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Salu dos bancos da escola um tra-
balhador dos tornais - trabalha.: 
dor infatigável, inteligente e vtva, 
que em breve se tran..~torrTUJrta. 
num dos mai3 competentes têcnt: 
cos da ttrte gráfica naci.cmal e des-
sa máqtlina complexa, que é a 
ad.mintstração du.m 1orr.al diário. 
Entrou como co!~àor de .ctntas e 
e.stampUhas e escriturário das ex-
ped:tções 1to jornal <A Pá!rUu Em 
breve, a. ,;:,ompreensão perteit'à de 
todos os trabalhos de -Que o er:-
carregavam, a rapidez com que os 
~:recutava e até os conceitos que 
CXTiend.ta acerca àe cada um dos 
servtços, no sentido de os tornar 
1Mia eticienles e úteis - mais 
actuats, com0 hoje diriamos -
levavam os S<ms chefes <t repara-
rem r;.esse 1·apaz, que ainda 11do 
aUngira os vinte anos e que se sa-
l1entava entre os demais com.oa-
nheiros (le trabalho entregues à 
rotina do dia a dia. ' 
Cameça enttlo .a ser soUcttad?. ... e 

'Ve'lm)-lo, em breve, no A. B. C., 
traba~hando q.o lado de Mimon 
Anhadory, seu braço direito, pes-
soa. da sua inteira contian>a, nas 
múlttplas -obras que ali se edita-
vam. cD. ,Carlos, , de Rocha Mar-
tins, por ezemp/o, ficou devendo a 
Luís de Lacueva a expansilc ver-
dadeiramente extraordi11ârta que 
teve oem todo o Pais. Também d.ots 
jonUIIS ~njantts 1-•Fai.~ca> e  o 
q;Senlwr Doutor. - tiveram no 
nosso quertdo companl&eiro de tra-
balho - sempre o .mesmo rapaz 
alepre oe bem disposto - o 1nelhor 
motivo-do txit<J que alcançaram e 
atnda, ho1e vive na memória dos 
homens de hoje - crUw.ças desse 
tempo. 
Em 1932 LuW de Lacueva tngres-

sou na secção administrativa do 
CDiárlo da Manllã», eonto s!mples 
empregado de carteira. Mas não 
tinham decorrido ainda muitos 
meses quando lhe Jot confiada a 
Administraçt!o do nosso jornal. 
No desempenho desse cargo ime-
diatamente se tornou notada a sua 
acttvidade .e acção. Deve-se-lhe o 
grande concurso das «Frazes de 
SalaR!ar>, que deu notável impul-
so à expansãO' do jornal, levando-
-o ds mats reconditas aldetas do 
Pafs e .a expostçdo, n.otável, das 
centenas dé prémiOs nos salões ~ 
Ltga Naval. 
Depots e sempre Luis de Lacue~ 
va, que orienta a Jeit.ura dos }til-
meros e$PeCiallf do <Dlário da Ji1a-
nh4»'. EStes tornam-se notados et!t 
toda -a rparte marcam o renasc&-
mento e o' progresso das artes 
urdticas e merecem de todos os 
'1ornats os melhores e mais stnce-
r.os elogios. Recordamos. ao acaso 
os números comemoratilXl'S dos 
'Anos décimo vtuestmo e trigéSi-
mo da. RevolUção Nacional; o nú-
mero comemorativo do Vtaestmo 
Quinto Aniversário de Salazn.r; t) 

número da vlstta do Presidente 
Café Filho, do Brasfl; e ainda, n 
mais recente para comemorar a 
vtstta do Chefe do Estado .a lt!o-
cambique, Nesse mesmo atnda 
Lufs lf,e Lacueva IP6de :colaborar. 
B quando chegou o tmom.ento e1n 
aue .a doença the nllo permitia tr 
mats além, escreveu em certa pas-
saaem duma carta: cTenho, há 
rforça, que .1r descançar e deixar 
tUdo. ·Faço-o com mágua. Mas_ ª"' 
~illl!IJ'11&11l!~~l1®!. 
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IJ esptr,ito empreendedor e comba-
ttvo, apaf:conado pelo trabalho de' 
Ci:Ue se encarregava, daquele nossd 
companheiro, que a morte lmpte-
àosanumte ceitou, ontem, quando 
ainda possuía todas as t-acuzdadef) 
que são o apanágio daquele que 
para além dos horários de traba-
.lho sente"»~! que estão a cumprtrr 
umamtssão. 
Quando a Companhia Nacional 

Editora sentiu a necessidade de 
imtalar a sua casa de obras e do-
Ulr o nosso 1ornal de nova maqui-
naria que o progresSo da técnica 
"Impunha para estar à aUura do 
lugar que tem na Imprensa diária 
do Pais, os administradores da 
Companhia encontraram no La-
cueva - sempre assim lhe chama-
mos, familiarmente - o conselhei-
ro 'Ptevfdente e avisado, o anima-
dor a qUem• as contrariedades não 
abat'em o 4nbno, e mais do que o 
funcionário, o verdadeiro 'amigo. 
Também amigo tot sempre de 

auantos com ele trabalharam ou 
serviram sob a$ suas ordens, des~ 
de esse humilde e ignorado distrf-
buidor, que leva 0 jornal, de ma-
drugada ainda, às estações dos ca-
7(l.inhos de terra até ao mats cate-
gorlrtad.o tuncionárW da conta~tP.t~ 
Had.e. Com "' mesma a,fabllidade 
recebia os redactores ou os tlpó-
or.atos. os continuas ou aquelas in-
dtvldualldades de renome que por 
torça das circunsUtncias o Unham 
de vir procurar. E tot sempre as-
3tm. a vida inteira. 
Nunca transmitiu uma. ordem 
Que não eXj]lfcasse as razões lógl-
cas que o levavam a dar essa or-
dem. Esta era, uma da:i particula-
ridades que mais impresSWnavam 
Quantos com ele tinham d'C traba-
lhar. Nunca tez sentir a -ninguém 
a sua sUPBtioridcute do cargo. Nun-
ca imvés tosse o-que tosse cpor-
oue era admlnistradon·. 
Exactamente 1JOr isso em toda a 

Vkla só conquistou amigos - ami-
gos que neste momento choram, 
senttdamente, a sua morte. Luis de 
Lacueva foi sempre, e sobretudo, o 
seu companheiro de trabalho, nas 
horas boas e nas horas ,d!!íceis, 
quando madrugada alta entrava 
nas oticfnas, sfc!rrtdente, com uma 
1Jalavr-a galhc!eira para animar. 
aqueles que porventura. se rende-
riam pelo cans~J{;o; uma anedota a. 
Propósito da àt/iculdade que tinha 
de se vencer. 
Se procurarmcs esquadrinhando 

~~. ~Jg~:~~:t~~:·b:,~~e~ft~i 
ou uma falta. 
Descendendc duma lamflta no-

bre e um dos seus antepassados tot 
o general. Lacueva, comandante da 
Torre de Belém, que enfileirou ao 
lado dos conjurados de 1640-
manteve essa nobresa :no seu. ca-
rácter im:poluto. Quanto ao ma13 
'foi sempre simples, sincero, popu ... 
lar. 

Luts de Lfreueva tnCJrre PObre. ~ 
malor rlquesa do seu espólio será 
c exemplo de !irmesa e rectidão de 
carácter 'Que ·a todos legou. Os que 
toram seus amigos. e comovida-
mente lamentam a sua morte, en-
contrar4o nestes mottvos aponta-
. dos o melhor le.nttivo para tão pro ... 
junda mdgua. 

Todos os que aqut trabalham 
Perdem um grande e um verdadet ... 
ro amigo. E nesta hora de luto e 
de dor fncltnam-se penrnte o·ataú.-
de Que contém o seu corpo lnant-
mado e erguem ttma prece a Deus 
Para Que receba no seu seio a al• 
ma daquele a quem sempre 1)ro-
curou ser Justo e agir de acordo 
IXnn o q~ lhe clítava g. nWIJJ.Q tã 
lllilllllllllla~ --~i 



4

" 
• 

tl~!'"!I.Mn'-T'-') ., .. , .. ~~ ..,,._,. t-'~->'1 

- ':'I~ "!; 

~ ":l f' 

-·· • 

.• 

I 

• 


