afirmam que a 
revolução está na base do prO
gresso, que é precisa uma 
guerra impiedosa, o domínio 
ditatorial do povo, para que 
possa surgir uma humanidade 
nova, uma sociedade perfeita, 
nós - católicos - atentos à 
voz de Cristo e da Igreja, aten. 
tos ao apelo mais profundo de 
cada homem, acreditamos que 
a única força renovadora do 
Mundo é o AMOR. 

Atentos à voz da Humani
dade - Criado à imagem de 
Deus o homem foi criado pelo 
Amor e em An:or ; como tal 
não pode realizar-Se noutro ca.. 
minho e nunca poderá aceitar 
que o reduzam a um número 
ou o transformem em má
quina. 

Dada a sua natureza espir i
tual nunca a problemática hu
mana poderá põr.se apenas em 
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tern:os de economia ou de in
terEsse mas deve ser olhada na 
pluralidade das suas faces e 
terá de encontrar uma solução 
que respeite a dignidade dessa 
natureza. 

Atentos à voz da Igreja, 
vemos Leão Xlii - na sua En
cíclica Rerum Novarum - re. 
cordar aos homens que são to
dos Irmãos e que «os bens da 
natureza e os dons da graça 
divina pertencem em comum e 
sem alguma diferença a toda 
a linhagerr. humana». 

João XXIII chamara a 'lten
ção dos seus filhos para a ne
cessidade de serem instruidos 
na doutrina social cristã, «cuja 
luz é a verdade, cujo objecti
vo é a justiça e cuja força im. 
pulsionadora é o Amor». 

E o Concílio Vaticano II, na 
Constituição sobre a Igreja no 
mundo Contemporâneo, «reco. 
mendan a reverência para com 

1 

o 
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o home-m, de maneira que ca. 
da um deve considerar o pr(). 
ximo, sem excepção como um 
outro eu, tendo em conta an
tes de mais a sua vida e os 
meios necessár ios para a levar 
dignamente. 

Sobretudo em nossos dias 
- prossegue a Constituição -
urge a obrigação de nos tor
narmos o próximo de todo e 
qualquer homem e de o servir 
efectivamente quando vem ao 
nosso encontro - quer seja o 
ancião abandonado de todos, 
ou o operário estrangeiro, ou a 
criança ilegítima, ou o indigen
te que interpela a nossa cons
ciência, recordando a palavra 
do Senhor: todas as vezes que 
o fizestes a um destes mais pe
queninos a mim o fizestes)). 

Atent~s à voz de Cristo que 
nos fala pela humanidade, pe
la Igreja, pelo Evangelho, não 
podemos cerrar os ouvidos a 
esse apelo inquietante do Se
nhor tantas vezes repetido ao 
longo da sua vida na Terra, 
tantas vezes repetido na nossa 
própria vida: 
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- «Tive fome e deste-me 
de comer, tive sede e 
deste-me de bebe-r, es-

tava doente e no cár
cere e visitaste-me» 

R~unidos hoje aqui, para a 
inauguração destas novas de
pendências do Centro de Cari
dade, é natural que juntos 
olhemos para o Mundo que nos 
rodeia e auscultemos a sua fo
me de pão, de conhecimento e 
de Amor. 

E necessário que recorde
mos a doutrina da Igreja e que 
analiSEmos a essa luz a nossa 
própria vida. 

Impor ta que não deixemos 
apagar-se no tempo a voz de 
Cristo exigente de Amor. 

Em sentimento de profun. 
da fraternidade hiunana este 
Centro de Caridade, este Cen
tro de Amor, tem procurado 
ser a casa de todos os horr.ens 
qualquer que seja o seu parti
do político ou crença religiosa. 

Porque o homem - acre
dite ou não - tem um Pai, um 
Pai que nos é comum e que não 
nos deixa aquietar enquanto 
houver no mundo homens que 
morram de fome, que sejam 
esrr.agados pela dor física ou 
moral, que andem desviados do 
caminho da única VERDADE. 

O Centro de Caridade testemunho 
vivo da doutrina e vivência 

do Evangelho de Cristo 

Apreciado e calorosamente aplaudido o depoimento vi
vido da distinta Presidente do Centro, falou, então, o Rev.mo 
Padr e Marinho, que começou por dizer: 

Há. momentos na nossa vi
da em que o silêncio deveria 
falar c::m maior eloquência 
que o mais patético discurso. 
Este momento, porém, é tão 
solene que me obriga a falar. 

E quero que as minhas pri
meiras palavras sejam: Bendi· 
to seja Deus! 

O Centro de Caridade nas· 
ceu duma explosão de fé e de 
amor com um programa defi
nido e am bicioso: definido, 
porque desde o inicio sabia· 
mos com nitidez a meta que 
sonhavamos atingir; am bicioso, 
porque, nascido da fonte pura 
da Caridade de Cristo, o seu 
plano seria grande, imenso 
como aquela. 

Quebramos o muro miste
rioso que tinha criado o nosso 
catolicismo aburguesado, ba· 
sead:> este numa caridade apa· 

rentemente cristã, mas que 
ocultava na realidade uma ego
latria invulgar. A consequên· 
cia deste falso catolicismo foi 
esse florescimento de obrinhas 
de caridade, que se espalham 
pelo mundo todo e também 
aparecem no .nosso Portugal, 
obri.nhas de caridade que pri· 
màriamente, na sua natureza, 
não procuram a autêntica ca· 
ridade, mas enchem algo que 
faltava à vida dos fundadores. 

Tínhamos de cr iar u m a 
Obra. - máscula, objectiva -
orientada segundo a mente, a 
doutrina e a vivência dos últi· 
mos Papas e do Concílio Va· 
ticano II, uma Obra que fosse 
testemunho vivo da doutrina 
do Evangelho e que vivesse a 
vida de Cristo como fonte vi· 
tal do seu ser. 

Para isso, rompeu-se com 

19 



essa muralha inexpugnável do 
.nosso catolicismo - «Os meus 
pobres», 1<0s pobres da minha 
igreja», 11os pobres da minha 
freguesia». Todos - de qual· 
quer igreja, de qualquer credo, 
de qualquer polflica - seriam 
atingi:ios indistintamente to
dos eram filho.; do mesm~ Pai 
- o Pai comum de todos -
todos eram irmãos. Por conse
guinte, quanto mais necessita· 
dos, mais precisavam do .nosso 
Centro de Caridade. 

Cristo morreu por todos e 
não teria havido Redenção se 
não houvesse pecados que re
mir. 

Estabeleceu-se o princípio: 
fazer o bem sen: olhar a 
quem. 

Por este Centro de Carida
de já passaram pessoas des
crentes, ateias, pessoas que 
moralmente viviam mal, pro
tes!antes, mas também têm 
passado pessoas que regenera
ram a sua vida e hoje são ho
mens de bem, convencidos e 
esmagados por um princípio 
sobrenatural. 

Um caso apenas que me su· 
cedeu pessoalmente. 

Encontrei-me com um cava
lheiro: forte, enérgico no falar, 
bastante ilustrado, ocupando 
.na sociedade um cargo de re· 
levo. Tristemente também um 
blasf~mo. Nunca 'me apareceu, 
em 22 anos da minha vi:ia sa· 
cerdotal, um homem que falas· 
se tão injuriosamente dos Pa. 
dres, da Igreja, do próprio 
Deus. 
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Um dia, depois de muitas 
conver38S, visitou o nosso Cen· 
tro de Caridade. Ficou como
vido ao percorrer as suas de
pendências: viu - o que todos 
os dias se pode ver - dezenas 
de doentes pobres que se es· 
tendiam pelos corredores e es· 
cadas; rapariga.; a estudar. 
Quando visitamos o ficheiro 
fiz correr uma gaveta. e seca· 
mente lhe perguntei: 

-Que lhe pareceu? 
-Estou impressionado!. .. 
- Até agora - retorqui-lhe 

com energia - falou-me como 
entendeu; agora, caro amigo, 
vou falar eu! - Pegue - eu 
exijo ! - pegue numa destas 
quarent2.. e cinco mil fichas de 
doentes e pergunte o que se 
exigiu a cada um deles para 
entrar nesta casa. - Nada! 

Hoje é um grande amigo e 
um bom cristão. 

O Centro de Caridade, nu
ma amplirlão de generosidade, 
abre as portas do seu coração 
indistintamente a todos - jus
tos e pecadores. 

Sem documentos, sem pa· 
peladas, sem escrutínios de 
nenhum género, o Centro de 
Caridade será generoso como 
a Caridade de Cristo. Poder
·nos-ão enganar. Será raramen· 
te, mas não importa. Também 
nós enganamos a Cristo todos 
os dias e Este sempre nos re· 
cebe com o mesmo amor. 

O Centro de Caridade é uma 
obra de Caridade, igual a to
das, diferente porém das ou· 
tras. ' ' 

Não pretendemos ensinar a 
ninguém. Só queremos recor· 
dar· a todos - a nós mesmos, 
primeiro - que o mundo mo
demo morre lentamente por 

falta de amor e que só o sal· 
varemos por meio do amor. 

Pretendemos e buscamos 
Amor de Cristo, para amando 
n ó s próprios o verdadeiro 
amor, podermos amar os nos· 
sos irmãos. 

Pretendemos ser testemu· 
nhos vivos da doutrina de 
Cristo. 

Mas procuramos também e 
sobretudo, ser testemunhas da 
vida do Evangelho, viver a vida 
de Cristo. 

Há oito anos que nasceu o 
Centro de Caridade. 

Nestes oito anos temos ser· 
vido generosamente a Deu~ a 
Igreja e a Pátria. Julgo que 
temos cumprido com o nosso 
dever. 

Gastamos no ano passado, 
8.266.830$30. O Centro de Cari· 
dade recebeu, em 1965, dos 
seus amigos e benfeitores, de 
cotas e donativos, 2.657.895$20. 
H ou v e u m a diferença de 
5.608.934$80. 

De onde saiu esse dinheiro 
a mais? Das iniciativas dos co· 
laboradores do Centro de Ca· 
ridade. 

Por conseguinte, o dinheiro 
que o público nos confiou, tan· 
to de cotas como em donati· 
vos, não só foi integralmente 
entregue aos pobres, como se 

multiplicou milagrosamente pa
ra resolver o.s seus problemas. 

Todos se perguntarão admi· 
rados: - como arranjam tanto 
dinheiro? 

A palavra de Cristo não 
pode falhar. 

Deus pode criar das pró
prias pedras filhos de Abraão, 
desde o momento que haja, 
em todos que trabalhamos, ge
nerosidade e entrega totais. 

Deus obrou e está obrando 
no Centro de Caridade um con
tínuo e permanente milagre de 
amor porque encontrou este 
punhado de valentes que a di· 
vina Providência imerecida· 
mente me confiou que vai dei· 
xando pedaços da sua existên· 
ica - dia-a-dia, minuto a mi· 
nuto - com uma doação ab· 
soluta para construir, com & 

Obra, um mundo mais huma
no, e mais cristão. 

O Centro de Caridade apre
senta em oito anos de serviço 
uma página gloriosa. 

52.267 doentes pobres que 
passaram pelo Centro de Cari
dade foram assistidos e medi
cados, só vendo neles a ima
gem sacrossanta de Jesus -
Evangelho vivido. 

9.622 raparigas e rapazes 
aprenderam a ser algo .na vida. 
Raparigas que seriam farrapos 
de vida humana e que hoje 
estão a ganhar r icos ordena
dos mercê do que aprenderam 
no Centro de Caridade. Formá
mos, assim, uma sociedade fu· 
tura mais digna e melhor. 

São milhares de famílias 
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que diàriamente assistimos 
com alimentos e roupas e que 
muitas delas- podemos dizer 
com santo orgulho estão ainda 
no mundo - vivem - graças 
a este esforço titârúco que fa
zemos. Aqui permitam-me in
vocar o nome da Cáritas -
Cáritas, essa grande desconhe
cida, como uma vez a chamei 
eu noutra ocasião - a Insti
tuiçã'o mais extraordinária de 
Caridade .no mundo católico e 
que tanto nos tem ajudado 
desde o início para o prosse
guimento do nosso fim. 

Temos feito algo, mas ainda 
fica mais p or fazer. 

A primeira fase das Obras 
do Centro de Caridade está 
acabada. Encon tram-se aqui, e 
esta presença é uma grande 
honra para nós, as digníssimas 
Autoridades e os melhores ami
gos, melhor me atreveria a di
zer, só os melhores amigos, 
porque as dignissimas Autori
dades têm demonstrado ser 
verdadeiros amigos. 

Encontramo-nos aqui para 
inaugurar a 1.• Fase. 

Uma Garagem e um Salão 
de formação religiosa e cultu
ral. 

Aproveita.ndo·se o grande 
terreno de que di3punhamos e 
um segundo que se comprou 
posteriormente construiu- se 
uma espaçosa e moderna garar 
gem com capacidade para 120 
carros, alicerce económico fu
turo para as avultadas despe
sas do Centro de C.:aridade. 

Quero aproveitar esta opor-
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tunidade para salientar e agra
decer ao mesmo tempo à pres
timosa SACOR, à sua dignissi
ma Administração e seus cola
boradores a fidalguia, amizade 
e generosidade na montagem 
das nossas instalações do pos
to de abastecimento e estação 
de serviço. 

A dignissima Administração 
da Sacor não Se poupou a es

forços e sacrifícios para que 
ficasse uma garagem com to
dos os requisitos da técnica 
moderna. 

Construiu-se p or cima, o 
Salão de Formação Religiosa e 
Cultural, onde está a decorrer 
esta sessão. Um salão moder
no, de arquitectura arrojada e 
perfeitamente concebido. O 
Centro de Caridade não se 
poupou também para que o 
Salão prestigiasse a Igreja, a 
própria Instituição e toda a 
grande família do Centro de 
Caridade. 

O primeiro Salão do Porto 
que dispõe de ar con.iicionado. 
O primeiro que vai u iilizar má
quina de cinema com lâmpada 
<<X enon». 

Este Salão servirá parti
,cul&rmente para a formação 
dos nossos alunos, para confe
rências e Congressos. Um Sa
lão que ficará à disposição das 
forças vivas da Igreja Ca tólica. 

Até agora o Centro de Cari
dade não dispunha de meios 
adequados para manifestar -se 
testemunho vivo da doutrina 
do E vangelho. Doravante, que
remos que a cidade toda veja 

a Instituição debruçada sobre 
o nosso burgo para dar-lhe 
aquele Amor que ela aprende 
e que é fruto da Caridade. 

Mais na:ia. 
Só me resta agradecer de 

tOdo o coração a presença ami
ga de todos aqui presentes: 

1) Ao nosso P~tor e Guia, 
que sempre nos tem acompa
nhado tão paternalmente. A 
Igreja conte sempre incondi
cionalmente connosco. 

2) A Vossa Excelência, Se
nhor Ministro da Saúde e As
sistência. 

Sei e co.nst arme posit iva
mente que, apesar de ser a 
primeira vez que nos honra 
com a sua presença amíga, se
gue de perto com todo carinho 
todos os movimentos do Cen
tro de Caridade. A Pátria pre
cisa de Instituições que aju
dem, como complemento, ali 
onde o Estado .não pode che
gar com sua acção benfazeja. 
É difícil encontrar homens de 
têmpera, instituições que t ra
balherr: eficazmente, em cola
b oração, no engrandecimento 
da Pá tria, homens e institui· 
ções devotados de alma e corar 
ção. E porque raramente apa
recem estes homens e estas 
Instituições, quando eles di
zem: presentes! devemos dar
-lhes toio o .nosso apoio moral 
e material. 

O Centro de Caridade não 
estendeu a mão para esta 1.• 
fase das Obras e gas tou-~e mui-

to dinheiro. Agora, só pedimos 
a Voss!l. Excelência que se lem
bre de nós. O dinheiro que se 
digne confiar-nos dará um juro 
de 1.000 por um. 

3) As digm." Autoridades, 
ao Senhor Governador, ao Se
nhor Presidente e ao Senhor 
Vice-presidente da Câmara. 
Aqui o meu coração paralisa 
de gratidão: tômbolas, Dia da 
Caridade, festas organizadas, 
tantas e tantas iniciativas, que 
merecem a mais eterna grati
dão. Desta trilogia, quero, so
bretudo, agradecer profundar 
mente tudo ainda que me sin
to incapaz de o fazer - mas 
sobretudo a sua amizade sin
cera. Bem hajam! 

4) Aos obreiros desta gran
de obra da Cas a Construtora, 
de todos os colaboradores na 
mesma. 

Neste capítulo merecem des. 
taque especial os nossos que
r idos arquitectos Luís Cunha 
e Vasco Mendes, que puseram 
ao serviço da causa, gracio
samente, a inteligência e os 
dotes que Deus lhes confiou. 
Quero ter uma recordação pa
ra o segundo, a minha melhor 
recordação. Um desastre bru
tal separou-o de nós, mas a 
sua memória ficará eternamen
te na nossa recordação. 

5) Aos nossos amigos, ben
feitores e colaboradores. 

Aqui, de muitos deles teria 
de escrever páginas de Ouro. 
Deus escreveu os seus nomes 
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no Livro da Vida e nós guar
daremos deles eterna gratidão. 

6) À nossa querida Espa.. 
nha. Sinto.me orgulhoso de, 
como Francisco Xavier, viver 
toda minha vida sacerdotal 
em Portugal e entre portugue
ses e Deus me conceda a gra
ça de, como o Apóstolo das 
índias, morrer entre eles. Mas 
é de justiça frisar que Espa
nha - com seus peditórios nas 
Igrejas dos Padres Rendento
ristas - contribuiu para o en
grandecimento da nossa Obra. 
Entregou mais de 400 mil es
cudos e várias toneladas de 
medicamentos, angariados em 
Barcelona, graças a um Ir
mão porteiro dos Padres Re. 
dentoristas, que aqui está ho. 
je como enviado especial, e à 
compreensão das dignas Auto. 
ridades Alfandegárias. 

7) À nçssa Direcção e aos 
Corpos Gerentes. 

Esses queridos amigos e co. 

Iaboradores, que Deus me con
fiou e que só conhecem uma 
palavra: Amor, sacrifício, en
trega, doação total, são os que 
todos os dias choram comigo, 
se alegram comigo, estão co. 
migo nos momentos alegres e 
tristes. 

Para estes e para todos os 
presentes o meu coração reco. 
nhecido e um grito agradeci
do: 

BEM HAJAM. 

ACABO: 

Todos, ao entnr nesta ca
sa, perguntarão: 

- Quando começam a 2.• 
fase? 

A resposta é simples e lógi
ca. Não temos de dá-la nós. 

A resposta é vossa ... 
Vós tereis de responder e 

esperamos que respondeis: -
Presente! 

Longa ovação coroou o discurso cheio de realismo, por
que de verdade, do Rev.m• Padre Marinho. 

24 

Discurso do Ministro da Saúde 

O Senhor Dr. Netto de Carvalho pronunciou, seguida
mente, algumas palavras 

«Não sendo orador inscrito 
para esta sessão e tampouco 
presidindo a ela serão muito 
breves as palavras que eu pos
so dizer n~te momento. 

«E elas resumem-se a isto: 
a mostrar o muito apreço pela 
obra realizada pelo sr. Fe. Mari
nho e por todos aqueles que o 
rodeiam; Obra de dedicação, de 
amor e também da boa organi
zação na InstituiçãD onde nós 
nos encontramos. 

«Essa palavra de apreço tor
na-se extensiva a toda a popula.. 
ção do Porto que tem sabido 
corresponder de forma tão ge
nerosa às solicitações que lhe 
têm sido feitas. 

«Eiectivamente como já aqui 
foi sublinhado: todas as inicia.. 
tivas tomadas têm exigido mi
lhares de contos. O Senhor Pa
dre Marinho se tem uma alma 
generosa e uma iniciativa que 
não desfalece, não dispõe infe
lizmente desse dinheir.:> nas 
suas algibeiras ou tem vindo 
doutros síti:>s e tem sido da 

g.en: rosidaje principalmente 
da gente do Porto e, ele o 
sublinhou também, das gen
tes da Espanha. 

«E estou convencido de que 
será possível realizar tudo o 
muito a que todos aspiram. 

«No que diz respeito, no que 
diz p essoalmente respeito, pois 
este mútuo apreço traduz que 
o Ministério da Saúde no futuro 
como no passado não deixará 
de dar a sua colaboração. 

«E dá-la-á na medida em que 
efectivamente as iniciativas to
madas se integrem dentro dos 
planos do Ministério da Saúde 
e Assistência. 

«E dá-la-á na medida em que 
as suas verbas também o per
mitam. 

«Eu costumo dizer muitas 
vezes que felizmente que, gra· 
ças a Deus, a generosidade das 
pessoas é muito mais ampla do 
que a nossa bolsa. 

«Nós encontramos de perto 
muitas almas generosas por 
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todo este País, dispostos a en
tregarem-se inteiramente em 
benefício daqueles que carecem 
de auxilio, e muitos são. 

<<Infelizmente porém nem 
sempre essas pessoas se dis
põam. Infelizmente, pJrém, tam
bém n em sempre o Ministério 
da Saúde dispõe das verbas ne
cessárias para fazer ,face a to
das estas necessidades, que nós, 
e digo nós, porque eu pessoal
mente também trabalho em 
obras dessas, principalmente na 
minha conferência de S. Vicente 
de Paulo, que nós que estamos 
na assistência directa aos neces
sitados, sentimos de modo par
ticular. 

<<Nós sentimos essas neces
sidades, quando trabalhamos di
rectamente nessas obras e o Mi
nistério da Saúde sente-as igual
mente porque as ,vê numa pers
pectiva muito mais ampla, que 
abrange nã,Q apenas uma paró-
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quia, não apenas uma cidade, 
mas o País inteiro. 

<<Simplesmente sentimo-nos 
também na necessidade um 
pouco dolorosa de ter de re
partir o pouco de que dispomos 
pelos muitos que, como esta 
Instituição, trabalham para os 
outros por todo o País. 

<<Pois bem; dentno destes con
dicionalismos será com muito 
gosto que o Ministério da Saú
de c :>laborará também nesta 
Obra, mas não posso deixar de 
salientar que esta Obra é antes 
de mais uma Obra do Forto e 
que é o Porto e que :,ão as acti
vidades particulares que devem 
responder generosamente a esta 
iniciativa e a esta mobilização 
que se realiza por L11termédio 
do Sr. Pe. Marinho e queira 
Deus que todos juntos consiga
mos realizar aquilo que todos 
pretendemos». 

Formosa oração do Prelado 
da Diocese do Porto 

Por fim, o Senhor D. Florentino pronunciou a seguinte 
· oração, de rara formosura espiritual : 

<<Eu não contava presidir a 
esta sessão, tanto mais que 
não é já ela a primeira do gé
nero. E à primeira eu pude ser 
dispensado da presidência. 

Urna vez. porém, que me co
locaram no lugar terei de dizer 
uma palavra breve. 

A primeira é também de 
apreçJ pelo Senhor Ministro da 
Saúde e Assistência; apreç0 es
pecial pela presença de V.• Ex.• 
aqui, na inauguração duma 
obra de bem fazer, que ~rten
ce à Igreja. 

Efectivamente V. Ex.• tem 
demonstrado. o que eu sei, ca
rinho, apoio, ajuda por obras 
similares de iniciativa par~i

cular e da Igraja. Bem sei que 
está certamente no desempe
nho dum alto cargo e du!n 
consequente dever, mas isso 
nã:J impede que nós bestemu
nhem os publicamente o nosso 
apreço e o nosso reconheci
mento por tanta compreensão 
e por franca ajuda a estas 

obras que, como é eviden te, 
não obstante serem de iniciati
va particular. carecem todavia 
do apoio e ajuda material ofi
ciais. Muito obrigado! 

Quase poderia limitar-me a 
exprimir o voto, um grande vo
to de prosperidade para esta 
Instituiçã:o de finalidade rica, 
polivalente e implorar final
mente a Bênção de Deus sobre 
esta Obra material construída 
e sobre a Obra social que, de 
aqui_ vai irradiar. 

Muitos cooperaram e coope
ram nesta obra, mas é óbvio 
que poderá dizer-se que ela é 
principalmente Obra dum sa
cerdote: o Senh:>r Padre Mari
nho. Todos nós ~ estamos 
reconhecidos e especialmente 
eu e a Igreja do Porto ·está
mos-lhe reconhecidos pelo bem 
que ..ele tem fei to aos n Jssos 
pobres. Sen timos, os homens 
da Igreja, todas as carências, 
todas as privações e Deus não 
permitisse todas as humilh.a-
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ções dos pobres, dos que so
frem. Sentimo-las em nossa al
ma. em nosso coração, eu di
ria, por vezes, em nossa pró
pria carne. Por isso. boa razão 
temos para nos mostrarmos 
reconhecidos a todos quantos 
se esforçam p Jr minorar o so
frimento, as agruras dos des
protegidos da fortuna. 

Bem hajam, p:>rtanto, to
das as almas boas, que têm 
colaborado com o Senhor Pa
dre Marinho para q~ erguesse 
esta Obra, para que ela pudes
se e possa realizar tanto tra
balho de bem fazer e possa le
var tanto alívio, tanto confor
to, tanta esperança, às almas, 
aos lares. que d.ales precisam. 

Foi-nos enaltecida aqui a pro
verbial caridade da gente do 
Porto. Conheço-a há muitos 
anos e tudo quanto se diga em 
sua exaltação não será demais. 

Se há da fact::> causa pe
rante a qual vibra a alma da 
gente por tucalense é precisa
mente a causa da Caridade. 

A passagem do Pajre Amé
rico, por aqui, pelas n ossas 
ruas, .elas ainda falam dele, o 
demonstrou eloquentemente. O 
Port::> tem uma sensibilidad~ 

delicada. que reage pronta e 
generosamente perante as ne
cassidades d os humildes, dos 
pobr~s. d ::s desprotegidos. 

Áinda bem. Iss:> t raduz 
uma fibra muito nobre do seu 
coração. 

É necessário continuar. É 

necessário desenvolver. É ne
cessário fazer progredir. É na-

cessário trabalhar organizada
mente, co:>rdenadamente. Esta 
Obra é Obra da Igreja. 

O Venerando Prelad:> alu
diu, dep:lis, à Caridade através 
dos temp :>s, para afirmar que 
ela deve ser essencialmente vi
vUa, dev:> ser t.estemunho e 
dar testemunho e continuou di
z-endo: 

É mesmo este o grande 
testemunho que a Idade Con
temporânea nos pede a nós, os 
baptizadJs. Aliás, foi sempre o 
grande testemunho, que ao 
longo dos séculos, os pJvos fo
ram pejindo aos cristãos. Ho
je pedem-no com uma ansie
dade maior, diríamos, e é ne
çessário qu:; este testemunho 
surja e se agigante em clareza 
e em unidade, em face do 
mundJ que ainda não conhece 
ou mal c .:;nheçe a Cristo e O 
nã:> ama. 

Precisamos, portanto, de de
monstrar quem somos os ho
mens da caridade. 

Precisamos de demonstrar 
quem som :Js os irmãos de to
dos, que todos são irmãos. 

É a hora do grande teste
munho, testemunho efectivJ, 
que não um testemunho ora
tório e vazio, d :> t estemunho 
efectivo da caridade fraterna, 
evangélica, autêntica de Cristo 
perante tod os, poderíamos di
zer perante tudo, para que to
dos s ejam afagados da carida
de e tudo seja envolvido e em
bebjjo em caridade 

O Cent r.:> de Caridade é uma 
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Obra da Igreja, que continuará 
a cooparar com as demais 
obras em leal espírito de coor· 
denação e de ajuda em face 
de todas as outras. 

J á o tem feito, Deus lou· 
vado! 

E temos a melhor garantia 
de que continuará a fazê.lo. 
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Eu vou agora invocar ofi· 
cialmente a bênção de Deus 
.sobre esta casa, s obre estas 
instalações tão talentosamente 
concebidas e realizadas. 

Que o Senhor abençoe toda 
a Obra, a Casa, o Trabalho, as 
P~soas. 
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