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Uri nç 
rv - «1A Ori:ança deve heneflida:r da s·egur-ança sociaL Deve 

poder cres.oer e desenvolv-er-se de uma_ marneira sã; com 
este Jfiilm deve-Ilhe ser assegurado, as.sim como à mã-e, um 
auxrlri.o e uma prdteoçã.o •especiais, nomeadarmenite cuida
(los p:ré-na:tati!S e ,pós-!Ilalvais adequados. A Criança tem 
ldireiito a -ailim·enrta-çãlo, a1ojamento, distracções e cuidaldos 
médicos ·adequados.>> 

Este parágralfo da Declara
ção dos Ditrei.tOOs da Crian~ é 
um des1alffio às nações onde a 
segurança social não cobre efi
cazment e a totali{i-ade dos di
reitos lf.undameni'ais nele enu
merados. Cla:ro que onde a se
gurança social é uma rea1ida
de eficienlte, qu311ldo a Fami
U.a cumpre - eSitle,_ como 131liás 
todos os di·reiros enunciados 
na Doolamção, está marterid-

mente garantido. IÉ n-ecessário, 
pois, que a Sociedade se ·apres
te paJra sUJprir à Crflmça o que 
a FamíHa, -apoialda na seguran
Ça de que benefici-a e mercê 
dos seus próprios recursos, de 
facto lhe não dá, porque não 
pode, não quer, ou porque não 
existe. Se não pode ou não 
exdste não há que limpurtar cul
pa. M·as, se não quer, é grave 
dever somai não Omitir a w-

Em tempo de Páscoa, eis a C(})pela do nosso \Lar áe Coimbm. 

puta~ão em m18Jtéria 1tão ftm.
dament:al Enltlre nós creio po
der afirmar sem i-njustiça que 
é generaJ.izada esta omissão. 
Fafua, pois, Jogo no plano le
g·a!l o alicerce que permilta à 
Criança f·ilha de famílias de
mi•tidas «cr-escer e desenvol
ver-se de um-a maneira sã>). 
Piara 131queJ!a cuja FamHJia se 
dissol!Veu ou é mcapaz1 faltam 
est::ruturas que a substituam ou 
tomem sobre si a palrte de in
capacidade. 

Um caso ainda quente por
que de há poucos dias, mas 
caso de muitas vezes: Mãe 
viú·va com cinco fi-l!hos. Oonhe
cemo-la em casa de quem no..1la 
apresentou e a conhece me
lhor do que nós; e confinnou 
p1enament:e a nossa impressão: 
mulher digna, mã-e capaz. O 
mais vel!h!ilto ·aiJllda .pelos nove 
aill'Os e está com os avós pa
ternos, reconhecidamente in
competentes pam a educação 
do pequeno. M·as eles querem
·lhe e nem à mãe o dão, ape-

OOntLnua na 4. • pág. 

Tffilido en'Viuvado aos 48 anos, 
para aqui veio .pouco depois, 
contando quase 25 anos de 
Casa. Muliher ·simples, sem 
grandes l·etlras, mas dotada d·e 
forrtJe intcligênda, persp1JCâoia 
1pauco comum, a~ilarva ao bom 
s·enso e equiilíbri,o psico1ógiico, 
uma capacidade ex.trerrna de 
doação re de t -r·aiba1ho. As rua:s 
opm-iões .eram sempt'le dle ou
vir e a sua .f1é, foi 111té ao fim, 
um exempllo fmpar. '«Boa dlo
na de casa», como pourcas, vi
giiJa:nJte e actwa, <~a!P~Ucou a sua 
mão a coi·sas fartesz. e os seus -
dedos pegaram o fuso», como 
as Mlu!lheres fortes do ENange
lho. De ICIOI'lpo fu-mzi-no, <<inão 
comeu o pão ociosa», ela que 
mal se ailimentav·a, e a <<'iloc
ta[teza e o decoro foram os 
seUJS altarvios»; seus metas>>,_ 

FEST s 
Quando esta €dição chegrur à mã·o do •leitor está qua:se 

cumprida a nos·sa missão pe1lo norte .do Pais. E nã-o tarda
remos a repetir a Festa !Il'O Coliseu do .Por'to: domingo, 
13 de MaiiQ, às 18,30 h. 

Entratanto a mallta de Miranda odb Corvo e do ToJa!l 
ad'inam o programa para ·a·s zonas oen/t~o e suil. 

As no:ss'as Festas são um manan'Ciail de acontecimen
tos que se ~repettem, ,mas não ·cansam. E não cansam p-or
que -se ot·ranscendem no domíniiO es.pi>rituail. O Espí·rilto, que 
vi vi.fi'ca, é .a pri.ndpal .r.azão de ser da !IlOssa -peregrinação; 
não a l(<reC'dllia de .fundos» como já ouvimos em um mass 
media de .grande vepercussão. 

Neslte pa-rttkuila•r, que di~e-r da generosidade d-e tr-aba
lhadores de .all:gurnas salas que1 por sua inicia.tiVIa e de mais 
nimguérn, presdndern, lllJO fim, do juslto sa1á!l'io?! Tosrtões 
que va•lem miilhões e são,_ in toco'- por v•ezes1 .extraordiná.!ria 
l.i ção .- improvisada. 

o nosso ptJ,blirco não é o do comum da~s 'l"éciltas ditas 
de benef1cênci'a, ·em que se im1pLngem lbillbetes. Mais de 
90% vai tpelo seu pé à billheteilf:a •escoliher IQ seu lugall". Não 
a•d!m:ka, ,pois, •em nossas Festas, .aqui e aiH, a ausênda «de 
figuras .gra:das d'a terrcm - como já -comentaram, algures, 
a um dos :nossos iPialdres. 

É justo darmos :r~evo à 'Verdaide que se impõe. E, .aiiilda, 
à vis.ilta qua-resma[ 'da nossa -FeSiva ·aos eslta~helecimentos 
prisionais. Aí, todos nós -sentimos aLnda moais -o bafo de 
Pai Am.érirco. Sentimo-ilo mais perto de nós, em cada •re
c-1uso, 'aibé mesmo .naqu-eles :poucos que nos II"'Cusam, cons
ciente ou inrconscientemenrte. Em todos eles nós vemos a 
gran!de Força impUJlsionado'I".a que gerou a Obm da Rua, 
as Casas :do Gaiato. Sobrelt•Uido agora que, infelizmente, 
grande percentagem de reclusos são genlte n-ova'- na .fllor 

. Çont:inua na QUARTA págiina 

«Quem achará uma mulher forte ( O seu valor é maior 
que tr.u:I<J o que vem de lange e dos últimos con.fins 
da Terra.» (lLi!V. Sah.) 

porq:ue 1he chamavam <<'avó», 
nunca senti·ram os -rigores dlo 
f1rio -ou a fa~1ta de mimos de 
toda a na/turteza. 

Humanamente flailando vai fa
zer'1!los muita faLta a D. Vi.r
gfnia. O seu carinho, a sua 
amizade e a confj•ança que ne
la deposi'tâ'V'amos diiici:lmerute 
s·erão .p1'1eenchidos. E, dum mo
do parti-cu[ar, esta Ca:sa fi•cou 
mais polb!re .par ;terem perdido 
as R~pazes uma alllltênti.ca Mãe, 
que tantos não tiveram pel:o 
sangue, !mas nr~a enconrtrail'am 
como dom de Deus. Aos mairs 
velhos e mesmo aos antigos, 
féllltará a sua voz serena e ca
paz de dllll' um -ccmse!Jho, de 
ajuizar uma sttuaçã·o ou de 
pro,por uru oaminho. É que_, na 
sua hll!Inirr!dlaide, Deus rev~1av.a.
-Se-dhe, a elal que S'empre pro• 

curou os camilnhos do S·en'hor 
e ofer.eceu a sua vida peJ.os 
s-eus «predil1ectos gaiatos», pe
la lha<r.monta e bem-estar dJa 
Obtrta, e «•albriu a sua mão para 
o necessitaido .e estendeu o seu 
braço paTa 10 Polbre». 

Ao escrevermos es<tas paJla
vras, si:mpl·es mas pro'funda
·merute Vlerdadeiil'as, queremos, 
mais do que .parltirrlhar a !lllOs-sa 
dor, .afi·rnn·ar a nossa fé nas 
promessas dle etetnildade do 
Filho de Deus. E quem O le
vou 1a servir, nos ·innãos mais 
peq'U!eninos, pas·sarâ a ser can
deia acesa para os que, embo,. 
r.a apagada e anoo.imament.e 
c-omo eila, vão, para lá de tudo, 
conltinuan,do os mesmos cami
nthlo:s. 

Padre Luiz 
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Paco de Sousa 
• # . -

Vl!SJT.A!NfJ'lES - O ~o começa 

a aquecer e, com ,isso, os nossos 

Amig~ sentem-se con.vMados a visi

tar-nos. 

Há :dias esteve um grupo de jovens 

e crilllnças connosco e .o passeio foi 

org.aJili1Ja'd'O pela Comlissão . de Mora

dores do Bai!ITo de Ramaltde. 

Conttamos rooeben- mui't'Os visimm.

tes, aterude.ndo a que é serrrilpre assim 
nest·a eyooa. 

VlM CASO - O «!Passarim.ho» par

tiu a c.aheça ao ~dal». Deseruren

.dümen to · entre duas «-aves» ! 

Foi n10 .fim do ailrmoç.o. Es!la,vwm o 

P .e MoUTa, Álvaro e Gomes a con

versar. Erutrebanto, há qualquer coisa 

que }hes vai parer à cabeça. Dey<?âs 

v'OOm. que era arroz. O cl'assarinho:) 

llinha dado com a collher de senvir 

o condlll!oo na cabeça do <4Pardal» só 

porque este não lhe queri·a du bo

rtoa. Claro, a pa.nca!da f.oi <dwda com 

a força suficiente para que o «Par

,dal» mcasse corm a oaheça parüdla. 

Graças a Deus não foi uma contu

são mudto fundia I 

O P.e Moura mterviu e tomou 

as dtevidas mediJdas. 

No <Ü!a seguinltle _ o «lPassarilllho) 
prega a rmesm'a dose ao <4Pião»! Claro, 

o P.e MotN"a casti~ou-o a valer. O 

<<lPassaTilllho» IIUllda rmuiJto nervoso, 

mas tenho q:wase a cel'teza de que 

nunca IDJais fará uma igual, Foi o 

d'esente:ndümeruto entre duas «aVies» 

mt!!tendo o <4Piã.o» peiJ.,o meio l 

IFEST.AJS - 'TIQ!dos os .a111os em que 

somos nós, Coonuwilda,de de Paço de 

Sousa, a ~azer a Festa, nu.nca nos 

esq,ue<cemos de pi8Ssa,r, em n<>SS!a <<ltour

née», jpelos estabdeçilmenttos !Pl'·isio
n•ll'is aqiUi e:lo Nlorte. 

!Costumamos visilt!l!I' a Cadeia Cen
<tr·afl de !Paços de Fevreira, Oustóias 

e Santa Cruz do Bispo. 

A primeil'a foi a de .Paço-s de Fer

trei~a. Os roolusos gostarem mui'to 

da «l'ossa ·Festa1 peilos co.mlenwios 
ouvU.dos. 

!Mais rtiarcLe foi Custóias e 98!llta 
' Cruz .do Bispo. F.nn ambos os [a,dos, 

a mesma alegri:a e .rec6J)ção de stm~~pre. 

tEm S8!ll'ta Cruz do Bispo, os a.;edu-

A família cresce 

Carla Sofia filha 'do Alfredo Pires 
(ex-«Elvas>>) 

soa foram mais ~nirmaldos e gosta

ram tanto .cl,o conv~ io-deslla. qu.e arté 

cbtamaram n!o f,inai 'O «?;é das Os~» 

que é o ~rsonagem 'encarn·ado pelo 

I'f•eca, iPara lhe darem os iPa~éns. 

Tudo esteve muiÚIX:l bem. E a maio

ria dos actores vinham s~tisfe~tos 

ccxm a visita .a esses estabelecirrnenttos 

prisiwais, se bem que ou!iros vies
sem 'l.1!Il1 J>'OUIC'O oa.nsad·os pods fo:narm 

duas actuações numa t!l!I'de! 

1Para o próximo '8.'110 lá es'ta'I'eli!OS 

de rnov.o! Quem tdera que não. íMias, 

W:felkm.entte ... 

OBRAS - As obras na nossa ti

,pogil'aif.ia ~0011tinu.a:m, BJPesa,r do mau 

te.mjpo que tem feitto. GPaças a Deus 

as placas fo:narm fuiltas em ltemp·o de 

sol. 

Assim, hoUIVe 18 n~de de se 
C'omeÇ<ar a trwha!lhar em in•teriores e 

os ex.terioll'es ficBJm ii)M'a a ohlegada 

1do bcxm tean'P<>. 

A casa 3 de ba!ixo está agolia em 

obras. A C!Sll já !foi retir.atdta e o soa

l!ho foi arJ1ailJoaldo e vai abas:tecoc a 

n<>ssa caldeira e o fomo da -pa&aria. 

Toma-se 1\lTgelll!te o arranjo .dos niOs

sos dormitórios c,rue estão mui!to ve

:Lhinhos e metem água por todos os 

cantos. 

DIA l IDE .A!BREL - Não é no

"Viidwde nen!huma que este é o d1i'a des
tinado a<>s engamJOs. iPois bem, cá 

por Casa houve aqilldles enganos dra 

ot.d'em e sem maior importância. 

-Olha o que tdeixa9te cai·r! 

- V.ai a'o !telefone (sem. haver 

luz), etc. 

!MJa:s lhouve quem .recebesse, 'de pes

soas amigas e con·heoitdas, .cartas ooon 

v.ersos entgraÇialdbs alusivos a<> dia. 

lEu, o Gomes e o Oosta recebemos 

a ~pe:dtiva ~lla sela.da, sem reme

tente e oom l~a de 'irmprensa. Sus

peitamos qwem í!:.enha aido~ mas nã<> 

temos a cei.1teza. 

Agora, o <~François» .recebeu du:as 

cwrtas que não trrazilll!IIl selo, :por isso 

teve que ser ele a ~!l!I'. Acho que 

é uma brincadeira .de mruito mau 

~osto ·dado que o <~rançais» nã10 

tem grarndes p:ossih.illiidmdes tde qlll.ei
mar .assirm •dinlheiro. 

Só rne5te p0011to é :que o dia fui 
um p()uco <IDlharnçoso. 

DIFBPOR'PO --: IN'o domingo, 8 de 

AhniJJ., de manlhã, ti<verrnos um encon

tro de futeho:l. C'OOD. o Despor-titVo dias 

Sandra Isabel e NuM Miguel fillw·s 
do António Manuel ( ex-«Zé Bolas») 

Á•guias de MHhekós F. C. O tempo 

estaVIa péssim<> e o cauDtPO p·arecia 

'l.1!m8 pisci.n!a. Mesmo assim, lá se foi 

«naid8!lldo» qlllanto se pôde até obter

mos urm resu!l.ttado favOTálveJl .de 6-2. 
O Manei :meteu 3 bollllS; o J.orge 

Mrv.or 2 e o K<Nen-a» l. 
Agraldecemos a visi.ta e oxalá venham 

SemJp·re muitJoa mJais .dlu!hes para pn

derm·os passar all~U'IlS mo.ment'Os agra

dátveis, d'el[oian:do-!llos a ver .bons jo

gos de futebol. 

[pASCOA - O que é a Páscoa ? 

Sabemos que 'a !Páscoa é o dita e.rru 

que OristJo ressusótou e as pessiOaiS 

se reÚtnem a coon'tll' <> saboroso fo
lar. 

Neste d.iJa é costume as pess(}as 

serean mui!l:o '8Jil1ig.as do Próximo mais 

neoessiltado por se ~embrarem que 

Cnisoo m or.roo tror no~o amor. tE nos 

outros dias? 

c~Il'fesso que 61! sou assim e jpür 

maits que ·tente em:elllldar-me, vejo 

que sózinJho não ~sig<>, ·precis·o &e 

ser ajtUida'<io pelos ou,tuos e tpelas. mi

nhll!S orações, ten:do confianç-a e ao 

mesmo tellliPO ~enança. 

Não seria bom se neste tempo 

parassem 10s problemas que afligem 

o mundo : B,g ~erras que destróem 

v~dlas humanas, os confl.itos poHücos 

entre 'P81'ti'dos, etc.? 

E>slle tempo ldev·ia ser um tempo de 

mddi'tlaçã10 p-ara que ltO:dos nós tpu

déssffillos pensar naquiLo que JJazemos 

de maJ. e de bem e reconhecermos, 

saboodo ser humil'des. Depois, tped·in.

d•l peridão das nossas fraquezas que 

toldos temoa. É, talvez, p()r nã<> ,pres

tarmos atenção ao q,ue este tmn:po 

nos quer dizer que o munxlio não 

se erutende nem p:rooura en t:entàer-se. 

Que •há famílias que (}O!llStant<IDltmte 

se desfazean por vi•a ld!as gu_el'I"{lS que 

todos nós, huma,nos, so'fu-.emos os so· 

frimentos daqueles que mais direc

t!almente os padecem. Por vezes, penso 

que o homem é um ruruimal «iNaoioO

n·afl». Se attend'el'mOS a ~ é 10 ho

mem que constrói o materi!rl Mllico 

que al1menlla guerras e que !depois 

il:e:ruta., jpor tProcessos váTi.os, desfazer
-se •daquilo que m'Ventta. Que outra 

maneira de pensar podemos ter? 

Que <> tempo .da Páscoa seja um 

telllJPo .de vertdadeira meditação 1por

que a socire:dade está ,p&dre e eS'ta 

p~dl'idão nãto ,pode .ailastrar ma:is. 

É ur.g~te <> 'POIIllt'o ~irn.al na guerra 

e n1a destruição da ihllll:rlJIIDidrude. 

«M arcelimo"» 

~~-~,9:~.~1:~-- -... ~- ) : ~ . ., ,' .,. . :. ~ -: . ~- - ... 

Antes dte 1tudo, esp·e~ro que a mi

ntbra orÓ!llitoa vos seja agMdáveil. 

Começo por !llail8!I' Ida Aldeia. 

ne~pois tde :ter !finrda!do a seX!I!a-felira, 

desloquei-me •atté a'o ,pequeno camp:O> 

.de futebol e estive cerca .de meiia 

hora a assiStir ao encon l!ro enlbre a 

mesa .do Tozé e do <~isnaga». !Ema 

um fut:elbol. duro, ccxm b-ons tpasses 

e 1.irrd·as !Íin'llas. Quem me adrmirou 

mais, dUtranlte tJ pouco tempo que 

lá estive, lfioi o Zteqruinhas que pas

sava IJ)e1•os seus adversários ccxmo urm 

. ra't(}. TBJID!hém II)le aldmirei oorm o 

.A!delin<> qtue só joga com 'Um pé, 

que é 'O esque:t1d<>. ~tava quase ta 

esqueoor-me 1do Sera&n :Moreiral que 

merguolhava como um peix.e e as bo

l as ipassavBJID-lhe todae debaiXJO ,dos 

hraÇios. 

Nãto queria deix·ar de falar-vos 

da juvoo,tu!dte. Aos :domingos, quando 

CO!mlpaxtilhamos da nossa Missa, che

~!l swnpre um gl'lliPo de joveru.s reli
giosos do Bairro Senih<>ra .... da Graça 

que connosco com;p·8.Titi.llha taa:nbém e 

cruruta dtUT8!llte a Mi~a. É .de redOr

d'!lT que o «SeqiU.ino» é o segundo 

en aiS:dor !do ll'eferido grupo. 

O <<ÔeqUoino» é um moço nvsso, qu,e 

.passa 'as su.as tlroras rno·~ais de tr.a

bahll.o n•a vo1110aria, ,da,ndo oapim às 

v.aJCas e ttira-ihe.s 10 ~~te no0 :firm .da 

tarHe •e no prim.cipio da manhã. 

O 5r. IPa'dte iM.alllluel chegou há 

uma v:inltena .de dias e tro.uxe uma 

máquina cineanalt::Dgráfirca e ceTtas 

fi!baS. Quando l!lmla das vezes o sr. 

Padre José Mruria fazi'!l uma :l_)equ.ena 

fiillrnagffill aos nosso.g pequenos , hou

ve U1lii. qtUe :ficou pal'ado e outro .gri

tou: - Oll.'h1a este ficou parwdo, só 

p8['a o vereiUIJ no fli•lme. 

Carlos Centeno da Conceição Gamboa· 

UM ACW DE JUSTIÇA - A 
llnprensa dos últtimos dias tr()ux.e a 

boa n'O!tícia ,de que a tohamada pen

sã-o sO'ci.tall dos ruratts pass8!I'á a se.:r 

igual à dos o1tad:im.os. É um :aoro 
de justiça 'elffillenbaT. 

Fo[gBJIDos oom a dleHberação, pois 

não havia razão fut1te piM"a margina

l~ar os !Pdhres rdos rmei~5 rurais, 

ainda hoje •a maior iPeooen'tagem em 

nosso P .aís. 

!Era uma discrirmim.-ação verrladei

:vamenlte rrn.acrocmall~a, Ide quem ,des

conhece o P ·aís ·rea~, llliA med~da em 

qtue ;todos os Pob.res, 6IIl qtUalquer 

;parte, têm as rmes.m.í.ssilrn:as IOa!l'ênoias, 

em face da aJJta dlo custo .db vida. 

F'oi1gamo5 com a justiça. E mais 

com o propósit<> oficial de se arru

mar, tBJIDbéan, o impasse <le milha

res de requeremJtes que, há mui'to, 

aguardam sua pensão e naturalmente 

já não ·ac:reditav:am n1as decisões dos 

r.esponsálvros p~la gestãto d<> Paía. 

Afirmámos nesM co~una que os Po
bres rmer~m muito respeilto e que 

vale mais uma razoáv.eil . prudênoia 

do que a ·d!emag.o gia ... 

!PARTILHA - .l.iogo no oom'eço 

rda procissão vai um Aimi~o-, do Por

to, <<que •llean pena ;de não ser hu

milde :}_)aTa 'ter a força suficiente 

para ajtndar o Próximo». E rmanlda 

um lBJUto oheque, !<fo qual coube 

U!ma nota .de mil à nossa •Conferên

cia. Esta mão aberta calou-:nos fun. 
d<>. !E vai, com cev~a, mexer mui

t•as cO!lliSOÍêndas. 

.() <Vale .lla!hiw.al .da rua :Pascoa!J. 

de Me~(}, Lisb(}a. Nunca tfal:ta! As
sim oomo a <cAssiJnanlte do Seixal». 

Leiria, 200 00. Meitalde de «Ve1ha 

ami~a», de Lisboa. Mais 200$00 de 

M.onto Esto~il. lidem Ida rua Rodri

gues .Cabr.i.l!ho, Lisboo.. Assim.ante 

1340, 100$00. R'll>a Clemente Men~

r.es, Portx>, 80$00. .A.ssim.M1te 23618, 

500$00. Assim.an.Jbe 19177. <>e 100$00 

21 de Abril de l 979 

<<Ido cosbwme». <~Uma emprega:da .do

méSttioa>> .da :vua da La,pa, Li.Slwa, -

tem maroaido uma presenç~ mu-ito 

auniga e de ·I!I'·atnscenfden'l;e generosi

dlllde. Mais sobras dle ,um bom Amigo 

dta Rua 'D. .A,gost.imlho de Jesus e 

S<liusoa, Porto. Quaiilido ,puder, senhor 

emgenheiro, hBJta-n.'Os à porta. «Uma 

portuense q.uaJltquer>> não falha, moo

da a <<lllli g.aJ.hlnhta do mês de Ma,rç.o» , 

à qua.'l. juntta marls 100$00 <<Jpm se 

e tu •a a~proxilmar a IPásooa e,_ certà
mente, gos!J8!I'e~m ·i:le daT aos lrmãios 

qualqu•er coisilta doce albm .dlo que 

cOin!llcibuem norm.aiLmemJte. ·Para mim 

- ~O'n.tinua <<Juma porbu.emse qualquer» 

- também consildero listo uma form•a 

de '<<conltri!bnüção i)e:nliteru.dal» e cá 
estou, jpon1anlt:o, a rprocurM farer al

. guma ooisa que wgraàle a'O Se'n.ihor 

nesta Q.uwresma>>. 

Um anónimo, da Invicta, corm 

1.000$00. É c<mll!rihuto que .a~parece 

regubrmen.t-e en!V.oiL!.'O numa td·iscreçã'O 

lO'U'Vável. Alllli;gos ,de D. AmtÓinitJ B!l!I'

roso presenltes oom 50$00. P'erse.ve
ranÇa ! Umra f!l!I'macêUJtiJca de Coim

b:rta etStá sempre presen!te em épocas 

fes'bivas, .agoül'a ooon 500$00. Oultra 

vez Leiria com <>p!ortU!!Ússimo doaHllt!Í

vo. A. F., do Porllo, 280$00 <q>or 

ailirna de minha Av(l:dinha>> e mais 

500$00 «qUe ,cfuvffl'iBJm segudr antes 

do Nata:l». E mais nada. Em nome 

dos Pobres, llllllittx> oihriglllldo. 

Júlio Mendes 

Ano Internacional 
da CRIANÇA 

Que o an.'O de mil ntlvecenltos e 

setenta e lliiOiV'e sirva, pelo0 meru.os, 

pMl!l. que firquffill~ a sBiber, efudl!iva

mente, q.ue 10 rmuntdo tem miihões 

·de cdanças com foane, dioença, misé

Pia e que esse cO!Illhecime1llllo n10s ~~ve 

a :d·BJr às cri8!llças - lB. ltodas as crim

ç.as de illo!do o liillll'l1'<io - 10 amor, a 
' a!l.egria de viver, 10 illllg~ar ao soi a 

que todas, mesmo todas1 têm d!ixei

to. 

!Este an'O .de miJ nove:cen tos e se

tenta e nove fui dito 10 Ano lrttema

cional da Criança, pensando que eJlas 

têan dire1to de ·viver sob o nosso 

amor, carinlro e ip.az. 

Saibamos, oo oosso egoÍ9'lllK> Ide 

atduloos, reconhecer que o munido 

está ohei10 de miilhões de crianças 

que não ~O!llhecem o IB.ID<>r, o oari

.nilio, a saú:de, a tailegrÍ'a de viver; 

rec:oruh.eça.rnos, n'o nosso egoísmo de 

a1dultos, que o mUID.do eSitá cheio de 

milhões d~ c:darn.ças que 111tascem s® 

o signJ<> da fume, da miséria e dia 

·d10enÇIB.; reCOnheÇBJIDIOS, nQ IJlOSSO 

egQismo dle .adtu.[tos que só nos 'i!rute

ressBJID as 'Il'ossas or.ianças e não ltlO· 

das as crianças e que estllg só ntJS 

imJteressBJID - qwando nos illl!te:res

sam - em :dias e s.iJbuações .determi

nadas, como es-vas tag<>ra, 'Porque é 
o Amo rlnlremaciool'al rda Criança, ou_ 

quando é o Dia da GrianQS ttdda a 

gente fala ,delas; !fora destes dias 

e ·de situaç&es delterromrudas nã10 se 

ouve rmais ninguém tfula·r e as nossas 

cri'anças sâlo os h'omens de am8!1l!b.ã. 

!Pois !ii~ca a:qiUi um larViso •a tolda a 

genlte: qoo se lembrem das miall1 ças 

com as rmã<>s cheias .d'e allegda1 181ffiOr 

e [p·az. 

F e1'1l~J'lldo Tino.co 
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1 Iince:rto e duro, ·duro por-
qu:e .incerlto, o tempo que 

Vliv:emos. Recar1da-nos o txodo. 
O Povo, 1liberto da opressão 
dos ·~pcios .a caminho da Ter
ra IPram•etitla, impa;ci-enta.:se 
com a austerüdalde que o de
serito ilinpõe e tem saudades 
daquell'a de onde parntira: .«Me
lhor nos fora vivermos lã do 
que morrermos aqui de 'inallli
mação». Nem as ma:ravilhas 
que o Senihor fiz~.I'Ia nem as 
que .cootinuava operando aquie
tav·am os e51pírttos, tão k:le'brru
çadas sobre .a Terra quão I(Ji.s
tanttes do seu [)eus. T.inham 
Moisés, mas não o ·mereciam. 
Tinhtam o Senhor perito del-es, 
mas não O achavam. 'J1inham 
a Soo pa.Iavra, ma1s não aore
ditarvarrn nela, As cebol·as do 
Bgip:vo •era!m uma tentação de.
masialdo forte, mesmo a preço 
de u:m jug!o ·esltrarugei:ro . .e erueil.. 

Nós não temos Moisé!s, mas 
predsamus de merecer um. Te
mos o Deus-•c011Jlos•co em. J e
sus C'I'isto·. E ttnruilta-s foinllas 
de éllpego •ao ianediato,. ao· efié
met'!o, ' que nos estorvam de 
s·enlt:i-10, de oUIV'i..IJO, de segui
-lO, de reoe'bê.lJO na pes-soa 
de .c'hefes que El·e Item prura nos 
daJr. Os sal•valdores :não se '.fta
zem. Deus sus'Cilta.rã do meio 
do Povo quem melhor o s·er
vir-ã. Mas hã que merecê~1os. 
Não 'Serão dos que se ak:lian
tam, mas dos que se esquivam; 
não dos que s·e aNOgam so!lu
ções, mas dos que -estremecem 
diiJainJte da sua pequenez; não 
dos •soberbo:s ·e ambidosos, ma•s 
dos hurrniGides e desprendidos. 
O IPavo .é qrue hã-de merecê
-.1os p~J..a .puriificação que o so.; 

l"ttl 

fll"limento idã, peta dignidade 
com qrue o .aceitar. 

IPã1s•cO!a lé passaJgem :pella mor
te para la Vida. É tempo Ide es
perança, Ide certteza. Deus foi 
duas vezes Pãscoa .prura os ho
melns. É oom eil.es !l'ecebê-ilA, 
pellPetUá -[A. 

2 A .allegri,a faz-se de coisas 
sd!mlpi1es, mas sem~e da 

espé'Cie do am.()r. 
Querem ver? 

(<Com esta caNJa, pretendo 
en1lràr em contacto com o Jo
sé Manuel Meira Serrano e o 
i-rmão, o Domingos de Jesus 
Meira Serrano. 

Não sou famíilila mas tenho 
mud1to car"inho aos dois. Fui ca
tequ1sm deles o ano passado e 
como nem os pais nem os ü-~ 
mãos s•abem nada deles1 deci
di-me a escrever-lhes. 

Com es.ta cartla mando um 
postal diri·gido aos dois, que 
agradecia tivesse a fineza de 
lho !er. Tal•vez eu não fosse 
a pessoa de quem eles mais 
gostassem de .receber correi.o, 
mas queri!a muito que eles sou
bessem que eu não me esqueci 
deles ••• 

Os Viilnte escudos que mando 
têm uma fJnailidade um bocadi
nho ltlradicionai pois, que p~la 
Páscoa, aqui no Aletlltejo, é 
costume fazerem-se bolos para 
se oférecerem jUlllto com rebu
çados e :amêndoas ... 

Embora não fique à espera 
de resposta alguma, disponho
-me desde já a eSitar presente 
com toda a 1aiuda que puder, 
tanto ao José Manuel e Do
mmgos, ComO à VrOSS'a Casa, 

O PAO 
Foi na hora da merenda que 

o <<Cibinho» - chefe dos «Ba
tatinbas» - ootrou com um 
dos seus pel!R mão, escritório 
aidentro. AssUlllto: ·-:- «Carli
n.hos calcou dois bocadinhos 
de pão com os pés e de pro
pósito». 

Atrás, vinha o grupo dos mais 
pequenos a protestar: - <<Se 
não queria comer que nos des
se a nós!» 

A filosofia de 'Viida que os 
mais pequeninos •têm! Vieram 
em grupo apresentar a queixa 
e dar a solução de como o mal 
devi1a ter sido evitado. ·Perante 
essa força, tive medo de ped.ir 
justiça improvisada... Eu sei lá 
o que salda depois de t8111ta 
i·nldign•ação! Com certeza uma 
pen•a bem maior do que aque
la que dei. De certeza. 

<<Cibinho» era um miúdo que, 
antes de 'Vir para cá, andav·a 
petas ruas a pedir <rum cibi
nho de pão». Agom, que o pão 
não lhe falta como havia ele 
de perdoar que dois «cibinhos» 
de pão fossem· calcados aos 
pés, por um companheiro seu?! 
Qu3lll,do, no mundo em que :ri· 

vemos, ainda há tantos «Ci.bi
nhos>> sub-alimentados ou a 
morrer de !tome por tan·to pão 
calcado •aos pés da injustiça, 
da má distribuição das rique
~as, da falta de sol·idariedade 
humana, do dinheiro feito ar
mas, do egoísmo do Homem! 

Ele não - perdoou, o grupo 
também e eu também não ••• 
Todos· em comunhão na con
denação do ma!l. Assim, é que 
é natunll. O contrário é qrue 
nos entristece. E,. por ~Vezes, 
acontece ser o mail dentro do 
homem superior ao bem. Se 
assim é1 os olhos nem vêem, 
os ouvidos não ouvem, o espí
rito não pensa e o coração ftl)á
ra»... Falta o <Ccombu,stíveb> 
- a sensibilidade para 1apro
var e f·azer o bem e !feprovar 
o mat 

Agora, lembrei-me de que as 
vezes que se .tem falado aqui 
de pão, até pode parecer mal 
a alguém. É verdade. Dizemos 
tantas vezes a mesma coisa 
que, oX'al~ não nos cansemos 
nunca! 

Paid.I'Ie Moura 

e 
apesar de ter 117 ·anos e ser 
estummte. 

.Desde já •agradeço · toda a 
atenção dedicada à mensagem 
desta carta e despe~o-me afee.: 
tuos·amenJte .. » 

3 Foi na úlJ:t.'funa vend!a do 
j-orn1aG. O Rocha, que é 

um brioso ven:dedor e muiltas 
vezes o cannisola-armaJI"ela, che
gou !taro·e ao a!lmoço de sexta
-feill"a. 

- Porq'll!e vens ·tão tarde? 
Sa'bes que não hã tempo a per.
der paTa dalres a ·Volta toda ... 

- Que quer? Os sen!hores 
dão uma «s·eca»! Põem-se a fa
la-r, a pergunltar coisas e eu 
bem me quer1o despaJchar, mas 
não posso .. 

\Eu eampre.ndo agora melhor 
porque tantos pre'fer-em à assi
natuT~, ·a C<>m!Pra do jornaG aos 
nossOIS v·endedores. É que fa
lam, per.gun1am, salborei.afu a 
nossa vti.da na presença sedu
tora dos Rapazes. Fazem-se 
am.izad.es que, às v~es, duram 
pela vida ·f.ora. Não é raro que 
um, slaído da venda, •aproveite 
o.potr1tunidtades, para i:r ver o 
«seu freguês», . a «sua ftregue
za». As v•ezes, (!e taln<tos lmirrnos 
atté os eS1tragam um pouquinho. 
Do.ces pa<lecime:nttos que Deus 
nos dã! 

1Mas eu tEm'ho de aproveiltar 
a ocasião e pedi'!" aos senhores 
que dão «seca» qtue saorifiquelm 

po 
um pouco a conversa, pois a 
sexta-ifeira é um dia .tão chei-o 
que ra·ram·en:te eles conseguem 
,diar a vo~ta rt:oda. 

4 Todos os anos trazemos 
dos Estabelecimentos Pri

sionais que .visitamos oom a 
:ndssa Festa um sabor mmto 
bam. IÉ a 1al'egri!a que levamos, 
o ]:)anho de candura dos nos~ 
so.s <<Batalinhas», a ternura 
que e'les despertam. É o efei'to 
de vacilna que esta visita re
presenltJa pal!"'a os nossos Rapa
z-es. N etn sei quem apro'v:eiita
rã mallis profumdamente1 se os 
recilru.sos, se nós. Todos os anos 
assim é. Mas parece que de 
ano para ano aumelnlta a comu.
nicaJbil1idade entlr.e uns e outros. 
E'~es· jã contam connos·co. Se
jalm os mesmos que nos re
vêem, s~am outrost a tradi
ção vai-.se enraiZJando e vai 
ganhando porte - o que e.stta- . 
beUece um clima de intimidade 
calda vez miais fáci~,; cada Víez 
maior, 

Es!t-e ano é que foi! Se em 
Paços de Ferreiro o ambiente 
começou ·um bocadinho frio, 
a ver1daide é que foi aquecendo 
ao . loillgo dias duas horas e 
meia que o ·en·contro durou; e 
fechou em be1·eza. Mas em 
CusltóilaJs e S·anta Cruz do Bis
po, o entusiasmo fQi •a tónica, 
desde o IP'r.imeiro momento. 
Eram os mais peqlllenirnos de 

3/0 GAIATO . 

calo em co.l:o e no firm,. em OU!s• 
tó~as, pegaram no OarHtos, qllle 
tem 4 anos encantadores, e pu
seram-no à ponta, com o seu 
bonezito. FOi uma oarapuçada 
de natais e moedas! como é 
costume nas c~pas à saída da·s 
Festas. Em Santa Cruz, coti
zaram-se e fizeram ponto de 
hoilii"a que aceitássemos um 
beberete. A ânsia de retribuir, 
a n.ecess:ildade de significar 
num gesto delicado a gratidão 
e amiz~de que hruvila .nos seus 
coraJÇões! 

Que feJ,izes somos! Qu·ando 
um jornal fed-a de prisões e pri
sLoneLros, é quase sempre · te
nebroso o teor do re'l:ato. Nós 
podemos aqui mostrar com to
dia .a verdi~de uma ·face posi
tiva: a bondade tamlbém mora 
naquelas .caSias. . Elm cada um 
dos que a1i estão hã uma re
serva deLa na !SUa alma. Ne
nhum homem é tdtalhnente bom 
nelm tota•Jm.ente mau. Que par
te .teremos todos nós nas cull
p.as que ali leVI8Jl"am aqueles 
hom:ems? Só Dews sabe e só 
Ele é Juiz do que há de mais 
profundo no .coração humooo. 

O que ma:is nos entristeceu 
foi encon tmarmos todas aqueo
I·as casas de lotação esgotada 
e nuttll'a, pelo manos, eX'Cedida. 
E :tanltos, ta.nltlos jovens! 'fiall 
como acontece connosco. O 
processo é para~·~. Nós so
mos piara que a:s prisões não 
sejam. Mas para quão poucos 
chegamos! Mau sintoma do 
nosso temwl 

Padre Carlos 

LIVRO <<O CALVÁRIO>> 

Tem sildo uma torrerute de 
Fogo! «0 CALVAR10» mexe 
com !todos, com a aful:a de 
todos nós. Ora ooçam: 

e <<Ohegou {(0 CALV ARIO» e 
chegou no mmnento opor

tUD!o. Tema propício para me
dilt·ação profunda da Qua~Te.sm·a. 

«O CALV ARIO» precisava ~e 
ser tido por •todos os po~u
guteses de Norte a S'Ui Cio País. 
Como tudo seria diferente! 

Bem haja o Pescador dos 1111-
forÍWl!ados pelo bem que faz 
ao corpo de uns e à alma de 
muitos outros.» 

e <<Começo por pedir im.ens·a 
desculipa de ·Só hoje !Rg!'ade

oor o livro <<0 CAL VARIO» 
que fizeram o favor de me en
viar. 

E só boje escrevo~ porque 
em todos estes dlias, me senti 
sucessivamente !l"evoltadla, kus
trada, [udibriada ·por mim P.r~ 

pri•a, torturada... Quando jul
gava ter conquistado o dirr.ei·to 
à .paz, à kanquillildade, apare
ee .. me este liwo demolidor de 
.meus Wsos ídolos e a dizer
-me que nunca soube amv o 
~ximo e que n•ada, mesmo 
nada, fiz por ~e. Minba res
posta digna seria: !aqui estou 
p~a acompanhar meu Irmão 
ao Calvário! Mas minha gene
rosidade não chega, minha ea· 
pacldade de doação é peque

n~& 

Depois de muito pensar, o 
que me pa!leee de menos indi
gno, é p.edk que me enviem 
mais 1 O exemplares de «0 
CALV ARIO» para distribui!l a 
pessoas conhecidas,. para ·atra
vés dele começarem a apren
der, como eu, a 1amar o Piróxi

mo, verdadeiramente.» 

e «Acabo Ide receber o vosso 
último UiVrO uO CAL VARIO», 

que agrad~90· 1t o Evangelho 
vivo para o nosso tempo. Por 
tudo o que .tenJho recebido da 
vossa Obra1 bem hajam!» 

e '<cAcabo de receber a vossa 
ú'ltima publica~o: «< CAL

VARIO». Uma prim~a vista 
de olhos e sen.te-se a densida
de do seu ~teúdo. Quantos 
<cOal!Vários» seriam necessários 
para que. tantos Irmãos nossos 
suportassem melhor a sua via 
dolorosa! Mas parece-me que 
a nossa sociedade, tão rica de 
teorias, cada vez se aabeia mais 
destas realidades tio · pungen· 
tes.» 

lPodtem fazer os vossos pedi
dos de Livros ~ Eldi;toria1 da 
Casa do Gaiato - Paço de 
Sollíia- 4560 Penéllfiel. 

Júlio Mendes 



FESTAS 
Continuação da ·PRIMEIRA.pãgma 

da viida, e que a!li ,che:ga~am por ca·rênlcias :af·edUv.as ~u par 
um complexo de delf.i'Ciêndas da actua~ corujurutura. Nun·ca 
vimos ,tantos jovens nas prisões! 

25 de Abril 

JúUo Mendes 

ZO.NA. NORTE 

Te·atro Ribeiro Conceição 
LAlVIEG0-

13 de Maio, às 18,30 h - COLISEU DO PORTO 
Bilhetes à 'Vt:moda: Espalho da Moda, Rua dos Ol'érigos1. 54 
e lblilh~eiras do CoHseu 

ZONA. tJEN':f.RO 

28 de Abril, às 21 h - Salão dos Bombeiros Vo
.luntários - MIRANDA 
DO CORVO 

I de Maio, às 15,30 e 21 h - Teatro Avenida 
COIMBRA 

4 » )) 

5 )) )) 

6 )) )) 

12 » » 

13 )) » 

14 )) » 

18 )) » 

19 )) )) 

25 )) )) 

26 )). )) 

» 21,30 h - Teatro Cine 
COV'llHÃ. 

» 15,30 >> - Cinema Gardunha 
FUNDÃO 

>> 15,30 h - Cine-Teatro 
CASTELO BRANCO 

» 2L30 h - Salão dos Bombeiros 
CANTANHEDE 

)) )) 

)) )) 

» )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

»- Teatro Alves Coelho 
ARGANIL 

» - Cinema do Casino 
Peninsular - FIGUEI
RA DA FÓZ 

» - Cine-Teatro 
TOMAR 

» - Casa do Povo 
MIRA 

»- Teatro José ~úcio da 
Silva - LEffiiA 

,, - Cine-Teatro Messias 
MEALHADA 

I de Junho· às 21,30 h Cine Império 
LOUSÃ 

)) )) )) )) » - Teatro de Anadia 
ANADIA 

ZONA. SUL 

27 de Maio, ·às II h - Cinema Monumental 
LISBOA 

Os bi~ihelbes en.contlram-:se à !Venda em !Cada uma. das re!fe
dda's sall·as. 

Continu'ação dia 1. a ,páig. 

sar da -intervenção judicial já 
havida, mas não odbedecida. O 
segundo é um rap.azi,to de . sete 
anos. lE há mais duas meninas 
e outro !l"apazito daí para bai
xo. Ela ganha-lhes o pão ven
dendo em foei!l"as. Tem de os 
levar consigo ou deixã-'los por 
lá ·entregues a si mesmos e 
ao cuidado do de sete anos 
que é muilto responsável. Ape
sar da fallta ~ue este lhe faz, 
que}' qwe o rec·ebamos e ao 
mais velho, se conseguir tiráo~lo 
aos avós. É uma solução erra
da. Estas crianças não podem 
eresc~ e desenvolver-se rle 
uma ma:neWa mais sã d10 que 
jUJnJto da sua mãe,. daquela mãe. 
Houvess·e por rui perto <infan
tário, creche, centro de tem
pos tiwes onde os deixar - e 
el!a lhes ganharia o sustento 
e lho ministraria por suas 
mãos rodas as noites quando 
se reUlllissem no seu lar; lho 
serviria com o seu bafo de mãe 
que ninguém pode SUibs.tituiT 
ao ni•vel de que 'aquela mullier 
é capaz. Não holllvesse nenhu
ma desms linstirtuições, moas rti-

e fi 
NeSite ano em que se ptrocui'fa 

de uma forma mais ·cuidada 
o1ha:r a Crimça, é pt'eciso nã!o 
esquecermos que a Crimça é 
como uma esponja que recebe 
dos adulltos ibuJdo qumrt:o lhe 
moS'tra'mos. Daí que o .Ano Itn
ternruchonaíl da Or'ian.ça deverja 
ser o Ano do Bom Oompor.t·a
men~o dos Adu~ltos. 

voesse meios um 'lnstitUJto de 
Família e Acção Social de as
segumr àquel•a mu11her'- em sua 
casa, um saoládo que llie per
mitisse sus·tenltar os filhos .•• E 
não mereceria ela?; e não o 
ganlrada honestamente no cui
dado daquelas cinco crianças? 
E não s·eria esta a maneira 
·mais económica, .e a mais .ren
dível em valores humanos, de 
proporoion·ar àqueles cinco me
ninos a alimentação e o ·alo
jamooto - condição' indisp~n
sáv~l a um crescimen1to são 
que a Sociedade !Jhes deve? 
Não caberia eSJte auxilio à ·mãe 
e ·aos s·eus fillios,. na (<Protec
ção especi1al, nos cuidados pós
-natais ··adequados» que a De
claração diz ·lhes devem ser 
assegurados? 

Mas nem m&ntário nem cre
che nem centro nem -IF AS ••• 
1111ada! 'Eu bem :teimei no s•en
tido da adequação da respos
ta à natureza do problema; que 
também colaboraríamos com 
uma pequen1a ajuda mens•al en
qlllanto pudéssemos e .fosse pre
ciso. Mas ela !bem vê que a 
pequena ajuda nio resolve só 
por si. Ela ama os filhos com 

ctind 
mruis pequenos <<'coisas»: brin
quedos, gu[aseima:s, ~iS/traoc

iÇões e !P'a!S!sei1os. Com certeZJa 
que .tudo isso rtmn a sua im.

portân'Oia ·e vallor,_ mas só quan
do .devik::Lamente elnquadf\ado. 
Alliás o :dar marbariaQ, em de
masta aos mais :pequenos, po
de ser um rouJbo em .relação 
à s.ua pr.$ruração !Para a vida. 

Ca!l"en.cú·aida 1de amor,. a Crialll- Os .anos mais .tenros são dm.-

ça deveria ser rodeada de haor- · substiltuf!Veils na .forttnação da 
monia e concórdia. Oferecer- personaíldtda:de: «de pequenln!o 
mo's-Jlhe a !Paz dev.eria ser .o se torce o pepino». Quem se 
nosso !Cuidado de s·empre e o hrubiltua a tter tudo, a satislfa.Qer 
prilmeiro neste Ano qlJie lhe os mai's pequenos ca;pr.iiCJhos, 
é de!dilcado. mesmo à custa de •grooa•es so-

<<!Cada ho:mem é uma gue.rtra 
ci'Vilb> dizia aft:gíUJélm, com mui
ta v.erdalde, po·i·s cada 1um de 
nós é ilnterioDmen:te sdliciltado 
palas mais .di'V!ersas .força:s. P.a
otf·icar a gueroa que c-ada um · 
traz dentro de si.t é ta.refia di
fí'Cill, mas a'l:idam.te e nec:essã
ria para ser po·ssív,el. a paz ~ex

teu-na e comunilcálv.cl.. 

mrus, não se pre!pali'a pam as 
difioruldaldes da !V'ida que mats 
c-edo ou m'ai:s tarde, batem à 
por1ta de todos :nós, sejamos 
· rkos .ou pobres. iP.M1a ·a1ém dis-

•tos 
ç 

illlteligência. Custa-lhe muito
separar-se deles. !Porém,. s·e o 
óptimo é impossíveil,. antes o 
bem de os S'aber etnltregues do 
que •arriseá-'los ao andar por ~á 
enquanto ela por lá anda a ga
nhar o pão. Eu .teimei. Ela tei
mou... e é capaz de vencer. 
Ass•im o Thibunail :tenha auto
rJdade pél!l'la nos enJtregar, por 
vontade da mãe,. · lO mais vellii
to que ·os vós retêm! 

Um caso. Um caso de tan
tas ve2les! Estou a ,pens•ar em 
páginJas sob~bas de Pai Amé
ri~o, gemendo dores, suas e 
de Mães a quem tinha rece
bido os fi1lhos que deviam estar 
com elas. ·ES!tou pensando no 
nosso pequenino Bento, que 
recolhemos com escrúpulo e 
da mesni'a •Sorte o retemos. 
Esrou pensando em outlras 
mães e pais, qrue põem egois
tJicameme sua .alfeição ou o. seu 
interesse imed~lalto acim•a do 
interesse futuro dos filhos .•. 

<tCresc·er e desenvolver-se de 
uma maneira sã» - que dir.etto 
difícil para a Criança ·neste 
mundo em·al'la!llbado que os ho
mens tecem·! · 

P.adl'le Carllos 

so a fartura não é Jug.ar co
mum em todas •as f.amflias do 
nosso mundo, e IVilvle uma vida 
fa~'sa aquela ürlança que não 
se vai :a[peroebendo d'a:s carêlll.

cias que o nosso mundo t>rans
portoa. 

FJs·arevo-vos e:m vésperas da 
ceh~blraçã'O da Pás'coa. A men
sagem de Crislto é IUI!Ila ~uz pwa 
wl1:!rapassa!l"mos a guerra que 
v•ai dentro de lll'ás e é uma oha
marcta de ;rutenção para 1a ctiiVi
são dos doos. Que o Stenhor 
nos oa~U!dte 1a todos a :roce!her a 
Sua mensagem 1e que os mais 
pequenos 'fleoobam de nós o 
~xempllo de uma vildla llloTt:ea

lda paio amor que nos wna e 
de nós tr.al!lsbor:de. 

Padre Abel 

· Recebalmos,. poi•s,. todos esrt:e 
inoentilvo :que nos é dado pela 
inteJnção de· dlamlos às crian
ças do nosSio tempo o «mellhon> 
que esti!V'er -ao nosso aiJ.cance. 
Não illOS enganemos a nós lp!'ó

prioos .pensando que cumprimos 
a nossa obrngação dalildo aos Tiragem: 38.200' exemplares 




