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Faz vinte e oito. Há ta111tos é ele o 
instr.umen.to mais expressivo, para conhe
cimento dos homens, do que é 'a Obra da 
Rua - <mm fruto da:s Obras de MiSieri
córdi,a praticadas com a intenção de q1..;e 
o mundo vt2j;a e glorifique o Pai Celeste». 

A definição é de Pai Amé
rico - e eu di-l•a.ia exaustiva, 
talvez com escândalo para a 
moda ... E, no entJanto, o argu
mento é existenciâl! É que nin
guém permanece fiel ao amor 
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OBRA DE RAPAZES, PARA RAPAZES, PELOS RAPAZES 

)) 

passar .pelos Irmãos. Mas ninguém se d:ará 
a'OS Innã:()S, s1~ DeUIS. o não atrair. Só na 
circulação há vida. Mal vai aos hom·en.s a 
reS:peito dla autenticidade do amor, se o Co
ração d:e Deus nã'O bate nos seus corações 
- tenham eles ou não consciência disso. 

UPOMOS não ser peUu:lância nem exagero da nosoo. parte 
afirmatr que a Obm dO Padre Américo, com os seus· 900 
Rapazes e Doentes, \PaTa lá dia acção dlesenvolvid!a no 
oampo do Património, com a construção de casas ou o 
forniE:cimento de pequenas ajudas aos que pretendem 

e só por si não podem ter o seu I1ar, rp·<M1a, lá de outrtas 
actividades, ocupa uma posição ímpar entre as Instituições 
congéneres existentes no País. 'Se atentarmos qlllei os subsí
dios oficiais rondam por aetrca de 5% do total dias rt~eeitJas, 

que é da orgânica da Obra não aceitar heranças por testa
mento, não terem as várias Oasas templos abert'Os ao públ!i... '. 
co ou qua:i.squer negóci'OS montados, fáoil é ooncluir que há 
aqui um grande Mistério. Que nos perdoem os nossos Ami
gos não cren~:ws. a explicação só podel ser esta: a pre6'e11Ça 
visível do Deus Invisível, que é Pai e não é :alheio às neces
sidades e sofrimenltos dos Seus fi·lhos. Quisessem os homenJS 
IV"__..conheoer essa Paternidade e tudo seria diferente. 

Qual tem · Slido, pois, o modo de agir daqueles que, 
emb'Ora pobres peoado.res e carregados de misérias, detêm 
a reS:ponsabiHdade primána dentro da Obm? Acreditar na 
sua miiSsão, fazer tudo como se del'es dependesse o êxito 

Pai An}:érioo tinha luminosramente 
essa consci!ência. Deus andou sempre es
condido na S:UJa a1ma como o fermento 
na massa, como o sal no alimenlto. Tão 

na certe~a de que o Espfrito, 
soprando sempre, é que torna 
o Bem possível. É a base. 
Depois vem o trabalho de 
oada um dos membros · das 
Comunidades, dos mais peque
nos aos maiores~ segundo a 
sua capacidade e a ajuda 
fraterna da inumeráyel legião 
de Amigo.s, situados em t(}
das a camad:~s sociais, que , 
biam podem reivindicar para 
si, com justJa propriedade, o 

CONTINUA NA QUARTA PAGINA tí.tulo de Obreiros. O «Livro 

da Vida>> IieJgistará o seu sa
crifício. e a sua ab®gação·; 
dele constarão actos de ver
dadeira heroicidade e de au
têntica e edifioantle humH. 
dade. dos I·rmãos sem a força intle ... 

rior do amor a Deus e o 
revigoramento que deste amor 
se I'lecebe para aquele. 

A perfeição estJará mesmo 
ean não f;aJ:ar deste 1e daquele 

Lourenco 
nossa Casa ein Lourenço Marques está a che
g ar ao fim do que chamo - pr imeira fase. 
Aque·la que, depois de arrumada, nos permite 
ocupar plenamente todas as ihstalaçÕies cons
truíd as. A casa:mãe, no momento em rebocos, 

Gomemorando «0. Gaiato» 

' 
amor, mas de um único. 

Deus é filtro que purifica, 
lente que concentra em · fei
xe o nosso amor aos Irmãos. 
E quando assim é, é Ele _o alvo 
final daquele amor. 

Marques 
tem a canalização terminada, a instalação eléctrica quase 
e e~tamos a préparar-nos para a pavimentação em granulite 
de todos oB pavim entns. É a hora de maiores despesas. 
O apetrechamento da cozinha, copa e refeitório fica muito · 
caro para ser bem feito. Não fazemos camn-anhas nem 
p~ditórios, mas esper-amos que os nossos amigos não se 
cansem, antes tragam outros a ver-nos,. que se tomem 
por sua vez apóstolos d'esta cruzada de be~-fazer que 
lentamente vai ganhando raízes e lançando ramos a bem 
dos desprotegidos. 

mais um aniversário, escUJSa
do será dlizelf do papel 
extraordlinário que este pe
queno «desordeiro» tem tido 
na construção dos objectivos 
da Obra, criando um clima 
de fratemidlade e de. comu. 
nhão pouco oomuns ou mes
mo únicos, com um.a trans• 
fusão recíproca de válores, 
que a todos enche e alenta~ 

e que, rapesar do vazio cria
do pela ausência da prosa 
viril e incisiva de Pai Amé
rico, se mantem e solidifica 
cada vez mais. 

Pois não são os homens sa-
cramento de Cristo para os 
outros homens? E a «Cristo 
ninguém vai se o Pai não atrair 
a Ele. Nem ningu·ém va:i ao 
Pai senão pelo Filho». 

Ninguém irá a Deus sem 

À PoT 
V Padre José Maria 

Neste apaÍlhado de migalhas que aqui trazemos, aumen
ta a nossa esperança ao verificar quanto de amor sincero 
há por estes rapazes. Temos três mealheiros na cidade: 
na Farmácia Normal, na lmperfil e na Fazenda. São mi-
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M AIS um ano. E o mote -apesar do 
correr do tempo- permanece imutá

vel. Como é significativa a perenidade da 
alma! 

Aí vão, pois, as mesmas explosões, 
os mesmos desabafos, os mesmos desejos, os 
mesmos propósitos- mesma fé; até naque
les que se julq 

É assim 
dos são 
Cristo. 

OSO», 

es. 
osso- da 

os e de cada 
um dos seus lei velha tradi
ção, aí vai hoje mais expressiva, mais abun
dante, mais destacada, a colaboração diária 
de tantos que devoram quinzenalmente o seu 
jornal. 

«Gosto muito de lê-lo e meditá-lo e sigo 
sempre com muito interesse os vossos (e nos
sos) problemas ... >> Que síntese feliz! É assim 
«Ü Gaiato»· 

meio de. sociedades ricas! E 
esta, quer moral quer mate
rialmente, é muito mais cho
cante! Não são exclusivamente 
os bens materi•ais (a riquem 
dos economistrus) que farão 
sanear uma so,dedade deca
dentle. 

A Casa do Gai:ato e as ou
tras instituições congéneres 
que .porventura ~tam por 
esse mundo além são o fer
ml~to que ajudará a ir JJeve
dando a massa! Mas haverá 
sempre os «sonhadores» (não 
idlealistas!) que pretendem e 
julgam ser püS!Sível desmate
rializar o Homem para o fazer 
a ab-stracção filosófica que 
tantos malefícios e desilusões 
têm tra~do à Humanidade.» 

• 
Olhando o amanhã 

«Sinto que apesar de avó de 
quinze netos, vocês todos tam
bém me estão cá õentro do co
ração. Pois -vocês - como os 
meus netos - são o futuro e os 
homens que, espero em Deus, 
(e em que vocês O deixem) 
vos inspire a serem sempre 
bons.» 

• 
Uma Espanhola 

«Que todo~ ·los pequenitos 
esten bien. I guál les dexo a to-

A nossa desorganização 

«0 assinante proposto pelo -
abaixo assinado recebeu um 
posta·l vosso, dizendo que a 
1sua assinatura estava .em atra
so. Ora bem, como a vossa 
Oasa é um:a «Organização De
sorganizada>>, devo dizer que 
tal título corresponde à ver
dade,. pois eu próprio f'iz o 
pagamento no Espelho da Mo
da, que me passou os recibos 
com o n.o 7816 referent:le ao 
•ano de 1970/71, e 9229 refe
rente aos anos de 1971/72. Se 

A Juventude também 
se chega à fala 

((Venho por este meio 
dar-vos algumas falas que já 
há muito não tenho contactado 
convosco, e assim desde já 
é do vosso conhecimento que 
éu arrumei a quantia de X. 

Não é para pagar o meu jor
nal, mas sim para ajudar a 
despesa que ele dá, porque eu 
atrasei-me algum tempo deri .. 
vado ao ·meu serviço militar, 
mas .nunca me esqueci de vós. 
Não hâ dinheiro que pague esta 

OBRA DA RUA 
por lapso vosso, se der um 
caso idêntico, agradeÇO o favor, 
caso seja possível, de não en
viar o postal para os meus 
assinaates, mas sim para mim, 
que sou o responsável, perante 
vós, do compromi'SSo que to
mei com as assinaturas; mais 
esclareço, que os compromis
sos com a Casa do Gaiato, para 
mim, são sagrados. 

Obra, que havia de entrar em 
todos os lados, para fazer com 
que os casos de miséria fi
cassem mais reduzidos. Todos 
os lei tores haviam de dar teste .. 
munho de toda esta Obra cheia 
de espinhos para quem se 
encontra a enfrentá-la. É ao Senhor 

que agradecemos 

«Enviei hoje o vale de x que, 
embora se]a uma migalha com
parando às v. necessidades, é 
contudo dada com amor. 

Não quero que agradeçam de 
modo algum, pois se a V. Obra 
é Obra do Senhor, é ao Senhor 
que agradecemos todos pelas 
graças que nos concede; em 
especial, por esta grande gra
Ça de nos ter no meio dos vivos 
e nos permitir dar.» 

• 
Obrigação 
que não retribui 
o bem recebido 

«Eu não sei ao certo quanto 
Thes devo. Julgo que· envio um 
pouco por excesso relativa
mente às obrigações devidas. 
Aguardo, ainda, oportunidade 
para ajudar, mas somente 
quando for possível. 

Por enquanto vai a obriga
ção que não retri})ui o bem re
cebido através das leituras e 
ligei<ros contactos pessoais. 

Que os padres do Ultramar 
aumootem e dJe.senvolvam a 
sua colaboração -em «0 Gaiato». 
Ainda mais do que aqui são lá 
precisas as Casas do Gaiato, 
para educação, e são lá possí
veis as explorações agrícolas 
para os mais velhos saídos do 
ninho Familiar. 
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Gostava de ouvir falar do 
Gaiato Povoador - que virtu
des se lhes adivinham!» " 

• 
Atento aos outros 

«É com muita tristeza que 
me lembro do pouco que tenho, 
e que os meus irmãos não 
têm; mas, com infinda alegria, 
por saber do <roásis>> em que 
se vive nessa instituição, ro .. 
gando a Deus para que o ilu
mine, para que a Obra se en
grandeça, e se propague. 

Gostaria de estar presente 
em todos os momentos difíceis 
que a v. Obra atravessa, com 
as minhas pequenas migalhas 
- que também são pão - mas 
o dia a dia faz, por vezes, es
quecer os mais carecidos do 
que nós ... » 

• 
Reacções .•. 

«Acabo de ler o <<Aqui Lis
boa>> do n.o 726 do vosso Jor
nal. Sei que sou um impetuoso, 
fiq:uei transtornado -e irado por · 
causa das (ia a dizer ignóbeis) 
afirmações feitas na tal mesa 
redonda contra a existência 
de instituições do tipo da Casa 
do Gaiato. 

Só alguém que não tenha 
real contacto com as condições 
económico-sociais da socie
dade pode fazJer-se eco ou ori
gem de tais afirmações. Mes
mo nas sociedades classifica
das (bem ou mal?!) coino 
evoluídas e pelas quais a nossa 
pretende acertar o passo, há a 
lamentar a existência de 
homens e mulheres e ,crianças 
que essa sociedade classifica 
de marginais. E a miséri1a no 

dos los S.res que dirijen esa 
grande Obra, a11.te todo pido 
perdon por nr. saber escribir 
mejor y hacerlo en espaiíol pero 
no se hacerlo en Português, gos
to imenso de esa Obra y adoro 
leer el «0 Gaiato», hace unos dias 
embieles um paquete, no se se 
sera de utilidad es lo que pude 
conseguir, unos fugetes de mi 
hijo que gu.ardaba con carino y 
que yo le hize ver que en vez de 
gu.ar;darlos seria uma alegria para 
los pequenitos en e.sta altura.» 

Não leveis a mal o á-vontade 
oom que vos escrevo, mas é 
próprio da amizade que vos 
tenho. 

E pronto amigos, nada mais 
tenho para vos criticar, e com 
um grande abraço de mUiita 
amizade para todos vós, se 
desped~e até . uma próxima opor
tunidade ... » 

11 

E por hoje nada mais, aqui 
vos envio os mais sinceros 
cumprimentos e muitas felici
dades para o vosso Lar, para 
que seja uma autêntica Casa 
de apóstolos de Cristo.» 

Visado 
pela Censura 

o (( FAMOSO)) 
Na roda da grande Familia 

«]unto a esta X para pagamento do meu ~Gaiatinlw», com 
quem tenho contactado desde que ele nasceu. 

Ainda antes disso já conhecia quase todos os escritos do Pai 
Américo, cuja figura venero, e possuo todos o.s seus escritos que leio 
e releio, sem nunca me cansar. Isto serve apenas para lhe dizer que: 
se alguma vez acontecer não ser pontual no pagamento do que não 
tem preço, será apenas porque mais cedo o não pzule fa zer. fá estou 
muito velhinha e vivo muito só - ne.ste quase isola mento , cada dia 
que passa, a fé aumenta, sentindo que a alma mais se aproxima de. 
Deus, assim o sinto. 

Desejo-lhe boa sorte e aos seus filhos, pois a felicidade deles 
é d nossa ambição TUZ vVda. Desculpe os minutos que lhe tirei e a 
familiaridade com que o trato, mas conheço-o pela pena do nosso 
Pai Américo há tantos anos.» 

Horas alegres junto 
dos Rapazes 

«0 meu nome é F. Estou a 
cumprir o meu Slerv:iça militar 

na província de Angola. 
Em primeiro fui para o nor

te. Estive lá 15 meses. E agor;_a 
·estou em Malanje, onde há 
uma Casa do Gaiato. Tenho 

viSiitado esta Casa vári'as ve
zes, aonde tenho passado umas 
horas alegres junto dos Rapazes 
e até junto do Sr. Padre. 

Agora o que me interessa 
é ajudar os que precisam. 
Portanto, mais uma vez peço 
ao Sr. Padre que me diga algo 
deste assunto para eu assim 
ajuda'!" os Rapazes com as mi
nhas ,pouoas possibilidades.» 



Sigo os vossos 
(e nossos) problemas 

«Gosto muito de ~-lo e medi
tá-lo, e sigo Jempre. com muito 
interesse todos os vossos {e nos
sos) problemas. 

Admiro, e quase venero, a vos
sa grande Obra, que só com a 
ajuda de Deus po.de ir avante.» 

• 
D4diva 

<<Agradecendo a Deus o mui
to que o vosso Jornal e os 

vossos livros me têm ajudado 
e em cumprimento de uma pro
messa, venho com esta dãdiva 
que eu sei que é uma migalhi
nha, ofereoar a um irmãozinho 
meu que precise mais do que 
eu.» 

• 
Não peÇo desculpa: 
não a mereço. 

<<A <<0 Gaiato» e seus incan
Sáveis batalhadores do BEM. 

Não peço desculpa; não a 
mereço. Se em tempos não ti
nha tempo nem paciência, 
agora é apenas por preguiça 
mental. Não deixo, poré114 de 
o ler e aplaudir. 

Avante, e espero curar-me 
um pouco desta indolência. 

O vosso <<De novo o postal
-aviso» fez-me ter vergonha ••• 
Jâ é algo. Obrigado.» 

• 
Quantas consolações 
Deus nos dá ... 

«0 assinante do «Famoso», 
o pouco famoso n. 0 X vem 
por este meio enviar-vos Y para 
pagamento ' da assinatura, que 
terminou em Março findo. 

Mando mais do que dos ou
tros anos, para pagar os «juros 
de mora» de.vidos pelo atraso. 

Creiam, porém, meus bons 
amigos e irmãos em Cristo, que 
não me foi possível enviát-los 
mais cedo. 

Graças sejam dadas {LO Senhor 
nosso Deus, porque na vossa vi
da se cumpre o último versículo 
do cap. 13 da z.a Epístola do 
Apóstolo S. Paulo aos Corín
tios: 

«Agora permanecem a Fé, a 
Esperança e o Amor; estas três. 
Mas a maior destas é o Amor. 
Amor é a mais sublime das vir
tudes e convosco ela se cumpre, 
pois amais a todos com inefável 

a.Tn()r e sois wmbém amados 
por todos os , que tiveram a 
suprema ventura e vos conhe
cer. 

Que Deus vos guarde e aben
çoe grandemente. 

Portanto, meus amados irmãos, 
«sede firmes e constantes, sempre 
abundantes na obra do Senhor, 
sabendo que o vosso trabalho 
não é vão no Senhor» (1 Cor. 
15.58). 

V osso servo no nome do Se
nhor. 

O meu amor seja com todos 
vós em Cristo Jesus. Amen.» 

Envergonhada · 
da minha fraqueza 

<<0 «Famoso» tem-me trazido 
grandes ensinamentos e se 
por v.ezes o desânimo me toca, 
logo que o leio, fico envergo
nhada da minha fraqueza, pois 
ele traz-nos sempre uma lição 
de coragem e confiança. 

Deus aumente sempre em 
todó's vó~ a coragem e entu
siasmo para continuar a au
mentar essa santa Obra do 
querido Pai Américo, e nos 
dê a cada um de nós a cons
ciência do quanto devemos 
ajudá-la.» 

Horas felizes 

<<Graças a l}eus que hoje 
chegou o dia de vos dar notí
·cias, pois hã jâ um ano e al
guns meses que sou assinante 
do <<Famoso>> e até hoje 
nada de correspondência de 
minha parte. 

Em primeiro lugar quero 
agradecer-vos as horas felizes 
que tenho passado ao ler e me
ditar o «Famoso». É um Jornal 
formidável. Leio-o de uma 
ponta à outra com avidez e, 
graças a Deus, tenho t irado 
muito proveito dessa leitura. 

Em segundo luga~ quero pa
gar-vos (o que não creio ser 
possível) a minha assinatura.» 

• 
Assim é que é falar! 

«Envio-lhe os meus cumpri
mentos, deste que que.r ser vosso 
amigo e dar provas de o ser. 

Assim que possa marcarei ou
tra vez presença. Não sois só vós 
que tendes o dever de fa ze.r bem 
aos pequenos, mas todos os que 
podem deviam sentir esta obri
gação. 
. Além da pequena ajuda mate
rial que dei e estou para dar, 
peço ao Senhor a sua benção 

para vós, que vo" d~ cor'agem, 
muito amor às crianças porque 
dos fracos não fala a história, 
mas sim os fortes. Aceitai um 
apertado abraço deste que vos 
admira.» 

• 
ceDa boca das crianças ••• 
sai o perfeito louvor» 

«Tenho a dizer-vos que sou 
assinante de «0 Gaiato». Gosto 
niuito dele, que o leio sempre; 
eu tenho 8 anos mas leio em 
qualquer livro ou jornal e gos
tei tanto de vos ver no teatro 
João Verde em Monção, prin
cipalmente os <cBatatlnhas», 
para os quais mando um abra
ço fraternal, para que Deus 
vos proteja no presente e no 
futuro.» 

• 
0 <«arrependei-VOS>, 
do Mestre começa 
por ser: conhecei-vos! 

<<A segundla ooi·sa que lhe 
quero dizer é que vão 100$00 
com o destino indicado. 

A terceira e última coisa é 
oonfessar que me sinto enver
gonhado da mesquinhez mo
netária com que correspondo 
aos apelos do «Revolucionário». 
Nem seqwetr vale o facto de o 
Estado me pagar mal, porqus, 
graçtas a Deus, o qllle trabalho 
por fora e «que me sai do 
lombo», permite-me pOr o orde
nado de acordo com a situa
ção social. Nem vale a circuns
tância de nesta épqca serem 
múltiplas ·as soliçitações. VaLe 
só a minha tão pequena capa
cidJade de renúncioa no momento. 
Que o Senhor e vós me per
doeis. E que o Senhor continue 
a dar-vos coragem, a ajudar
-vos no arrastar a Cruz que é 
o conduzir Rapazes pela via 
mais vàlidlam~nte humana e, 
por isso, mais divina. Deste 
que f1ala muito e faz pouco.» 

O defensor dos Pobres 

<<Eu sou assinante de «0 Gaiato» ou por outra, fiquei assinante 
de cc:O Gaiato» há muitos anos; deve de haver muito perto de 30. 
Era solteira, pobre, mas trabalhava e ganhava e tirava sempre 
algum para pagar a assinatura do J ornai. Depois casei. Para dizer 
a verdade fui muito pouco feliz. Minha vida tem sido sempre um 
calvário. Tenho 7 filhos e minha mãe, velhinha. Os primeiros anos 
de c~sada ainda mandei o pagamento da assinatura. Depois deixei 
de mandar, mas o Jornal continuou a entrar dentro da minha casa. 
Com grande prazer o leio. É um defensor dos Pobres. Como eu! 
Quanto alento me tem dado! Disseram para eu pagar quando pu
desse e como quisesse. Agradeço muito e agora envio metade do 
folar de um dos meus filhos. Só tive em dinheiro e fulares um de 
20$00 e outro de I 00$00. Não contava. Era costume ser um ves
tido. Jâ que foi em dinheiro envio 50$00. I! pouco, mas é de boa 
vontade. Prometo que logo que possa tirarei algum e porei as 
contas em dia.» 

Pensamento de sempre ... 
Expressões 
sempre novas ... 

«Não deveria dizer pagamen
to, pois é uma peque.na ajuda 
para a produção mecânica do 
mesmo. O seu valor, esse é' o mes
mo q~ toda. a palavra de Deus 
pre~ada mas vivida - e essa 
não tem preço. 

Que o Padre Américo, que 
conheci em Coimbra na Rua da 
Trindade ainda, peça ao Senhor 
por vós e vo" abençoe, são os 
meus votos.» 

• 
Agradecimento 

«Venho por meio desta carta 
agradecer os preciosos e gran- . 
des momentos de alegria que 
me dão cada 15 dias por meio 
do vosso Jornal através do 
ano.» 

• 
Mudanças 

«Devo ser uma das pessoas 
que mais trabalho dá ao encar
regado dos vossos ficheiros. 
Ainda há pouco tempo eu pedi 
a mudança de direcção da Amé
rica para Paço de Arcos e já 
estou aqui a pedir o favor de me 
passarem a enviá-lo para o Ul
tramar. 

Peço desculpa deste incómodo, 
mas tenho realmente prazer em 
receber e ler ~o Gaiato» e estar 
em dia com -os vossos assuntos.>> 

Jl 

• 
o sentido dos ouue~ 

«Esta tem um fim principal, 
no qual ponho toda a · confiança 
em vós: 

Conheço um rapaz ·que saiu 
muito cedo d-a casa de seus 
pais, amigo da n:tinha famflia 
e que já nessa altura eu lhe 
notara uma certa antipatia 
p~los padres. Continua afasta
do da Religião. Lembrei-me 
que a leitura do Jornal «0 
Gaiato» lhe faria bem. lt o que 
vinha pedir, que o tomasse 
assinante. 

Deus permita que Pai Amé
rico seja pai dos que sofrem 
as misérias espirituais.» 

• 
Aiuda-me a pensar ... 

<<Sou uma nova assinante e 
jâ tenho em meu poder dois 
jornais . 

Gosto muito do jomalinho 
- diz muito em poucas pala
vras ....... e ajuda.me a pensar 
mais nos outros. 

A minha 1. • oferta é peque
níssima em relação à minha 
vontade de dar~ mas em brevé 
enviarei mais uma lembrança 
para «0 Gaiato». 

Estou esperando ansiosa• 
mente a festa em Lisboa,. só 
em último caso faltarei.>, 

INQUIETAÇAO SACERDOTAL 

Obra que vence 
todas as fronteiras 

«Regressei de N. e escrevo 
para me mandarem o famoso 
«0 Gaiato» a partir de agora 
para a direcção acima. Espero 
continuar a receber este jornal 
aqui entre os militares e a fa
zer alguma coisa pela Obra 
que vence todas as fronteiras.» 

• 
<<Aqui vai Ull\a pe-quena 

oferta em vista de <cO Gaiato» 
que sempre recebo com agrado . 
Deus queira que cada vez mais 
se amplifique essa tão provei-

tosa Obra do Pai Américo. 
Que a caridade se enraize no 
coração de todos. Desejo a V. 
e a todos os rapazes e colabo
radores um Ano Novo muito 
feliz e abenÇoado, fecundo de 
Apostolado e de boas obras.» 

• 
«De um padre-'estudante, 

que como todos os estudantes 
não anda com os bolsos 
cheios!» 

«Saúde e Paz. 
Juntamente vai uma pequena 

migalha ou a minha ajuda para 
o Jornal da vossa Obra - he
rança e continuação d·e Pai 
Américo, que vive e viverá ~a 
:esperança de todos. Sempre 

· que J,eio o dito arauto «0 
Gaiato» logo, d€pois, o faço 
circular entre operários e ocio
sos... para que. todos aprovei
tem da sua doutrina.» 
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galhas de devotos. Temos al
guém que recolhe na Permar 
todos os meses e entrega na 
Catedral. Temos uma senhora 
que recolhe de pessoas amigas. 
Temos o nosso Rapaz que men
salmente vai receber as cotas 
de quem preferiu essa maneira 
de dar. 'Jemos os devotos de 
todos os meses, especialmente 
dois na Beira, que depositam 
no banco ou mandam um che
que. Outros que aproveitam 
quando me encontram na rua 
e trazem a sua ajuda guardada 
para o momento. Ou ainda 
aqueles que nos visitam sem
pre que podem, para nos esti. 
mular e acompanhar de perto. 
A quanto esforço escondido se 
fica devendo esta Casa! 

Os professores do ACAU 
que além das aulas gratuitas 
aos nossos, à noite, quiseram 
e deixaram ainda mil e cem 
escudos. Mais 1.673$30 «oferta 
da diferença do vencimento 
pela minha promoção, com 
muito amor e carinho pela vos
sa Obra>>. Mais um «rancho» 
que nos encheu a despensa, 
das Irmãs Franciscanas Mis
sionárias de Maria. Cinquenta 
da Casa Bemine mais um fato 
e outras roupas. 

Arroz e"tra do P. S. Gil. 

A vida comunitária - Seis horas da 
manhã, toca o sino para levantar, e 
toda a malta se levanta; faz cada 
um a sua cama, lava-se, e prepara-se. 
As seis e meia - hora de tomar o 
pequeno almoço. Acabado o dito, 
uns vão jogar a bola, outros vão ou
vir música, ler qualquer coisa, enfim, 
para outros div.ertirnentos, até às ~e 
e meia. A essa hor.a toca novamente 
o sino para começar o trabalho, até 
ao meio dia. Ao meio dia e meia hora 
começa o almoço. No fim começam 
novamente os · divertimentos até às 
duas horas. Outra vez o sino toca 
para se recomeçarem os trabalhos que 
terminam às seis horas da tarde. 
Começa então a música, leituras, ca
tequese, reuniões, etc. 

As sete e meia da tarde chega a 
malta da cidade. , É a hora da oração 
familiar. 

As oito horas o jantar. E por volta 
das nove e meia, dez horas, está tudo 
na c~ma. 

Como vêem, caros leitores, a nossa 
Casa é uma Casa de família com 
cerca de 115 Rapazes, onde t<>do8 
trabalham~ desde o maior ao mais 
pequeno: uns na serralharia, outros 
nd carpintaria, alfaiataria, sapataria, 
outros fazem limpezas. Não temos 
criados para servir à mesa, para la
var a loiça, fazer o comer, para na
da temo8 criados. É tudo feito pelas 
nossas próprias mãos. 
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Mais um lanche e setecentos 
escudos de uma senhora no dia 
da Senhora da Conceição. As 
nossas Irmãs de Vila Luisa, ti. 
raram do seu trabalho quatro 
mil para ajudar os nossos. Um 
donativo de 500$. Mais 1.320$ 
na Catedral. 788$ da renúncia 
a uma festa de anos de cole
gas na Casa Baby. Do pessoal 
da Secretaria do Instituto de 
Investigação Veterinária mais 
migalhas: 542$50. 

Cem na Igreja de Polana, 
dois mil de promessa para que 
Deus abençoe e dê trabalho a 
quem vive do serviço arriscado 
dos h~Ucópteros Hepal. 

Da Cajuca dois sacos de des
perdícios de castanha. Mais 
cem de promessa. De dois en
fermeiros 500$. Mais na Igreja 
de Polana, através do Pároco, 
500$. Cem de uma promessa 
do primeiro ordenado que foi 
repartidO pelos Pobres. Vinte 
e retalho para ·calções. Mil na 
Catedral. Aumento do venci-

Escrevi isto para o nosso famoso 
«Ü Gaiato», porque há muita gente 
que pensa que a nossa vida é só 
jogar futebol, e que não fazemos 
mais nada, wmo eu já ouvi várias 
vezes di7Jerem, quando a nossa equipa 
vai fazer algum jogo de futebol de 
salão. Pessoas que estão a .assistir 
dizem: «Os Gaiatos têm direito de ga
nhar, porque começam a jogar fute
bol às seis hor.as da manhã, e termi
nam às seis da tarde, e ninguém tra
balha>. 

Pois caros leitores, nós, para sermos 
alguém na vida, temos do trabalhar 
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escondido, que os supelrfi
ctats por constituição ou 
formação, só viam nele o 
homem muito humano. E 
não é de admirar, pois não 
é mais o discípulo do que o 
Mestre! E a Est:Je pediu-lhe o 
Apóstolo Filipe: «Mostra-nos 
o Pai e isto nos basta». Jesus 
não mostrou. E respondeu: 
«Hã tanto tempo que estou 
convosco, Filirpe, e mão me co
nheceste! Aquele que me vê, 
vê tambéin o Pai( ... ). Crede-me: 
1estou no Pai e o Pai em mim. 
Crede-o, ao menos por causa 
destas obras». 

Pois por isso as Obras de 
Misericórd~a que nJa Obra da 
Rua se procuram, são fruto da 
presença de Deus; 1e, uma v.ez 
praticadas, é lógico.. é justo 

mento de bancário com mil. 
8.650$ resultantes da venda de 
Whisky oferecido a que alguém 
renunciou. Mais aois mil e qua
trocentos pelo mesmo motivo. 
Numa terra de tanto calor 
onde é quase prosaico beber .. se 
Whisky, quanto não manifesta 
este de frescura de alma. Do 
<ony friend» ou seja um nosso 
amigo de Machava que assim 
trata os nossos Rapazes, 250$ 
mais o dobro do sogro. Da 
senhora do Rádio Club 200$. 
Ainda um leitão q-qe fomos 
buscar, e levar de seguida a 
quem precisava mais que nós 
para a Festa do Natal. 

Dez quilos de bacalhau do, 
nosso armazém, fora muitas 

memória! Metade de Nacala. 
Mais mil de algures. Da Ins
pecção das Actividades Econó
micas cem pães várias vezes. 
Senhora do Prédio Valente 
500$ com o interesse e amiza. 
de de sempre. Dois mil de um 
amigo de Santarém. Cinquenta 
de uma avó. Seiscentos de ou
tra promessa. Do pessoal da 
Coca-Cola 500$ e várias pren
das individualizadas para os 
nossos Rapazes e umas garra• 
finhas do Generoso para as 
Festas do Natal. 

Quanto a prendas do Natal 
as avezinhas e as guias da Ca
pela Militar, como no ano pas
sado, marcaram fundo no co. 
ração dos nossos. Foi uma 

para cada um com uma dedi
catória amorosa. Até os mais 
velhos ficaram babadinhos. 

De uma Senhora da Mansão 
dos Velhos Colonos c;em, mais 
vinte de uma amiga. 

Da Secção de Letras do 
Banco Pinto e Sotto Mayor 
uma bola de futebol que me
receu as caricias do Jaimito, 
ali vendedor. Na Catedral 
16.000$ num peditório em De
zembro, e mais 150$. Da 
C. I. M. a oferta de um saco 
de farinha e 20 Kg de massa 
todos os meses. Da Fasol mil e 
quinhentos e quinhentos do 
Entreposto. Da Mobil 24.000$ 
mais mil de quem vive com 
interesse o andamento da nos
sa Casa. Da Total mil e meta
de da Companhia João Ferreira 
dos Santos. Do pessoal da 
Robialac oitocentos, a fazer 
mil com a ajuda da Gerência. 

Quem não quer dar graças a 
Deus connosco? 

P.e José Maria 

outras coisas e atenções. Rou- .--...:.... _______________ __:. ________ -:-_ 
pas e candeeiros eléctricos de 
alguém do A. Teixeira. 

Mãe de dois estudantes com 
500$. Duzentos da Beira. «Em 
memória de uma criada de côr 
que me serviu durante 35 
anos», mil escudos. Abençoada 

ou estud·ar, porque nem todos vivem 
do futebol; e todo aquele que vive 
dessa modalidade, é só ató aos trinta 
e poucos anos, porque depois ardem, 
e têm de fazer outra coisa. 

Oficinas- Graças a Deus as nossas 
oficinas têm tido bastante concorrên
cia de trabalho, quer para as nossas 
obrM, quer para fora. Agora as nos
sas casas dé habitação estão no fim, 
mas ainda falta a mobília, e vai ser 
tudo feito pelos nossos Rapazes. Se 
oada leitOr e amigo tom~e à sua 
conta uma das nossas camas. . Que 
bom! Ainda nos falta uma oficina, 
que nos está a fazer muita falta; é a 
tipografia. É uma oficina muito ca
ra, mas contamos com a ajuda dos 
leitores, para darmos mais' este 
passo. 

Cá esperamos a vossa ajuda, amigos 
leitores, e para todos vai um abraço, 
em especial para ·as gentes do distrito 
de Benguela. 

José Luís Pinheiro 

que testemunh001 essa presen
ça - causa da mesma prãtica. 

«Aquele a quem Nosso Se
nhor deu talento d!e escrever, 
esci'IetVa como quem reza. Pre. 
pare-s.e .como quem vai falar de 
Deus. Só desta forma corres
ponde e faz valer o dom - isto 
nos deixou Pai Américo como 
critério, como fonte- essendal 
de inspiração para o fazer do 
nosso Jornal. 

E, cuidadoso de que vissem 
os homens as boas obras dos 
homens que só Deus explica, 
para que acreditassem e O glo
rificassem, acrescenta a reco
mendação: «No seu periódico 
«0 Gaiato» e em outras edi
ções, não peçam nem aceitem 
propostas de anúncios sobre 
assuntos do século. Todo o ,es
paço e todo o tJzmpo são ·pouco 
pwa revelar Cristo àS almas». 

A que este número de aniversano é, mais. do que nun~ d~ 
Leitor também o manter do fogo a respe:tto de Fastas, e fei
to, ~a vez, plelos Leitares. Eles dizem, melhor q!Ue nós 
mesmos, a razão profunda que nos leva por essas terras 

e pTestam-nos a compensação suficiente. 
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«Não calcula a tristeza que me invade a alma, quando vejo 
anunciadas as Festas dos V/ «Batatinhas» e nós em Viseu; nada ou 
pol.IJCo podemos fazer, para poder assistir a tão edificante espec· 
táculo.» 

«Vendo no Jornal de 7 de fr.larço a respeito de Festas, que 
tinham intenção de vir a Seia, e eu como ado~o ver .a vos~a Festa : 
já me 'desloquei a Viseu para vos ver, e se nao o. f~z maLS ve7es, e 
porque no Jornal nunca mais lá vi o nome dess~ cida<f:e, gostanamos 
imenso de vos ver aqui. Por isso espero que seJa ouvido e, podendo 
ser, atendido. 

Espero a benção para a vossa e nossa Obra, que afinal é de· 

todos nós.» 

A·ssim se compreende que 
rendo tido Pai Américo em 
grau tão eminente e tão pes
soal o «talento de escr.eV1en>, 
nem «0 Gaiato» tenha sofrido, 
senão acidentalmente, a sua 
falta. É que o seu dom valia 
pelo espírito com que dele se 
utilizava. E enquanto o mes. 
mo espírito permanecer, qual
quer dom v<J}erã, porque o que 
verdadeiramente <<Íarã bem às 
almas dos que lerem» é o dom 
permito do Pai: Cristo, que Se 
revela e em Si nos mostra o Pai. 

Vinte e oito anos faz «0 
Gaiato». Outros tantos anos 
de luz - Lumen Christi -
qwe, decerto também resplan
decerã no Céu como coroa de 
quem na Terra, humilde mas sà
biamente, tanto amou os ho. 
mens para os fazer amar con
sigo 'a Deus. 

«Amigos Gaiatos: 
Mais um ano que Deus me 

concedeu e por isso cá estou a 
assistir à vossa, ou melhor à nos
sa Festa. Nunca vou a um cine
ma, mas aqui não falto, enquanto 
tiver vida e saúde.» 

XXX 

Lembramos aos interessados 
que, nesta quinzena, as Festas 
serão: 

v. N. Famalicão 7 de Março 
Espinho . . . . . . . . . . . . 8 » 
Braga ............... 9 » 
MelgaÇO (às 15 h.) 11 » 
Monção . . . . . . . . . . . 11 >) 

Ollv. de Azemeis 14 » 
Lamego . . . . . . . . . 15 >) 
Aveiro ............ 17 » 

sempre (menos Melgaço) às 
21 e 30 h. precisas. 

E também: que a tradicional 
segunda ida ao Porto terá lugar 
no domingo 19 de Março às . 
18 e 30 h. 

Será o fecho do Norte. 

TRANSPORTADO NOS AVIõES 

DA T. A. P. PARA ANGOLA E 

MOÇAMBIQUE 




