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Aqui, Usboa. 
Nós acreditamos que outros 

:saibam mais e tenham na man
ga soluções para resolver no 
papel ou por palavras todos ou 
.a maior pam;e dos problemas. 
.O que n·ão <vemos, porém, infe
lizmente, é que sejam mais 
·capazes ou eficientes do que 
.aqueles qoo, sem nada valerem 
e, para lã de badalos ou ma
·nifestações mais ou menos co
mici·eiras, vão procurando f.azer 
apagadamente o possível. 

Nunca como hoje foram tan
tos ·os abandonados ou as crian
ças sem f·amília. Nos grandes 
centros, a começar' natu~
mente por Lisboa, grupos nu
mer.asos de criança'S vagueiam 
pelas ruas na demonstração 
evidente duma desagregação 
social que levarã,, dentro de 
pouco tempo, às mais sérias 
c-onsequências. Só não vê quem 
não quer ou estã passivam-ente 
instalado nos gabinetes ou na 
sua auto-suf-iciência. 

c nti 
os 

Visitando bairros da capital 
apeteeia-nos trazer para nossa 
Casa a maior parte das cri-an
ças. Desde a insalubridade ve
dfieada até às situações mo
rais e mate:ri·ais tudo é cho
cante. Aqui há tempos fom·os 
par dois irmãos de outros que 
jã cã estão e não 'tivemos 
outro remédio senão trazê-los. 
O coração e a mente, porém, 
flca:ram~nos por lã. A prostf.tui
~ão de jovens a partir dos 12 
e 13 anos, quando não de me
nos idade, é o caminho fatal 
para as raparigas; os rapazes, 
em <e:bandos», descem à cidade 
ou aos povoados para .perpe
trar os seus golpes e satisf·a
zer os seus precoces vícios, 
como o do fumo e o da droga. 

Hã multas comissões, mui
tos slogans · escritos e fal,ados, 
mas não vemos que com isso 
se resol·v·am as dificuldades. 
Por outro lado, até famílias 
ditas cristãs,. parecem adorme-
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Encontro de família. Foi um dia em festa. Foi um dia 
muito feliz para todos. 

l á no dia da nossa 'Festa na Figueira da Foz eles tinham 
assistido 'todos e no fim me propuseram que nos encontrás
semos em convívio. Fiquei alvoroç(J}do de felicidade -e disse
-lhes que combinassem um dia. Foi rw domingo passado. 
Tínl1.(lmos de ir falar e pedir nas igrejas da ci:dade e escolhe
ram este dia. 

Uiu pinhal airoso e com piso fofo foi o centro do encon· 
tro. A mulher de cada wm esmerou-se a preparar o farnel. 
Tudo muito úmples e caseiro. Tudo modesto e saboroso. 
Estenderam toalhas no chão e fizeram grande mesa. Estende
ram coberf.ores aos lados e fizeram longos bancos. 

Durante a refeição não soubemos o que foi mais saboroso: 
se os alimentos ooriados, se a graça de cada um. 

A mesa continuou postGI pela tal'de toda, mas as violas 
e o3 cantar~s depressa dominaram toda a gente_ Mãos d(})das. 
A voz linda de cada um. A bola para alguns mais jovens. As 
pabavros vibra-ntes a acompanhar em harmonia todas as coisas. 

O rtempo voou depressa e a hora das Missas da tarde veio 
fazer a primeira separação. Os _,que ainda somos da família 
de dentro da Casa 'partimos para a igreja, mas a festa conti
nuou. A fes&a continuou e regressou em todos a casa de dois 
deles. Ao fim da .tarde regressaram ao adro da igreja .para 
nos le·var ·de novo para a sala mwm. A sala era grande e ficou 
cheia de vida. Já noite dentro nos começámos a separar com 
a saudade &e nos voltarmos a encontrar. 
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cidas e, não raro, dão sinais · 
evidentes de demissão· ou de 
h>res·ponsabilidade. As leis cor
r-entes são as do prazer, do 
J:uxo e do nada f.azer, vivendo
-se de e:rt~i:entes ou de h-ipó
c~itas aparências; a ganância 
é o lugar comum, ·importando 
mats o parecer do que o ·ser. 

Ualvário 
A nossa Casa acorrem todos 

os dias as situações mais la
mentãveis. As histórias OUIV'i

das ou as lãgrimas enxerga- . 
das, para lã da nossa incapa
cidad<e de resposta, são motivo 
de profundo desgosto e de 
insónias perturbadoras. 

Sendo certo que as institui
ç9·es pa-mculares passam por 
sér-ia crise e qll'e nem todas· 
estarão à altura da sua missão, 
até por cuJ,pas estranhas, dói
-nos profundamente, porém, o 
descrédi,to que grassa em rela
ção aos esta}?ell<ecimenros -ofi
ciais. Não sabemos se os Ho
m-ens responsãveis deste País 
se apercebem des·se facto, 
quanto mais não ·fosse por ali 
s·e gastar o grosso das verbas 
desti!Iladas para tal efeito. É 
triste e dQiloroso, neste como 
nout.ros campos, que seja o 
Estado a exigir aquilo que não 
é capaz de exemplificar nos 
seus departamentos ou órgãos, 
e até se papagueiem tutelas ou 
outms medidas absorventes e 
paralisantes das iniciatirv·as pri
vadag.. 

·Por nós, consci-entes das nos
sas imperfeições e do as·peoto 
restri-tivo da nossa acção, só 
pedimos que nos deixem tra
ba·lhar enquanto a Obr-a for 
precisa. Somos eternos insati-s
feitos com o que e CQill o como 
fazemos; outrossim, queremos 
ser suficientemente humildes 
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O nosso pensar estã prdfun~ 
damente relacionado com o 
nosso olhar. Se os olhos são na 
verdade claros as ideia!S são 
límpidas; se elres se encontram 
opacos estas. surgem turvas. 

P10r i·sso m·esmo eu aprecio 
de mod·o singul·ar os meus 
olhos. T·enho-os •estimado mui
to. De vez em quando gosto 
de verificar se eles andam la
vados, s·e estão cristalinos, se 
não têm nuv.ens ou mesmo le
v.e nevoei·ro. É que é perigoso 
de'ixã-J.os mancha/r ou ·emhadar. 
Tudo na vida se escurece, se 
perturba. !E até passamos às 
Vlez·es a .andar ·aos trambolhões. 

O optimista !é poi's simpl,es
m·ente algufém . que possui os 
olhas cla·~os e puros. O pessi
mista ·é, por .sua v.ez, aquele 
que caminha com os olhos su
jos e ofuscados. lAqueie vê 
s-empr.e claridade; este sombras 
e IIllegritude. 

Gostei um dia de ouvir um 
oftalmologista amigo dizer que 
o alimento da viJsta é a luz. 

E. na verdade esta que nos 
:ajuda a ver. E por .isso preci
samos dela para sermos felires 
na V·isão do presente e no pres
crutar do futuro. M1as não pode
mos esquecer o olha-r ple
namente a luz quando lírmpi.da. 

Os doentes que l(l·qui remo.s 
respiram aLegria, paz e conten
t::Enento porque na sua vida 
simples s·e lhe projecta luz. É 

a casa que não tinham; é o ar 
que não respka-vam; é a segu
rança do lar que se lhes oferta; 
é a sua vaHd:ez, mesmo na en
fermidade, que se lhes pede 
como oontr.i'buto ao bem-co
mum; -é a luz de certezas po
sitivas que di.Sf·rutam. 

Os homens que nos visitam 
deslUilllbr.am-se com este viver 
singelo, talvez porque na <Sua 
'V'ida andem tr.evas de incerte
za, espect!"os de insegurança, 
climas d:e ódio, de exploração, 
de ma1erialismo esmagador. 

- O que é que ·o senhor faz 
pam os ter .aqui asS'im felizes 
na pobre~a, na incapacidade de 
toda a .ordem, IIllesta. simplicidade 
patente? - per-guntam-me mui
tos amigos que nos visitam. 

- Nada - respondo - a 
não ser projectalr a luz da ver
dade essencial. 

Contaram-me, há. dilélis, que 
algu.ns dos nossos m'inist'l"os 
ao contemplarem as fotografias 
de Beii"e, expostas n:a Agro-77 
de Braga, estacarcam em silên
do. É que nelas .reflecte-iSie a 
luz pura da verdade do que 
·i-sto é, desde a natureza la
boriosa mas carinhosamente 
·atfagada, até ao homem incapa
citado que alegremente dã sua 
ajuda ao que aiiilda é mais ne-· 
oessitado. A luz! 

E se das fotografias desces-

Cont. na 4.a pág. 

Os campos, a t in!w., o tmctor e eles - os nMsos Rapazes - são n'sta da no.~sa Aldeia de Pa~o de Sousa, que deliciam 
a nossa vista . 
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PENSANDO NOS OUTROS 
Dia· triste. 
Nuvens escuras antev>iam chuva. 
Quem tinha um tecto, 
Recol:heu !Cedo a oasa. 
Porém, e infel-izmente, 
Quem não tinha esse prazer 
RMoloheu a um abrigo «adequa.do» 
Para .a sua maneira .d:e ser: 
«'Dois latões com uma cha·pa .por 

[ Ol•ffila>>. 
O !Mundo continu-ava na sua rotação 
Indiferente ao que se ;passava em 

[re dor. 
Todav~a, o que se p-assava naquele 

[instante 
Ficava goovado 
Na memória 
Daquele Homem .gelllldo até aos QSSOS. 

- iM.aS será que estle Homem t!erá 

[tempo 
!Para mostrar aos outros homens 
Tudo quanto vale?! 
Não!!! 
A cegu·eira dos homens 
Só se interessa 
Pdos «Seus» bens. 
Mas será que sã~ seus 
Ou, tamhém, 
Daquele velho 
Que não tem «nada» ? 
Por enquanto «quem tem, tem; 
Quem não tem, não teJl1.:$. 
Contudo há qualquer coisa 
Que es te velho 
Tem >dentro de si. 
Ele revolta-se ! 
Mas, de que lhe. serve isso, 
Se a vul.garida:de 
Só pensa em si 
E não na infelicidade: 
Naqueles que estão dependentes ·da 

[generosi..d:aJde dos outros; 
Naqueles ·a quem a vida não sorri; 
Naqueles qu'e estão amarrados 
Aos !ferros de urna cama 
Sem se e:yqJrimirem, 
Sem se moverem, 
Sem se e:JCJI}andi11em; 
Naqueles -que têo.m 
Fo,me 

Frio 

Sede!? 
Será que este Mundo 
Anda ohsooad'() 
Pda mania das grandez.as?! 
Nunca é tarde .para se pensar nisto; 

Contudo, também já não é cedo!. .. 

Morgado 

Notícias 
. da Confe~ência -· 
:. de· PaC:o _- de Sousa: 

. . , . . • .. :'\li. 
- • ·_;::.r. 

P ARTDLHA - Um reoQIVeiro dos 
Pobres, da Capital, presença muito 
ass~dua nesta coluna: 

«Os meus votos de saúde,_ graça e 
paz em Nosso Senhor Jesus Cristo, 
de que andamos todos tão necessita
dos. 

A•cabo de receber e de ler o nosso 
O GAIATO. E, como é frequente, lá 
encO>ntro uma mensagem que tomei 
como dirigida a mim. Decerto, con
fesso-o, porque os pecados são muitos. 

Trata-se dia desventurada senhora, 
cujo marido se encontra doente e não 
encontra nesta curiosa Previdência, 
desta não menor curiosa <<democracia 
a caminho do socialismo», o mmparo 
para .que não lhe faltasse o necessá-

rio na triste situação de ambos. 
Mas Deus está lá,. no seu lut_rar, no 

meio daquela Família sofredora. E o 
vicentino também não deixará de estar 
a acompanhar o Divino Mestre. Por 
isso, com os olhos postos n'Ele e no 
nosso santo patrono S. Vicente de 
Paulo, pedindo a munificência de Um 
e a intercessão do Outro para que 
surjam 1nais auxílios, junto, no incluso 
cheque, o meu modesto· óbulo. 

Agradeço uma prece pela nossa 
Pátria e por minhas filhas.» 

A oa11idade é solícita. 
Covilhã, 500$00 e uma sú;pHca: <<Fi

caria muito a.gradecida se rezassem 
pelas minhas intenções e pelos meus 

Pais doentes». 

·Assinante l tll62, -do Porto, com 
200$00, <«<migalhinha para os nossos 

Irmãos mais necessitados». 

Mais presenças assíJuas - que 
para a carida•de não há férias: assi
nante 17022 e seu marido, 150$; 

mais esta carta ·de Estremoz: 
«Mando umas coisas para quem 

tem precisão e que faço, como tenlw 
dito, com a ajuda das amigas. 

Venho pedir uma· oraçaõ, pois não 
ando bem. Mas seja feita a vontade 
d<J Deus e não a minha, que bem 
triste tem sido. 

Com a ajuda de Deus tenho espe
rança de saber sofrer. Que Nossa 
S enhora tenha dó de mim e de todos 
os que sofrem.» 

Júlio Mendes 

A !ED(JICAÇÃJO - A preocwpação 
d.; sobrevivência material, o anseio 
de Íindeperrdência económica esque
cido, a procura natura•} duma Hber
da·d•e idealiz.a·da por condicionalismos 
não exterioriz,ados que se ~ão collll
preende, Eazem erros .de educação 
que levam a situações caóticas de 
di·fíoil solução. 

Quantos -apelos de pais a filhos 
que se perde-m ·por saída prematura 

do ambi ente familiar! T'antos arre
pendim entos tard•ios, à f.alta de sa!ber 
dar um~<t educação actualivada com 

basa na compreensão! Muitos j·O>vens 
perdido ! 

Há quem pergunt-e - Porquê ?! 
A dmirado mas já corufovmado pela 

in·compreensão, hoje tlllmhém per
gunto : - tPorquê? ! ... 

·Porqu'ê se forem, sem na·da dizer 
a alguém, o Ritbeiro e o Fran'CÍsquito? 
.Porquê?! ... 

Dois jovens. Vinte e dezoito all'os. 

O J.Wimeiro dava entrada nesta Casa 
há oito >a:nos com um irmãozito mais 
novo. Sendo pouco dobado intelectual
mente era, no entanto, possuidor 

duma generosidade e vontade de 
trabalhar que poucos ,po suem. .Pelas 
uas qualidades e pela a•m:izadte aos 

rapa:lles }o i, no ;passado ano, escolhi·do 
para ch~fe. A i·dade e a -arfootivida·de 
Ie.,am-n·o a procurar uma moça e a 
namorar. oEste namoro vem a - ser 
causa de desajustes na sua vi'da. Co
meça a abusar da liberdade e aoaha 
por ser destituído de chefe. Não perde, 
no entanto, as s ua qualidades e con
tinua com a estima dos Rapazes. 
Agor-a foi-se ... 

O Francisq uito veio ,P-ela mão da 
mã•e. Sempre bom rapaz. Já um pouco 
tarde :fiaz o Ciclo tPr-eparatór·io da 
Tel oola . . Dot>ado duma grande força 
de vontade quer continuar a estudar 
e vai para Coimbra. Este ano fez 
a Eecção de Le tra do 3.0 ano tendo 
reprovado à de Ciêndas. Gostava de 
.arranjar um emiprego e continuar a 
estudru:. •Esteve cá em Casa, no ,pas
sado sá·ba-do, o innão mais noV'o que 
já cá estivera e tamhém se tí,nha 
ido e.mlbora sem nada dizer. No domin
go o Fra·ncisquito abalou ... - iPor
quê? ! ... 

Mais dois ra,pazes num mundo hosül 
oude campei-a o desemprego (c-ausa 
primeira •ela delinquência juveni.l) , 
a droga, a explon;ção e tantos outros 

mal e...">-

Quem tem culpa? ... 
iÜ Fr.anoisquito «já ,ganha» e a mãe 

vive a dois passos daqui ... 

Mas ... , e o R ibeiro que é •de Chaves? 
Terá ido pela voz do sangue ? 

A ilusão do mundto puxa. Há que 
combater esta má visão com u'rna 
educação sólida e fundamentada. 

o- problemas são actu·ai ' não são 
os de há quarenta anos. A educação 
d v>e ser a ·de Agora. 

Lita 
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Povo belo e grandioso 
Quem m,cmda em mim 
E nas plantas de qzwlquer jardim? 
Quem manda n·as pequenas coisas que possuo 
E no pão qne eu constnw? 
Q uern manda na minha boa vonliade 
E nos meus sentimentos de solidariedade? 
Quem manda na minha consciência 
E nos risonho'S passeios que dou à noite pelas matas virgens com ino-

Quem manda na força dos meus· braços 
E nos rios pacíficamente sossegados? 

cencza. [ 
' • :;1 

Quem manda no trigo louro qrte faça- crescer 
E oo meu corpo todo a arder? 
Quc.:rn manda nos pássaro'S azui , esquisitos, 
Que voam até às canuulas profundas do infinito ? 
Quem manda no povo sereno e tmbalhador? 
Nito será o próprio povo sereno e trabalhador, . 
Com a Ciência divina que alúmenta o Espírito universal, 
Ao som da enxada, do trabalho e do esforço natural? 

' > I 

FIM rD•E FIÉRIA.S- T ermo de agra
dáveis ·dias que p·assámos à beira-mar. 

.Férias que este ano t:inham um pra· 
Z0 para que não fôssemos só nós a 
goz:ar do fruto do nosso trabal1ho, 
dumas rereiçÕes mais COimtple tas, du
mas boas .horas de sono e do extenso 
areal que o mar toca. 

Da Covilhã, uma menina oom cinco 
anos, pequenina para a id~<tde que 
apresenta e 10om indícios de paralisi•a 
infantil num dos membros in.feri()res. 
A mãe só deu por ela quando a 
menina começou a dar os ·primei.ros 
paó'.sos em posição erecta. \Pre~Cisava 

de mar e de aragem sã; tinha direito 
a tal. Já havia dado enttrada na Casa 
elo Gaiato o seu irmão, o .Paulinho 
d dois anitos. 

Muito felizes, de mãos dadas, d·e. 
pois de lhes ter passado a impressão 
causada pela v-isão de tanta águ>a e 
tanta ·areia. SorrÍ!am para todos, não 

Manuel Amândio 

estranhavam nada nem ninguém. Todo$ 
tinham p,razer e sentiam um certo 
conforto em >OS 'passear ao colo; aliás, 
se não davam «cÓo» ao Paulinho, 
sal tavllim-lhe as lágrimas aos olhos e 
fazi:a :bamlho. Estavam no que, em 

sua infantilidade, é um paraíso. E 
nós também. 

Connosco, em família, também os 
nossos 'de Beire e Oalvário uma vez 

mais se encontraram. 

Tanto em casa como na prai·a par

tilhámos de tudo e em tu!do. Desde 
o princípio -ao fim. Tudo era para 
todos e a alegr1a e o bem-estar mi-. 
nan tes não desVI8necera:m. 

'É ser muito fel-iz quando se tem 
a chance de gozar uns momentos apra
zíveis à beira-mar, numa praia. 

1Em consequênci·a da injustiça, d:a fal
ta de amor ao Próxdmo e do egoísmo 
do género humano, infu1iz daquele que. 
",o nha ver ·a realidade do mar e que 
quase se lhe depara a impossibili
dade da realização de tal !desejo. 

Talvez por falta do elemento mo
ne tário, por ser um ser mesquinh>O 
~ sem importância, por. .. Não! ! ! 

Tu és criatura de Deus. Todos o 
somos! 

Amigo; confia, tem Fé. 
Potde_ ser que a tua terra um dia 

seja atingida por uma · org.anização 

que realize o teu sonho. 

Temos reçebido um grupo enorme 
de crianças de Ana'<iia e arredores que 
pare a nossa Casa são canaliz,ad-a ; 
Depois de nós, os gaiatos, termos uns 

bons dias de férias e de termos dei
xado a casa Hmpa, partimos e oe-de

mos o ]ug·ar a estas crianças, que, 
como nós, -anseiam por uns dias passa.: 

dos em Jiiherdade e ·amiza-de. 

\Para que tudo isto aconteça tem 
que haver pessoas de coração -aberto 
.aos pnJblemas dos Outros. 

E .há, porque organizações idênti
cas a esta já se encontram em ditfe
rentes pontos do \País. 

Que o homem continue o obra de 
Deus. 

O sol c os corpos espelham na água azul da piscina da nossa Aldei:a de Paço de Sousa Benjamim 
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o que nós necessitamos 
Mil escudos «-e o rnos·so mui

to :dbrtgado peta vossa pom. 
aberta»; são das pr{)•fiessoi'!as e 
alunos da E·scola da ·Avenida, 
Viana do Oastelo. Da Calçada 
da Estrel•a, 1'50$ em selos. Ass. 
8843, 100$ em memória de 
algurém ·que !Deus •recente
mente chamou. Por uma graça, 
2.000$ do Porto. Amigo do 
Fundão com os habituais 250$. 
Mais uma vi.sita .escolar, desta 
feita a Ésoo'la n. o 2 de Padrão 
(GuardJa), Moreira - M·ai.a, 
com 1.200$. De Fafe, cheque 
de 4.100$ «par,a inído de fé
rias». Do Grupo 'Desportivo 
<~Os Meirins», 270$. E de Este.:. 
vais da ·Vilariça, 1.000$. De 
Negrosa, 100$. Roupas da Co
vilhã. Cento -e cinquenta d-e 
1Li.srboa. Assinante de L'isboa 
com 50$, por alma de s·eu pai. 
Doi•s mil do Porto. Oatequis
tas de Corim - Águas San
tas, oorm 2.003$. <<A promessa 
que a minha gratidão não .es
quece», 100$ · mensais. Mais 
·cheqUJe de 30 oontos, de alguém 
do Porto que :anualmente dis
tribui cnnnosoo dos bens que 
Deus lhe deu. 

A mu'ita amizad•e e car-inho 
que os rfundonários dos Ser
viços Munidpaliz·ados de Erlec
triddade e Agua, de Gondo
mar, nos deiXlai'Iam quando há 
tempos nos visitaram. Foi um 
dia de amistosa c-onfraterniza
ção. A partida, deixaram muita 
roupa, 8.000$, uma bala de fu
tebol e um galhardete. E até 
sempre, ,amigos! De Abrigada, 
1.000$. 'Por alma da Maria 
João e melhoras do Américo, 
50$. Oferta de G. C. A. R. M. 
D. A., de Lisboa. MH escudos 
duma professora que nos visi
tou com seus alunos. Cinquen
ta de anónimo. «A vós de Sin
.tra» com 200$. Do Seminário 
das Missões de Cucujã.es, 300$. 
De Gondomar, 60$. Da «Màe 
que crê em Deus», 600$. <~Como 
hv;e subsídio de férias, acho 
que tamrbém devo dar subsí
dio de •f1érias aos que têm de 
viver oomo eu.» Vieram 2.000$ 
de Viseu. 

Roupas e doc·e, de Lisboa. 
Encomenda da Marinha Gran
de. Por aLma de •Laura de Al
meida, 100$. , De Ga!I'Cavelos, 
200$ da ass. 19730. Das Con
lfierências d:e GondomaT .e do pe
ditóri-o if·eito na Mi•ssa, 17'88$70. 
De S. Roque da Lameira, 
1.250$. De Espinho, «700$ em 
.acção de graças dos 70 anos 
da Mãe». Por alma de José 
!António Sofia, 100$. Do :pa
drinho do <<lEusélbi:O», 500$. 
Carva1hosas com 200$. Mais 
roupas de Rossio de Abrantes. 
Quinhentos ·es·cudos da Figuei-

. RETALHOS DE VIDA 

Henrique 

ra da Foz. <<!Pana o que for . 
mais necessário», 500$ de S. 
Pedro do Sul. Dois mil escu
do•s do Porto. Quinhentos por 
alma de Adelino Manuel. Por 
uma intenção par:ticular, 77$50. 
De José Flores e Clara, 70$ 
por alma de Alexandrina. :No
vamente Figueina da Foz, de 
quem aparece com frequência, 
250$ por duas ve~es. 

Mil .e oitenta e quatro escu
dos ·e cinquenta centavos duma 
excur.são que fez o peditório na 
Missa celebrada na nossa Ca
pela. Em sufrágio de Ana da 
Gonceiçãlo, 50$ mai1s 50$. Por al
ma de Ar.naldo Pinto da Silva, 
250$. Mais 1.000$, de du~s 
irmãs de Escarigo. Duzentos e 
cinquenta de k1enquer. Da 
vmv.a do assinante 14481, 
1.000$. Vale de 2.000$, p.edin
do orações por a'lma de Hen
ri,que Sousa dos Santos. De 
Vilar Forunoso, 200$ a dividilf 
pelo Calvári'O. (Dos alunos da 
Escola Primária da Senhora da 
Conc•eição (!Marquês), Porto, 
1.000$ ·e roupas, entregues 
pelos seus pro~e·ssores. Para 
algumas das várias activida
des assitStenciais da Obr:a da 
Rua, 3.500$ da ass. 8492. «Uma 
Mãe reoonhecida, de Matosi
nhos», envia «500$ para aju
dar a fazer alguém feliz neste 
mundo, pelo qual o meu que
r.ido f.ilho Rogério tanto dese
java na vida e · que a maldade 
que nele reina não o deixou 
realizar». 

Agradecendo dois aumentos 

V.ou contar .aqu'ilo que sei dia minha vida: 
Sou natural de M·il!'.agaia (P10rto), onde n asci a 3 de 

F'evereii'IO de 19·&1 .e onde vivi até .aos onze anos. 
Somos o ito •i:rmãos, quÇttro r:apaz·e:s ·e quatro rap arigas. 
Éramos nove, mas um já morreu, pois :soifria do oo•ra

ção. 
iM·eu pai •ena um p:otb.re homem! Ga.staMa .o di:nhei·r.o que 

ganhava em vinho. Qua111do ·chegava a casa ·ila logo bat-er 
na mi-nha mã.e. E, muHras VJez·es, .em nós, com um cinto. 

.M•in'ha mãe ·era uma pobre desgraç.ad:1. T·r·abalhava 
muito. E quando estava doente não :se queix.a-va! Mai1s ta:r:de 
foi palia.T .ao hospital de S. João, do Port o, onde mürreu can-
cer:o-sa. 

'Então, meu pai, ao ver que não podi a sust-ennar os 
1fíll'hos t'Odos, lf.oi t•er c.am a·s ami.g a:s da m inha mãe. Elas 
trataram de tudo e lá nos .a-r.ranj1ar.81m lugô.!r nuns colégios. 
Três raparigas re wm .rapaz foram .par.a o La:r de Nossa Senho
ra d!a:s Candeias. Eu .e ma:ils outro, chamado EmiJ.i10, par.a um 
·co11égio de ValadJares. Três ;ficar.am em casa ·do nosso pwi. 
.A!gor.a, são cas:ados. 

Eu e :o EmHi.o, como já não podíamos esta.r no oolégio 
de Va'lada!'es, mandaram-nos pa·ra .a Casa do Gaiato de Paço 
de Sou.s:a - onde estamos muito contentes, há três .an:o·s. 

Al1ém .do :estudo, trabalho na casa-mãe; e o EmíHo no 
grupo da lenha. Ele pa:ss:ou para o :segundo ano da Teles
cola. Eu já !fiiz o ·segundo e •espero .conttnuar a ~estudar. 

Acaba aqui a minha hi:stór.i.a. 
.Pa'I'Ia todos os leit·OT•es, .cumprimentos do 

.Ã!hnaro Henl"ique Gonçalves da Silva 

de vencimento, val·e de 3.000$ 
de Espinho. Oheque de 4.000$ 
da rua António Car-doso. Du
ma promessa de senhor.as co
nhecidas da ífami.lia da nossa 
D. Sofia, 1.000$. Por alma de 
Alberto M·arques, '500$. De Lis
boa, «200$ do meu subsídio de 
férias». Duz·entos da av. Sidó-

. nio !Pais. Ma·is 100$ <<<lo meu 
compromisso mensal». Da ca
pital, 2.000$. «Ve'lha a•ssin:an
te» do Monte Estoril, com duas 
presenças. Cem <{lpal'a o vosso 
dia-a-dia>>. Para Valongo, o re
cado de que ·reoebemos os 100$ 
de <{!bicos» extras. Quanto à 
outra aferba a que .faz referên
ci-a, decerto que foi entregue. 
Informo que na nossa Capeta 
há urna caixa-mealheiro. Cin
quenta de alguém amigo, na 
Fábrica Portugal. O restante 
dum :passe1o à Serra da Estre
la totalizou 803$, que nos vei'O 
de Vian:a do Castelo. Dum 
grupo de quatro .empregadas 

o v s 

Temos r.ecebi.d.o muitos, ulti
mamente, do País ·e do estran
gei·m·! 

Rejubilamos, pois l!lão há dú
vida que os jornais preds:am 
de .sangue novo para 'lhes man
tera ,vida. 

Nesta procissão há ar.au.tos 
que não descansam! Sabem 
penfeitamente que 'a projecção 
da Obr.a da Rua, junto do provo, 
é maior d o que o .núme:r.o de lei
tores de O GAIATO. E, assim, 
moüvam os amigos e f.amüiaTes 
a .ins>er.ev:erem""Íse como assi
nantes do «Fa:moso» - pana 
ficarem a conhecer perf·eita
mente ;a Obra da Rua. 

«Estive a falar da vossa Obra 
a um amigo meu - escrevem
-nos de Gondomar - e ele no 
fim da nossa conv.el'S'a mostrou 

vontade de ~eceber O GAIATO. 

Por lsso, agrad.eço o favor de 

lhoenv·iar. 

~ uma pessoa séria. Agradeço 

me digam eomo é o pagamento; 

se pa-ga já, se é por vale do 

correio só no 11im do élillO ... » 
Já e.sdarecemos, via postal. 

domésticas, do Caavalhido, rou
pa de bélbé e muito am'Or. 

Os 100$ em selos do correio 
que, desde há anos, nos chega 
mensalmente da· Amado!'a. Che
que de 4.000$, a dividir por 
esta CaSJa, Calvário e Patrimó
nio dos Pobres. Do Porto, 500$ 
e <<!peço descu1lpa por tão pou
CO>>. Da Base Aél'ea de S. Ja
cinto, um gru'P'o d:e pessoas 
.ami.gas enviou-nos 1.000$, so
bras dUllll p.ass·eio r.ealizadro. 
<cl?.lor alma de meus Pais», 
100$ do !Porto. Quinhentos e 
doze escudos e cinquenua cen
tavos, ofertório na Missa da 
excursão de Catequistas de S. 
Adrian0 de V•iz·ela. Amigo de 
Ri-o TintlO com 600$, pedindo 
desculpa pelo .atraso. Da Es·co
la de Souto - Nogueil'a, 510$. 
Por alma de Valentim Ferrei na 
A.lv;es, !Visitantes entr.egaram 
1 O contos. Anónima com 100$, 
<<fruto dum pequeno .trabalho 
que .fiZ>>. 

Obrigado. 

Manuel Pinto 

• 
SI antes 

Vai, aqui, muita gente de 
Lisboa! 

<fV~mho trarer-vos, C()!Il)! um 
grande •abraço, mais uma assi
nante (da capital) para O GAIA
TO>> :- escreve UJill d.os devo
tos. Aquele mais é tão exp:res
sivo! 

O !Porto não :f.ka :atrás da 
ca~pital! 

Lemos num postal de Porta
leg.re: 

<cTenho o prazer de lhes so-
licitar mais uma assinatura de 
O GAIATO, destm·ada ao meu 
.sobrinho, que tem oinoo anos 
de idade ... » 

É assim que se começa! 

Coimbra: 

<~ com ·imensa al}:egria :que 
pela pdmei:r:a vez entro em con
tacto convosco. Faço-o porque 
s-into que é um dever hmnano. 

A Obra da Rua é de um valor 
extraordinário, mas são ainda 
poucos os homens que lhe dão 
valor, não saberndo apreciar 
a sua grandeza. 

Envio um cheque de 200$00, 
que sã-o paTitículas dos prov·en
tos do meu trabalho. M•as, além 
disso, en.Víi() o meu coração 
-inteirinho, cheio de temura e 
amor para ·todos vós, para que 
D-eus vos fa9a os bons homens 
de amanhã . 

Desejo me seja env.iado O 

GAIATO pelos CIT, paTa ·a 
minha residência, onde tenho 
duas fii:hin·has .que mui-t<> gostam 
de ler.» 

O resto da coluna de novos 
ass·i.nantes é prwen.iente de: 
Granja dro Ulmeiro, AnadiJa, 
Lour.es, Y.i'La do Conde, Cinfães, 
Almeirim, Coimbra, Setúbal, 
Erm~sinde, Vila M·eã, Vale de 
Santarém, Alpiarça, Carta:ro, 
S. Mamede d•e Infesta, Gaseais, 
VHa Nova de Gaia, Ebro, Pinhei
ro de Lour:es, Ponte de Lima, 
Braga, Sa:ntal'ém, Ca-stelo Bran
co, ViLa Real, tAIV·eko, Leiria, 
Caldas de M·oled.:o, Ecunen 
(França), Stutngart e .Leonberg 
(Aleman:ha Fed'er.al) .e Caraoas 
(Venezuela) . 

Júlio Mendes 



c o 
Dirijo-a a toda a Fanuífia da 

Obra da Rua, os de dentro e 
os de fora - não menos a 
-estes, que há muito não têm 
notícias regulares das nossas 
Casas de Angola. 

A. necessidade de proporei.o
nar repouso aos nossos padres 
e de oonfratem12armos, trou-· 
xe-me aqui uma vez mais, em 
nome de todos os que ficaram 
em Portugal. · 

A alegria de nos revermos; 
a surpresa dos que deixámos 
pequenitos e encontramos do 
nosso tamanho; as caras novas 
que agora conhecemos; os no
vos lares que, entretanto, nas
ceram deste Lar maior, alguns 
enriquecidos já por filhos -
produzem-nos aquele sentimen
to profundo de que nos fala o 
Poeta: «Como a FamíUa é ver
dade!>> 

Valeu a pen·a! V ale a pena! 
Não há dificuldades nem frus
trações capazes de ,fnvatidar 
o saldo positivo de vidas qu:e 
aceitaram por rumo o que ·Pai 
Américo, .inspiradamente, lbes 
traçou e cumpriu: «Os padres 
da rua são, por natureza, o 
Pai de FamHias, o homem 
aflito, queimado interiormente 
e constantemente pelas neces
sárias Vicissitudes da Obra, até 
ao desgaste final - a morte». 

Nem Pai Américo anteviu a 
diversidade dos contextos em 

o 
que este fogo interior e cons
tante haveria de operar o s·eu 
efeito desgastante e purifica
dor. Se ele, lioje, vivesse en.tre 
nós, ao contemplar,. sobre o 
f.llilldo das realidades do t~mpo, 
o alcance maior do que então 
viu e escreveu, por certo repe
tida, como tantas vezes: «Mas 
fui eu que disse isto?!b>... Em 
verdade foi o seu puDho que 
escreveu; mas o Espítdto que 
lhe ditou. 

Esta certeza converte-se nu
ma força incalculável que sem
pre nos surpreende ... e dá mais 
força. Não fora assim - onde 
a capacidade humana de resis
tir?! 

Pois, graças a Deus1 a vida 
em nossas Casas de Malanje 
e Benguela decm-re, por entre 
«·as necessárias vicissitudes da 
Obra», normalmente. 

As vicissitudes extemas são 
oportunidade de comunhão e 
partilha, que é dever apostó
lico: «Quem é fraco, sem que 
eu também o seja? Quem tro
peça, que eu não arda em fe
bre?» (2.• Cor. 11/29) 

<d»or -isso não desfalecemos. 
Ainda que em nós se destrua 
o homem exterior, o interior 
renova-se d,fáriamen·te.» (2. • 
Cor. 4/16) <c.O equUíbrio que 
vamos mantendo - confiden
ciava um dos nossos padres -
provém da hora cheia que todos 

TRIBUNA DE COIMB 
OonNnuamos a ouvir falar 

na revolução nacional; conti
·nuamos a OUV'ir di~er que temos 
de fazer tod:os a revolução na
cional pelo trabalho, pela eco
nomia, pela poupança, pelo 
taproveitamento. 

Continuamos a J,er nos jornais 
os pr.ejuízos enormes da maior 
parte das empresas; continua
mos a ler a falta de capacidade 
de muitos conselhos de gestão; 
·continuamos a ler que grupos 
d,e dest·ruidores se 'esconderam 
e •instalaram em lugares-chaves 
de trabalho. 

Conti·rm.amos à procura de 
materiais que abundavann no 
mercado e que hoje faltam e 
diz•em-nos que as font'es de pro
dução os não produzem, em
bora o pessoal seja o mesmo 
ou ainda mais. 

!Encontramos ,estradas e ruas 
esburacadas; latões, máquinas, 
brita ·e areia à espera; a época 
das chuvas a aprüximar-se; as 
paredes sujas por limpar. 

Encontramos b'icha·s de pes
soas à espera e salas de repar
tições com .func·ionários presos 
ao cigarro, perdidos em conver
sas, acalorados com mais .rei
vindicações que vão lfarer. 

Ouvimos d,izer a muitos dos 
nossüs emigrantes que ·estão 
profundamente admir:ados · com 
o pouco que se trabalha ·em 
Portugal e como toda a gente 
parece viver despreocupada
mente <<à grand·e». 
OuV~imos dizer de muitos la

dos que üs emprestimos do es- . 
trangeiro estão duvidosos e 
que não conseguimos pe'lo nos
so ~abalho actua1 pagar o juro 

düs dinheiros que já •recebemos. 
Ouvimos diz·er que os n.ossos 

bens de base estão hipotecados 
e que os homens responsáveis 
fing.em não conhecer tal situa
ção e :o nosso povo continua 
na ignorânci:a e a ser enga
nado. 

Ouvimos dizer aos V~endedo
res que o povo português con
tinua a pl"efterir aquilo que é 
ma:is caro e que pouco se im
porta co.m ;a qualidade. 

Ouve-se dizer que o nosso 
dinheiro ccmtilnua a ir para o 
estrangeiro e que a fom·e de 
muitas ooisas essenciais à IVida 
se ·aproxima. 

Não qu,eremos \Ser profetas 
de maldição, nem queremos s·er 
mensageiros de pess1m1smo. 
Queremos ser uma voz inte
•rior a alertar a consciência de 
-cada um e queremos ·ser uma 
pequenina luz a desvendar a 
cegueira daqueles que teimam 
continuar a ser cegos e a con
duzir oego:s. Quel"emos con ti
nuar a ser voz dos s-em-voz 
que são sempre as maiores víti
mas. 

Tem:os procunado ser mais 
testemunho de trabalho e de 
economia. Temos procurado 
contihuar a construir homens 
mais construtores duma socie
dad·e nova. 

Vamos oontinuar a f.a:zJer a 
revolução nacional, m~s cons
truindo oom amor. Se não for 
uma revoluçã.o fundamentada 
no amor, arruinaremos o pouco 
que ainda nos resta: 

Padre Horãc\<O 

am' • estimá-IL E bem para gastar 
sem desperdício, conforme o 
5. • Mandamento. 

Por isso aqui estou em n,ome 
de toda a Família que ficou 
nas Casas de Portugal: para 
pr&porcionar aos nossos pad·res 
repou·so e confraternização, que 
projectam também sobre a alma 
os seus benefícios. Torn.e-lhe.i 
o Senhor a nossa presença o 
que foi para Paulo de Tarso 
a de Tito, seu companheiro e 
discípulo, segundo o seu desa
bafo aos Coríntios: <cDesde a 
nossa chegada à Maoedónia, o 
nosso corpo nenhum repouso 
teve, antes sofremos toda a 
tribulação: no exterior, comba
tes; no interior, temores. Deus, 
porém, que consola os humil
des, consola-nos eom a chega
da de Tito; e não somente com 
a sua chegada, mas também 
com a consolação que recebeu 
de vós.D 

os dias V·ivemos no Altar.» 
Enquanto assim for, não há 

que temer. Aos desafios do 
mundo poder-se-ã responder 
com out ro desafio: «Quem po
derá separar-nos do amor de 
Cristo?: A tribulação, a angús
tia, a perseguição, a fome, a 
nudez, o perigo, a espada?» 
(Rom. 8/35). Nada; nada nos 

· pode separ.ar do amor de C'l'is
ro, enquanto Lhe corresponder
mos em fidelidade ao .Ideal de 
Pai Américo. ((São apaixona
dos de Cr.isto. Podem não ter 
carismas sensíveis, nem os 
olhos e ouvidos dos primeiros 
Apóstolos; mas são da mesma 
paixão e gastam-se como eles, 
em revelar ao mundo as incom
preensíveis riquezas de Cristo.>> 

A infidelidade ·a esta paixão 

é o risco verdadeiro1 o único 
perigo: o de não opor à pro
gressiva destruição do homem 
exterior a incessante l'lenov~a

ção do homem ·interior que, 
«por si mesmo, se submeta aos 
con,selhos de Cristo Nosso Se
nhor, como se O tivesse visto 
e ouvido na Sua vida mortal; 
que C<mergulbe na v.ida escon
dida do Mestre onde necessá
.riamente encontra as mais 
virtudes que o fazem crescer 
em graça e s·antidade». 

Uma destas virtudes será o 
bom-senso que faz não descui
dat' do homem exterior; que 
leva a defendê-lo e compensã
•lo, quanto possíiV'el, do des
gaste natural - que a vida é 
dom de base, receptãculo dos 
outros dons de Deus. Há que Padre Carlos 

qui~ Lisboa! 
Cont. da 1.• pág. 

para reparar o que fôr preciso 
e para nos congratularmos com 
o êxito ou o bom trabalho dos 
outros. De resto, uma certeza 
e um convite. A primeira é 
que ·não sobrecarregamos o 
erário público, pois, o que nos 
dão oficialmente nesta Casa 
não chega para pagar os salá
rios e encargos sociais relati
vos a um mês do ano e não 
vamos, por isso, ~ltando com 
o essencial aos nossos Rapa
z-es; o eon,v;lte dirige-se a todos 
aqueles que, bem intenciona
dos embora, se lhnitam a pro
ferir palavras ou à expressão 
de desejos utópicos. Há um 
campo v·astíssimo de lacunas 
a preencher, a exigir respostas 
adequadas, pedindo que se dê o 
corpinho ao manifesto, como 
se usa dizer, não havendo o 
per·igo de ,atropelos o~ de con
corrências deletérias. Que nin
guém se esqueça, porém, que 
sem sacrifícios e nenúncias, 
não se poderá alimentar uma 

Ua ~ . varto 
Cont. da I." pág. 

sem à nossa reaHdade por cer
•to .ficari,azn perturbados como 
outros têm ficado. 

A menhr:a esconde a 'luz. 
Gera as t11evas. 

A verdade é por si só luz. 
.Irradia. Dinamiza. E por vezes 
confunde e encande~a quem 
não anda afeito à sua intensi
dade. 

Quero ver se não deixo que 
o meu olhar perca claridade, 
nem o daqueles com quem vi
vo, pa~ra não abandonarmos o 
gosto de viver mes-mo na 
maior simpHcidade. 

Padre Baptista 

persistência na acção eficaz 
e frutuosa. Haja em vista o 
que se passou a partir de Abril 
de 74! 

X X X 

Estão a caminho do .fim as 
duas casas, par·a 30 rapazes ca
da, que completarão o comple
xo habitacional da nova Aldeia. 
Roupas de cama jã remos, 
graças à iniciativa de Amiga 
da ~primeira ho•ra, generosa
mente secundada pela Fãbrica 
S. Pedro. São precisas, entre
tanto, 60 cam•as e os respec-

tivos colchões e tl'avessei'.l'OS, 
que vamos, sem dinheiro, en
comendar. Nós acreditamos na 
Providência e nos Homens, 
mesmo n' Aqueles que se dizem 
descrentes ou ateus. E pronto, 
va...'"ltos ter tudo resolvido, já 
vislumbrando o espectáculo 
ímpar de ver deitados nos seus 
leitos, limpos e fofos, em sono 
profllilldo e reconfortante, aque
les por quem aqui nos encon
tramos e estarenws, enquanto 
nos d-eixarem, até ao fim. 

.Padre Luiz 

CANTINHO 
p I 

Continuação ida PRIMEIRA págúna 

NaqzLele dia passou,·nos pel.o coraçã-o e pela alma um 
pouco oo vida de cada um: 1 os é Crisanto e família; T ónio 
Gonçalves e fmnília; Joaquim A lberto «N elas'/) e família; João 
Martelo «:Deputado» e família; Manuel Maria. ~Li~boa» e 
família; F erna.ndo «Gabo» e mulher; Armando e mulher; 
Manuel «Sissi>> e família ; F ernandito e mulher; Vítor «Pui
goso» e mulher. 

Foi um dia tão feliz que todos desejámos mui~o um encon
t ro com todos .os da grande família que é a nossa Obra 
da Rua. Se não puder ser encontro geral, ao menos encontros 
regionais. Que nos vejamos. Que nos abracemos. Que n;os bei
jemos. Que nos ajudemos. QUJe nos amemos. 

Este desejo e este voto é para todo5 vós mpazes e · para 
vossas mulheres e filhos. 

Padre Horáci'O 


