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mertro 
CUl\1PREl\II.-SE dia 16, dezasseis anos que recebeu de Deus a 

última vocação: da vida para a Vida. 
Aos valores autênticos o tempo torna-os mais preciosos. 

Em vLda, disc Jt m-se. Depois da vida , fixam-se para sempre na 
memória dos homens. 

Dezass0is anos são um nada de tempo, mas já penhor 
sufic:ente do apreço crescente e, com certeza, cada vez mais 
puro, do:> homens que têm fome de Verdade, quero di1.er de D us, 
q·'e Se r..._vela mcessantemeate por nn io dos Seu:; esc0lhidos. E 
estes nl o O revelam sõ:nente en:p•anto vivem. As s ·a.1 v ida>, 
a.s suas obras - são mensagem que os projec:a n0 TempJ e ilO 

Espaço e actualiza perene!:1ente o q•1e D~us qvlis di zer por eles. 
À semelhança do Mes~re, os verdadeiros Discípa'.o:; sã0 de hoje, 
são de semj!'re. A fidelidade à vocação, aos caris:nas, tornam-nos 
intempora s mesm c: para O:? homens qt1e a·nda es tão no Tem] .J . 
Eles são s <.1gestão-viva da intomporalidade a qne tcdos cstar1 ,;:; 
destinados. Argmnento e.'istencial da Esperança a que todos 
fomos chamados . E a Esperança é a. certeza antecipada que a Fé 
nos dá a experimentar. 

Como não hão-de os homens e.::;fomcados de V:;rdade. 
amar estes Discípulos verdadeiros do único Mestre e Senh'Jr, 
que «só Ele tem palavras de Vida Eterna»? ~ 

«Sombra a dizer que a LUZ é»; «luz da LUZ» - def n i
ções que Pai Amé1ico deu de si mesmo, válidas para ~odo o ver
dade'ro Discípulo, o homem fiel e humilde que não rec"sa rece
ber no <<Vaso quebradiçm> da sua humanidade o tesouro da Graça 
e se não recusa a transmiti-lA, seguro de que não foi para o~.1 bro 

fim que EJa lhe foi dada. 

O tema poluição está na 
ordem do dia. Fala-se, escreve
-se muito sobre a poluição 
atmosférica e até sobre a ma
rítima. 

Realizam-se oonferê n c i a s, 
congressos e até tratados inter
nacionais. Aguardemos que não 
fique tudo em teorias e facha
da. Temos necessidade de pu
reza para viver. 

A preservação da natureza 
material preocupa também al
guns responsáveis e é motivo, 
ao que parece, para outros 
mais abastados gozarem à von
tade os paraísos terreais que 

furam conquistando e cons
truindo sem que a comunidade 
desse por isso. ' 

De nenhum destes temas me 
quero ocupar, pois deles, qua
se nada sei, além do que os jor
nais e as revistas nos vão re
velando. Uma outra poluição 
e preservação me domina: a 
da natureza humana. 

Num dia destes, vou apanhar 
um dos meus de 18 anos, a 
entreter-se com um livrinho lJa 
Agência Portuguesa de Revis-
tas onde a descrição dum 
assassinato resultava natural
mente do homem mais bem 

A dimensão real do valor divino enxertado em Pai Am~r·co 
estamos ainda bem longe de a conhecer. Há um ano, em Braga , 
sacerdote muito douto me dizia, após leitura de um texto anto
lógico de Pai Américo: «Quando alguém se debr .. çar seriamente 
sobre este místico, ot que não vai ser ... !». E há pouco o nosso 
Bispo, comentando outro trecho bem menos fundamental, escri
to há perto de trinta anos, lia-o em paralelo com um dos teó'o
gos mais autorizados dos nossos dias e achava na lógica sem 
método cientifico de Pai Américo exactamente as mesmas con
clusões. 

E verdade que dezasseis anos é um quase nada de tempo . 
Por enquanto, dos escritos de Pai . Américo pouco mais conhece-
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armado, mais bruto, menos 
consciente, menos sensível. A 
morte do homem aparecia 
romo a matança de um ani
mal por outro animal. A des
crição é ilustrada com as figu
ras nas devidas posições e a 
expressão realçada de forma a 
suscitar interesse e a prender 
pelo enredo. Nas ~ãos de um 
Rapaz de 18 anos a leitura 
não causará grande perturba
ção, pois o moço já distingue 
o real do fictício, mas na ima
ginação de um de 14 ou mes
mo 15 e 16 anos, as imagens 
apresentam-se mais reais, mais 

Por 

Padre Acffio 

possíveis e mais ao seu alcan
ce. Se o estado psicológico é 
de revolta, o moço incarna o 
papel do herói e deseja ver-se 
na sua i>ete com igual poder 
e liberdade para fazer o mes
mo!... Estas revistas ninguém 
censura ou corta!... Estes 
assuntos não inc.omodam. É 
necessário haver liberdade! ... 
Os clubes nocturnos começam 
a aparecer e a multiplicarem
-se na proporção do cresci
mento das cidades e do seu 
dessoram.ento nwral. Também 
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O Raúl 

Conheci-o homem, no re
gresso de uma pena que rema
tou uma época da sua vida. 
Não convivemos muito, mas 
o bastante para eu lhe expe
rimentar um coração bom para 
além da medida mais comum; 
e encontrar nesta bondade (e . 
nas muitas privações de pão 
e de afecto que sofreu) a ex
plicação de passos falsos que 
então tiveram ponto final. 

Depois, ficou para mim um 
poderoso Amigo. A sua con
dição de «ovelha perdida» que 
se reencontrou, dava-lhe auto
ridade para me pregar a Espe
rança contra toda a espectati
va. Sempre que escrevia ou 
me visitava, tinha o cuidado 
de saber se eu and·ava sofren
do ptDT causa dos Rapazes- e 
confortava-me... e ralhava-me, 
se pressentia falta de reacção 
ao pleSO da vida. 

Também eu o preguei muitas 
vezes, em muitos lugares. E 
nestas colunas ficaram algu
mas palavras suas de alento. 
E algumas minhas de acção de 
graças. 

Raúl casou. Preparámos des· 
de a véspera o seu casamento. 

Cont. na QUARTA página 
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CONVíVIO - Hoje em dia muito 

9e fala em oonvívio! 

São grupos que se organizam om 
OS ffiliÍS variados fin ·: l11USÍ'cai, . 

_. excursionistas, etc. 

Não será novidade para ningt1ém 

se afirmannos que es.a Comunidade 

tlambém quer e deseja conVIVlO. 

Teri1os uma ala bast.mte ait'O a para 

tal fim. .Mas temo conseguido pou

eas v~zes viver uns momentos alegres, 
salvo em pequeninas festas da Comu. 

nidade ou qw.mdo v: m a1é cá rrrapos 

musicais. 

Raras vezes acontece .. . 

Nem todos os doentes estão em 

condição de se desloc'ar, quer por 

eus pr · prios meios, ou nos carri
nhos. A maioria está imob~lizada nas 

camas ou em .oadeiras que necessitam, 

sempre, de tempo suficiente par-a 

chegar a horas. Isso acontoceu ain

da há pouco tempo, por duas vezes. 

Primeiro, foram umas alwHw de um 
Lar Universitário. Eram poucas. 

Creio que valerra a pena... se elas 
viessem com tempo suficiente para se 

demorar mais. Seria provei toso, muito 
proveitoeo - para os doen.í es. 

Aqui também ainda há quem dê 
uma «perninha» p-elu música. E não 

$o ou não dão mais porqu não t.' m 

acompanhamento! Isto ficou bem de

monstrado quando apareceu, há dias, 
um grupo mais numeroso. Nessé gru

po falBIVa-se em vários tons e formas. 

E v.eio-se a descobrir que eram pes

oo-l s es trangeiras! O mais curioso 
de tudo é que quando começaram 

a 3n tar, acompanhados por Ulll.l:l gui
tarra, todos entenderam perfeitamente 

qu~ est:lvam gozando um belo con

vívio. Todos entendiam o . que cada 

qual queria dizer. Ora a reacção 
não se fez esperar - quando aqueles 

amigos se foram... Porque razão nÓ!S 
og dbentes, não podeá ~mos t:er ins

trumentos para passar melhor os tem

pos livres? ! Precisamos de instru

mentos: guitarra, •acordeão, violla, etc. 

Resta saber se o,g amigos são para 

as o<nsiões ... 

Confia.mos na amizade e genero
sida le dos nC><".J30S lei·tor . 

Bernardo Barroso Vitoriano 

Paço de Sousa 

AGRADECIMIENTO - A espon
tan_eidade com que os leitores res

ponderam ao pedido sobre o «Via

gens», sen ibilizou-me. Cheg~lUm vá-

Lar Operá'rio em 
Presentemente há duas ou 

três vagas no Lar. Por oc~sião 
da Páscoa saíram alguns que 
não estavam a a~roveitar e 
ainda não veio ninguém para 
os substituir. Não faltam pe
didos, mas não estão dentro 
das normas estabelecidas, v:s
to somente aceitarmos rapazes 
que tenham concluído a ins
trução primária. Alguma exce
pção que se fez, não tem resul
tado bem. Cada obra é para o 
que nasce. Tem-se em vista fa
cilitar a rapazes pobres, do 
meio rural, a aprendizagem 
dum ofício e para isso se pre
parou a casa e o ma· s que era 
indispensável para o fim a 
atingir. 

O Durval é vítima de para
lisia infantil e porque VIVIa 
longe da escola e tinha de per
correr maus caminhos, era
-lhe impossível aprender a ler. 
P.or esta razão veio para o 
Lar de S. Domingos. Está 
connosco há três anos e da 
nossa conta têm sido os livros, 
o calçado, o vestuário e os me
dicamentos, etc. Quase nunca 
tem calçado em condições, 
pois arrasta os pés e tudo inu
tiliza em pouco tempo. O 
mesmo acontece com a roupa 
que se rasga toda em contacto 
com a aparelhagem que usa 
para andar de pé. Vale-nos 
alguém que aparece algumas 
vezes ,com 500$00 para o Dur
val. O Claudino, que frequenta 

também a quarta classe, foi re
cebido com a intenção de tran
sitar para outra · casa; mas vai 
hoje, vai amanhã, e ainda não 
foi. Ambos têm escola só da 
parte de tarde. Eles são pres
táveis e ajudam no que está 
ao alcance da sua idade; toda
v.a, é difícil ocupar-lhes todos 
os tempos livres. Isto para 
não falar nos outros estudan
tes para quem também não 
temos uma sala própria para 
estudo. Talvez com obras na 
casa se pudesse conseguir; 
porém, não temos dinheiro 
para as despesas. Algum dona
tivo que vai ~chegando é para 
a alimentação. Temos de con
cluir que, na verdade, os luga
res existentes têm de ser ocu
pados só por rapazes que de
sejem aprender um ofício. 

Quando se pensou no Lar, 
a1guém perguntou como se 
faria face às despesas. Demos 
como resposta a afirmação da 
nossa confiança no Senhor e 
acrescentámos que passados os 
primeiros anos contávamos com 
a ajuda dos que fossem saindo. 
Estes, quando lançados na vida, 
talvez se lembrassem de ,coo
perar na formação dos que 
ficaram. Parece-nos cedo para 
dizer se nos enganámos ou 
não. Alguns nunca mais deram 
sinal de vida; e outros têm 
aparecido, embora a sua aju
da se possa considerar mera
mente simbólica. É sempre 
com muita alegria que recebe
mos a visita deles. O Altino 
oostuma vir duas vezes por 
ano com uvas e cerejas. O 
António José, que vive para 
os lados de Armamar, já nos 
visitou duas vezes, deixando 
uma lembrança para a ,casa. 

rio<> 1ivro todo acompanhados de 

palavras denunciando não só a ale 

gria de dar como também, é natural. 
1.1 dor de ntircrn a au 'ncia do 

peda ·o de si. Tudo o que se ama, 

deixa um vazio quando perdido, o 
que mais valoriza a vossa doação. 

Aos que me foi possível devolvi o 

exemplar querido, juntando pa1wras 
de apreço e consideração. Aos outros, 
felizmem.te foram poucos, deixo aqui 

o meu sincero obrigado e a cer.teza 

de que o vosso acrifício não foi em 

vão. 
Lembro-vos que vai ser reeditado 

o «Viagens» e assim consolo os Ami
gos que me •adoçaram o «bico» e 

todos os ansiooos pela doutrina de 
Pai Américo. 

Manuel A nt. · n i o 

OBRAS NA TIPOGRAFIA - Até 

que enfim, come.:; aram •as obras para 
a montagem da nova «MonO'~ype

.super»! É uma máquina que ser
virá para nos abastecer de material 

e, simultâneam ente, p3ra a•tm entar os 

conhecimentos profi. sionuis do no · 

sos compositores. 
Mais um progresso para a nossa 

prepara~ão profissional. E mais 11m 
atractivo para os nossos visitnntes. 

TELESCOLA Estão a decorrer, 

da melhor maneira, os exames dos 

Lamego 
Há tempos esteve cá o Jacinto. 
Disse que residia em Lisboa 
e que na primeira oportunida
de enviaria um donativo. O 
Joaé Manuel trabalha no Porto 
e visita-nos com frequência. 
Nem todos estão a exercer o 
ofício que aprenderam, mas 
a passagem pelo Lar de S. Do
mingos deu-lhes a\gur!1a pre
paração para a vi da. Desde 
Janeiro que esperamos noticias 
do José Joaquim, o que estra
nhamos bastante pois fez gran
des promessas. A .compensar 
todos o·s o'ltros que faltam, 
temos os nossos Amigos. É por 
eles, que o Senhor cuida de nós. 
Alguns aparecem sem medida, 
nem prazo de tempo estab-ele
cido; tanto acodem às nossas 
aflições agora, como ~logo. 

Muito particularmente agrade
cemos à Mãe Helena e Matil
de que vivem intensamen te as 
preocupações do Lar de S. Do
mingos. Connosco também Vi
lar Fo·rm-oso, a Rua Capelo, 
Monte dos Burgos, Agueda e 
alguns mais. Há quem deite 
na caixa do nosso correio en
velopes anónimos que fàcil
mente descobrimos ser de al
guém q'Ue generosamente e 
iÜOm frequência nos ajuda. A 
Família Silva tem sido perse
verante e V. N. de Gaia apa
rece mesmo fora do Natal, 
época em que vêm outros 
amigos. Na Rua das Amorei
ras alguém tomou um compro
misso que religiosamente tem 
cumprido. De Coimbra chega
ram medicamentos; e do Porto 
vári'Os donativos. Doutras pre
senças daremos notícias opor
tunamente. 

Padre Duarte 

«cicli tas>> da Telescola. Vão todos 
prestar prOVI3.S. Uma recompensa n'a

tural dos seus esforços intelectuais. 

É justo que todos passem o muro. 
E com boas notas. Assim darão mais 

um passo em frente, para a vida 

dum que os espera. 

INSTRUÇÃO P IUMARIA - Fo
ram concluídas as provas de passa~ 

gern. Decorreram razoàvelmente. Fi

cru.'am para trás alguns deslei.Jaados. 
E, na•turalment'e, o menos inteligen

tes. 

O grupo da quarta classe encon· 

tra-se em exames. Infelizmente nem 

todos prestnm provas. Mas poucos 

ficaram em branco. Paralléns ao 

grupo. 

LUZ E BELEZA Mai,g comple.a 

a beleza natural da noss.1 Aldeia; 
agora eom um bom ambiente de luz 

a rasgar as trevas da noite. Já fomm 

colocados os último candeeiros e as 

resp e-ctivas lâmpadas, desde a caEn 4 

até ao balneário do campo de fute

bol. 

VISITAS DE GAIATOS - Rece· 
hemos, frequentemente, a visita de 

Gaiatos, emanc1:pados, oom muita sau

dade do ber ç.o onde foram criados. 

E onde muitos modelarB!I11, a·té, o 

eu futuro . São presenças que nos 
satisfazem. A nossa Cas:1 é tanto deles 

como nossa, os que ainda estamos 
sob as suas telhas. 

JARDINS - Os nossos j-ardins 
c.omple~m a belem primaveril da 

nossa Aldeia. Em alguns foram colo

cadas mesas próprias. Os nossos vi
sitan tes utilizam-nas pam petiscar. 

Nos jardins tt:~mos, também, ban

cos adequados, à sombra do arvore
do. São um regalo para deso1nsar 

nas horas vagas. E para nos embre

nharmos na leitura de obras que nos 

instrue m. 

VISITANTES - Recoibemo, ulti

mamente, muitas excursões escolares. 
Crianças BICOmpanhadas de seus pro

fessores. Têm vindo à semana. O que 
é bom visto que assim ficam com 

uma ide'ia mais •aproximada da nossa 

vida. 
Aos domingos é sempre um mundo 

de gente! Claro, não faltam os desa

fios de futebol. E, às vezes, o aze
dume próprio dos encontros ... I 

Veio até nós, também, um num e

rooo grupo de amigos do Temltro Circo 
de Braga. 

António João Seixas 

Notícias da Conferência 

de Paço de Sousa 
O QUE RECEBEMOS - Ai3 pre

senças não são muitas. Porém, o 

seu valor intrinseco é tão valioso, 

tãn frutuoso . - tão cri;;~táo ! 

Logo na frente, caminha uma 

simpatiquíssima Assinante do Seixal: 

«Com muita amizade e fra.terna.lm.en

te envio 600$00 para os Irmãos da 

Conferi}n~ia de Pa~o de Sousa». 
Já não dispemnmos a sua presen

ça. Por todos os motivos e mais este 

- a sua amizade fraternal. 
Mais migalhas de «Uma assinante 

amiga». E o costume da 17022. E 
mais de Pap de Ar os. E da assi. 

nante 18226, de Li boa E de Erme-

inde. E ela Rua Aval de irna 

Porto. 

Para todos, um muito obrigado clo>J 

no. sos Pobres. 
Os donativos terão ·a bondade dt: 

remetê-los à Con.jerência de Pa(u 

de Sou.sa - Jornal «0 Gaiato > -
Paç.o de Sonsa. 

Júlio M ndes 

Venda do jornal 
no Norte do País 
• FALA O RAúL 

E u ten.lw muitos fregueses. Mas 

há antros que •êm mal$. Passo 240 
jornais nas Obras Pzí.blicas, na Com
panhia das Águas e na Polícia. T r;c 

nho a.s costas bem gu.ardadas ! O. 

Polícias 'ratam-1'Tl.8 bem. .. E ctn.do. 

ainda, pelos cafés e pelas igre jas e 

pelas ruas. 

O «Meno» e o ~ T í.mpan.as ,> são os 
da «camisola a:m.arela ). Mas é uma 

camisola muito fraca, porque ven

dw1 também, na sexta-feira, nos Bm1-

cos c nas Caixas!... Despacham 

muito sem g1·andc traballw. Nós é 
que (!Jlnargamos um bocadinlw mais ... 

Os vendedores só do Porto são os 

se{J.uintes : «ll1anteigas\ Armél' io, 

<<Nl elancia >> <<Portim.i'w ), «Me no . 

<'Tjm panas ,> , «Ronxinol>>, «Papagaio», 

João 2.0 • E parece-me qzte não fal ta 
mais ninguém. 

Para fora segue n <<Eas:~io ' · Vai 

para Aveiro, 17.'() sábado. O <<Piloto . 
para Guimarães. Maurício, para 

Viana do Ca~'elo. «k elão·' . Póvoa de 

Varzim. Celso e <<Faís-ca , EspiJnho. 

<.:.Tirnpanas», Braga. E o << Grilo» v01: 

para A mar ante. 

Os ·vendedores des:as terras andam 

contentes. São recebidos com muito 

mimos pelos nossos Amigos. 

Eu ando agora satisfeito porqu C' 

entre o nosso gru.po não tem havido 

<<desastres>> nenhuns. Tenws sidu 

fiéis. 

0 FALA O «EUSÉBIO» 
Pelo que já d isse o Raúl, pou ro 

mais t~Jnlw a acrescentar. Foi p ena ter 

descido nf1Sta venda um bocadinho! 

Regressei I]JJ.ais cedo a Casa porque 

•inha um ponto de Matem:iâca, na 

T elescola. S en..?o ... 
A vw.da lá por Aveiro tem corrido 

bem. O «Portimão» é que não se de

senrascava! Foi lá três vezes e nada. 

Não vendia quase nada! Tive de tor

nar. Foi pena! Mas eu gosto muito 

dos sen.lwres de Avei.ro. Sou por lá 

muito conhe'cido.. . E não me cus

tou, nada voltar. 

No sábado de manhã vozt à Celu

lose, em Cacia. Dou uma volta pela 

Fábrica aJté às 11 h. Depois sigo pa.ra 

a cidade. Corro os Bancos, a Fábrica 

Alelzâ.a e oulros amigos isolados-. E. 

como não podia deixar de ser. 

corro também os cafés e as ruas. 

Domingo de manhã as igrejas estão 

por minha con.'a. Passo mu.itos jor

nais à sa:!.da das Missas. E podia 

ainda passar ma.is, se todos me ou

viss8m apregoar «0 Gaiato~> ... 

Da parte de tarde vou até aos 

cinemas e aos fut ebois. Despacho por 

lá também alguns jornais . 

Ao fim. da tarde meto-me no com

boio e regresso a Casa. Satisfeito. 

Muito alegre pelo ca:rinho dos nossos 

Amigos da zona de Aveiro . 



Que me perdoe o Sejúlio! 
Que me perdoe e não censure! 
Mas eu não me tenho sem uma 
queixazita dos trabalhos que 
ele me impinge · a rever tra
duções e provas do seu Curso 
de Tecnologia Tipográfica. 

Outro dia era um texto sobre 
estética gráfica, que até metia 
Platão. Outro, ·uma conclusão 
matemática que parecia des
contínua das premissas e me 
aferroou até lhe dar com a de
dução. Quase uma manhã per
dida! 

Eu protesto: - ó Júlio, olha 
que isto não é um Curso Su
perior de Tipografia! 

Ele volve-me: -Deixe que 
tudo tem lugar. Qualquer dia 
é preciso estudar . Filosofia 
desde a Esoola Primária. 

Valha-me Deus! 

X X X 

Um Aviário de perto de To
mar, volta e meia manda-nos 
um magote de pintos de carne, 
que são o nosso talho enquan
to duram. 

Miguel é o tratador-mor dos 
galináceos. Todas as manhãs, 
ele e seus ajudantes saiem de 
casa um bocadinho mais cedo 
e vão servir a 1." refeição antes 
de tomarem a sua. 

Uma delas, apetitosamente 
primaveri], trazia ele o balde 
da farinha na mão e abriu a 
porta da ,capoeira ~ deu uma 
volta. Era ver o b~talhão dos 
frangos, muito alinhados, em 
coluna bastante comprida, atrás 
do Miguel, fazendo um passeio
zito higiénico para abrir o ape
tite. Isto passava-se sop as ja
nelas do quarto de Pai Améri
co. Lembrei-me dele. Lembrei
-me do «Zé Ganso» e dos seus 
filhotes atrás do tratador de 
então e dos poemas que tal 
cena inspirou a Pai Américo. 
Que saudades! · 

X X 'X 

Zé Alberto é do Lar desde 
há vários anos. Trabalha de 
dia e conclui seu curso-notur
no este ano, se Deus quiser. 

Zé Alberto, além do seu 
«pré», pequenino como usa
mos cá, tem as suas gorjetas, 
das quais usa com uma liberda
de que, quem me dera todos 
pudessem ter, se a soubessem 
usar como ele. Delas vai fazen
qo uma apreciável conta no 
Banco, mas não é escravo; tem 
também as suas extravagâncias. 

Uma delas é não aparecer 
em Paço de Sousa sem qual
quer gulodice para os mais pe
quenitos, de quem é muito ami
f!O. 

O que eu não sabia é que 
ele também fazia dos rebuça
dos um jogo: um jogo inocen-

te que ocupa e entretem .. . e 
premeia os ue nele entram. · 
Antes de regressar ao Porto, 
domingos à noite, ele esconde 
rebuçados em vários lugares 
de uma desmarcada Z'Ona 

e aos recreios da semana os 
seus fregueses correm-na a 
cheirar as ditas guloseimas. É 
uma espécie de «·trapo-queima
do», a que só falta quem orien
te com as vozes de «quente», 
«frio». 

Coisas pequeninas de que a 
nossa vida é .feita. Coisas que 
nos aconchegam e confortam 
de outras dolorosas que tam
bém enchem a nossa vida! 

X X X 

Daniel - quem diria que 
o conhecidíssimo fundador e 

X X X 

Uma semana atrás «Ganhão» 
era servente às mesas. Ele é 
geralmente bem disposto. Cara 
risonha, simpático e decidido, 
como provou de uma vez no 
~rto, perante um atrevido 
diante do qual ele se não inti
midou, antes lhe arranjou uma 
chamadazinha à Judiciária que 
o ensinou! Eu já gostava do 
<<Ganhão», mas a partir daí é 
qr:e foi! 

Pois <<Ganhão» aquele dia 
andava com a <<Verve» toda: cor
ridinhas, sal tos, passos de pre
tensioso · ballet, equilibrismos 
peri:gosos, com uma rima de 
pratos ou de tijelas nas mãos, 
ou com uma travessa de con-

duto. 

Fomos daqui à Festa de Lis
boa. Foram os dos quadros de 
comédia da nossa Festa no 
norte. Tudo gente de barbas! 
Pois a meio caminho parámos 
para almoçar. Arrumado o far
nel, eu desabafei: 

- Ai que bem me sabia 
uma soneca debaixo desta 
árvore! 

- Durma, durma, que nós 
vamos aos grilos. 

E foram mesmo: Bernardino, 
Neca, Joã'o Evangelista e Zip. 
Foram e custaram-me a arran
car! 

XXX 

Toneco é um dos mais pe
queninos. Já falei dele nestas 
colunas e o dei como mestre 

Onde •adas çr,judam nada custa! E é motivo de alegria no departamento mnis clif cü da nossa Aldeia - a co:::inha .. 

d1rectf)f da «Voz dos Novos», 
que em certa altura me moeu 
o bicho do ouvido porque a 
queria passar a diário- quem 
diria que Daniel ainda agora 
havia de aqui dar que falar. 

Pois foi o caso que ele esta
va em ·férias e resolveu vir uma 
tarde passá-la connosco. Eu no 
escritório. Senti uns passos 
leves escada acima e um pisar 
esquisito que não sabia identi
ficar e que parou à porta do 
escritório. Que seria? ... <<Deixá
-lo; tenho mais que fazer; quem 
fôr que bata>->- pensei e:.-1 . Mas 
não batia ... ·A curiosidade ven
ceu-me: Fui eu à porta. Era o 
Daniel e um cabrito pequeni
to, . muito engraçado, que o 
acompanhou desde casa como 
se fôra um cão. 

- ó Daniel leva-me daqui o 
bicho, que ele ainda faz porca
rias ... 

- Não faz, que ele está 
muito bem educado! 

Mas fez mesmo! Líquidas e 
sólidas! E Daniel, de castigo, 
é que limpou! 

- Ollíat, Rapaz, se tu cais 
e d~ixas cair ... ! 

- Não há azar!... 
E por acaso nã!o houve. 
Saibam os senhores que nós 

somos, todos os dias e a 
toda a hora, Casa de dramas e 
comédias. O que eu ainda não 
tinha visto cá era <<1Commedia 
dei' arte»! 

XXX 

Grilos - A época ainda não 
findou completamente. Outro 
dia esteve aí uma excursão de 
franceses e os grilos deram 
bastante que falar. Meno é re
cordista nesta caça. Chegou 
a ter. mais de cem. E a caixa 
sempre .com ele. Mesmo a aju
dar à Missa, a caixa debaixo 
de olho, por causa dos aza
res ... 

Mas isto são histórias ve
lhas, muito conhecidas do lei
tor. 

()utras faces do mesmo tema 
é que talvez nem tanto. 

de saber viver. Sabendo das 
minhas disputas com o Chefe 
Maioral sobre quem é o «pab> 
dele, um sábado passado, en
contrando-o eu no corredor 
da casa-mãe e pegando nele e 
afagando-o, aproveita ele a 
ocasião para marcar trunfo: 
- Olha, sabes? Tu é que és o 
meu pai! 

Pois eu acho que o Tónio
-chefe merece bem o título, de 
tão amigo que dele é. Durante 
o Mês de Maria o nosso Terço 
é na Capela. Toneco, sempre 
ao pé do Tónio, em p0uco tem
po lhe chegava Q sono e ali 
ficava encostado a dormir. Tó
nio muito cuidadoso em qual
quer movimento, sempre res
peitava o sono do Toneoo. 

Coisas simples de que Nossa 
Senhora gostou!' 

XXX 

As Companhias de Seguros 
fazem-nos contra .A:cidentes no 
Trabalho. Eu tenho de procu
rar uma que nos segure ,con-

(} 

tra Acidentes no Recreio. Ele 
não há domingo, nem fe.riado 
- quando não mesmo nos re
crei'Os à semana - que não 
sucedam por aí desastres das 
mais variadas espécies, que _ 
nos tornam grandes fregueses 
da água oxigenada e de poma
das para os músculos e de com
primidos para as dores nos 
ossos... e do «endireita>>. 

E o pior, depois, são as «bai
.xas». É o trabalho que espera. 
É a mão direita que se recusa 
a escrever.. . Ainda agora te
mos um que iria fazer a Teles
cola e não sabemos como há
-de ser ... , com um braço todo 
torcido. 

Se houver alguma Segura
dora que se habilite, é favor 
dizer! 

XXX 

Ainda neste capítulo mesmo 
há momentos eu fui sobressal
tado pelo <d>ebçeira», que em 
grande vozearia e esgares do 
mais horrível filme de terror, 
me vinha chamar para ir com 
o «Papagaio» ao hospital, por
que tinha apanhado um cho
que. 

Como conheÇo o «Peixeira», 
dei-lhe 95% de desconto e não 
me assustei tanto como ele es
perava, mas sempre fui a ~or
rer, já de carrinha e tudo, 
pronto para todas as emer
gências. 

Que fôra? ... 
Em cima do telhado das po

cilgas havia um ninho. «Caná
rio» diz ao · «Papagaio» e o 
passarão não está com meias 
medidas: vai por ele. Resulta
do: escorregou; não tendo mais 
onde agarrar-se, foi a um fio 
eléctrico; e o próprio postalete 
é que impediu que ele viesse 
ao chão, de cima do telhado. 
Mais resultados: Duas queima
duras valentes e um grandecís
simo susto que há--de dar mui
to que falar entre os coleccio
nadores de ninhos. Oh se há
-de!... 

Colabore 
na 

Campanha 
de 
Assinaturas 

TRANSPORTADO NOS A VIõ'ES 

DA T. A. P. PARA ANGOLA E 
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«0 livro actualmen.·e em 
dist;ribuú;ão, anda por lá a 
nwrder e muitos nomes que 
não receberam o primeiro 
oo~ZLJn.e, pedem agora este 
e o segundo <<lsto é a Casa 
do Gaiato». 

Zé Eduardo, que é agora 
o do livro, regi.sta. Ele já 
fez uma descoberta. São os 
Mmes. Nomes femininos. 
Diz o Zé que é frequente 
aparecer um nome a pedir 
o segundo vol~, com a,pe
lidos que não tinha no caso 
do primeiro. <<Decerto ca
sou-s e>>, conclui o rapaz. 
PçJis é. É bem que assim 

seja. Será a família em vez 
do indivíduo, a :omar sen
tido na doutrina do segun 
do volume. 

Nós pretendeTTWiS que mui- · 
tas famílias nos conhyçam. 
Muitas nos ldam. Muitas 
nos amem. Que por nós, 
amem o Próximo. Que por 
este amem a Deus. Nós pre· 
tendenws, sobretudo, que 
leiam os noss~ livros os 
que se dizem descrentes. Os 
rBss.entidos. Os ca:nsad os de 
viver. Pretende1nos entrar 
em casa dos publicanos e 

dos pecadores e dos mal 
jd [Jados. 

Os que nunca entraram 
dentro de si, esses é que 
queremos sejam nossos. A 
<:stes se pretende que o 
livro morda e faça sangue. 

En tenho que isto é fazer 
apostolado. O apóstolo de 
hoje é isto mesnw. O livri
nho pró gnt.pinho não dá 
nada ... » 

PAI AMÉRICO 

Como é salutar, vivificante, 
pôr à frente da procissão da 
nossa Editorial o mote de Pai 
Américo! 

Não olhemos ao espaço 
- que sempre nos tolhe. A 
sua palavra, o seu mote 
- além de preciosa nota an
t'Ológica - é flagrante da vida 
real. É Vida! 

Aquela descoberta do Zé 
é descoberta do dia-a-dia. So
bretudo agora, que terminá
mos uma profunda. reconver
são dos nossos ficheiros, para 
um trabalho mais racional e de 
acordo com o crescente movi
mento. 

Estou a ler, entre muitas, 
a carta duma jovem recém
-casada: 

ccTomai bem nota: já não 
sou menina; mas esposa e 
mãe. Façam o faVJOr de recti
ficaT a chapa do meu endere
ço ••• >>. 

Mais; estou a ler, melhor 
diria, a ver, aquele jovem licen
ciado que, sem peneiras de 
canudo, - ainda pouco vul
gar entre nós! - recebia os 
livros e o jornal sem Dr. Não 
fez queixa. Mas demos fé. E 
colocámos tudo no devido lu
gar. 

Esta a parte que nos toca, 
directamente. A outra - imu-

tável, santo Deus! - continua 
a ferver em cachão! É a Fami
lia. São os Indivíduos. Os nos
sos Amigos de todas as ida
des e classes e posições sociais: 
crianças e moços; de meia 
idade e da terceira idade. 
Est es com alma jovem, de 
jovens! 

Aí vai a procissã'O: 
O primeiro peregrino é ami

go de muitos anos e director 
duma Biblioteca Pública dos 
lados do Mondego: 

ecO 1.0 volume do cdsto é a 
Casa do Gaiato» tem sido bas
tante requisitado, e, o que 
bastante nos consola por jo
vens e pequeninos que vão; 
aprendendo a amar e a res
peitar a Obra do inolvidável 
Pai Américo. Quem sabe se, 
deles, não sairão um dia mais 
uns Apóstolos? 

Com saudações em Cristo, 
se firma ..• ». 

Hoje, nos textos. litúrgicos 
da Ceia dominical, a Igreja 
lembra e pede (porque não 
dizer exige?!) operários para 
a Vinha. Nós precisamos. Tan
to! Somos uma célula numero
sa da Igreja, para o Mundo. 
Aonde poderíamos ir - se 
houvesse quem ... ! Pais e mães, 
continuemos a dar a saborear 
a nossos filhos - como esta 
Amiga da Covilhã - as gran
dezas do Reino pela pena de 
Pai Américo: 

Também pedia que me man
dassem 10 exemplares do últi
mo livro editado para eu pro
ceder à passagem por pessoas 
amigas. Mas peço que mos 
mandem antes do fim do mês 
ou só no de Agosto, pois que 
o mês de Julho estou fora>>. 

Mais Famí•lias! Agora damos 
a voz a um Casal de Vila Nova 
de Gaia: 

ccPelo vosso livro que rece
bemos e conservamos com 
muito gosto confiados em que 
nossos filhos o saberão apre
ciar e estimar, enviamos um 
vale de correio - importân
cia insignificante para o seu 
grande valor ... ». 

Outra presença familiar. É 
uma Avó: 

ccJunto... para o livro que 
fizeram o favor de me enviar. 
Fico muito contente quando 
se lembram d'esta velha assi
nante; pois quero, quando 
morrer, deixar a colecção com
p-leta aos Netos ... ». 

Passa uma Neta! Simpática 
jovem lisboeta, cuja missiva 
transcrevemos na íntegra: · 

«Queridos Amigos: 
Encontrei nas férias, em 

casa de meus Avós, entre os 
seus livros, um tesouro do 
vosso Pai Américo. A leitura 
de algumas páginas foi uma 
revelação; como era só um 

ccEnvio 500$ para o último volume, quer;a oonhecer o 
livro cclsto é a Casa do Gaia- livro todo, para vos conhecer 
to», 2. o volume, que me envia- melhor e assim VICS instalar 
ram. definitivamente no coração e 

Tal como o outro são meus não esquecer mais, nunca mais, 
guias na educação de meus ' essa maravilhosa revelação do 
filhos e estímulo à minha san- Amor de Deus. É com realiza
tificação. Vocês são Amigos ções, com obras, que se teste
que estão connosco. munha Deus Salvador, pois 
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Setúbal, não podia ficar atrás. 
Invoca-se, ao que se diz, a 
ra_zão do turismo: c~ para os 
turistas». A verdade é que 
muitos turistas são de Lisboa 
e a maior parte deles e delas 
ou nascerrun em Setúbal ou 
se fixaram cá. 

Perto do nosso Lar, abriu 
um, durante este ano lectivo. 
O edifício é encostadin!hio ao 
Cemitério. Nem a presença dos 
mortos impõe respeito!... Ao 
que nós chegámos! Até às 
tantas da madrugada todos os 

dias ali se toca e se dança ... 
E que danças! •.• 

Os meus Rapazes p~ssam 
ali todas as noites no regresso 
das aulas nocttirnas. São Ra
pazes!. .. Eu temo e tremo! Nem 
que não entrem lá. Nem que 
a entrada lhes seja vedada 
legalmente por falta de ida
de! .•• Os apetites vão-se espi
caçando e a pouco e pouco o 
mal vai fermentando. 

Ontem na Pra:a de Galapos, 
onde fomos passar a tarde de 
domin-~C!, um paT de raça hu
mana ficou a tostar-se no meio 
dos Rapazes. O par era jovem. 
Entre os vinte e os trinta anos. 

Ele salvou-nos no Amor - não 
é assJm.? 

Portanto, agora que conse
gui juntar algumas economias 
posso pedir-vos alegremente: 
I. o A assinatw:a de «0 GaiatO>>. 
2. o Que me envieis todos os 
livros. 

Gostava muito de visitar a 
Obra, mas de momento estou 
às voltas com os exames. Se 
Deus quiser, acabarei este ano 
o meu curso. A propósito, uma 
pergunta: poderá dar-vos algu
ma ajuda uma pessoa formada 
em Direito? Seria uma .grande 
alegria se me respondesseis 
que sim; nesta altura ando 
bastante inquieta por não sa
ber como ccservin> com o cur
so que escolhi... Já perdi tan
to tempo, a vida é tão curta, 
mesmo quando em média ainda 
poderemos contar com uns 
40 anos ma:s ... (tenho 22). Bem 
sei, esta inquietação pode ser 
falta de confiança; mas tenho 
medo de oonfiar no Senhor de 
uma forma negativa, o que 
vulgarmente dizemos ccfiar
-nos», sem d.e todo haver um 
esforço. 

Desculpem falar tanto dos 
meus problemas. É defeito 
muito meu. Queria pedir-vos, 
por isS'O mesmo, uma palavri
nha ao Senhor, uma oração 
para que Ele me liberte de 
mim, do egoísmo que mata. 
Estou certa que será a mais 
forte das «cunhas» - (é brin
cadeira, detesto isso, mas sin
to-me à vontade convosco, 
amigos, irmãos em Cristo, de 
que posso descoooecer o rosto 
mas de quem estou perto). 

Peço ao Senhor que sempre 
vos encha de luz para cont i
nuardes a ser manifestação aos 
homens do Seu Anwr. Um 
abraço muito grande de uma 
amiga que espera ccconhecer
-vos» brevemente .•. ». 

Oh carta! 

Vamos fechar com uma lem
brança: temos livros à vossa 
espera. São ainda muitos 
- tantos! - os leitores de 
«0 Gaiato» que não possuem 
uma só obra de Pai Américo! 
Venham por aí fora - por 
carta ou postal. Estamos às 
vossas ordens. 

JúLIO MENDES 

Não sabemos, se casados, se 
solteiros. Tantas e tais coisas 
fizeram que todos sentimos 
um nojo tremendo. No meio 
de centena e meia de crianças, 
adolescentes, jovens!... Não ha
via vergonha, nem pudor, nem 
respeito! ••• 

Só dei por eles quando vim 
ajudar na distribuição da me
renda. Contaram-me. Então 
clamei!... A menos de 1.0 me
tros em alta voz gritei aos 
Rapazes que não olhassem que 
o espectáculo era vergonhoso. 
O par sentiu-se atingido e mu

dou de poiso. 
A poluição a pouco e pouco 

vai dominando. Vamo-nos haa 
bituando e, tantas vezes, sem 
reagir. Os instintos e as pai
xões avassalam a consciência 
e a razão e os resultados estão 
patentes a todos os que têm 
clhos para ver. 

Padre AcíHo 

o Raúl 
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Amava e amou muito até ao 
fim sua mulher, a sua riqueza 
- ele um esfomeado de amor 
desde o berço. 

Nasceu o primeiro filho. Fui 
testemunha da ânsia quase 
dloentia de que nada faltasse, 
de que nunca o pequenino pu
desse saber, nem por imagina
ção, o gosto das pr~vaçõ·es que 
o pai sofrera até bastante tar
de. 

Raúl era sargento. Cumpri
ram os três sua segunda co
missão em Angola. Agora co
meçava a terceira na Guiné. 
Foi só, porque a mul~er espe
rava segundo filho, que nas
ceu há dias. Depois se junta
r iam. .• 

Pois não juntam, que veio 
um tumor maligno no cérebro 
e em poucos dias o levou. 

--<CÉramos tão felizes! Tão 
ajeitada que estava agora a 
nossa vida!» - me chorava 
ontem a Mulher, quando fui 
ver o seu menino e assistir 
ao dar da notícia que por cau
sa do parto lhe fora escondida 
até ali. 

- c<rão infeliz que foi e 
tão pouco gnzou a no.ssa feli
cidade»! 

Escondidos dos nossos olhos 
são os desígnios de Deus! Ta\
vez piOr isso mesmo, que tão 
infeliz foi, o Senhor o reco
lheu tão cedo na felicidade in
dizível e intangível da Sua 
companhia - sabido como é 
ferida pela contradição a feli
cidade maior que se possa 
fruir neste mundo! 

Temos de aceitar. Temos de 
crer; e de querer a V•ontade 
do Pai Celeste. E agora tenho 
eu de retribuir em Esperança 
à sua Mulher todo o alento 
que dele recebi. Tem de con
tinuar sem quebra o aétamos 
til:> felizes»! E ele LA, não 
deixará de providenciar à fe
licidade dos seus filhos, que 
nem, em imaginação, queria 
que soubessem o gosto amar
go das privações que conheceu. 
Pai - ninguém poderá subs
titui-lo. De resto, não lhes fal
tará nem pão, nem amor. 

Pai 

Américo 
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mos que a epiderme. E já 
assim tão rica é esta primeira 
leitura! 

Quando, com o tempo, for
mos capazes de o penetrar em 
profundidade, «O que não vai 
ser ... »! 

. '""· 

. ·~~~ c. ca.L.a.-ri;: ; 
\:!~~-
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