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Agora 
Fez em 13 de :Maio passado 24 anos que P·ai Américo fez 

em Fátima a homilia oficial da peregrinação, anUlllciando aos 
presentes ·e aos ouvintes pelo ·País além a boa-nova do Patri
mónio dos Pobres. 

Foi o acender, no pequenino fogacho que desde o princípio 
desse ano começa-ra a arder 'em volta das Casas do Gaiato de 
Pa~o de Sousa, de M~irand~ do Corvo ·e do · Tojal, da grande 
fogueka que •h:avia de alastrar por toda a terra ·portuguesa, das 
margens do Minho às da Baía do Espí.rito Santo, primeko cons
truindo casas para .alguns Indigentes sem tecto e depois testemu
nhando que não eram algun1s, mas multidão difícil de contar quan
tos, nas fronteiras da Pát:r.ia e por esse mundo fora, sofriam do 
mesmo mal. 

Paço de Sousa- «A Juventude no meio ela natureza». 

Foi este método ·que .sempre autor.izou a voz de Pai Amé
rico e lhe fecundou a acção: primeiro fiaz;er; em seguida, f.aJ1ar. 
Dizer com obras que é sempre· a linguagem mais eloquente, a: 

mais insinuante de quantas o 

Próximo lançamento 

((0 
E AS 

ESTREl SJJ 
-Esrtá ilmjpl'leSiso! E nas mãos 

do .en:caJder:n:ador, enquanto a 
lirt:Jogralfia pr~ara a capa de 
Ohicorro Rodrigues, autora, im.
clusi~Vré, das bel1as illustr.ações 
do oonpo da obra, nas qU!aJÍ!S 
pôs o mellhor da sua amizalde 
-e veia arttístiloa. 

«0 LODO E AiS ESTRELAIS» 
não tarda a sair para a rua! 

Em albano da verdad:e, é pena 
encon'trarmo-nos tão h'!.oquea
dos com a de:cisãJo dos CTT, 
que obrigam à ;dilntagem do 
«Fa,moso»; não falando já do 
espe'ou!l,aJtilvo au1mento de taxas 
- sam prévi1a audição dos Sa
crilfiJcados, como seria legítimo 
e razoárvel num :Aaí1S democrá
ti/do. 

Não esquecemos essa afronta, 
que mais pa<rece um suicidio 
premeditado tda <<'Vox-.Po,pu!li»! 

Já começáJmos a receber pe
didos isdlados da dbra do nos
ISO :Aaiffi:'ie Te!lmo, qrU'e ressusci
tará .aJPÓS 15 aJnos de oa1liveiro! 
São r:eq1uisições f·ei'tas pes.soa1-
mente e pelo correi1o, antes da 
saída da procissão!! 

-- Não te esqueças! R:egtsta 
na milnha filcha, cJom cUlidadlo, 
a remessa de qwaJtro exemip,lla
res. São ,para oferecer a ... 

Uma exigência tr~peira! O 
Po·Iito não goslta - aJMás nun'ca 

·Cont inua na TERCEIRA página 

e ESt.?eram à beira do cai's 
ou nos salões dos aeropor

tos. A1.guns .com o que os am·i
gos lhe pudeT'am dar à última 
h:o.ra. O naJVio ou ar.riã:o os leva
rá pana um noVio arranque a 
paT!tilf de z;e.ro. Não s-entirão as 
ondas a ba:ter no ca:Slco, nem 
verão as nuv~ns prat eald.as. 
Como ná1.:1fr gos -- oom os 
ol"hos à p ·,o:::ur-a dum ponto. 

O pad.f'e x vai eanbor.a." O 
p:adr1e h deixou de visitar 

•a:s senza:l.as. M·e!do? 

res, que os cristão·s o devtem 
ser debaixo de qualquer blalll
dei'fla. 

\Perunanecer nos dias de an
gúS!üa e de lá,grimas. 

n 
Os OIUitros? F,ugitilv'os d'e si 

prólpr:ios. Nunca enoontrarão 
nlaid.a. 'f,eroo áflilda ... nem uma 
gata de cacim1bo a luzir numa 
e:rva s·eca. 

•Etncontrou a ffilettlifna perdi
da. 

engenho do homem se pode so
correr par·a transmitir mensa
gem e a pôr em acção. 

Em Portugal, nenhum lugar 
poderia ser mais adequado, a 
esta bênção <('urbi et orbi», do 
que Fátima. E foi mesmo. Tal 
como o Mestre, que <<Veio ,tra
z·er o fogo à Terra e não pode 
querer senão que ele ateas-

. se», Pai Américo, numa fala 
mareada ,pela contradição, ver
tida da sua angústia profética, 
denunciou a profundidade e a 
extensão deste problema pri
meiro que é o de cada famfUa 
ter uma casa condigna e con
vocou ·à cruzada os homens de 

Cons'01ou-me o testemunlhJo 
V1Lvo e paàtpirt:,aJillte do meu f-'!ll:gto 
Pe. A1I11tónio que numa IP•issão 
do centro de Angdla continua 
a diz;er que o Senhor é em 
todo o mUJndo, que não há co-

Se amanhã disserem ao meu 
amitgo que não vá à senzrula 
x - po~qUJe há 1confusão e 
guerra, e1Ie com o mesmo sor
riso de seiiljpre entrará no jeep 
e irá. 

Qwattrro 
Li:nJda! 

anos. Em .ruecas. boa vontade. Quão bem logrado 
foi na sua missão! Assim não 

Padres do Senhor. Continua na TERCEIRA pãg. Conti. na QUA!RTA !Página 

ss 
É melindroso julgar as intenções, cos· 

cavilhar as enbrelinhas e interpretar o sen
tido profUJndo das determinações, até por· 
que nos vamos acostumando à irreflexão 
sistematizwda, ao fazer e desfazer continua
do que lhe é consequente. O que se ·sabe, 
e tem sido dito abundant;emente [las últi· 
mas semanas, é que a Imprensa dita Re
gional sofreu um rude golpe com o au· 
menta .sem nome das taxas ,postais que 
lhe foram impostas e muita dela está con
den·ada à morte. Será! isto mesmo que se 
pretende? ... Pois não bastava já a carên· 
cia afJitiva de papel, os preçCJs crescentes 
das matérias primas, aum0ntos de salários, 
para tornJa.r angustiante a vida que nwnca 
lhe foi fácil? E se à mesma Imprensa, 
tão danosamente asfixiada, lhe vão acudir 

com balões de subsídios onde está a eco· 
nomia para a Nação com a exigência de 
novos serviços NUe hão-!de pratiear a es· 
mola-panaceia da fer:ida feita pe~ abla· 
ção de um direito que não era privi
légio sen-ão somente condição de subsis
tir na sua mrissão tantas vezes louvada?! 

É o aumento da taxa mm~ma que, no 
nossp caso a manter-se a determinação 
legal, é só '1200%. 

É a exigência da expedição do jornal 
cinhqdo, a pretexto de lhe não cair den'tro 
outra correspondência -- perigo que de
saparece (?!) pagando mais um tostão de 
taxa por wnidade. São os atrasos a que 
isto condll!Z e que os nossos Assinant·es 
terão de fazer o favor de ·desculpar por· 
quanto a expedição de «0 Gaiato» é feita 

pelos Rapazes .nos tempos livres da Escola 
e não só o trabalho mais que duplica, 
como Jhes falta o treino desta nova moda 
que permita o ritmo necessário. Ainda 
se a exigência .funcioTUJ;sse apenas para os 
jornais expedidos para o estrangeiro ... 
Agora, in•te11namente, para assumirmos nôs, 
os utentes, o preciosismo d·os serviços dos 
Correios que vêm sendo tão progressiva
mente mais m;ausirJI,os ... ! 

Perante este panorama, tivemos tambér:n 
nós de tomar medidas de defesa que bem 
nos doem. Sem quebra do princípio de 
que «as nossas edições não têm preço» e 
cada um dará aquilo que puder; de acor· 

.Continu~ na QUARTA página 
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::.natítios · '· . ·~-· .:.; 
.. :da. [onferêntio .. <~;~:_: 
·.de Pa[o de Sausâ} 
.· ,. • • . . . . '. . . '.·:· 

ROl\DA PBLOS POBRES - Vi
sitámos o Doente fooa:do em o nú
mero tra:nsacto. 

Balemos à sua povta logo de ma
nhã. Esta·va n.a cama - o &eu lugar. 
E a mU'lher já rabiava! 

- Tenho de me despachar... Só 
posso ar.rumar o resto da vJd!a. da 
parte de tarde. .. Mas deixo quase 
tudo pronto, como vê. 

!Pelo janelo, o irmão Sol cumpri
menta-nos de braço~dado com o chil
re;ar da passarada, no quinteiro. Uma 
sinfonia deliciosa! 

Semtamo nos, na beira do leito. Na 
parede é um quadro do Comção de 
Jesus. No meio de nós, Jesus de 
Nazaré! 

·ÜS o'}hos dele riem. 
- 0!, ô!,ô! ... 
Aperta as suas nas minhas mãos. 

Aconchegamo-nos em forte ahl'aço. 
IA. mtl'lher ll{proxima-se. E fica num 

mocho. A.p-arentemem.>te calma. É assim 
o comp-or-ta:m:en'to dos Mártires! 

- Como tem sido a vossa vida? . .. 
Be:- 0!, ô!, ô!. .. 
,EJla: - MaJ.. Mu~to mal! Enquanto 

havia qu'ê, a coisa andou mais ou 
menos. Agora... Olhe práqui: só em 
rumédios passa de cinco notas por 
mês! A gente cinge-se muito, mui:to! 

Pousa as ambarlagens e, de repente, 
fix:a o marido carinhosamente. 

É que não havia meio de eng-olir 
o café - sufocado! 

-Beba ... 
- Q'ando assim é, esclarece a mu-

lher, gosta d'ouvir ... 
Iutroduzirrnos ddlicadamenrte na me

sinha de cabeceira uma nota das 
grandes. 

- Os remédios serão de nossa con
ta, todos os meses. 

Não duvidamos! O sofrimento e 
o desa!Illlparo da sociedade hão-de fe
rir ... 

Adiante. 
Antes da Caridade está a Justiça. 

E oomo as leis foram se.m,pre ma
drastas para a so<lução destes casos, 
per.gunt•amos sem atropelar o seu 
espír~to: 

- Nunca se inscreveu na Previ
dência? ... 

·Com a mão, wcena que não senh~.r. 

- A gente não sahe dar as vol,tas, 
esclarece a mulher. Ele sabe ler, mas 
eu nem conheço uma letra ... 

.Prqposta: - V amos tratar do as
sun-to? 

Já fomos. A papelada seguiu. E 
part·i'lhámos outl'a nota, para com
pensar a despesa e n~va dose de 
medicamentos à porta. 

O tesoureiro não refilou! Disse que 
mo mês de Ma-io - consagrado à 
Mãe de Jesus - distribuímos, por 
nossas mãos peca-doras, à roda de 
17.000$00, induindo <<JPequenos au
xílios» a Auto-construtores. 
• - •É · preciso cuidado ... , adver.te 
com delicadeza ... 

TRANSPORTADO NOS AVIõES 
DA T. A. P. P:ARA ANGOLA E 

MOÇAM'HIQUE 

- Calculista! 
Sorri. Sorri1n:os! Tínhamos em mãos, 

naquela hora, uma ordem de reem
bolso bancário. 

Foi a resposta! 
-Ena pá! 
O homem das massas, aproveitan

do as soos férias, seguiu a caminho 
do Porto levantar a massa. 

É o dia do Coração de Jesus, o 
Libertador dos Pabres que consu!hs
tancia o Amor de Deus. Olhámos a 
caibeceira do Doente. Pela sua ali
mentámos a nossa fé. Sim, por Ele, 
com Ele e n'El~ j·amais lhe poderá 
faltar seja o que for! 

REOEB~OS - De «uma portuen
se qualquer>> 100$00 «a lembrar o 
Dia da Mãe, /Procurando também des
te modo oferecer algwna coisa à 
minha, que o Senho:r já chamou, e 
ajudar um pouquinho a minorar a 
vida cheia de tormentos de alguma 
Mãe a qu:em vós possais socorrer 
com a vossa ajuda fraterna e cristã». 

·Mais 50$00 pela mão do sr. Emí
dio. Dez vezes mais, entregues no 
~e~ho da Moda. Da rua de Cam
policie, Lis'hoa, 200$00. Gaviã·o, Fa
ma!licão, 25$00 - troco de um ser
viço tijpogrwfico. O dobro da assi
nante 17022, que nunca fa1ha, assim 
como a 17740! P.oDbO, com a «peque
níssima importância» de 100$00, pe'la 
mão da assinamte 11'162. Mais um re
manescente, de Bragança, com o pe
dido de «orações por algwmas inten
ções e aflições». Outro, do assin·ante 
18989, de Gouveia. Uma remessa mui
to úti-l, de Ma:fra. «Reparto um pouco 
convosco (200$00) ~ oferta de anos 
para os alfinetes», afirma uma Reli· 
giosa. Amigos de D. An·tónio Barroso, 
20$00. Newark, USA, 250$00. E Co
vilhã: 

«Bons Amigos : 
De no·vo junto de vós a trazer-vos 

os nteus cumpr~entos de fraterni
dade e solidariedade. 

Vou entrar de férias no próximo 
mês de Junho e ausentar-me portanto 
desta terra e local de trabalho. Estou 
contente pela oportunidade que vou 
ter, de umas férias a sério e felizes, 
mas preocupa-me muito que esta rea
lidade não seja ainda extensiva a 
todos os Portugueses. Aflige-me tam
bbn o agravamento da situação polí
tica ... Precisamos muito, nesta hora, 
duma ajuda especial de Deus. É es
pecialmente por esta intenção que 
eu peço a vossa oração e a oração 
desses nossos Irmãos oprimidos e tor
turados. Eu acredito na Comunicação 
dos Santos. A minha fé dá-me a cer
teza de que a luta justa pela liber
tação do Povo oprimido é q~rida 

por Deus e a melhor forma de prá
tica cristã. O meu compromisso é 
grande e estou disposta a ir até ao 
fim. Ajudem-me, sim? Junto uma 
pequena oferta de 1.000$00 para os 
nossos Irmãos e com um abraço de 
grande lNnizade ... » 

Mais 50$00 de visitan•te muito ami
rgo. E mil d~ Lisboa, motiva'dos pe'lo 
al'tigo <<Revolucionários». Mais 250$00 
:de um tri.peiro, que seriam para um 
Jantar «a fim de assinalar a carreira 
do «meu~ Boav;sta» . Porém, « O Espí
rito soprou como muito bem enten
deu... e «voei» até Paço de Sousa». 
Um abraço e para!béns aos Boavis
tei>ros! 

•Feohamos com chave d'ouro: 

«Na linha do Ofertório na Missa 
do dia 13 de Maio n:a Cova da Iria 

Fátima, quisemos que a Paróquia 
de Cesar sentisse e colaborasse (em
bora significativamente) na ajuda da 
resolução do problema 'habitacional 
de tantos portugueses ... 

Assim, fizemos o Ofertório nas Mis
sas dominicais do dia 1 de Junho 
com essa finalidade e enviamos 
2.200$00 à Conferência de 'S. Vicente 
de Paulo de Paço de Sousa para 
ajuda aos Auto-construtores pobres. 
Esta importância encontra-se deposi
tada n.o Espelho da Moda - Por
to ... » 

A lgreia tem de ser assim - Ca
·tóliea! Cingi.tmos num abraço, um por 
um, todos os Cristãos ·de Cesar, pelo 
testemuruho de regresso às Fontes ... 

Júlio Mendes 

tENOONTRO - Realizou-se na Ca
&a da Sagrada Farníli·a, em MiTa, o 
primei:::<> Encontro de Jovens d:e di
versas Casas do Gaiato, C(}m a fina
lidade de efeoturarem o CLuso para 
um Mwrud'o Melhor. 

Nossa perrnanêmcia durou três dias, 
19 a 21 de MaTço, dentro dos quais 
reflectimos, num ambiente de fami
liarida!de, oamaraldagem, compreensão 
e doação, SQJbre vários pr-oblemas, des
de o pollítico até a'O in•temo (de cll'da 
Casa do Gaiato-). 

Entre os diversos problemas que 
fonam focados nessa reunião, destaco 
o da Juven'tude de hoje, sobre o 
qural me debruço nesta simples cró
nica. 

A Juventude de hoje necessita de 
toda a liiberdade para se expandir, 
para se dar a com;preender e para se 
tornar madU':·a, ai)ta para a vida 
a'duJta. 

.O jovem necessita de ternura, de 
amizade e, acima de tudo, de com
pree11são, para que possa emendar-se 
de seus erros e ajudar os outros a 
emendar-se. 

O j_-élvem necessita de uma Religião 
que o faça c1 escer na vida, uma Re
ligião que o leve l-ivremente a crer 
que todos som<>s irmãos e, por isso, 
nos devemos tr.a'tar com amor e ca
rinho. 

Quanto a mim, essa Religiã<> é a 

que Cri to nos veio ensinar: a Reli
gião Cristã. 

A Juventude tem d.ifícil caminho a 
pe:·correr. 

A criança em Lreve será adoles
ce.n te. O adolescente depressa será 
adu'lto. No entanto, tOldos os pomne
nore que !llprendeu durante o seu 
cre cimento, jamais esquecerá. Se foi 
cria·do n\lJlll amibiente de ódio, e~le 

terá indícios de ódio; se foi criado 
num rulll\hiente de paz e amor, ·terá 
indícios de paz e amor. 

A soci:edade faz pressão sobre ell.e, 
obrigando-o a ter um ofício com que 
e sinta responsável, a preparar-se 

para ganhar o pão-de-cada-dia. 
A sociedade obriga-o a cortar o 

cordão umbi·lical que o liga a seus 
pais. Ohrig:a-·o a coll!he~cer-se a si 
práprio, a conc:i'1iar de maneira posi
tiva o seu pasijf!do e o seu fu'turo. 

!Então o jovem deve esquecer a 

. ua moral infantil para começar a 
viver uma moral mais própria para 
a sua idade, para a sua compreensão, 
para o seu «EU». 

Nomn:aJmente, o jovem tem a!lgo a 
·eu favo:·: goz,a de saúde física e, 
a~é.m di. o, está livre de responsabi
lidades illltP'ortantes. Pelo menos as
sim deveria ser. Mas como todo o 
jovem é sempre á.vido ... 

1Em rel<I~tiv:am ente pouco tema>o, o 
jovem vai procurar recordações para 
lembrar duran te toda a .:.u.a vida. 

Daí esse lalbirinto, essa avidez em 

experimentar e descobrir, essa neces
sidade ide conqu•istar e multiplicar 
amizades, essa ansiedade .de passar de 
um amor par·a o oUJtro. 

Durante grande parte do tempo o 
adultos nos dizem que os melhores 
dia da sua vi'da foram os da ju·ven
tude. Depois, esses mesmos aduhos fi· 
cam ciumen-tos por verem nossa feli
cidade, sabendo que já não têm f-or
ças p-ara nos seguirem. 

A Ju-ventude ·de hoje é bem dif-e 
nm te da de ontem; isso nota-se pela 
sua gi1a.ll.de agitação. É fácil notar 
que a Juventude de hoje não somente 
se preocupa em divertir-se; preocupa
-se também com pro'b:lemas pol~ticos 

e sociais. 
Não é certo que a Juventude das 

diferentes épocas mude a sua forma 
de ser profundª com a mesma rapi
dez com que lançJBmos uma pedra. 
Sem dúvida, .certas características da 
1 uventude mudam em função da bpo
ca em que se vive. Mas por detrás 
da face va:-iável da Juventude, está 

Atenção lisb_oetas 
O nosso Padre Abraão telefonou, agora, de Lisboa 

- aborrecido. Na igreja de S. Domingos - aproveitando 
a ausência ou distracção dos empregados do templo - há 
gente à porta e .dentro a pedir para a Obra do Padre 
Américo!!1 

Já tem sucedido o mesmo, noutros lados e noutras 
cireunstâncias. Por isso, esclarecemos, uma vez mais, os 
nossos estimados Amigos, no caso vertente os Lisboetas, 
que estes processos não são os nossos. 

E mari'S um .conlto do vigâifio! . 
Quem tiver coragem - se for possível em flagrante 

d-elito - faça o favor de requisitar a AJUtoridade. 
Obrigado. 
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a Juventude etema, igual a si mesma 
no .decorrer dos tempos, com as suas 
tendências, as suas leis de desenvol
v:imento. São precisamente estes fenÓ· 
menos que temos d~ ten•bar descobrir 
e ,d'efinir no nosso dia~a,dia. 

O adolescente sa!he que tem uma 
vida à sua frente, um mundo labirín
tico, onde · não sabe por onde sair, 
mas ele tenta por todos os meios 
conseguir o seu olijec~ivo : conhecer 
mais, ser mai 11vre, mais experiente. 

Os adolescentes sa:bem que, através 
de uma saúde perfeita, podem aloan
çar um estado de segurança espiri
tual pa:-a maior e:x.-pansão, não des
conhecendo q.ue a fortaleza do COliPO 

lhes dá a base duma força de ânimo 
e energia para outros gastos, nou
tro momento . 

O jovem de hoje tenta terminar 
com a violênoia ma , pO\' veze , i'Itvo
lunJtariaJmen-te, dese'n:cadeia-a. 

Na verdade, esta é a i'd,ade de para
doxo'S, de com.fusão, de encontrões ... 

Que se pas a com a Juven tude de 
hoje? 

E 'tá em evolução ou revo'lução? 

João Maria 

I DE }UNHO - Dentro dos limi
tes que me impõe o respei•to pela 
liberdade, ouso albardar tun assun·to 
baS1lan.lte delicado. 

1Poróm, antes de continuar, quero 
dizer-vos que não sou nenhum ~e

i,~tlista nestes assootos pelo que peço 
descuLpa pelas vezes que possa cair 
em omissão. 

Creio que por f<>rça das circuns
tâuc~as, o Dia Mund-ial da Criwça 
deste ano passou menos desperceibi
do em Portugail. 

iN o dia 1 .de Junho, ia Cri-ança, a 
nível mundlail, foi alvo de enormes 
man,ifestações de atfeo'to por palite dos 
aduilitos. 
~o nosso País isso fez- -e notar 

Bltra.vés de espectáculos de várias es

pécies, delbates so'bre pro'blemas da 
Criança, wlrém de outras di8tracções 
levadas a daho por antidadres das 
mais progre sivas do momento. 

IÉ de louvar ao máximo tudo o que 
se fez nesse dia em proil da Criança. 
Mas isto é para ficar por aqui? E 
porquê um dia espe1cial dedicado à 
Criança? Ou será que nos oUitros 
dias a Cri-ança não existe? E se 
existe não o merece? 

Esta são al~as das pergun-tas 
que mu·ita gente tem. posto .1 si prÓ· 
prio sobre ·O acontecirm.euto. 

A resposta será : Sim, a Criança 
existe todos os dias, mas a falta de 
estru:turas e de .con.dições indispen
sáveis ao seu bem-estar não permi· 
tam atendê.Jla com maior fr-equência. 

A este ponto não quero fazer qual· 
quer comentário, pois sei que exis
tem algumas l!ruiltituições cujo objecto 
é a Criança, nomeadamerute a dimi
nuÍJd.a mental. Não existe o número su
ficiente de Instituições desejáveis e 
aJ.ém disso, das poucas que existem, 
a:lgumas estão fechadas. Mas creio 
que dentro da so'Cie·dade que se pro-. 
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jeata construir elas não serão esque
cidas. 

Todavi•a, isso não será tudo. A de· 
fesa da Criança deve .começar an~es 

da fonnação de um novo lar. Qu8!Il
do se pr~ra a construção d~ um 
lar, a Criança não pode ser esque
cida pois ela será um elemento de 
C!!jpi:ta;l impontânda dellltro deste. 

No namoro det'e haver lugar à 
discussão destes prob'lemas, em suibs
thuição das prlavras bonitas e das 
coisas fúteis que em pouco ou na.da 
contribuem para a solidi:ficação de 
um easaJ. 

O desc~mihecimento de doenças dos 
seus antecessores que podem pertfei
tamente ser comUillicadas pela here
ditarieda:de e a não realização do 
indispensáv.el exame médico, são fa;c
t<ls que conlt.r.ihuem com frequênci:a 
para o aumento do número de Crian
ças diminuúdas mentais ou físicas. 

A diferença de cu:ltum dentro da 
nossa s<>cieda!de arrasta consigo os 
fa~ores eco:nómi.cos e sociais, o meio 
famáiiar e a a:limentação. Estes são 
elementos bastante propídos à desi
gual·dade das nossas Crianças. A 
Cri>ança rica SUJPera a pobre apenas 
no .dinheiro. 

Que isto acaJbe e que a frase 
«Fatar de Crianças é quase sempr:e 
ac.u ar os adwhos» deixe de fa:rer 
sen-tido, são os meus votos. 

Jorge Cruz 

: ' ~- ' 

!PtORTUGAJ.. D'E ABRIL - Não 
po o ignorar que o meu País atra
ves. a uma faSe .de transição sem que 
deixe d.e iltlfPiorar a todos nós por
tugueses, ora halhitando nos lugares 
mais uribanos, o11a nas !l'ldeias pouco 
ccmheddas, que temos o dever de nos 
ddbruçarmos com vigor e coragem 
para a reconstrução de um Portugal 
nova e dererminar com co.nsciência os 
mais graves e urgentes problemas 
inerentes aos nossos Irmã{)s que che
gam em quantidades eleV!BJdas do Ul
Wamar com poUJCo ou quase nada 
para sohrevi;verem n~ste País que 
tarnibém 1hes pertence. 

v\dho primordiai que exista o míni
mo de condições em cada região, es
pecirficamente nos meios rurai'<), rela
tivamenm aos urbanos mJais desprote
gidos. 

Cada pessoa tem fonte necessidade 
e direi'to de aàqu•irir uma casa mes
mo que ela seja pequena e singe'la, 
mas que não l'he fialt~, porém, a 
ilumimação e a á.gua. Todavia, su,cede 
que ainda existem casais, rodeados 
de famíllia numerosa, a sobreviverem 
em autentwas choças, estar1do longe 
de ,possuirC~m estas condições míni
mas. 

No seu dia-a-dia estas pessoas pi
sam fzequerutemente caminhos agres
tes que dif.icult am o seu Úlllico m·eio 
de transporte: as pernas. Depois, 
quan·do preten·de.m regressar a casa, 
famintos do carinho da família, as 
chuvas a;p~deram-se fa:oi.lmente destes 

caminhos, os quais se transformam 
em verdadeiros rios de l~Nna. 

Nestes lugares há muita fa'lta de 
assistênci•a méidica, instrução, etc., que 
ca~da vez tende a predominar mais 
se iglllorarmos por completo e não 
dei•tarmos mãos à ()bra em favor des
tes n.ossos Irmãos menos esclarecidos 
e margina!li1;ados. 

Muitos pais vêem-se abrigados a 
traha!lhar malis horas por dia para 
que assim .possam ganhar o suficie111te 
para pagarem a mtercearia ou o aluguer 
da casa on.de pobremente haMtam. 

Então que a famíHa inteira desta 
Pátria portuguesa saiba construir com 
o coração e não só destruir, paredes 

pão e Amor em todo o continen.te, 
par·a que realmelllt'e tados se sintam 

fe'l~zes e .am;m ardentemem te a vi.da 
na ~rra. 

Não esqueçamos, portanto, que há 
muita coi a para se determin·ar e 
concretizar, pois Portugal encontra-se 
numa situação crí.tica. 

IBfec:tivamente ~eramos também 
que doravante os cja nova Assem
·hleia Consti,tuinte o1hem sempre pela 
liberklooe, direitos e interesses do Po
vo português. 

LEMBRO-iME DE VóS ... - Tí
nheis odhar per113ativo, cabelos des
grenhados, ltumuiltuosos, um itanto 
compridos e da cor das folhas quan
do caem das árvores em pleno Ou
tono. 

Vosso ro to singu'lar era triste e 
ao mesmo telll{Po esperançoso. 

IDe caráoter distinto, estranho e 
com qualidades na,turais, nunca acei
t;astoo efeotiva!Ill.ente a nossa vida co
mun.itári>a tal qual como CJla é. E 
partistes para ll'lgures, longe da nossa 
terra. 

Durante o tem!Po que aqui ,perma
necestes sempre foi vosso costume 
fazer coisas diferentes e..hoas. 

·Como grande reveLação que fostes, 
v&;ta foi a vossa pugna para que 

a jus tiça, a paz, nomeada:men.te a 
vendade e o diállogo fraterno se man
tivessem e pre.dmninassem em todos 
nós. 

·Em tu'do fostes persis tente e mo
desto como ai!nda hoje o sois. E 
po1.1cos s.ão os que vos COIII1!pree111dem. 

A vossa passagem por aqui está 
profundamente vincada ,pelo mui.to de 
bom que outrora remodelastes em 
benefício da Comunildade inteira. · 

Aos mais pequeninos iVOS dedicas
tes oom vasto interesse e p-recaução, 
defendendo adma de tudo os seus 
direitos. 

!Penso que estes jamais vos esque
cerão e hão-de seguir, quando gran
des, a vossa li.nha de revolucionários 
para o bem doutros. 

PessoaJlmenlte 16llllbro-me perleirta
m ente de vós... aqui. 

Manuel Amândio 

Foi a 1 de Jutnho. Aqui e em 
todo o muln!do. 

Twemos o cuidado de anaQi
sar o impacto da efeméride nos 
me·ios d'e Comuni'Oação SociJa:I: 
tudo quanto se fez de útil~ do 
ponto de vista pedagógtiJco, a 
too·os os .nf\neis; parti:oUilarmen
te a satisfação das Cri•anças 
mais carecidas ... 

Um dia de festa! Mas, infe
lizmente, cartaz ... para um dia 
do ano ... ! 

M·ed1'támos nos pontos ful
crais das ;propoStas da UNES
CO; no trág.iiC'o prabl·ema das 
Cria~nças do Tel'loei.iflo Mundo 
- Vítimas dos p'±ores crim'es, 
d:a guerra à suJb-nutrição; n.as 
Cr:i.aJJ1ças do n·osso País. 

O quadro negro q'UJe nos afJi
ge deveflia ser ponto quente 
na ailma dos porttugueses: hâ 
mi'lhares de ónfãos, expostos 
ou abandonados, defidentes ... ! 

A·tendeim.os, na v:és:pera, u:ma 
dh·amada duma assistente socia:l, 
angtUstiada, él!Otiva! Queria um 
lugar !Para uma Crl.aJJ1ga que 
fora parar a um Allher-gue da 
Te!fceira I1dade, na fal'ta de es
taheff,e;cimento adeq'Uiado. S egun
do eLa - ó 'ironia! - o caso 
desffinlbocou no Terreiro do 
PaÇio e o despacho superior ·e'Xli
gia ofidallimente a prospe;cção 
de um tecto ... A pobre assi1s
tente andava numa roda Vi'Va, 
neSite b:eco sem saída! 

Que dizer, pois, do himalai·a 
de pedidos pendentes em todas 
as nossas Casas?! 

No meio dleles, como é vul
gar, que dizer do cruciJante pro
Merna das Mães sol ... elira:s, que 
são ou foram pouso de víboras?! 

A prqpósilto: já foi deterlmi
nada a consttliltu1ição de <rum 
grupo de trablaillho e de estudo 

Excursões de alunos 
do Ensino Básico 

.Elias ba'tem à nossa piort:a to
'Cios os anos, de Ja!J1eiro a De
ze'mbro. Neste, pol'ém, e agora, 
são mais! Al:gumas, com inte
ressante orientação pedagógi:ca. 

Poderi·am seguir outras pis
tas. M:as a Oriança é um ser 
em fonmação. E o ,contacto com 
'O Semelhante - que a Socie
dade maJrgina:lizou ou marcou 
- o conta:dto com est·a Porta 
A'be:r!ta mativa •serilamente a pe
quenada, do 1ponto de vi:stta 
soohrl e espti.ri.tJu:a:l. 

Oaq'Uii, vemos um grupo de 
roda dos «Batatilnlhas» ... Outros, 
interessadfssimos no funcinna
menrt:o da maquinaria tiJpográ
fka, da composição à impres
são. 

- 'Olha, olha! ... 
- Cu'idado com as mãos!, 

adverte a mestra. 
Os olhos vivos pvescrutam a 

novidade! 

Não vamos faz-er um ba!laill
ço destas visitas. Mas recorda:r 
o recente testemunho de um 

Arrniigo cuja aQma se encheu, 
na prime~ra vistta - ainda de 
oa!lção. 

- Comecei a ilnteressar-me 
pela Obra desde pequeno, quan
do vim cá, a primeira vez, ,com 
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tA pequenilta não sahe como 
veio parar dentro dum Vlagão 
à estação de LUJan.dra. 

El'a é assistente soci'al. 
tEnoontrei-a na baixa - N~!l, 

camo. 
<<!Veja, tomámos ao 61.» 
Quis .saber. Ao mesmo tem

po fru.i lendo nos alhos um sor
rir, o acJOnC'hego mültuo, um cer
to calor a manar daquelas mãos 
untdas. 

dos pr.ob:lemas ine:renltes à con
dição das Mães solteiras. Por 
enquanto (o sublinhado é nos
so), este g;rupo está apenas a 
fazer um inquérito com a aju
da d'as próprias interessadas». 

Estudos e inqurérittos, de que 
somos pród[gos... para optimi
z~r soluções(?) precárias! 

Noutras partes do mundo, 
em vez de margina!Lizarem as 
Ma:dalenas - ·como sempre 
aqui fizeram, até do ponto de 
de v.iiSta jurídilcJo! - obrigam o 
pai desnaJtura:do a sustentar 
comp!l&tamenlte o fitliho ou filhos 
que concebeu. Na Alemanha, 
por ex<emplo. 

·E que diz·er da mortalidade 

os da minha esco11a e os meus 
.pais ... 

F•a!lámos de cicerones,. alguns, 
hoje casados. E doutros q'Uadros 
da nossa vida, mwcados para 
sempre: os cozinhehlios, os «Ba
ta/tinhas», os da erva, os l'IOU

peli:ros - o Trabatlho... ·e a 
Orian.ça como âbjecto; dantes, 
na Rua, escorraçada como um 
cãn vadio!. .. 

- A vossa Obra a:briu-llll.e os 
oUros! ... 

Ele o disse. 
Júlio Mendes 

e 
rE os hom:ens querem a guer

ra. 
.Ar.mas às 'Costas semeiam 

a dor. 
V.aunos todos ver o sermão 

da paz! 
Passaram agora à frente do 

Qwi:ntas... id'ão aí pala Lello. 
Vamos vê-las! <cVou dar-1he 
l'IO!U/PÍIIlha, almoça comigo e de
pois se verá.» 

Padre Telmo 

3/0 GAIATO 

A 
infanitH?! Na Europa, somos um 
dos países oom mais eLeVIado 
índiloe de mol'lta:N<J.ade i'llfantit 
Em cada mH cri·anças portugue
sas quarenta moi'rean antes de 
Ui1n ooo de idade ... ! 

O quadro negro não é novi
dade, sobretudo pall'a os reco
v.eir.os dos Pobres. Ailnda agora 
temos de supri.r regulaTmente 
o míJJ1imo indispensável à sub
·si·stênci:a de mais um lar, oom 
7 Cr:i.anças, pai e mãe doerutes, · 
oo~os benefícios sociais sãlo 
tllma forma de enganar estôma
gos vazios ... 

Foi no Dia Mundial da 
Criança! 

Júlio Mendes 

110 lODO 
e as 

STRElASJJ 
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gostou - de segUiiir na oouda 
da procissão~ 

Entretanto, devemos escla'I"e
cer os mais >aiPaixonados da 
nossa Editofi.a;l que <<Ü LODO 
E A!S ESTRE!LAS» está div·i
d~do em duas pa'I'tes: a primei
ra insere toda a matéri·a da 
pr.imei:ra edição, ao tempo j.ull
gada subversiva! E a segunda,. 
cem .por cento tnédliltJa, refiere
-se a Angola. 

Segundo a Apresentação do 
aurtJor, este livr:o op.ortuníssimo, 
de 216 páginas, contém <tapon
tamentos simples, .no quotidia
no, de factos tão simples, 
quase banais - mas nossos, 
reais. Há neles verdade e sin~ 
ceridade. Só anseio que, partin
do deles, encontres uma vivên
cia que avive um pouquinho o 
teu amor pelos Outros». 

A Linguagem do Evangelho é 
de e para todos os tempos .. . ! 

Júlio Mendes 



TRIBUNA de COIMBRA 
O tema de hoje, tema de 

·atmor e ale'ção de graças, é uma 
canta qru'e Il~oebemas há tempo 
e guardei p:a'l"a nossa ref.~exão: 

<<Nunca s.e pta::f.e dar gr1aça·s 
peJos bens que «0 Gaiato» es
paalha por esse mumdo ru1é'm. Só 
Deus sabe. Mas o homem po
de e deve mostrar-se reconhe
c'i!do, tnão só ,pelos be!n·S que re
cebe, como Sialbe que tem obri
gação, não só toamo cristão, 
mas como pontUJguês, de ajudar 
a maruter as obms do p,a;ís, es
pecliallmenrtle as ·que d~em J:'les
pe·iJto aos mais aJbalnldc:ma'dos dos 
seus Irmãos. Por is·so, nã·o só 
env,iamos umas migai1has piara o 
j-or.na[ e li!V'ro «Viragens», ·como 
desejamos dar mais uJm pouoo 
de ·oar.iJntho e amor, sitmbOiliza
do numa t1lor que será paiTa 
ddils almoços. 

Nutn1ca se f,ará o que é pr.e
'CiS'o. Ma:s Deu!s o aibençoélll'á, 
por;qute pourco dado com aJmor 
frultifitcará e nessa Obra é o 
Amor qtue 'trlillln~ará. Se não 
fosse Ele, a Obra não poder.ia 
cOill,t:JiJn'UJa:r a vüver. 

RecDiiido ainda a parl'avra de 
Pai .A!mérilco: O Amor a Deus e 
aos Pobres são a chave da nos
sa vida. Eu não sei dizer mais 
nada. Amor, abandonados, ór
fãos, Doentes - Pobres. 

\Sem dúvida qUJe esses pe!que
nQs homens estão no nosso ca
miniho, caminiho que nos leva 
ao Oéu. Pello bem que lhes fi
zermos aproxitrnramo-;nos maís 
do Senhor qUJe é o nosso dtes
tilno.» 

A do.ultri!na desta carta dã 
reSipo.s'tla a tOldos os que tralba
~halm por amor ou desejam tra
b'a(lhar. Dá resposta aos gover
narnrtes, aos pdlí/b~oas, aos mili
tares, aos novos d~uttados, aos 
ó11gãos de inforttn:ação. Dá res
IPOsta a todos os qtue vêm ao 
:nosoo encontro com f1Iores. qUJe 
simlboliz,em amor: vaille de ·teor
reio de 660$, de Sdlum; a ·atnó
n'ima mensal de Mir.anda; vá
rias .con:tl'lilbuiç.ões mensais e os 
va1es de V'ii1:ar Fonmoso; duas 
v:eZJes ami:go de S. 11iago de Ri
h-a UI; caritas de C. A.; dez 
mill de promessa; 200$ do Gooa!l 
de S.lta Cruz; 887$20 do dia de 
trabalho de T.rabailhad'Ores da 
ESltarco; 200$ de Coilmbra; pro
meSLSa de Sel11hora vizima; ofer
ta de pamte do patdmónio de 
J.rmã re1ig1osa. 

Cem de sruceiid!Oite; 58$ no 
Cas,1Je;Jo; 150$ peU.o prior de Sam
ta Cruz; 50$ de Doente dos 
dllhos; i•guail quantia da Nazaré; 
quinhentos lev:aldos ao Lar por 
Cri•aida de servk já veJlhinh!a; o 
mesmo em casa de famíllia 
amiga; 2.500$ de Sen!hor·a que 
repa·rte sempre ccmnosco; Clem 
de v.i's'i'tantes; 20$ de Lisboa; 
600$ do aumento do ordenado 
da filih.a, aumento por mudan
ça de se:rviço que esperava há 
16 am.os. Heróis desconhecidos! 

Oatlçado e roUJpa de Tomar, 
Gas:telo Bran.co·, Gaviillh~ e Lei
ria e muliltos mimos que an•ahem 
os vendedores de «0 Ga'iato» 
destas terras. Quinhentos em· 
va1·e de Coimbra; o vizinho de 
muiJtos eilloorut:r.os que pôs a 

mão no bolso do meu casaco; 
é para a Páscoa; 250$ d.a A·UJtO
-IndUJstria:I; 342$+22'5$ do dia 
de bralballiho de duas Senhoras; 
dois mi[ de doutor vetooinário 
mu1to amigo; 500$ em dhequte a 
vendedor; 50$ em carta; 250$ 
na minha rnão; 1.000$, mais 
500$ nta Sé Nova; 20$ em ar
maLJ~m; 420$+90$ no Castello; 
500$ da:s a!mi,gui tas qrll'e n UIIliCa 
fa11tam; 500$ mensruis da Oorvi
lhã pela Mãe Alna; 1. 700$ leva
dos ao lJar; 1 DO$ de S. Paull,o, 
a recordar os mitrn.os qure por lá 
-me fiizeralm; 500$ dum do.s nos
sos; 200$ doUJtro; 200$ da mu
lher dourtr.o; 120$ de vis1tantes; 
200$ de <<'urna velllha Am'i1ga»; 
335$ de VJi·si1Jantes de Penela; 
500$ de Esposa vizilnha, cujo 
ma·rido muito amou. 

Callibas do En.trdillcaineruto; 
500$ do Lruso; 140$ de Coimbra 
por aama de Marnue1; 500$ de 
visitant1Je de Li·s'boa; o mesmo 
de Almi1ga de Ooim!bra; e o 
mesmo de Senhora que apa[!e
ce no Lar mui,tJas vezes; 1.850$ 
à ponta de Sam.tta Cruz e 20$ 
na ~greja; 40$+202$50 de vri.•si- · 
tarntes; 500$+500$ a!o ven•dedor 
de Casuelo BraD!ao; 1.000$ em 
va'le de Camcavelos; 300$ de Se
Illhora de todas ars dlatas festi
VlaJs; 200$ em va!le da F.igueilra · 
da Foz; 200$ levados por Se
nhora ao Lar para uns saparti
n!hos; 500$ mn .dheque de Cabe
cei.ras de Basto; a mão ami,ga 
de vizinho agona residemte em 
CoimlbTa; 20$ à mão; 150$ le
vados ao Lar; 50G$ p31Ta o Cal
vári'o; 100$ em desaanto dos 
pecaldos; 500$ pela saúde do 
Inmão. 

Vam:os •continuar a a,p:roxi
mar-il'lOS por Amor. 

Padre Horácio 
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do com a doutrina relembrada 
quando há meses ( «0 Gaiato» 
n.0 786 de 27 /4/74) elevámos o 
preço chapado no jornal de um 
para dois escudos - temos de 
o passar agora a 2$50, custo 
porque é justo contabilizá-lo, 
mesmo que as contas reais não 
afinem por aí e venhaim a resul
tar sempre certas. Do mesmo mo
·do a assinatura qwe continua, 

reatllrrrente, ao sabor da vontade e 
das posses de cada um, teremos 
de a contabilizar pelo menos a 
50$'00, o que fica bastante àquem 
do preço avwlso dos vinte e seis 
números de cada ano, que soma
rão 65$00. 

E teremos de fazer uma nova 
revisão ao ficheiro dos Assinan
tes. Vamos agora cortar aque
les que, de há 8 a 12 anos, não 

Agora 
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fosse eficaz os de boa vontade 
um ,pequenino resto e o mal 
apontado teria tido a cura com
pleta! Ainda as·sim, quanto se 
fez depoi!s neste capítulo, a 
muitos níveis, foi desencadea
do por esta força ... viva que Pai 
Américo soprou em Fátima ~ 
continuou alimentando no seu 
<<0 Gaiato». 

Não pode, pois, deixar de 
c~lar fundo, a lembrança que 
houve este ano de dedicar a 
colecta de 13 de Maio em Fá
tima ao Bairro da Curraleira, 
em Lisboa e ao Património dos 
Pobres que · atingirá todo o 
País. E mais: <<Na sequên.cla 
também de sugestões apresen
tadas, a Administ:mção do San
tu4-rio decidiu constituir um 

Fundo de Assistência com a 
importância inicial de 500 con
tos, que lhe permitirã alargar 
para fora da zona de Fátima 
a col,aboração actualmente pres
tada a obras de assiStência da 
Cova da Iria, no montante de 
algumas centenas de contos. 
Espera·se assim dar justa gua
rida às vozes de todos aqueles 
que, comungando da fé dos pe
regt'inos na M·ensagem de Fá
tima, desejam ver este lugar 
sagrado mais disponível .para a 
evangelização da paz e da jus
tiça por um autêntico 'amor 
cristão entre os <homens». 

Vinte e quatro anos depois, 
bend,ito. sej:a Deus! Nas coor
denadas dEI·e, nem é tarde nem 
é cedo. E AGORA. 

Pardll"e Carlos 

dão sinal de vida. A estes, pois, 
que se virem sem o jornal, não 
!Jendo consciência da sua omis
são ou encontrando uma justifi
cação para ela, pedimos o favor 
de nos comunicarem as suas ra
zões para que se corrijam. erros 
sempre possíveis e prováveis na 
«desorganização organizada» que 
somos e queremos cOtntinuar - o 
que não significa, de modo al
gum, impenitência. 

E, não saberulo agora dizer 
melhor, permitJam-nos que termi
nemos com estas palavras escri
tas no citado número do nosso 
jornal de 27 de AbriJ de 1974, 
escrito e impresso antes de 25, 
como é obvio num qwinzenário 
feito com a «prata da casa» e 
com tamanha tiragem: «Não ve
jam, pois, os leitores, neste escba
recimento, um queixume a pro
pósito . da subida vertiginos(J), 
eroervante mesmo, do custo de 
vixla. Lamentamo-la, sim, a res
peito de tantos indefesos e tam
bém dos que, querendo defender, 
niío são capazes. Quanto a nós, 
o <~Banqueiro>> estái fora do jogo 
das mundanas contingências. É 
roo estável o Seu poder, tão se
gura a Swa misericórdia que, 
não terulo Pai Américo bus· 
cada senão nEle o fundamento 
para os seus voos _:_ divinamen
te audaciosos; humanamente lou
cos - pôde escrever, logo no 
princípio, uma verdade que não 
se desvaloriza: <<Não seremos ja
mais condicionados nem limita
dos pelo dinheiro». 

Badre Carlos 

ED TORIAL 

egresso 
à Caridade 

Ninguém duvida da necessidade de leis justas ou de repa
rador:as das situações de injustiça, ,ev:entualmenrte criadas ou 
existentes. Aos órgãos do Estado compete um debruçar perma
nente sobre tudo ·o que possa dizer res·peito ao bem-estar dos 
cid·adãos, sua promoção e felicidade terrena, respeitadas que 
devem ser as liberdades individuai's e as consciêncitas, sem intro
m,issões em sectores que não lhe pertençam ou transcendam a 
sua competência. A sua acção deve incidir principalmente na 
<:riação e distr.itbuição equitativa de riqueza; na busca do justo 
salário e na elaboração contínua de melhores e mais amplas c·on
dições de segurança soci-al; nos cuidados por uma educação e 
um'a saúde c1ada vez mais eficazes e completas; na def~sa dos di
reitos das 'famílias, dos mais fracos e de todos os homens em 
geral; na exigência do cumprimento dos ·seus deveres em ordem 
a que todos tenham acesso a uma vida mals fe1iz e se possam 
realizar plenamente. Nenhuma das obrigações do Estado, porém·, 
s·e opõe a que cada cidadão cumpra os seus encargos e assuma 
as suas re.s;ponsabilidades, antes o exige. 

Para os cristãos as obrigações aci·ma expressas implicam 
uma presença informada pela Caridade, cada vez mals empenha
da no mundo e um compromisso p'8nnanente na defesa e pro
moção de todos os direitos i}}umanos. Ao Estado parle e deve pe
dir-se o que for p'ossivel e !l'ealizável, mas a ninguém, como ao 
cristão, se pode e deve exigir tanto como aquilo que lhe com
pete, pois pertence à sua própria consciência e, como tal, inde
clinãvel e intransmissível, por tudo fluir do próprio Evangelho 
e se situar num plano de mera coerência de vida. 

Oabe agora pôr a 
1
questão: se ante ta exi·gência, tantas vezes 

apregoada de que tudo cabe ao Estado, nos devedamos alhear 
·ou demitir das responsabilidades que sobre os nossos ombros 
impendem. E se, pairticula.:mümte, ante as calamid,ades; os sofri
mentos; as injustiças; os anseios de mais paz e de compreensão 
e d·e afecto; o medo das represálias e as cadeias das amarguras 
e dos receios de muitos irmãos, nos deveríamos silenciar ou aco
bardar? A resposta só poderá s·er uma: os cristãos devem estar 
pe:rnnanentemente compenetrados dos seus deveres, nos postos 
de combate mais di·fíceis e exigentes, dando efectivo e real tes
temunho do M·estre, que a todos os h.omens mandou amar como 
Ete os amou. Plenos de fé, cheios de esperança e com alegria, 
sabendo, embora, que a sua morada definitiva não é aqui, ·os 
cristãos devem ·encher com a sua existência o mundo em que 
v.ivem, amando até os próprios inimigos, certos que, como afir
mou recentemente o Sr. Bispo do Por.to, não podemos che-gar ao 
Outro se não chegarmos aos outros, nossos Irm.ãos, com atn~or 
que é justiça primeiro, porque não hã aquela sem amor, e justiça 
é, como .virtude, p!l'l1marram~ente, o amor da justiça. 

Amar sem reticências nem calcuUsmos, em permanente pu
rificação, eis o que se pede aos cristãos. E que, segundo S. João, 
<<Deus é Amor: quem está no Amor está em Deus e Deus está 
nele» ( 4, l6), ·e se a Caridade é eX!igente, <<tudo sup.orta>> e <munca 
acabará», como nos diz S. P.aUJlo. A cdse por que passamos é ao 
fim e ao cabo uma crise d·e Amor, pelo que podemos transcrever 
como actuais as avisadas palavras do saudoso D. Sebastião Re
sende: «A Oar~d:aJde é a vfuiitutle mais crwoessánia nos temtpOts de 
hoje. A sociedaide ,coJllttemrporâmea par;a se sall·vaT tem um úniloo 
roamilnho a ,s.eguilf: o regresso à Caridade. A av.amçar por outl'los 
rumos esperta-a f1atal1Jmenrt·e a ICaltás'trofe mais estrondosa». Só 
aquele regresso, pois, poderã levar a mna autêntica e verdadeira 
«Libe~ação do Homem», te·ma proposto para o último <<Dia Na
cional da Car:idade», pelo repúdio e pela denúncia das situações 
contrãdas ao Evangelho, pelo empenhamento e pela busca sin
cera de soluções adequadas, com energia e destemor, mas com 
espídto de reconciliação e sem ódios ou atropelos. 
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