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«0 Gaiato» faz anos. Com este número, três 
dias adiantado sobre o exacto aniversário, entra no 
seu 20. º ano. 

«Aparece hoje «0 Gaiato» e regressa no 3.º 
domingo do mês, à mesma hora e assim por diante 
( ... )até ao fim do mundo.>> - prometeu Pai Américo 
no primeiro jornal. Em 19 anos cumpriu-se fielmente 
a promessa. Nem uma só quinzena o Famoso deixou 
de ver a luz - e nele e por ele, quantos não têm 
descoberto a Luz! 

Há muito U>pei UJn caso que 
a qualq!JÃ!r mortal ClUJ,Sa arre
pios, numa barraca para os lados 
de Unhes. Num alto monte, don-

de se domina soberbo panorama, 
tiio soberbo que ql.U:IR<!c a civili_ 
Zfl.fiio o desccbrir, a barraca terá 
de dar lugar a chalés de gente 
que saiba apreciar aquela belc. 
za. Sempre assim foi e é. Pois 
nessa barraca ifui enc.ontrar um 
pequeno de seis anos, os mern· 

Naquele 5 de Março de 44, Pai Américo tra
çou-lhe o itinerário e definiu-lhe o carácter: Revolu
cionário pacífico. Quanta Paz ele não tem estrutu
rado nas consciências e na sociedade com o seu gri
to de à cruzada, à guena santa do Amor, que come
ça. dentro..de cada um, na suble.v~;-do-das potencias 
da alma contra o egoísmo, até à vitória total de Cris
to, que veio ao mundo.para ser a Vida de todo o ho
mem, de tal modo que, ou Ele vive em nós, ou não 
vivemos. 

F·EST AS 
No pórtico do 20.º ano do Famoso, conscientes 

do papel que ele representa, por isso mesmo tran
quilos, porque se ele é, e é assim, é Deus que o 
quer, - nós não temos senão que agradecer-Lhe 
as Suas graças instantemeI11te repetidas e de 
Lhe pedir que nos conserve instrumentos dó
ceis, penas leves com que Sua mão vai escrevendo 
a sangue a Verdade que é Luz, Caminho e Vida. 

Como cada qual toma 
conta do seu pelouro, eu 
aqui deixo estas breves 
regras das duas que hão-de 
ser em primeiro lugar. 

Coliseu - 14 de Março 
Aveirense - logo no dia 

seguinte. 
Estive ontem em Aveiro. 

Fui sómente para confir· 
mar. Que a festa é dos 
Aveirenses mais dos nos-

A FESTA NO 

TEATRO AVENIDA 
IÍ~ TRIBUNA ) W.llR DE COIMBQA 

A festa enche já parte da, 
nossa. vida.. Falam dela os ma.is 
velhos, sentem.na. os batati
nhas e anda.m no a.r os da. es
cola.. 

Este a.no sã.o os de ida.de es
colar os grandes actores. O Pi
nheiro fará o papel do Tótó, 
que fazia, um papelão; Zé Gor
do será a. figura central ; Piri
quito, Perigoso, Castanheira, 
Alberto, Elísio, Zé bolas, ·Cara
col, Fonseca, etc., estarão nos 

COLISEU 
DO 

seus lugares, a ver qual deles 
o melhor. 

O Zeca e o N etinho serão uma 
grande surpresa. João não 
faltará. com gaita. de beiços e 
seu conjunto a acompanhar 
Ferna.ndito em castanholas. 
Fernando espanhol cantará. 
ma.is uma novidade na. sua voz 
de prata espa.nhola.. 

Os rapazes do Lar de Coimbra. 
ateima.m também em a.presen-

14 de Março 
Às 21,30 

PO H TO 
Os bilhetes para. a. nossa festa já 
estão à venda.: dias úteis no Espe.. 
lho da Moda, R. des Clérigos, 54 
e todos os dias Il86 bilheteiras do 

C&iseu do Pol'liO. 

tar .se. V a.mos lá a. ver de que 
são capazes. Os das casas do 
norte e do sul prometem não 
ficar a.trás dos outros anos. P .e 
Ba.ptista. trará co:n.sigo a. pre.. 
sença. do CalváriQ. 

Tudo promete ser uma. noite 
cheia.. Uma. festa familiar de 

· alimento espiritual. Deus quei
ra. que a.c.onteça. como o ano 
passa.do: a sala do A venid& foi 
pequena. para tantos Amigos e 
muitos não puderam entrar. 

Não guardes para o fim o 
teu pedido de bilhete, pois já 
há filas encomendadas desde 
o a.no passado. Olha. que à en
trada. não há amigos ! Não cha
mes por mim! Avia-te a. tem,. 
po ! Não esqu.tf;as que é já. no 
dia. 18 de. Março à hora do cos
tume e os bilhetes estão oos 
lugares dos outros á.nos, con
forme notícia noutro local des
te Gaia.to. 

PADRE HORÁCIO 

sos vendedores naquela lin
da cidade ! Ele r ão há ou
tros tão aferroados. São os 
que mais tempo deseja
riam ser vendedores pela 
pena de abandonarem a
quela venda. Quantas vezes 
me têm consumido e con
somem o bicho do ouvido 
por uma ida até lá. «Quan
do é que vamos a Aveiro?» 
Dito do Areosa, ora na vida 
militar em Lourenço Mar
ques, dito do Zé Lemos,que 
dá a tropa em Sacavém, 
mais do Ramada, que ser
ve na Ota, mais do Zé «:ba
leia>>, que é relojoeiro e 
agora, o Senhor Almerin
do, último a deixar a venda 
mais o apelido de Pastor 1 

No Aveirense tudo foi 
simplicidade muito amiga. 
Dos amigos de_ lá o que ha· 
vemos de dizer? 1... Tam
bém lá está dando a tropa 
o Carlos Manuel Trindade, 
um dos nossos professores, 
que já me escreveu a mo
bilizar-se para o que f6r 
preciso. 

·Temos a certeza de que 
Aveiro vai compreender. 

Do Porto nem se fala! 
Júlio anda por lá a falar 

nos jornais, na rádio,. e não 
sei se na T. V •. .. Ele é o Mi
nistro da Propaganda. Eu 
deixo seguir, mas cá prós 
meus botões - sei que 
mesmo sem ela, a receita 
do costume não falharia: 
Casa esgotada e muita gen· 
te de fora, logo no dia se
guinte a marcar os bilhetes 
para a Festa de 64. 

Por isso do Porto já nem 
~alo mais. 

bros mirrado~ e paralizados pela 
doença. Ossos da bacia, espinha 
e peito, já deformados de estar 
deitado. Nunca ·chegou a andar.A 
miie, tuberculosa em último gràu. 
dos dois pulmões. Um fillw mais 
·uellw meio tarado, O pai traba
lha. «Agora não posso porque te. 
11/w de olhar pelos filhos e pela 
mulher». Eu não descansei en
qwanto não vi maneira de o tirar 
dali sem risco de o repor no mes
mo lugar. Não teria nunca cora. 
gem disso. Há dias fomos buscá. 
.lo. Digo fomos porque Ui, um sa
cerdote de Leirifi que v~io até 
nossa Casa e é testemunha de tudo 
o que se pa,ssou. Às tantas estáva
mos no Dispensário onde o Direc
tor do Sanatório dá consulta. Niio 
tinha vindo. Outro médico de ser
vú;o já tinlia saúlo. Niio resolv i 
mais do que já tinha. O di.a era 
para a romari.a. Vamos direiJ.<Js 
ao Sanatório. De passagem por 
Alrna.âa ifomos almoçar no Colé
gio Diocesano onde o seu Direc
ror mais o Padre Sob'ral nos rece. 
bem como irmiú>s. Foram os al,u. 
no.; vicentÍTIQS que deram de co
mer ao pequenino. 

DaJ,i a menos duma liora está
vamos às portas do Sanatório. 
V em a Madre e diz-nos da difi. 
culdade, sem con.sulta. Eu ainda 
arrisquei: «Então aq!JÃ!la portari.a 
do Ministéri.o para os casos urgen
tes serem tratados sem embaraço 
de papeis?» Que niio era para alzl, 
Antes que aparecesse a médico de 
servü;o fui à fargoneta buscar o 
pequenino. Quando o viu e lM 
contei as circllJl'lstâncúz.s em que 
o encontrei, ficcu ccnfrangi.da: 
«Vou-me arriscar a ouvi-las do 
Diiector. Ele amanhã vem. cá. 
Entretanto fica no «lazareto». 
E viemos daJ,i contentes por 
ter chegado a bom termo a 
jornada daquele dia. Passámos 
por Padre Acüio que ficava per. 
to. 

Ao outro é ele a telefonar: 
«Olha, afinal o pequenito que tu 
levaste ac Sanatório, tive que o 
ir buscar. Foi lá um pé<de vento. 
Apanhou a Madre Swperiora, 
apanlwu o médico de serviço e 
eu tive de ir buscá.lo. Vê lá tu»! 

.Vejam todos, meus senhores! Ain. 
da estamos sujeitos a um mal 
muito grande. Sào os papeis e os 

Continua na página S E T E 
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Todo o ano os leitores têm acesso ao nosso jor
nal. Seja em cartas, seja pequeninos excertos que 
nos sugerem doutrina a desenvolver, sej?m as dedi
catórias sobrenaturalmente delicadas que acompa
nham a oferta de cada um ... todo o ano «O Gaiato» 
traz colaboração dos le~tores. 

É mesmo um dos seus sinais mais caracteris
tioos a vivência dos nossos leitores, que não rece
bem passivamente a mensagem, mas têm de a re
flectir, retribuindo amor com amor, vida com vidq. 

Todavia, já vem sendo tradição consagrarmos 
à colaboração dos leitores duas páginas do número 
do aniversário. Se não fossemos tantos a escrever e 
o espaço não escasseasse habitualmen te no Famoso, 
eu queria mesmo mais de duas páginas, até para me 
liberltar da difícil tarefa de escolher entre tantos tes
temunhos de alma, tão belos quão calorosos, aqué
les que nos parecem mais expressivos das ideias sob 
cujo titulo aí os damos. 

• 
OBRA D _L\ RUA 

«Junto 100$00, solicitando que 
desta importância seja retirada 
50$00 para pagamento da assina
natura de cO GAIATO», o jornal 
que, nos dias de hoje. consti'!ui o 
cEvangelho ao domicilio». 

Qu8Illto tenho aprendido com as 
- suas lições de Amor! 

O remanescente - e pouco ele 
é - destina-se a qualquer dos 
muitos ramos da Obr~ onde pos_ 
sa fazer mais falta. 

A Obra da Rua, pela enverga
dura que atingiu, é como uma 
Mãe de muitos :tiilhos: quando 
um está calça.do, já oUl::ro está 
descalço. 

Que Deus continue a vê-la com 
os mesmos bons olhos com que 
a •tem visto até aqui, são os votos 

deste assinante que ora por to
dos». 

cOuvi IP.alar há muito da Obra 
do Padre Américo, mas só há 
pouco me chegou ao coração 
quawÂ) valor lhe deveinos atrlbuir 
pelo elevado simbolo da caridade 
que esta Obra encerra. 
~ verdade que é pena que se 

tenha de pedir para. uma Obra de 
tal género, mas aquele que nos 
chamou das trevas também disse: 

cPedi e recebereis para que a 
vossa alegria seja completa». 

Estou inteiramente interessado 
em assinar o vosso jornal para 
assim me :tomar contribuinte de 
tão va!lorosa obra em prol dos 
cRapazes da Rua». 

~unto envw um "Vale de ·correi.o que gosf,Osamente, ia a dizer 
religwsamente, retiro das minhas economias para acorrer qual gota 
de água para r0 oceano de necessidades da Obra do GaW.to e «satéli

tes•. 
Não é meu hábito marcar destino ao que envw, mas não posso 

esoonder que estou a pensar nos dois jornai-s recebidos JIOITª minha 
mulher e para mim, e em Belém de Viseu e Chales de Ordins. 

Peço desculpa do encarg-0 que abusivamente esbou a dar-lhe, 
mas creio que a Obra da Rua tem <COnta corrente com aquelas obras». 

cSegue, em vale a importância 
de 100$00 - é pouco para o 
muito que desejava dar_ e me é 
impossível por não poder - pa. 
ra pagamento da minha: assinatu_ 
ra do nosso cGaiato». 

A demasia ap Hcai-a corno e on
de entenderdes. 

Deus continue a abençoar essa 
obr~ pelo bem que espalha e o· 
conforto que nos dá. 

Peço uma pequena oração por 
uma ftlma de jovem em riscos de 

perder-se, o que me enche de an. 
gústàa>. 

«Junto envio 100$00 para sa.
l!Ísfazer a assinatura do Famoso 
que leio sempre com carinho e 
amor. 

Que desgosto sinto por não me 
ser possível, contribuir com mui
to, para tão Santa Obra, mas es. 
tou cren!l:e que o bom Deus não 
os abandonará l!locando o coração 
daqueles que podem ajudar-vos». 

~ 

lNUUIETAÇAO 
de dar ordens para a Admin.is
tração d<> Famoso no sentido 
de me considerarem MSinan.te 
a partir de Janeiro deste ane>. 

SACERDOTAL 
Até aqui tenho lido um dos 

exemplares que mandam para 
cada um dos cursos do Seminá
rio. Agora porém já \tenho pos
sibilidade de assinar pes.'30al
mente o único jornal que l.eio 
da primeira à última linha. De 
r esto a leitw·a dio «Gaiato» já 
entrou de tal. maneira nos meus 
hábitos de vida espiritual., que 
quero poder dispôr dele habi
tualmente e com regularidade. 
Envio para ajudar as despesas 
de impressão e expedição, 50$. 
É pjouco mas de boa vontade. 

«Sou já subdiácono e espero, 
se Deus quiser, ser ordenado 
no próximo' ruà 15 de Agosto'. 

Desejaria iter já entabulado 
correspondência com V. . A 
minha visita a Paç0 de Sou
sa, a vida que lá vivi e obser
vei foi um empurrão enorme 
que eu apanhei na vida e e,<>n
side1\0 como um dos factos que 
fizeram época na minha vida. 
À cabeceira da minha cam.a te_ 
nho uma fotografia de Pai 
Américo. Diáriamente, o últim,o 
número do meu programa é re
zar-l'.he e ler um pedaço de m;i 
dos seus livros. Actualmente 
vou na pág. 94 de «0 Barredo». 
Aí aprende-se e vive-Se. 

Hoje em dia (> que me está 
a preocupar mais, e que eu gos
taria que nunca dei..'\'.asse de 
ser inquietação para mim, é o 
problema da habitação. Acho 
até que é aqui que se radica a 
maior pal."te do alc0i0lismo, das 
desagregações famiHares etc. 
ate .. Já conheço casos, apesar 
de ser novo. Veja lá um dos 
qi.ais típic~. u~ hpme~ com 
uns poucos de iilhoo, todo o 
dinheiro que ganhava· era para 
vinho. As noites nãio sei onde 
as passava. Em CMa ... ~orne, 
brigas e 1ágrim.as. De há três 
meses para cá esse homem é 
um modelar chefe de família. 
Ainda no Natal era a mulher 
quem o convidava a beber 
qualquer coisa lá em casa e ele 
não aceita por princípio. As 
orações da mulher, agora, são 
de acção de graças. Causa&? 
Não sei ! Simplesln.ente sei do 
segntinte: até essa aJtura esta
vam a viver numa casa em que, 
segundo a expressão de um dos 
filh0!'3 «quando a gente olha pa
ra o ar vê as estrelas». Isto 
quando estavam na cama, e n<> 
verã,o. Nas noites de chuva era 
diferente. O pai mais a mãe 
em cima da cama de guarda
-chuva armado e os filhos ar
rumados debaixo da mesma 
cama. Wo até há três meses, 
data em que passaram para 
uma casa do tcDrn. em boas e-011-

dições. f: eloquente, nãp acha? 
01lhe, Senhor Padre Carilos, 

a primeira carta é já para in
comodá-lo. Para já, tenho à 
minha espera duas cozinhas 
que se abaJteram agora no in
verno e uma casa para uma 
outra família. Nas cozinhrus 
espero gastar p.ouco runheiro 
pois tenciono pedir a colabora
ção de rapazes agráriOB que, 
segundo julgo, darão o seu tra
balho. A dificuldade maior é 
para a casa. Já tenho quem dê 
a madeir a . .Mas o r esto ... sou se
rruinarista ainda!... Talvez V. 
pudesse dar um.a ajuda. ObrL 
gado e ... conte comigo! Espero 
resposta urgente para ver o que 
se fará. E9ta é uma das tais fa.. 

mílias, nova a.inda, que se está 
a desagregar e onde falta o fun
damental: o Amor. E isto é cla
ro com todas as suas consequên
cias. Tenho a certeza que uma 
casa trans:tormaria por comple
to esta família. Fico esperando 
rooposta. Sei que terá muitos 
casos a atender e é por isso que 
nem sei como ltive w ragem pa
ra llhe falar neste assunto. Con
tudo, também sei que os que 
não têm casos a atender não 
são os mais aptps a rooolver 
problemas destes. Diga-me 
qualquer coisa. Ensine-me a so
frer, a amar e a viver com os 
pobres. Quero ter uma vida 
atormentada, desinstrulada por 
causa deles. Fala....se muito de 
«almas» e muito pouco de <ho
mens» - alma e corpo. A nós, 
acho que deve interessar o ho
mem complelto. Desejaria viver 
intensamente estes prohl:emas. 
Para isso me estou preparan
d<>». 

I ~ 
cEra só para fazer o fave>r 

E nada m.ais, a não ser os 
votos de que 0 SenllC>r vos cu
mule das Suas melhores graças, 
para que possais continuar a 
boa missão de desordeiros, s0-
bretudo altravés do Desordeiro
-Mor: «0 Gaialto». 

« Venqo satisfazer o paga
mento do vosso :interessante 
jornal - intere'SSante como 
altamente educativo>. 

Junto uma nota, pedindo 
desculpa do pCl!UCO que dou: 
apesar de pobre vou repartin
do um «bocadinhO'» por todas 
as obras». 

«Meu a.migo, porque todos o sã.o aqueles cujol coraçãio pal
pita. de entusia.smQI pela. mesma OBRA, a.gradeei.a. o envio para. 
a. minha morada do nosso jornal que tenha lido a.ssidupimente 
mas que agora. senti necessidade de ter pessoalmente, porque 
me facilita. bastante mais a. leitura. tê.lo sempre à. minha. dis'
pooiçã.o. Cá o espero p<>is, se quizer já o desta quinzena, no IDlleUi 

qutarto do Seminário doo Olivais. Quem s.ou? Um grande a.migo 
do «Gaia.to». 

• 
O FAtVlOSO 
COM «0 GAIA TO» NÃO 

FAÇO CONTAS 
«Não sei se sim ou não paguei: Com 

o Gaiato não faço contas -- pago 
sempre o que me lembram. 

Assim incluo wna nota de 20$00 
para pagamento, pois, e isso me 
interessa qlie na ficha esteja saldado, 
embora, daqui a pouco, me digam 
que ainda devo, pois pago de novo 
e com sabsfação». 

«0 nosso querido jornal «0 Gaiato» 
de que sou assinante, é daqueles 
valores que não são susceptiveis de 
pagamento. Mas precisa de viver, e, 
para que viva, importa que seja ali
mentado. É nesse sentido e neste 
estado de alma que envio 100$00 
para que eu tenha legitimidade d e 
haurlr nas suas fontes límpidas a su
bstância espiritual que permite Vi
ver para além da vida terrena». 

ôBULO DA VIúVA 
«Envio o vale de 30$00 para pagar 

a assinatura do «Gaiato». 
Peço desculpa de só agora o en

viar, mas os meus 68 anos fazem-me 
ser já muito descu;dada e esquecida. 

É o jornalzinho que sempre rece· 
bo com agrado, pois é o arauto que 
fala a todos os corações, só tenho 
pena de não poder fazer bem, pois é 
do pouco que recebo dos meus 
filhos para meu sustento>>. 

«Tive hoje a grande alegria de 
receber o nosso querido jornal 
«0 Gaiato» de que tantas saudades 
tinha. 

Até que erúim e de avião 1 Isso 
deve sobrecarregar-vos, não é ver
dade? 

Na minha viuvês encontro esse 
fiel e dedicado amigo que 
tanto consolo infiltra nas almas colo
ridas pelos desgostos e nelas dá âni
mo para suportarmos o destino com 
paciência e coragem. 

Já que não tenho alegria, quero 
com o meu pequenino óbulo espa 
lhar alguma, ainda que pequeNl». 



DEVIA ENTRAR EM TODOS OS LARES 

«Apesar de já estar em falta com o pagamento do meu jornal em 
2 anos, ainda não era este mês que podia dispôr da importância que 
estou em divida. 

Mas depois de ler o jornal «0 Gaiato» alguma coisa me disse 
que eu também devia entrar na procissão, com as minhas· migalhas. 

Se Vós soubesseis como aprecio o nosso Gaiato ! 
No dia em que chega não adormeço, sem o ler de ponta a ponta. 

Devia entrar em todos os lares e ser lido em conjunto». 

«É pena que este jornalinho, pe
queno no tamanho, mas tão grande 
no seu conteúdo, não entre em 
todos os lares do mundo ; até dos 
que dizem não crer na existência 
de Deus, porque não tardana muito, 
que dessem o dito por não dito ... » 

«Como o Céu nunca diz que não à 
prece da inocência, peço-vos que 
nas· vossas orações pedis a Jesus 
pelo bom futuro de um pequenino 
vindo da rua como vós e, que o 
tenho em minha casa. Que Cristo 
o ampare e a todos. 

Como seria bom que todos conhe
cessem o Gaiato, e assim aprendes
sem a amar, e a sentir a dor, a voz 
dos necessitados, como se sua fos
se? ... Que Nosso Senhor abençoe e 

derrame a sua Benção para a Obra 
da Rua, e pelos que nela traba
lham». 

«Quando leio o vosso jornal co
movo-me tanto que não posso deixar 
de chorar,tãc. grande, salutar e sim
ples ao mesmo tempo é a vossa dou
trina ! Permitisse Deus que todos 
lessem com o coração aberto à sua 
mensagem.. . seria o fim de tantos 
males que nos afligem e parecem 
sem solução. 

O apêlo que, já por mais de uma 
vez, li no «Gaiato» a pedir alguém 
que quei!-a dar-se ao «Calvário» 
atrai-me tanto que só o facto de ter 
deveres de famllia a quem faço 
grande falta pois sou esposa e Mãe, 
me pode deter. Oxalá que em breve 
algum coração seja tocado ... » 

NELE ESTA VIVA A . CARIDADE 
ffE aproveito a oportunidade - e nunca será demais - para 

declarar quanto me tem sido preciosa a sua leitura. Nêle está viva a 
Caridade de que em tantos livros se falà como de coisa morta e que 
tantos de nós praticamos como se ela se reduzisse à «esmolazinha» 
que se dá para afastar um quadro que não nos deixa viver sem 
remorsos». 

«Embora os muitos ãfazeres m€ impeçam de acompanhar a vida 
da Casa do Gaiato como gostaria, nem p.>r isso deixo de ter a Vossa 
Obra no coração. A leitura do Gaiato provoca sempre em mim um 
mi3to de prazer e de dor, resultado do bem que se faz e do tanto que há 
ainda que fazer. 

Ando atrazado nas minhas contribuições mas não esquecido. 
O Gaiato, facho a alumiar o caminho da Caridade, não o deixaria». 

DIVIDA SAGRADA 

«Se eu quizesse responder porque 
me atrasei tanto na liquidação desta 
divida que considero de sagrada, 
não saberia responder. Deus tem
-me ajudado tanto e eu tão mau pago 
tenho dado, não deixando, embora, 
de apreciar e admirar essa extraor
dinária OBRA! 

Peço humildemente perdão e 
procurarei, no futuro, ser mais 
pontual». 

«Esta velhinha de 90 anos com 
essa grande velhice não mandou a 
tempo o que sempre tem feito 
mandar : uma migalhita para o jantar 
do Gaiato a 25. Mas como antes 
tarde do que nunca ai vai ela e 
mais 20 para a assinatura». 

«Já há um ano que me tornei assi
nante de «0 Gaiato» e ainda não 
enviei um centavo para pagar a 
assinatura. Aqui me venho peni
tenciar, compensando o meu des
leixo como atenuante o facto da 
agrura da vida militar vivida aqui 
em Angola, presentemente. Só me 
lembro que devo a assinatura quan
do me chega às mãos, pontualmente, 
para me lembrar de Paço de Sousa 
e da Casa do Gaiato e dos muitos 
rapazes gaiatos que me passaram 
pelas mãos no R. I. 6 no Porto. De 
todos guardo as melhores recorda
ções, assim como do Pai Américo 
que às vezes os visitava no seu 
quartel. 

Brevemente receberá V. o meu 
óbulo que irá junto com o pedi
do de muita desculpa pela ininha 
falta. Em penitência de tal, compro
meto-me a divulgar o jornal «0 
Gaiato» e a envidar todos os es-

fôrços para conseguir mais assinan
tes». 

«Tenho o gosto de incluir o vale 
postal de Esc. 100$00, importância 
que já há muito andava no meu pen
samento por estar de facto em divida 
perante V. e perante DEUS. 

Peço me perdoem a falta e o 
atrazo e continuem a mimosear-me 
com o vosso «Gaiato». 

Agradeço também a fineza de 
me informarem quantas anuidades 
faltam liquidar pois, como o tempo 
passa mais depressa do que dese
jamos, não sei se ainda ficarei em 
dívida material ... já que a divida 
espiritual jámais a poderei saldár». 

HOMENS D'AMANHA 
«Sou o vosso amiguinho, Luis Mi

guel, tenho 3 aninhos, e por isso é a 
minha mamã que vos escreve. 

Peço-vos o favor de me mandarem 
dizer quanto tenho a pagar-vos pois 
ainda nada vos mandei. 

Muitos beijinhos para todos os 
Gaiatos e desejos de muitas felici
dades para a vossa obra». 

~ 

f<Nas mãos de meus Paizinhos 
aqui estou novamente para lhe 
entregar uma pequenina quantia 
para ajuda da assinatura do jornal 
f<O Gaiato», que, embora pequenina 
como sou, com 3 anos e meio, o 
recebo com alegria, para os meus 
Paizinhos o lerem. Quando eu puder 
chegar a ler, poderei compreender 
a mensagem de Deus, toda de amor 
e caridade para com o nosso Próxi
mo, mormente o pobrezinho. 

Até lá, peço a Jesus que proteja 
duas casinhas : - a vossa e a dos 
meus paizinhos, para poder conti
nuar ligada pelo coração à Casa do 
Gaiato». 

O EVANGELHO VIVO 

«Venho comunica.i·-lhe que já estou em atrazo há mais <l.e 
doi.s anos com a assinaitui·a dOI jornal. Não tem sido por vontade 
de não pagar mas sim pelas oscilações constantes da minha vida. 

Essa intranquilidade de e.~pírito tem-me absorvido todas 
as faculidades, p-01· is.~o, a causa do1 meu desleixo. 

Peço..lhe do fundo da alma que continue a enviar-me o 
J ornaJ. dadp que oi mesmo tem para mim um sabor especial. É 
ele a traduçã<> prática do Evangelho. É o Evangelho vivido, 
o mesullO será dizer que é CristQI vivido na pessoa dos pobres, 
dado que Ele disse que quem recebe m pobres a Ele próprio· o 
recebe. Se o Cristianismo é de carácter prático, isto é, há-de ser 
pralticado e não só pregado e teórico, o JornaJ, do Gaiato - re
flexo de uma obra col-0nsal e praticada - é -0 Cristianismo puro 
e essencial. 

É a Obra da Rua o Cristiani'UI1o na sua essência : sem 
prática dos ensinamentos de Cristo não há Cristianismo Será 
portanto, a Obra do Pai Américo sinónimo de Cristo, outr~' Cris
to, a adaptação dos Evangelhos à vida, uma vez que os Evange... 
1hos têm como fim essencial e único 0 serem vividos. Det3te mp
do, considero a Obra d<> Pai Améri~o imor:tal porque .tem a sua 
raiz, a sua origem em Deus». 

«Nãio posso deixar de mani
festar a minha gratidão ao 
Senhor nosso Deus por ter pro
porcionado que chegasse às 
minhas mãos pecadoras este 
grande Jornal «0 Gaiato». 
Através dele quanto bem te. 
nho recebido!... Muito e muito 
0órigada a todos. Que Deus vos 
abençôe · e conceda as fiorças 
necessárias para prosseguir 
nesta Grande Obra.. 

Louvado seja Nooso Senhor 
Jesus Cristo». 

«Pelo bem «espiritual» que este 
jornal me tem proporcionado du. 
rànt~e a sua publicação só tenho 
a dizer: - muito obrigada e que 
Deus lhes pague». 

«Todavia quero apresentar as 
minhas desculpas, de só agora 
acordar com a remessa do Jornal, 
mas creia que tiodos os dias, no 
pensamento, está ligado com o 
nosso Pai Américo. Sem ele, já 
nào posso viver, e sem o jornal, 
«0 Cai.ato». 

«Para pagamento da minha 
assinatura, junto 50$00. 

Eles precisam do vosso jornal,, 
como de pão para a boca. 

Há dois anos, a minha mãe 
teue uma congestão cerebral e fi
cou uma senhora in:utilizada, e 
re.sumin<k>, o meu pai, priT1JCipal. 
mente não se coro.'orma e pensa 
que só ele - foi atingido por 
tal fat.alúlade ... 

Mandem sem demora .o vosso 
«Gaiato». Tenho fé que ajudará 
muito. 

Ele sairá daquele egoisnw de 
que só ele sofre! 

6.reio que meu pai esqueceu to

das as rews que minha avó lhe 
ensinou ern pequenino, e isso lhe 
tem feito muita falta à vida toda. 
Ao ler o vosso jornal,, seu espírito 
há-de iluminar-se, tenho té. 

Neste momento, as minhas fi
nanças, estão imensamente mal, 
para lhes mandar dinheiro. para 
a assinatura, mas sei, tenho a 
certeza que isso não vai impe
dir de mandarem o jornal,. 
Aqui na minha freguesia em Lis
boa, sou vicentina, e sei, aprendi 
que a fdta de dinheiro nunca im
ped:e de irmos com uma úleia pa
ra a frente. V.ou mandar-vos meia 
dwzia de selos que tenho em casa 
e logo me seja possível mando o 
dinheiro da assinatura. 

Tive de dar já este mês, não o 
lastimo, mas dei cento e tal escu. 
dos de esnwúi.s do meu bolso o 

\ . 
que me arrumou». 

CONTINUAMOS FIRMES 
«Como habitualmente embora com 

ligeiro atrazo, junto segue o vale 
de correio relativo a assinaturas de 
um grupo de funcionários dos CTT. 

Continuamos firmes e unidos no 
mesmo ideal, pena é que a vida in
tensa que levamos nos desvie tanto 
dos nossos irmãos pobres». 

«Sai de Vila Real no começo de 
Agosto do ano próximo passado e 
desde ai para cá nunca mais me 
chegou às mãos o «Gaiato». E fez-me 
tanta falta! .. . » 

~ 

«Envio 50$00 para a assinatura do 
jornal, pois não quero passar sem 
ele ; quando se aproxima a entrega 
dele, vou sempre ver à caixa do 
correio,ver quando ele chega, para 
o ler ... Gosto muito de ver os ami
gos que a Obra tem. Ainda não tive 
o prazer de arranjar um assinante 
sequer, mas por outro lado, tenho 
pessoas amigas que vão ai ou man
dam aquilo que podem, que sejam 
amigos corno eu sou, sempre que 
possamos não nos esquecere
mos». 

«Tal corno nos anos transactos, 
venho desobrigar-me, a fim de 
merecer nova obrigação. 

Não sendo pessoa de grandes 
recursos, confesso-me, no entanto, 
pouco sujeito ao sacrifício, talvez 
porque a fogueira que vai crepitan
do dentro de mim, ainda não tenha 
eliminado toda a frialdade da indi
ferença. Porém, devo dizê-lo, pela 
verdade, que sorvo àvidamente o 
precioso combustivel dessa fogueira 
-o Famoso». 

DESABAFOS D'ALMA 
<<Admiradora incondicional da Obra 

ímpar que Pai Américo nos legou, 
eu peço a Deus nos ajude para a 
podermos ajudar também. Peço 
ainda que os «Gaiatos» me recor
dem nas suas orações, para que 
esta alma quase arredia possa voltar 
ao Bom Caminho. Lembrem-se de 
de mim, sim Senhores Padres? Ne
cessito tanto de ajuda moral. . . Que 
as migalhas de matéria que para ai 
envio hoje e que peço a Deus me 
ajude a enviar muitas vezes, ajudem 
um pouco a mitigar a fome espiri
tual que sinto. Que ao menos a minha 
Fé continue a ser mantida através de 
todas as agruras da vida». 

~ 

«Há anos que estou em divida 
de 100$00 para com a Casa do Gaia
to, pois ainda o Servo de Deus Pai 
Américo era vivo. Não é a falta do 
necessário, pois Deus tem-me dado 
até um pouco de supérfluo. Tem 
sido um imperdoável desleixo da 
minha parte. Para me penitenciar, 
segue o dobro, embora em moeda 
desta província. 

Tenho tido o prazer espiritual de 
ler todos os números de «0 Famo
so», de ponta a ponta, que me tem 
aparecido aqui no escritório dirigi
dos a um assinante que os não lê, e 
cada vez o aprecio mais, mas quero 
de algum modo cooperar numa obra 
tão de Deus, fazendo-me assinante. 

Se mencionarem esta importância 
recebida, nas colunas de «0 F AMO
SO», peço não mencionem o meu 
nome, pois não desejo que alguém 
mais tenha conhecimento disso, 
além de Vós e Deus». 

Nã0 quero deixar de teste
munhar, ao mesmo tempo, o 
meu sincero agradecimento pe
lo bem que a sua leitura tem 
feito à minha alma, por me eD
sinar a amar maiR a Deus e ao 
próximo, como tanlt0 nooessi
W». DELICADEZA CRISTÃ 

«Leio sempre todo «0 Gaia. 
ta» com o interesse dos primei
ros tempos. Tão pequeno em 
tamanho é o maior jornal que 
conheço em verdade. Pe.)O a. 
Deus que ele continue sempre a 
defender os «pequenos» e a 
mostrar ..nos que Justiça e 
Amor são inseparáveis». 

«Sou vossa assinante antiga. 
Hoje ao ler o vosso jornal,, tive 
uma inspiração. 

Pedir-vos que o mandem, tam
bém para casa de meu..s pais em 
Coimbra. 

«o assinante n.• 21106 vem contrictamente declarar-se em grande 
falta pois já deve a sua assinatura há muito tempo 1 Nem sabe já desde 
quando... Nem ao menos sabe se receberam o primeiro pagamento 
enviado dentro de uma carta. Por isso junta um vale de 100$00. 

Espero assim ficar mais ou menos em dia com o jornal mas, ai 
de miml, como gostaria também de estar em dia com a Obra daRual 
Como, no entanto, jornal e Obra são um todo vai o pagamento da assi
natura mais à larga ... mas não muito, reconheço. 

Agradeço o envio do jornal mesmo durante estes meses em que 
estive em falta. É aliás linha de rumo que apregoam e eu creio que 
dará bons frutos. Assim os homens fossem bons. Mas eu por exemplo 
sou tão imperfeito. Que Deus me ajude a ser melhor e Vós todos os da 
Casa do Gaiato tenham sempre o conforto das bençãos do Senhor1>. 

«A frieza do nosso século, a que uns chamam das luzes e outros 
das trevas, também tocou, e muito profundamente, o meu pobre cora
ção que cada vez se sente mais tendente a arrefecer até ao gêlo. 

Fui sacudido pela ideia de que estou um pouco atrasado com a 
assinatura de «0 FAMOSO», pequeno mas gigante periódico que nem 
um só português que se presa devia deixar de ler e assinar. 

Pedindo desculpa de só agora o fazer junto envio 50$00 para actua
lização( ?) de minha assinatura>>. 



COIMBRA 
de de este ano se exibir na festa do 
Avenida. Já escolhemos a peça, mas 
é capaz de ficar tudo em águas de ba
calhau, pois o Snr. P.e Horácio não 
nos liga boia. Raro cá aparece e, 
quando vem, traz sempre bilhete de 
volta-rápido. Só liga aos de Miranda. 

Não sabemos aonde é que isto vai 
parar. O chefe é novo e um pouco 
peneiras e a Senhora já está cansada 
de nos aturar. 

Vamos lá a ver se todos ternos juízo 
e se a barca vai ou não vai ! 

Um de Nós 

HELE M 
. A VENDA DO JORNAL - Já há 
bastante tempo que nós andamos a 
vender o jornal, mas ainda há cá em 
Viseu pessoas que não nos conhecem 
e nem conhecem a Obra. 

As meninas que andam a vender 
o jornal são oito, e eu também faço 
parte. Quando chega o domingo da 
venda e está muito frio, algumas 
pessoas dizem-nos assim: 

- ó meninas, era melhor ficarem 
na cama, pois está tanto frio ! 

Se chove dizem: 
- Coitadinhas, mandarem-nas pa

ra a rua com um tempo destes! 
Mas põem-se a andar e não nos 

compram o jornal para nós irmos 
depressa para casa .. . 

Os bons fregueses querem sem
pre o jornal e quando chove é que 
têm mais tempo para o ler. Por isso 
não podemos ficar em casa. Vender 
o jornal é uma obrigação como outra 
qualquer. Enquanto nós vendemos 
as outras Belenitas estão em casa, 
a fazer outros trabalhos. 

Antigamente certas meninas não 
se despachavam a vender os jornais, 
mas agora já espevitaram, porque 
prometeram prendas às que os 
vendessem todos. 

Andávamos todas ao desafio para 
ver quem é que os vendia. Neste 
último domingo, como a senhora 
D. Fernanda e a Madrinha não apare
ceram lá, para nos lembrarem as 
prendas, houve meninas que vende
ram poucos. A nossa Mãe r: :ou zan
gada e disse que para ela so ~nharn 
valor as que o vendessem sem ser 
por am •r à prenda. As que nat se 
esforçam para vender não cumprem 
o seu dever. 

E o dinheiro que trazemos para 
cas:i serve para comprar coisas 
que valem mais do que os brinque
dos. Além disso nós temos sempre 
brinquedos, graças a Deus. 

Tomaram muitas meninas ter brin
quedos como nós temos. 

Desde que veio no jornal a dizer 
que iamos arranjar uma casa maior, 
as pessoas andam sempre a pergun
tar-nos se já mudámos, mas muitas 
não pensam que não pode haver 
casa nova sem chnheiro. 

Num domingo uma senhora disse
·rne assim: 

-Vocês nem precisam de ser 
ajudadas, pois andais tão bem ves
tidas ... É que eu trazia uma boa capa 
e uns sapatos grossos. Se eu andasse 
à chuva diziam: 

- Ai coitadinha 1 
Nós andamos vestidas com a roupa 

que as pessoas amigas nos dão. Se 
nós andàssemos mal ajeitadas o que 
nos haviam de dizer ... 

Alguns vestidos e casacos com que 
saimos já têm tantos anos como Be
lém, além dos que já tinham antes 
de serem nossos. O que são é muito 
poupados e mudam de donas à me
dida que nós crescemos. 

Nós contamos em casa isto e outras 
coisas que ouvimos dizer de nós e a 
nossa Mãe disse que eu havia de as 
escrever pró jornal. Mas graças a 

Deus são poucas as pessoas que di
zem mal e muitas as que dizem bem. 

Depois foi buscar a «Escola Por
tuguesa>> onde vem a história do 
velho, o rapaz e o burro, para nós 
lermos. Acabo com estes três versos 
da história : 

«-Do que observo ·me confundo! 
Por mais que a gente se mate 
nunca tapa a boca ao mundo.» 

Fátima 

Notícias da Cnn
f erência da nossa 

Aldeia · 
O QUE RECEBEMOS - Ainda não 
desfaleceu o movimento em prol 
dos medicam.entoa. Temos, hoje, 
uma encomenda deles vindos de 
Beja. E mais 100$00 de Lisboa, 
com esta legenda: «oxalá outros 
assinantes sejam. também alumia· 
dos para vos ajudar nesta despe· 
sa». Assim. todo o mundo ouça! 

Agora, registam.os a presença de 
Alice Pequena, que foi da Fál:.rica 
de Tabacos do Porto, já encerrada. 
Estes 100$00 são amaçados em 
lágrim.as - mas Deus há-de fa
zê-los render cem por um. Segue 
Torres Vedras, com 15$00. E Bra· 
gança com 10$00. E Porto, com 
50$00, pela mão do assinante 259. 
É dos primeiros! Mais 100$00 da 
Chenop, e 10$00 ainda do Porto, 
por intermédio de duas assinantes 
da R. das Taipas e R. da Aleg1la. 
Madalena-Gaia, comparece com 
100$00. E metade dos Funcionários 
do Posto Fiscal da I. G. F. junto 
junto da Fábrica da Companhia 
Lusitana de Fosforos e de alguns 
empregados da mesma Empreza. 
Mais 40$00 da assinante 17022 que 
faça chuva faça sol é uma presen
ça habitual. De Lisboa, o Eng. 
H. F., nosso grande amigo, apre
senta-se com 50$00. E o dobro de 
um senhor Tavares, de algures. 
E 20$00 de Alhandra. E 25$00 de 
Figueira de Castelo Rodrigo. E 
outra vez Porto, com 20$00 
e mais 20$00 de uma assinante da 
Rua das Taipas. Torna a Invicta 
com outros 20$00, da assinante 
16419. Com licença de todos, 
senhores e senhoras, viva o Porto 1 
Nós, pela letra, fá conhecemos 
muitos amigos. É o caso de um 
médico das, Caldas da Rainha, 
cuja presença é repetida muitas 
vezes anónimamente - como 
é timbre do Famoso. Mais 120$00 do 
assinante 19.205.E mais roupa de 
Santo Tirso acompanhada de 20$00 
«em cumprimento de uma pro
messa». E que jeito ela fez! Mais 
20$00 da assinante 17740 «em su
frágio da alma de meu querido pai 
que, no próximo dia 17, faz 32 
anos que Deus o chamou para a 
Eternidade». Mais clnquenta es
cudos, da assinante 24142, de 
Lisboa. Foi o que nos coube na 
divisão do «bolo».E mais 20$00 de 
Damaia e metade de «Uma Maria» 
entregues no Espelho da Moda. 
E o dobro «pelo bom resultado de 
um exame»,da Estrada da Circun
valação Exterior - Porto. Final
mente, de Chão Verde-Rio Tinto, 
uma cliente muito amiga da nossa 
tipografia comparece com 26$00, 
excedente do pagamento de um 
trabalho. Para todos os nossos 
amigos um muito obrigado. E que 
Deus lhes pague. 

Júlio Mendes 

«© · r!}aialo» . * 
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Mais um quadra de beleza. E o Bartolomeu, arrepiada - sem for

ças para trabalhar! ... 

Esta é de Dezembro de 1927. 
Continua na linha apologéJtica 
de outras cartas que já lhe co
nhecemos. 

Uma. vez que não vou visi
tar-vos este Na.tal, quero man
dar-te a minha palavra. em ex.. 
tensas regras, sinoera e juvenil, 
para que nas extensas horas 
das noites que ooITem, tu pos
sas avaliar e talvez sentir, o 
excesso de Vida. que me conso. 
me. 

Viver escondido dentro de 
nós mesmos no mundo das fór. 
mas, das coces e dos s.ons ; de.s
presar a vida que 'toda a gente 
procura, para a gosar muito 

PAI AM~RICO 

suavemente no amor de Deus 
e dos homens, procurand'O-os 
sem contudo nos procurar; sen. 
tir tudo e todos como quem não 
sente nada-é assim, à primeL 
ra vista., uma romantica qui. 
mera de homens que escrevem 
especiosas ideias para os outros 
e seguem outras pa.ra si. Pa
rece, mas não é. Esta é a. vida 
que vale a pena viver e que se 
vive com alegria. É a minha 
vida! 

É muito difícil levar o ver
dadeiro conceito da. divindade 
á gente que tem o habito de 
esoolher para si o Deus qu.e 
ma.is lhe convém, mas a tua 
carta. deu.me a este respeito 
impressões tam gratas que eu 
suponho a tu.a atitude intelec. 
tual verdadeira.mente equili
brada e vou arriscar duas pa. 
lavras proveitosas e interessa.n. 
tes: 

Deus é um.a palavra com que 
tu não exprimes a ideia da di
vindade; porque, bem vês, se 
nós, em rigor, só damos um no
me àquilo que conhecemos, no'
m<e tanto ma.is adequado 
quanto ma.is completo fôr o 
conhecimento que temos do 
objecto e tanto assim é que 
as crianças 'só chamam pe. 
las coisas à medida que 
as conhecem, certo é que o no. 
me da coisa implica sempre a 
s/ definição. Ora. se nós não 
conhecemos Deus, como defi
ni.Lo ou ter dEle uma ideia 
precisa? Por isso tomemos esta 
palavra. como simples apelativo 

e sigamos outro caminho, em 
cata da. ideia. 

Toda a gente subscreve o 
facto insofismável da. supre
macia do espírito sobre a ma
teri&. A gra.ndesa material dos 
povos nunca lhes sobreviveu 
enquanto que a força que os 
levantou nas letras, na. arte, 
no génio e na virtude, a.traves. 
sa os tempos nas asas da imor -
talidade. Por isso, quanto o 
mundo tem de grande e a vida 
de precioso é obra do pensamen. 
to e se, por outro la.do, o con. 
ceito que se faz da. divin
dade é tamanho que é pre. 
cisaanente n 'ele, fora de nós, 
que procuramos a última 
razão do ser, aonde te parece 
que devemos cruocar Deus se. 
não nas f oI1;as espirituais do 
universo? Temos já encontra.do 
uma. ideia suficiente da Divin
dade. 

Força espiritual, dizia eu; 
que qualidade de força? Será 
um elemento imenso, anónimo, 
indefinido, confundindo.se va
gamente oom as coisas e pes
soas, sem existência indepen. 
dente nem realidade objectiva 
e assim Deus e Natureza seria 
uma e a mesma. coisa '1 Teremos 
que esta força misteriosa será 
um mero sentimento deleitá. 
v.el, simples norma de morali
dade dos nossos actos fora 
do alcance da consciência 
e da razão '1 O conceito 
desta força ou divindade 
será porventura uma coisa a 
tal p-0nto indiferente que Jupi. 

15 de Marco 
!> 

As 21,30 

AVEIRENSE 
Os bilhetes para a nossa. festa 

já se encontram à venda no Tea.. 
tr0 Aveirense, e na Fotografia 
Henrique Ramos, Av. Dr. Lou-

renço Peixinho 



ter, Confucio, Mithara, Allah, 
Deus, manipanços, Natureza, 
Grande Arquiteto, crenças, or~ -
culos, crendices, misterios, bru
xedos, sacrifícios, iniciações, 
catedrais, mesquitas, sinagogas, 
pagodes, desertos, bosques, -
tudo serve e tndd convém por -
que tudo indüerentemente sa. 
tisfaz a insuficiência do homem 
e responde ao desejo de Deus, 
inato, não que se trate de uma 
realidade concreta 1 Segura. 
mente não, e VMlTos já demons. 
trar. · 

A experiência. ensina-nos 
que quando o homen;i se 
volta para a divindade, 
qualquer que seja o con. 
ceito que d 'ela. forma, é 
sempre para «pedir». O de. 
sejo de independencia e o 
reOO!nhecimento de indigencia, 
são irmãos gémeos, que cami. 
nham sempre de braço da.do 
pelos nossos anos fora. A par 
da _ realidade das aparências, 
- «p0$Suir; g-osar», - anda a 
rialidade dos factos, - «pedir, 
sofrer». - Pedir o quê? Tudo. 
Pe.dir a. quem? Eis a. questü.o. 
Examinemos as coisas na ma. 
neira corrente de viver. O que 
pedimos nós? O que precisa
mos. A quem pedi.mos nós? A 
um indivíduo independente, 
responsável, consciente e com 
tanto mais vehemencia. quanto 
maior é o poder d'ele e o inte. 
resse' c~ que nos serve. Assim 
praticas tu, quando precisas 
alguma. coisa. de alguém. Se as 
coisas se passam assim na vida 
natural ou física, porque não 
na sobrenatural ou me'tafísi. 
ca '/ Porque esta não exclue, 
antes supõe aquela. Es.tá em 
relação, não mni contradição. 
Por consequencia, vindo de 
traz coon a ideia suficiente 
da divindade oolO'Ca.da nas for
ças espirituais, vamos agora 
restringir essa força a uma 
pessoa independente, responsá
vel, consciente, fora. e acima de 
nós, poderosa, interessada e 
inra.terial. Esta qualidade que 
a torna especificamente dife. 
rente das p.ess<ms a. qu.em; pe. 
dimos na. vida actual, escapa.te 
naturalmente aos sentidos, mas 
não á inteligencia. E caida uma 
vez es'ta Pessoa na esfera da t/ 
inteligencia, de novo te foge 
para os ambitos do infinito por
que nós, limitados, não p.odemos 
compreender o ilimitado. As
sim como tu não encaras () sol, 
que excede a capacidade da re. 
tina, tambem não encaras Deus, 
que excede a da inteligencia, 
mas a ria.lida.de das duas exis
tencias é .nm.nifesta.. Por isso, 
bem vês, o platonismo da di-

AVENIDA 
DE 

COIMBRA 

vinda.de é uma maneira erronia 
de a compreender. 
~A pr ova mais evidente desta 

personalidade incisiva de Deus 
é a maneira rial e misteriosa 
como Ele tra.nsfü>rma os ho
mens. São ordinariamente ho
mens de rara inteligencia, cer
tos transforma.dos, que t endo 
antes combatido a verdade, 
r ::;-o-ra, por razões de que a s/ 
razão não sabe dar oonta, alis
t<:m nas fileiras os nomes, sol
dados de Jesus Cristo. Tenho 
lid::> alguns dos mais recentes, 
a.gora que este assunto tanto 
me interessa, e tu não imaginas 
o vig~r prodigioso das suas 
obras e da s/ letra; e conto 
ouvir um que está convidado 
pelo Lente Serras e Silva a vir 
a esta Briosa, dar uma serie de 
conferências, ex.advogado com 
banca. em Paris e actual frade 
dominicano. Simplesmente ex
traordinario. Mas de todos, o 
maior e .o mais antigo, é sem 
duvida Paulo de Tarso, como 
se depreende do vigor da. sua 
convicção nas 14 epistolas que 
chegaram até nós, com tanto 
valor hist6rico como as de ~·ir -
gílio ou Dante. Seria interes
sante e agradável dar.te agora 
um b'.lcadinho de história aon. 
de aparecesse ai0 mesmo tempo 
a história de S. Paulo, mas se. 
ria fugir muito ao meu propó
sito Basta que saibas que 
ele · era tJ discípulo afei
ço,a.do de Gamaliel, judeu 
contemporâneo de Jesus e co. 
mo o Mestre, judeu tambem. 
A figura insinuante e m.a.ges
tosa do Nazareno surgira das 
bandas da Galileia, todo gra.i_;a, 
hu.milda.de, amor! Dizia tão 
bem, tanta simplicidade e mei
guice, falava tanto à al.ima das 
gentes ! Era judeu, o filho do 
carpinteiro. E agora entra. 
ra. na. cidade, assento dos 
Pretores Romanos e dos dou. 
tores da Lei de Moisés. Ga
maliel era ali, na. giria. d 'hoje, 
um sabio de reputação mun
dial. S~re penetrante e a.do
ravel, o Nazareno increpava os 
interpretes dos livros santos e 
oonfessava-se rei ... d 'um reino 
que não era deste mundo. O 
quê? Rei'/ Sim, os judeus espe. 
ravam um rei; nEmll era outra 
coisa o seu Messias. Um rei f-or. 
te, poderoso, de magestade e 
glória que os levasse a esma
gar os egípcios e os babi
lónios e todos os outros 
pGvos que até ali os tinham 
esmagado. Agora mesmo, sob 
as patas de RO!lllR, escarnio da 
Grecia e de toda a gente, dese. 
java.m eles mais do que nunca 
o seu rei libertador. Este rei, 

18 de Março 
Às 21 ,30 

Os bilhetes para a nossa festa. 
já estão à venda: no Lar do Gaia
to, Telefone 24648; Casa. do Cas
telo, Rua da Sofia ; e nas bilhe-

teiras do Teatro Avenida. 

UM MANTO DE .. 
Â AO ALTO: Constantino e Faus

tino - o preto no 
branco! 

AO LADO : No recanto poético, 
sob o arco das esco
las, colhemos uma 

beleza sem par! _____________ ..,. 
sim. Mas um aventureiro que 
pregava a igualdade ... eles, os 
judeus, rafJa superior, circun
cida.dos, com direitos sobre to
dos os i: ovos, - eles egua.is 
aos outros! Mate.se o intrujão. 

Con tinuo na pá gina l'c>is 

NE V E SOBRE A NOSSA ALDEIA 

CHALES DE ORDINS --
Mãe e filha. Mãe viúva, 

filha doente. Idade que para
liza e doença que arruína. 
Eis o lar duma das nossas 
tecedeiras. 

Há tempos, mostrei uma 
necessidade e foram muitos 
a correr com generosidade. 
Muitos estenderam a sua mão 
cheia para encherem uma 
mão vazia. Hoje é outra mão 
vazia que se estende como 
tantas e tantas que, às claras 
ou às escuras, esperam quem 
as veja. Esta mão que hoje 
estendo, é mão escondida 
g:ue precisa descobrir-se. 
:t: que o frio pede roupa, a 
fome pede pão e a doença 
pede remédio e conforto. 

E, já que estendi a mão 
duma, deixem que estenda 
a mão de todas as tecedei
ras. Passou o Natal, épo
ca em que elas sentem 
mais a núudo baterem-lhe à 
porta, mas, muitos chailes 
ficaram à espera de vez 
para irem agasalhar alguém. 
E, como não se podem fazer 
mais enquanto estes não fo
rem, estamos em <<férias». 
Porém, o descanso só faz 
bem a quem está cansado . .. 
e se não for demais. 

As tecedeiras ainda não 
tivaam tanto trabá.lho que 
fosse suficiente para se can
sarem. E, se embora em fé
rias ainda no Inverno,que será 
no verão? Há também muitas 
camisolas. Façam encomen
das e verão que são boas e 
quentinhas. 

A chuva que tem sido 
muita, não deixa que se tra
balhe nos campos ou no 
monte.Como por aqui quase 
toda a gente vive_ dos cam-
' :-

pos, as dificuldades apa.,.e
cem. Para as tecedeiras, e o 
raios de sol cada carta ou 
postal que escrevem a pedir 
os seus trabalhos. Acreditem 
que foram muito poucos os 
que este mês me escreve
ram ;uma escassa me\a dúzia. 
Muito gostaria que o correio 
embaraçasse as tecedeiras 
e me embaraçasse a núm.Era 
sinal que o meu apelo foi 
ouvido e que Ordins não fora 
esquecido. 

Estarei a ser maçador? 
Perdoem .. . O Senhor manda 
bater uma e muitas vezes, 
oportnna e importnnamente. 

Porque mendigo para mui
tos, tenho que bater muitas 
vezes e a muitas portas. 
São muitos os que nos lêem; 

prouvera a Deus que 
todos conhecessem os traba
lhos das tecedeiras de Or
dins. E, porque não hão-de 
conhecê-los? 

Aqui vai o nosso muito 
obrigado pelos donativos 
que nos mandaram em selos, 
roupas e dinheiro. 

Aumentou o número das 
aprendizes. Como é belo 
ver algumas, pouco maiores 
qua as agulhas, muito alegres 
e despreocupadas a fazer 
malha e bater o tear ! 

Bem haja quem as ajuda a 
olhar sorridentes para a vida. 

Até Lisboa foram vinte e 

três chailes e um cobertor. 
De lá vieram donativos, mui
tas palavras de entusiasmo 
e desejos de boa ajuda. 

Para o Porto foram seis 
chailes e uma capa. Do Fnn
chal e da Terceira veio uma 
bela encomenda d e seis cha
les, 20 camisolas e um tapete. 

Foram mais três chailes 
para o Monte Estoril, 2 chai
les e duas pegas para Alco
baça, seis chailes para Fáti
ma e mais um e duas pegas 
para Nisa. 
. 15 pegas para a Murtosa, 

um chaile e duas cami
solas. Seguiram mais quatro 
chailes para Cernache, um 
para Alte, outro para Viana 
do Castelo, Coimbra, dois 
cobertores para Amadora, 
cinco camisolas para Miranda 
do Douro, uma para Castelo 
Branco, um chale para S. 
João da Madeira, duas echar
pes e seis pegas para Casais 
dos Penedos. 

Foi este o Natal das tece
deiras de Ordins. 

P. Pires 

Visado pela 

Comissão de Censura , 
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POBRES - é o nosso tema. , 
Não temos outro. «0 Gaiato» 
não sabe falar doutra coisa. 
Foi por eles e para eles 
que «0 Gaiato» nasceu. Para 
ser o seu arauto. Há-de sê-lo 
sempre enquanio for «0 Gai
ato». Eles são o nosso assun
to de meditação e o teor do 
nível da nossa vida. Quantas 
vezes me tem sab;do bem 
passar frio e fome ! . .. 

Eu tenho-me deixado sub
jugar. A rapidez com que o 
Senhor me pôs nas mãos uma 
casa para a cancerosa deu
-me um pouco de alento. 
Agora ando novamente em 
baixo. Tortura-me uma tris
teza interior que · não seí 
explicar. Domina a minha 
imaginação o panorama da 
barraca e as bichas que se 
puseram a caminho depois 
que a novidade correu veloz 
através das frestas empesta
das dos tugúrios. 

Oiço as queixas. Vejo a 
realidade. Ando subjugado. 
Esteve aqui já por duas vezes 
um casal a clamar: «arranje
-me uma casinha». Ele sofre 
de um.a doença nervosa que 
não lhe permite sequer estar 
de pé. Não vê quase nada. 
Tem crises que o levam 
frequentemente às portas da 
morte. Não pode fazer ma.is 
nada senão sofrer. Sofre por 
nós. Expia os p ecados do 
mundo. É bode expiatório. 
Ela cria seis filhos, um 
dos quais não viu a.inda a 
luz do dia. Tem trinta e oito 
anos. Os olhos encovados 

' em largas manchas ~egras. 

&& 

economias e diriheiro em
prestado é feita de tábuas 
que para darem mais espaço 
foram postas com frestas 
largas umas das outras. Por 
dentro forrada parcialmente 
de embalagens de papelão 
ora carregadinhas de água. 
Duas tarimbas armadas por 
cima de caixotes e um monte 
de farrapos são as camas da 
familia. O chão é do mesmo 
barro do de fora e tem quase 
tanta água corno aquele. A 
um canto, uma panela amar
rotada cose em cima dum · 
fogão a petróleo a única 
refeição. 

Eu ando em baixo. Vou 
fazer penitência que vem aí 
a Quaresma. Convido-te. Faz 
também. Clama, como diz a 
escritura, não cesses. Nós 
não podemos cessar. 

Se ainda te não desobri
gaste fá-lo, agora. Muitos 
irmãos estão a morrer e nós 
podemos salvá-los. 

P.e Acilio 

e 

O M'UO edifício destinado a 

posto de assistência médica aca

bou áe concluir-se em princípios 

rle Fevereiro. O apetrechamento, 
porém., é coisa para se ir adqui. 
rindo aos poUC<>'s. Há no entanto 
alguém, muito empenluulo com o 
bem estar destes doentes, que nos 
segreda meio de oonseguirmos .fá
cü e ràpidarnente os objectos de. 
sejados. Vá à F undação! 

Estremeço com a nossa peque
nez, niru decido-nw. O dia está 
de chuva persistente e f ustigante. 
Eu gosto muito desta cluwa. rni.U
dinha que sabe regar os campos. 
E meto-me a ela. Marcam-rne ho
ras de comparecer. A elas compa
reço. Sou anun'Ciaclo e entro ern 
sala aquecida e atapetada,-ambi
ente cómodo para uma conversa 
longa. E converso. Digo e red'i
go o que é o Cal·llárío. Fafu nos 
que nele moram. Narro histórias 

derão operar em prol das fregue
sias vizinhas». É a lógica <lo mzin
do. Diante dela niío tenlvo argu
mentos nenhuns. Fú:o sem fala. 
Pego nos meus papéis, levanto
-me e despeço-me com estas pa 
lavras: «Perdoe, mas enganei. 
-rne. Não era aqui que ew devia 
ter pedUlo. Era no altar onde 
sempre o tenlw feito» . 

Desço as escadas e estou no 
pátio de entrada. A chuva conti. 
nua a caír. Passos arvUulo-s e fico 
corn o calçado rnolh.adlJ. Sacudo 
a ág,ua dos sapatos e tom o para 
o Porto. O mezi pensamento vai 
então para o Senhor, a /im de 
Lhe pedir perdoo pela confiança 
que por momentos depus nos H o
mens. Como sou rolo! f ul,g<Wa 
que o Senlw r quer a nossa habili
dade para conseguir o que é precí. 
so. Cuidava que era eu quem ia 
obter o necessário. Pois não sou. 
É El,e, e só quem escolhe os que 
O hiw-de âjudar. T ive pena da 
Fl.liniação. O Senlw r não aceitou 
a sua dádim. 

PADRE BAPTI'STA 

verdadeiras muitas deúis cru
éis, mas humanas e reai.s, 
de ab~.ndono na invalidez. Des
cubro chagas de roncer<Ysos, 
de membros e corpos paralizaáos 
em mans(Jjf'das e vã.os de escadas. 
Revelo toda a amargura que me 
.,,'ai dentro em niío poder acolher 
a quantos topo pelos caminhos 
'estreitos, e pelas larga,s avenidas, 
desde crianças raquítücas a ve
lh inhos sem am paro nem saúde. 
E, po~ fim., \falo do nosso posto 
médico, erguido à custa de sa
crifícws para beneficiar os doen. 
les internados, bem. como toios 
os pobre.s elas f regwesias vizinhas, 
que na doença nos bate"i à porta, 
posto que não têm qwem lhes 
ministre cuidados que to{'Ea a do. 
ença reclama .. Apresento muito 
em concreto o que pretendo. Mos
tro até orçamentos. Os meus ar
gurne'ntos, porém, não são convin. 
centes. Obtenho em resposta uma 
série de exigências, que não po
demos satis.,'azer, dado o cunho 
especial do nosso modo de agir 
relativamente ao dinheiro que nos 
passa pelas rnií.os, vindo sem no
me e sem data. Pretendem, para 
poderem consV'1erar a nossa pcti- ~-----------

tade e a tua inteligencia . É 
um esf.oirço. É preciso querer 
crer ! Esforço, de resto, tam 
suave e curioso! Um mundo 
desconhecido mesm\o á t ua. bei
ra, a roçar. t e na biqueira das 

Os ossos maxilares sobres
saem na face cobertos de pele 
enrugada dando-lhe aspecto 
do dobro da idade . Fui ontem 
à sua barraca. Numa vespa 
emprestada . calcurrio cami
nhos e carreiros. Gosto de 
andar de vespa. A ninguém 
escandaliza. Ando à vontade. 
Chego depressa mesmo, à 
porta deles. Faz-lhes bem o 
frio que apanhamos. «Voce
mecê também anda à chu
va e ao vento». Aquele tam
bém iguala-nos. Por isso dá 
gosto. De baixo, do meio 
duma encosta povoada de 
tendas de madeira, a mãe de 
familia avista-me e vem ao 
meu encontro com dois f i
lhas, um nos braços, outro no 
ventre. Desço escadas cava
das no próprio barro ·escor
regadio e aproximo-me. Ele 
sai também, agarrado às tá
buas, com seu olhar esgazea
do e vago e, de sua mão 
sempre trémula que aperta a 
minha, pressinto a alegria de 
minha presença. Dá-lhes es
perança. A esperança é 
ar rimo. 

A nova moradia da cancerosa de Setúbal 

ção, q1ie (llpresentemos a verba de 
qwe dispomos para o presente 
ano, e as contas gerais dos dois 
anos transactos, para assim po
derem a·vvzliar da grandeza ou pe
quenez do solicitante. Ora nós so
mos muito pequeninos. E, posto 
isto, afirmam-me que para os in. 
ternados não vale a pena nada do 
que peço! «Estâo para morrer. 
Quanto mais <lepressa, tanto me
lhor para eles. Podemos conside
derar o bern que os senhores po-

bo.tas, que tu nunca viste! Oo
res, atitudes, desa.nimos, pa.ra
dOX:os, misterios, incoerencias 
- a unida.de na desigualdade. 
Tens feito, ou propões fazer 
qualquer movimento interno 
n 'este sentido? - Tens ajoo.. 
lhado, no remanso do :teu quar. 
to ou na penumbra mística das 
igrejas? Que grande aoto de fé, 
tu que quando ajoelhavas não 
sabias o que fazias e agora que 
sabes, nã-o o queres fazer. Tens 
feito ou vais fazer qualquer 
atiovimento? Queres mudar de 
ideias sem mudar de vida? 
Queres ser feliz no meio das 
tuas mais pungentes dificulda
des? Queres sentir tudo quanto 
a. vida tem de custoso, sentindo 
aio mesmo tempo qu.e o nã-0 sen
tes? Tens feito qua.lqu.er urovi. 
mento? ! A fé é, de resto, acre. 
ditar na a.uctoridade de a.1-
guem. A nossa. fé é a.creditar 
na palavra de Deus, que reve. 
1'()'11. 

A barraca construida com 

Teatro 
LuisaTody 

CONT. DA PAG. 5 

Matou-se e eis que tOS foras
teir.os da festa da Pái;ooa ainda 
na cidade, ou.vem todos, da bo. 
ca dos discipulos a. Ressurrei
ção de Jesus. Tinha~™> visto 
e apalpado. E a. gentilidade se. 
guia em massa a voz dios apoo. 
tolos. Suprema. temeridade! A 
sinagoga. levanta..se em peso e 
é entãio que Paulo de Tarso, es. 
perança de toda a. gente, segue 
para a. sina.g!Og& de Damasco, 
ooon credenciais, encetar a per
seguiçã-0 porque 0 mal alastra.. 
va.. Os f'OrSSteiros levavam o 
veneno da nova doutrina à ma
neira que la.rga.V81Dl1 a cidade, e 
recebiam o batismo aoo bandos. 
Chega.do a Damasco, por ra
zões de que nã.o soube dar ra. 
zão, Paulo .torna.se o maior de 
todos os christãos ! 

20 de Marco 
~ 

Às 21,30 

Os bilhetes para a nossa. festa estão à venda nas bilheteiras do 
Teatro, na. Papel.a.ria Campos, Largo da Misericórdia. e Lar do 

Gaia.to, A v. Luisa TOO.y 38.1.o 

f ocetas de uma Vida 
Estes homens, assim trans

formados, sã-O to<Ws misticos. 
O mistico não é um mistüica. 
do nem a. mística um simples 
estado d 'alma. N"'"ao é uma vida 
facil, suave, dormente, a vida 
dos místicos ; é antes a acção, o 
cara.cter, o dever, --o saerüicio. 
a coragem e tudo quanto é ca
paz de elevar o homem acima. 
de si mesmo. 

Que importa dificuldades, in. 
justiças, necessidades, ingra.ti
dões, despresos, fiasc<>s, apre. 
ciações, ditos, chasquices -
se por detraz de todas estas 
realidades que desa.par ecem 
nas pregas do tempo, o mistioo 
vive aquela. realidade perma. 
nente centro de toda a sua. vi
da, - Deus, - o qual era hon. 
tem, é ho~e e Ele será o mesmOI 
em todos os seculQs. (S. 
Paulo). «Eim tudo padeoolll!Os 
tribulação, mM nw desa.ni. 
mamos ; achaII110..nos em difi. 
culdades insUjperaveis, mas não 
sucumbimos ; SIOODIOS a.bati~ 
mas não perecemos ; porque 
nem a morte nem a vida, 

nem as coisas presentes nem 
as futuras, nem a. violên. 
eia., nem o que há de mais 
elevado - n.aida nos poderá 
apartar do amor de Deus». 
E a.gora., nota o dizer do 
mesmo homem: «Temos po.. 
rém este tesoiro (a. vida mis
tica) em va&o de barro para 
que a. sublimidade da. minha. 
palavra seja nãio de mim, mas 
da. virtude de Deus». E aqui 
tens precisa.mente o segredo da. 
vida dos mistioos; a humil. 
dade. O verdadeiro conheci. 
mento de Deus, tem de necessa. 
riamente começar pelo de nós 
me&:m.1Js. 

Por isso, assenta n 'este prin.. 
cipiio, regra sine qua non da 
compreensão do que te digo : 
sem a virtude da F é tu não 
ouves nem compreendes na.da. 
NiOS homens da tua. igua.lha, qne 
a beberam no leite da Mãe e 
a perderam llJO mundo, homens 
feitos, esta virtude é de difícil 
acquisição. É Ulilll a.cto psioolo
gico muito inter essante que. re. 
quer a mão de Deus, a tua vi0n. 

Tens trabalhado alguma. coi. 
sa, a sós, nas tuas jornadas, nas 
tuas leituras, n0s teus negc>

cioo? Eu, de per mim, planto e 
rego, mas quem dá o cresci
mento é Deus. Acabo hoje 
COOll!o a.cabei a ultima: «Hoje, 
se '<Yllvires a voz do Senhor, nã-0 
queiras endurecer o ooração». 

Saudades a todos cto teu, 

Américo de Aguiar 
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Era, como hoj~ um dia 'tris
tonho e pairdacento, d~ que 
se somem e dão lugar à noite 
mais cedo do que deviam. 

Eu saira para a cidade numa. 
roda-viva de afazeres e começa

-va a apen"..ar-se-me o coração, pois 
deixara as bdlenitas sós em casa 
e pouco faltava para chegar a 
n0iite. 

As lojas de comércio, casas 
de chá e cafés regorgitavam de 
gente. Era dia de feira. Alguns 
quase conriam a ultimar seus ne
gócios e afazeres, pois começar& 
a debandada das camionetas de 
cairrcira em todas as direc;ções. 
Atravessa.va eu a rua do Comércio 
quando ouço mµ «Ó minha sen
hora valha-me numa grande aa,i
ção». Uma mulher ailta~ ainda no
va, de lenço bem amarrad()I à vol~ 
tJa do pescoço e chale dobrado em 
rectângulo, envolvendo o busto 
ao jeito das nossas aldeias, esta
va pairada no passeio, o rosto 
cheio de ansiedade. O porte era 
modesto e digno. O vestuário, mui
to usado mas limpo e cuidado, 
era dos que elas guardam an0s e 
anos a fio na arca do bragal, pa
ra só irem à missa ao domingo 
e a uma ou outra saída mais im. 
portan~e. 

O i;eu olhar era parado e ba· 
ço : Como não me fixasse, pen
sei que se dirigisse a outra pes
soa que viesse atrás de mim, fall_ 

Retiro 
de Casais 

Foi em F átinw,, de 9 a 
12 do corrente. Éramos 5 
casais. Quatno de Pa,ço de 
Sousa e outro de Miranda. 

Fü:árrws de alma tão cheia 
que niio res-islimos a mar
car impressões sumárias. 

Tudo adequ.aOO. Ambiente 
conhecido; organiza,ção es
plên-lüla - honras à LAC 
do Patriuroado de Lisboa; 
temas oportuníssimos de
senvolvidos pelo Rev.mo P.e 
Serrazina - que sa,cudiu a 
alma de todos nós. 

Trasbordámos de Vüla, 
com a lição e meditação 
do sentido da oocação e Sa
cramento dó Matrimónio. 
Desde a -necessidade e obri
gação, do amor e <:/;Dação 
conjugal,, humana e divina, 
até aos al,ertas e ensina
mentos quanto à responsabi
lidade na: educação per/ eita 
dos filhas. Um mundo de 
Doutrina prátka, actual -
cujo valor está se~do, Jeli:z
mente, reconhecido, cada 
vez mais. Aquele núcleo ac
tivo e combativo da LAC d:o 
Patriarcado é um exemplo. 
Tomemo-lo como lição! 

Júliio Mendes 

to que me vokeú. Mas não·! A 
conversa erro comigo. 

Estendeu-me uma receita duns 
óculos e disse-me que estava 
quase cega. «Uma grande des
graça para quem é pobre e pre
cisa de trabalhar». O mal fora 
agravando lentamente, mas ela de
morou mais de um ano para 
amealhar 200 escudos com que 
viera à cidade oonsuha.r o espe
cialis/'.Ja. Este· receitou-lhe uns 
óculos. Ela fui por eles mas; à 
última hora:, verificou com tris
teza que o dinheiro já nãoo che. 
gava para os pagar. 

Perguntei-lhe de onde era. Fal
tava coisa de meia hora para sair 
o comboio que devia tomar e a 
es~ação ainda :fücava longe. 

Eu trazia na caiJ.1teira uma nota 
de 20 escudos que -chegara no 
correio des-.<:e dia, acompanhada 
destas palavras: «para a necessi
dade maris urgente». Meti.lha nas 
mãos. Assim já poderia levaJr os 
óculos e paga<r o bilhete do com
boio. 

Depois pus·me a andar, porque 
ambas tínhamos pressa. Ela cha
mou por mim, com insistência. 
Bem sei.. . Queria saber onde eu 
morava, para volt.air um dia, com 
o cesl!inho dos ovos ou o casalito 
dos frangos, a agradecer o favor. 
Nem que para isso tivesse de o 
tirar à sua boca e à dos seus .. . ' .. ~ .... ... 

Como não me voltasse en
quanto me distanciava ia Óuvin
do, por entre o matraquear dos 
seus itamancos, passeio abaixo; o 
entoar comovido e agradecidõ de 
louvores a. Deus. 

Aquela mulher de fé, embora 
mergulhada na penumbra dos 
seus olhos embaciados, pôde en
contrar por entre a multidão que 
circulava, em meio de itantas car
teiras bem recheadas, uma bem 
pobre, mas que continha aquela 
notg. de 20 «para a necessidade 
mais urgente». 

X X X 

Ao Senhor que · dá pelas ini
ciais J. F. S. e que tomou sobre 
si o encargo de contribuir com 
20 contos paira o sustento dum 
ano das belenitas, informamos 
que recebemos o vale de 5 deles, 
enviado em Outubro de 62. 

Helena já compareceu com a 
renda da casa de Fevereiro. De 
Almalaguês, nota de 20. Vale de 
61 escudos de Gina Maria. Maria 
Júlia,, de Lisboa, vol1Jc>u com 20 
e palavras muito amigas. De 
Aveiro, 100 sem uma palavra. A 
Lili de Santiago de Cacéttn voli~ou 
com 50. O ass. n.0 29854, com 
200 r6ferentes à 4." e 5.11 presta
ções. 

De Vila Pery, Moçambique, o 
Senhor d.e sempre com cheque d.e 
100. 

O anónimo de Lisboa com a 
habitual nota de 50 e a notícia. de 
novo 1trabalho e nova promessa de 
10% sobre a sua remunera,ção. 
Deus o ajude e a todos os nossos 
Amigos. 

Raquel não se esquece e já vol. 
tou com a oitava prestação. O 

Casal Amigo de Braga cá está 
também com a conltribuição de 
Fevereiro. 

À Colega de Viana do Cas::elo 
respondo que recebi. De Braga, 
por inl'.lerméd.io d.e Professorn de 
Viseu, 100 escudos. Mei:ade de 
umai Maria de Coimbra. À en
trada da Igreja dos Terceiros, em 
Viseu 200. Vale1 de 50 pOT um 
anón~o do Bfilrro de Paranhos, 
Porto. Outro tanto da ass. n.º 
7475 ~ «percentagem de grati
dão recebida·». 100 no Espelho 
da Moda em nome duma Família 
de Rio Tiri~o. ÜU!tro tanto de 
Olho Marinho. Maria Fernanda 
enviou uma camisola e «uma1 mi
gaJhinha para a Casa Nova». 

01eque de 1.500 escudos que 
«corresponde ao rendimenoo de 
um andar num mês e que todos os 
ànos, enquanto a casa não estiver 
paga, lhe enviaremos». 

M. D. Monteri.ro enviou 300 em 
vale para a Casa Nova.. Outro 
tanto da rua Monte Olivete, em 
Lisboa, produto da venda de bo
nequinhos. 

Por intel'Jllédio de Paço d.e Sou_ 
sa, 20 contos. 

Pois são mesmo estes 20 0011-

tos que hoje vamos pôr de parte 
para a Casa Nova. 

Preicisamos, portant.:~ agora 
só de: 

608.000$00 
-20.000$00 

588.000$00 

INtS - BELÉM - VISEU 

·AOUt 
l~JSBOA! 
Cont. da página UM 

processos. Quantos menos mais 
eficiências. 

Depois disw já andei por lá. 
É a cunha. «Recebe lá um papel 
a marcar a consulta em tal parte». 

Como se a Assistência estivesse 

para se servir e niio para seryir. 

Hei·de levá-lo sim senhor. E se 

ainda me puserem mais entraves 

deixo-o e venlw-me embora, a me. 
nns que alguém tome conta. NoU

tras circ1tnstâncias já estive ten. 
w.áo a fazer o mesmo. Q:uan:do? 

Quando vou pelas sacristia,s a pe. 

dir para me ddxarem falar da 

caridade para com as irmãos. 

<Que nãc, porque anda tudo satu

rOO<> de dar». Não discuto. Mas se 

eu muitas vezas mal, falo d<Ys r<P 

paaes, mas sim no aTTWr de De1t.s 

por nós que é o exemplo do amcr 

que devemos aos outros, se f al,o 

Escrevo ,com os pés entre os cobertores da cama aquecúl-0$ 

par uma botija: e U!Ssim vou fazendo um tratamentozito a uima úlcera 

que me tem (JJjudaio a perder a pouca paciência que já tinha. Oiço 

e vejo, através das vidraças, rajadas de vento ê clium. ne~te dia par

dacento de Fevereiro. Olho por Portugal f-0ra e penetro em tantas, 

tantas barracas e cabana.s e currds e pardieiros ondeJ irmã.os vivem 

e onde o tempo entrCIJ com tanl.a ou mais facilidade que o meui pen

samento. E neste mew quentinho· /Vco arripia&o. 

Com este estand'a.rite de amor, Carrazeda de Montenegro testenuuiha 
aqui toda a sua al,egria no a:mor <LO próxirrw ! 

Têm chegado gritos de párocos 
a pedir ajudas palia paroquiarws 
seus que são, mais que pedidos, 
ordens de ju.stiça. Pais com oito 
fillws todos onum só comparti. 
mentio-qwe é uma casa em ruínas. 
Casais carreg(J}WS de filhos (se os 
filkos podém s"er carga pàra os 
pais!) . que constmiram a casi
nha, mas niio se atreveram a divi
di-la, nem a acabá-la. Um chefe 
de família que numa queda par
tiw a es pnnlUL e fü:ou paralítico 
e a quem o povo da terra fez 
uma casin!UL, mas está ainda sem 
condições de habit,a,ção e ele não 
pode apanhar frio e o senlwrio 
já niío espera mais. 

Chamam por R.Ós SerTU11Che do 
Bonjardim com uma bicha de 
casos, Semide, Almalaguês, Cer
nache, Abrunheira, P.e A-cílio em 
Setúbal, MDranda do Corvo, Nisa 
Alter do Chão, El.vas, etc., etc .. A 
todos ouuvirnos e a todos guarda
mos no coração.._ 

Ao mesmo tempo chegam-nos 
tarnbém gritos de a/,mas generosas ' 
que pensam as feridas abertas 
por tantas aflições e por tantas 
negligências. Aquele jove1n de 
Coimbra formado em letls que já 

no sacrif ú:io da Carülad'e, nas 
Obras Vkentinas, para niio pa
recer que ando .a apregoar a Obr~ 
da Rua ... Pois não senhor! Em 
quantos úulos nãn nos tem sülo 
negado a entrada! Mas os f ühos 
de Deuis não abdicám dos seus di. 
reitos. Quem me arranja a falar 
nos cinemas, nos casinos, nas es. 
planadas, em todos os lugares on
de lzaja quem me ouça? Que nin. 
guém tome isto por revolta. É 
um queixume gemido . muito a 
custo pela necessülade que temos 
passado. Lisboa ainda niio nos 
conhece. Digo Lisboa ainda não 
conhece os seus Pobres, as suas 
crianças ao abandono. 

PADRE JOS:it MARIA 

depôs ~ minhas pobres mãos 
quarenta e oito contos e promete 
continuar; a «Tripeira em C.o&n
bta» q~ deixou a segunda pres
tação e tem de esperar doze anos 
de sacrifú:i.a nas suas economúis 
para chegar ao fim; um casal no
vo com ,filhos e residente em 
Aveiro que enviou a décima pres
tação; os alunos do Lkeu D. J oã,o 
Ili de Coimbra ainda não afrou
xaram o seu entU!Siasmo já de há 
anos, pois, à frente, têm uma al
ma .apaixonada por Cristo sofre
dor nos irmãos pobres, embom 
muitos não .JL julguem cristã: uma 
Senlwra professora que diz da 
sua alma nesta 'Carta: 

«Deve V. receber um vale re
gistado no valor de cinoo mil es
cudos, que peço o f<CVOr de acel,.. 
tar e aplkar na construção de 
CQ.$QS para pobres. 

EstatVa na Figueira da Foz 
quando V. falou sobre o assunto, 
o que me levou a tomar esta de
cisão. 

Peço-lhe encarecülame.nte o if a
vor de não publkar <? 1neu n.ome 
no vosso jornal. Sow professora. 
Meus Pais são pobres e eu niio 
possuo a casa que desejaria ter. 
1 ss-0 é motivo de desgoste e gran
de para mi~. Em face porém do 
que V. contou senti-me miserà
velmente egoista, pois sempre tive 
um tecto acolhedar. O que lhe 
mando é tudo aquilo que destina
va para o meu sonlw». 

Quem pode comentar esta car
ta? 

Se ao menos todos os lêitores 
de «0 Gaiato» e os nossos ouvin
tes n<DS igrejas se sentissem tam- . 
bém miseràvelme~ egoistas e 
dessem a má,o áando, não tudo, 
mas um pouco daquNo q.ue é o 
seu sonho? ! - sentir-nos-íamos 
todos felizes rw quentinho da nos. 
sa casa, pois sabi.amos que não 
havia irrplias a viver <te frio e à 
cluwa - oo tempo. 

Padre Horácio 



TOJAL 
ANIVERSARIO - Complet~ o nos

so jornal 19 anos de idade. E novo, 
dirão. Sim, é novo mas já muito fez 
e muito engrandeceu o nosso queri
do Portugal. Tem sido, durante 19 
~os o mensageiro dos Pobres, dos 
humildes e dos abandonados. Cin
quenta mil pessoas o lêem duas ve
zes por mês com muito carinho e 
muito Amor, atendendo, na medida 
do possivel, uma comunidade de 
quase 600 rapazes e uma legião de 
Pobres que, infelizmente. abunda no 
nosso Pais. Pode fazer muito mais? 
É certo. Para isso necessitará 
sempre da colaboração desses mes
mos cinquenta mil leitores. Vamos 
pois continuar a engrandecer com a 
graça de Deus e auxilio dos homens, 
aqueles que nos foram confiados. 

SELOS USADOS - A campanha 
começou, ao fim de seis meses, a 
atingir o objectivo das nossas a"mb1-
ções. Que por intermédio dela os 
queridos leitores se manifestassem, 
com interesse, pela preocupação 
que temos de,na medida do possível, 
ajudarmos os nossos rapazes a 
adquirirem a prática para seu gover
no futuro, entregando-lhes as máqui
nas que são necessárias para a sua 
aprendizagem. As provas de carinho 
que nos têm chegado, e que nós 
temos vindo a publicar nestas hu
mildes crónicas, são bem o testemu
nho da maneira como são recebidas 
as nossas campanhas. Vamos pois 
dar hoje mais noticias que nos che
garam durante os últimos quinze 
dias. De D. Dolores Feliciano rece-

A nossa Festa 
Alfacinhas amigos 1 A nossa 

Casa do Gaiato de Lisboa conta 
convosco no Cinema MonUinen
tal, às 18,15 do dia 20 de Março. 
Sem a vossa presença a Festa não 
terá brilho. Ela é uma reunião. 
Queremos dar-vos notícias, mos
trar-vos aquilo que hoje somos 
capazes de fazer. Queremos dar
-vos oportunidade de verdes uma 
vez mais os nossos batatinhas de 
Paço de Sousa com a graça e en
canto que deles irradia. Queremos 
apresentar-vos novainente os 
doentes do Calvário e as habilida
des dos nossos rapazes de Beire. 
A alegria dos de Miranda e Viva
cidade dos rapazes de Setúbal. 
Queremos também, que ouçais 
mais uma vez a Voz de Pai Améri· 
co.Ele, que realizou esta Obra que 
vós tanto amais e acarinhais está 
também a contar convosco na 
festa que mais uma vez vamos 
fazer única e exclusivainente para 
vós. t necessário, pois, que 
ninguém falte. Todos cabe
rão na excelente e bela sala 
do Cinema Monumental, que no 
ano passado nos pareceu tão vazia. 
Venham pois fazer pulsar de 
alegria o c oração de 110 rapazes 
que constituem a c omunidade 
desta nossa Casa do Gaiato. 

MONU-

bemos uma boa encomenda «que 
consegui juntar com a estima que a 
vossa Obra me merece». Os selos 
assim é que devem vir sempre, mi
nha senhora e muito obrigados. A Se
nhora D. Júlia Seabra dizemos que 
os selos que nos tem enviado são 
muito bons e pedimos para não 
tirar os papeis que estão agarra
dos aos selos para se não estraga
rem e pode continuar que nós po
demos continuar a receber. A 22823 
recebemos . Foi este o recado que 
nos deram e que acompanhava uma 
boa encomenda de selos. Recebe
mos de alguém 20$00 e selos, a quem 
pedimos desculpa pois perdemos o 
seu endereço. Outra vez a Purfina 
Portuguesa. Amigos em tudo. Da 
Senhora D. Ludovina recebemos 
também os selos que nos enviou e 
fazemos votos para que seja muito 
feliz com seu marido que a espera 
em Angola.Esperamos também mais 
selos que por lá vai anga1iar. Do 
Montepio Geral mais encomendas e 
outras entregues aos vendedores. 
Do Porto vieram selos da Senhora D. 
Maria Margarida, minha dignissima 
madrinha de casamento. Muito obri
gado. Em Paço de Sousa parece que 
há mais selos idos do Espelho da 
Moda. E agora esta carta que eu peço 
o favor de lerem: 

Gaiato Anúgo 

A vossa cainpanha continua em 
forma. 

Eu também continuo com ela; 
entre as pessoas amigas. Se fosse 
compreendida, é tão fácil!!! 

Junto uma série de selos da nova 
colecção. Daqui a alguns anos é 
natural que o seu val~r aumente 
considerávelmente. Penso enviar. 
vos sempre as colecções comemo
rativas. 

no Monumental 
Este ano apresentaremos uma 

novidade: o nosso orfeão. Estainos 
a trabalhar para que ele vos agra
de. Será a primeira exibição e vós 
sereis os pz'.J.neiros a ouvi-la. Tam.
bém apresentamos os batatas cá do 
sítio. Nós sabemos que os alfaci
nhas gostam de números de ter
nura e só eles vos poderão satisfa
zer esse desejo. Como nos outros 
anos, apresentaremos o ,Grupo 
Cénico e a representação das ou· 
tras nossas casas. Vai ser, com 
certeza, 111n fim de tarde maravi
lhoso, uma preparação para a 
primavera que no dia seguinte 
começa. Ninguém se ar11ependerá 
e mal estarão aqueles que anteci
padainente não marcarem os seus 
bilhetes. Estes encontrain-se, co
mo nos anos anteriores, nas 

Bilheteiras do Cinema Monumen
tal - Tel. 555131 
Ourivesaria 13-R. da Palma -
Tel. 323001 
Montepio Geral-R. do OuTo, 241 -
Tel. 230738 
Lar do Gaiato-Rua dos Navegan· 
tes, 34 r /c - Tel. 669451 

E até ao Monumental se Deus 
quizer. 

CANDIDO PEREIRA 

20 de Março 
Às 18,30 

.MENT.JIL 
Bilhetes à venda: Montepio Geral 
- R. do Ouro. OUrlvesa.ria. 13 -
R da Palma e no Lar do Gaiato 
__: Rua dos Navegantes, 34 r/c, 
Telefone 669451 e nas bilheteiras 

do Monumental. 

«© rJaiato» * 
. . . ,/ .· . 

---- be ÇYaJlazeJ. Jlflra 9<a;zazM, Jll!Ít1J <!)(apazeJ 

Antes dessa ideia ter sido posta 
no último jornal, já a trazia em 
mente. 

Foi assim uma união de ideal. 
Farta colheita de selos, com 

os meus cumprimentos d111na 
amiga do Gaiato. 

A ideia de que a carta fala é a de l 
selo comemorativo por cada Por
tuguês. Quem mais levanta o dedo? 
Nós esperamos. Uma carta registada 
de Viseu com bons e muitos selos e 
outra do Barreiro de D. Noémia Luisa 
Fernandes; vem agora o Domingos 
que nos enviou muitos selos dá sua 
colecção. Obngado e Deus te faça 
feliz. A seguir vem Gavião com uma 
encomenda registada e Setúbal idem. 
Finalmente a Mobil que sempre que 
aparece é para ocupar o lugar :'.O 

Quadro d'Honra, tal a categoria dos 
selos que nos envia. Parabens e 
muito obrigados. 

Resumindo: 
Custo da Máquina 
Pagámos 
Rendimento da Campanha 
Falta pagar 

296.000$ 
120.000$ 

2.880$ 
173.120$ 

Quando terminaremos o paga
mento? Os leitores dirão. 

A todos o nosso muito obrigado. 

O QUE NÓS PEDIMOS - Tenho 
sido aqui massacrado com pedidos 
de <<pede isto», «pede aquilo». Eu 
tenho de facto pedido muita coisa 
no nosso jornal, mas ... eu ia a dizer 
nada, mas não digo, porque no 
tocante a instrumentos, recebemos 
alguma coisa e quem quiser ver a 
sala de música ... fiéa satisfeito por 
ter dado. Mas a Sra. D. Hortência 
tornou a falar na máquina de tricotar ; 
a Sra. D. Virgínia diz que o frio este 
ano tem sido muito (se tem!) e que 
a roupa é menos que o frio que faz ; 
são os Pobres todos os dias a bater
-nos à porta em busca de um cober
torzinho ou um lençol e nós temos 
que dizer sempre que não há. Por 
isso eu torno a deixar o recado 
aos nossos queridos leitores e fica
mos à espera que alguns destes 
pedidos sejam atendidos. 

* 
MA!S UMA CASA - Está-se a 

construir mais uma casa para um 
dos nossos que vai casar. As paredes 
levantam-se com rapidez. Quem 
quiser começar a mandar as prendas 
para o Manuel dos Santos (o decano 
de todos os ga{atos e mais conheci
do por Manuel Côco) já pode fazê
lo que ele muito agradecerá. 

Cândido Pereira 

SETU'BJlL 
ELEIÇÕES - «Toda a liberdade 

dentro da máxima responsabilida
de» . Foi esta frase que eu um dia 
pus aos olhos dum du'ector de pri
são. Falei da frase e disse de onde 
Pai Américo se tinha instruído. O ho
mem de leis riu-se. Ea fiquei triste 
da incredulidade desta norma, tão 
eficaz no realce das consciências. 
Pois vejam se é ou não assim a nor
ma : Os que já fizeram a instrução 
primária, foram os eleitores. De en
tre eles, podiam escolher quem qui
sessem para chefe. Há deles atraza
d os, insuficientes para darem conta 
do recado, com pouca capacidade 
para compreenderem a grande res
ponsabilidade e atarefante missão de 
chefe maioral. 

Poi neste avontade, nesta liberda
de, sem propaganda nem discur
sos, eles escolheram CONSCIEN· 
CIOSAMENTE. 

Foi eleito Chefe Maioral o Vilhena, 
que deixou já de ser «Chibinho». 
O «Charneco», ficou como chefe 
substituto. 

No final das Eleições, todos os 
eleitores fumaram uma cigarrada, 
que o nosso Fernando «Girafa», 
mandou da Guiné. 

Aqui têm a prova real do valor da 
liberdade de consciência. · 

CINTOS!. .. - prás calças. Um dia 
destes, porque vi um dos nossos 
rapazes. dentro da capela de mãos 
nos bolsos, fui repreendê-lo, pela 
falta d e respeito ao Sitio. Ele olhou 
pra mim e riu-se, dizendo que não 

tinha outra maneira de segurar as 
calças. O Vilhena distribuiu já al
guns, mas os cintos são poucos para 
tantas cintas. Não digo mais nada, 
se não é de pedinchão pra cima. 

AMOR - Nós nunca sabemos 
quanto de bem se ganha em fazer 
bem. 

Em véspera de entregarmos a 
casa que vós destes prá cancerosa, 
fomos dar a surpresa à dita pobre
zinha. Sentámo-nos à roda da bra
zeira, a falar das necessidades, e 
olhando aquele corpo sofredor. 
Bem vizível .é o Calvário, no rosto 
desta mulherzinha cancerosa: Nós, 
que por tudo e por nada sofremos, 
espantamo-nos à beira destes males 
sem cura. Chegou o momento de 
darmos a grande novidade de que 
no dia seguinte ia ter uma casinha 
sua, onde não pagaria renda e onde 
teria espaço para habitar com os 
seus, decentemente. 

E aquela mulherzix{ha chora de 
· contente, e dá-nos a saborear da sua 
alegria. 

Aqui tendes do regozijo que sen
timos, quando tomamos parte num 
bem social. 

Alegrem-se as pessoas que contri
buiram para esta alegria. 

ALGARVIO - «Fugiw>. É a quarta 
vez que foge. Anda já nos 17 anos. 
Sempre muito fechado. Quando da 
terceira vez, o pai veio trazê-lo. «Não 
senhor, se quiser, há-de vir ele pró
prio sózinho». E Algarvio veio pelo 
seu pé. Agora, o caso complicou-se. 
Fugiu, depoiS de se lhe dizer que 
se quizesse ir, era escusado deser
tar. Pois não senhor, andou durante 
dias a preparar a fuga: emalou 
roupa que não era sua, e resolveu 
esconder tudo para «fugir». 

Ora, nós não temos prisões nem 
grades, não há o policia a vigiar, 
e ninguém deu pela fuga. 

Alguns queixam-se que lhes fal
tou roupa, e a nós roi-nos o coração 
por via da frase de Pai Américo : 
«Senhor, eles são mais teus que 
meus». 

Era preciso fazer sentir a gravida-
de da falta, porque o Algarvio pro
vocou «azedo» na comunidade, ao 
ponto de desencaminhar outros. 

Soubemos onde ele estava e fomos 
por ele ~ casinhota onde vive 
o pai e a madrasta. Veio pra 
cas3, e reunimos toda a comunidade. 
A hora é de muitô recolhimento. 
O réu sobe pró estrado, o juiz tam
bém. Perguntas, respostas, e o réu 
vai pondo pró lado aquilo que tinha 
furtado. No final, foi dada a sentença, 
que ele próprio tinha escolhido, o 
que tanto nos fere. «Meu pai não 
expulsa o filho», mas as nossas 
casas, de maneira alguma podem 
ser casas de oprimidos. Ele pró
prio se eliminou. Não quis ser livre 
em nossa casa, porque a liberdade 
da rua tem o seu quê de doce para 
est~s rapazes saidos da rua. A ex
periência da dor, é a melhor ciên
cia. 

0

Ela tem sido e será um apoio, a 
começar por nós os de mais respon
sabilidade. 

Um dia o Algarvío,e outros,hão-de 
avaliar o bem que lhe queriamos 
dar e que ele desperdiçou. 

-Todos os meses, os nossos Padres 
se juntam para tratarem dos proble
mas àa nossa Obra. É uma necessi
dad e esta reunião : Há uma dificul
dade, uma tristeza, uma canseira, 
e todos juntos a resolvê-la.São assim 
os grandes problemas da Igreja: 
A força da União. Este mês foi na 
nossa Casa d o Gaiato de Setúbal. 
Que reuniões estas dos Padres da 
lama ! Falar dela, trabalhá-la e pô-la 
diante de vós pra verdes os pecados 
de todos nós. O Padre que tu apontas 
de homem fraco e bicho, é pai cem 
por cento. Olha para ti, e diz do que 
tens para Deus. Não te exaltes com 
os pecados dos outros, mas junta-os 
ós teus e chora-os. O passado, nada 
vale pra quem foi sujo, e vive na 
ânsia constante de se lavar... E o 
Padre da Rua é dado, em Deus 
à preocupação de salvar da lama, 
os que nela permanecem, os que 
se abeiram dela para lá cair. . 

Terminada a reunião, cada um vai 
para suas casás, à pressa, sempre no 
labor de bem servir.. . · 

Emeato Pinto 

MiR"l\IDJI 
Como sempre a sineta tocou às 

7 horas. A malta salta da cama e cor
re apressada para a rua aos gritos 
de alegria e no meio de grandes 
gargalhadas, fazendo até esquecer o 
quadro invernoso que estamos a 
passar. São os telhados e o chão a 
esconder as suas respectivas cores 
e a mostrarem-nos um manto todo 
branco de arminho. São os cedros 
com a sua altura esguia e estreitos 
que nos deixam ver só alguns ramí
tos verdes; são as oliveiras rama
lhudas e redondas que parecem 
noivas cobertas de rendas. 

É neve. E ao dizermos que é neve, 
dizemos que é grande novidade em 
nossa casa e na região. A malta delira 
com o acontecimento e toca de atirar 
com pedaços dela uns aos outros e 
brincar muito contentes sobre essa 
carpete branca que range à medida 
que a calcamos. 

Jamais pintor algum conseguiu 
expor na tela quadro mais fascinante, 
poeta ou escritor nos deu uma ideia 
aproximada da beleza que a Nature
za encerra dentre de si. 

TRABALHO - Fonte de educação 
dos nossos rapazes. É por meio dele 
que sabemos até onde o rapaz é 
capaz de chegar. É por ele que con· 
seguimos ser alguém na vida, se o 
quisermos ser. Os pedreiros foram 
castigados. Durante alguns dias não 
fizeram quase nada e mesmo depois 
de castigados não quiseram cumprir 
o que lhes tinha sido marcado. Não 
está certo senhores pedreiros ! Se 
até ali tinham dever a cumprir esses 
mesmo dobram no momento em que 
fosteís castigados : o dever do traba· 
lho e cumprimento do castigo. Em 
nossa casa todos têm obrigação de 
trabalhar. Uns mais, outros menos. 
Pedreiros, carpinteiros, serralhei
ros, os das obrigações, todos. Até os 
que sofrem, se o fizerem por amor 
de Deus, também é trabalho. Por 
isso trabalhemos e façamo-lo por 
amor de Deus e Deus concluirá sem
pre o trabalho daqueles que traba
lham por Seu amor. 

POMAR - Andamos a fazer um 
pomar novo. Já temos muitas árvo
res de fruto, mas ainda não chegam. 
As árvores de fruto, além da fruta, 
dão-nos muitas lições. 

Agora o novo pomar é de laran
geiras, pessegueiros e macieiras. 
É tudo de boa qualidade. Vieram 
dois dos rapazes da nossa quinta de 
Paço de Sousa ajudar a plantar e a 
podar. Eles já fizeram um cursozi
nho de poda e vieram aqui ensinar. 
Os de Paço de Sousa a dar uma lição 
aos de Miranda! Há tempos eram os 
de Miranda que sabiam mais de 
agricultura. 

Deus queira que as árvores pe
guem todas e dêem bons frutos. 

Na próxima semana vamos acabar 
o trabalho das videiras e começa
mos logo a plantar batatas. O Senhor 
abençoe o nosso trabalho. 

Gabriel 

COIMBRA 
-A nossa sala de jantar está uma 
categoria. É só uma grande mesa ao 
centro e à volta uma cadeira para 
cada um. Aos cantos há vasos com 
plantas e o guarda-louças completa o 
conjunto. Deram-nos um piano, que 
apesar de desafinado, muito veio 
embelezar a casa. Nas paredes há 
pratos artisticos não faltando um com 
o emblema da Académica, por quem 
o Snr. P.e Horácio acode. 

Foi tudo preparado por nós. Zé 
Manuel preparou a mesa. Zé Grilo 
pintou o tecto, portas e janelas. Pi
nheiro caiou as paredes. Dinis de
pendurou os pratos. Senhora Maria 
da Luz arranjou as plantas e saqui
nhas para os guardanapos e a ceia 
é feita por todos. · 

Faltam agora só as louças e coisas 
boas para· nós. comermos. 

A malta cá do Lar anda com vonta-. . 
Continua na Página O U A T R O 


