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Confederação a c· onal 
. . . 

das Associações' de Famíl·a 
Sendo ·para nós axioma, pon

to de partida e condição de 
êxito de toda a acção, aquela 
verdade que Pai Améri-co 
disse :ass·im: Todo o rregresso 
a Nazare é progresso social 
cristã·o - é natural qu~ quan
to diga respeito à Família nos 
interesse profundamenre; tudo 
quanto tenha ein Vlista aque
les valores peren~s da Famí
lia que brri~hat'lam eX!émplar
mente no Lar de Jesus, Maria 
e José. 

Não se tmta, pois, de um 
conc.~ito qualquer, mas da
quele que, objecthnado na 
Sagrada FamÚia, .implica para 
o homem comum um di,n:a
mismo, ·uma camirnbada inces-

. sante de vigilância e purifica
ção c1J3o progresso se medirá 
p~la ·aproximação ao modelo 
de Nazaré. A perfeição da Fa
núlda, no pensamento de P·ai 
Américo, é uma realidade emi7 
nentemente espir-itual. Há-d~ 

buscar-se na medi:tação da 
vida e;;condrida de Jesus e da 
Sua vida em rcomum com Ma
ria e José, d~ qual as fontes 
bíblicas são tão discretas em 

eJq»"essar -s·e que mais há-de 
s·er 'a pélll"'tlir das entrelinhas e 
da eto~rência das personalida
des vis,adas . que a Graça de
sencadeará a Luz que possibti- · 
lita ao Homem ir vendo e pro
gredindo. 

Mas é certo, também, que, 
na condição do Homem no 
mundo, a instituição familiar 
dep<;nde de faetores ex-ternos 
e temporais que ·:liavQrecem ou 
dificultam a sua perfeição. A 
Vlida de Pai Américo é um tes
temunho. Toda ela foi gasta 
na tentativa de colma;tar bre
chas, de ·salvar famíHas ou, 
ao menos, ·aqueles membros 
mais frágeis que elas já não 
podi'am conter e lewr a um 
fim w=rd·arleir.ametnt humano • 

É pela Famíll.ia do tugúrio 
que Pai Américo omeça 
apioendizagem. 
encorrtra o 

na 
to, para os 

O terceiro· volume 
do livro «DOUTRINA» 

Já terminou a ex'pedição do 
terceiro volume do li·vr0 «DOU
TRINA», de Pai Amérko, para 
Ds 4.500 assilnantes d:a nossa 
Editorial. 

Manuel «Gordo», Mendão e 
qua'l1!tos deram as mãos na em
preitada, suspiram d'alívi0 e 
.satisfação ; cumpriram o seu de~ 
ver. 

O maç.o de COllf'OOP'ondência 
diária, com mamvilhooa.s resso
nâncias dos leitores, é um hino 
d'acção de graças _.___ consoante 
os dons de cada um. Tantas, 
que poderí.amos encher O GAIA
TO com elas! 

tora de Sassoeiros. , «A mensa
gem que en'Cerram é a continua
ção da Mensagem de Cristo, que 
tão esquecida é no mundo con
turbado de hoje.» 

S. João aa M8.1deim: 

«lumto um cheque para sal
dar a minha dívida referente à 
assinatura de O GA/A'TO e ainda 
do livro DOUTRINA que acabo 
de receber. Era intenção minha 
fazer-vos :uma visita. Não posso; 
para já, · estou em casa doente 
da coluna. Desta forma terei 
tempo para saborear a prosa 
maravilhosa de Pai Américo. 

sem-4iamí-lria .capaz. O IPatrimó- dias em cama laVJada, com cal
nio dos Pobres e a denúncia do quente, com 10 remédio pos
do problema primeiro que é sível ao alívio das suas dores, 
para uma tiamília uma casa sob o bafo de uma fiamíli-a 
digna de ·seres humanos, nasce eonstituida por eles,. para eles. 
do mesmo conhecimento: a Em Pai Américo está sem
barraca, a mansarda, as «ilhas» pre present~ o Mistérlo da ln
onde aglomerados de pessoas carnação. É o Homem o objec
se vão desumaniZando. O Cal- to da sua vida consagrada; o 
vâf,io é ainda uma resposta Homem, corpo e alma, que ele 
~aos sem-famí!lia ou sem famí- _.:. quer ensinar e ajudar a s21r 
Ua capaz de •acolhimento, onde feliz, aqui e agora, para que 
o incurável posSia acabar seus aprenda e viw na Esperança 

soas, com 
cail!tares e 
'Palra 'lá de 
em dinhei'ro troupas e glénero's. 
IDtoi's des8.Jfio de lfutebdl preoo
<eheram a p rte da manhã, se
guin1dQ-se 1u almoço ·em co
mlllm. Outro amigos, aprovei-
1tando o dia oalhe,rro, também 
vieram at:lé nós, cumulando....nos 
de mi,mos e ca'I"iln'hosa:s mani
festações de amizade. 

Para lá de todas as presen~ 
ças, p.orém, penmiltam-«ne des
tacar a presença ~mlprevi:sta do 
Senhor Núncio Aipos:tólioo, 
a~com~panhaldü do seu Seoretá
rio. De nada salbí8.Jmos, mws 
como swcerdotes, que Deus 
quis sem :sabermos bem p'Or- -
.quê, foi o grande momenrt:o do 
d ia. Somos ·contra encenações 
e alprelciamos a na:tm:aHdade. 
A vi,si·ta não progr.am.ada do 
Representante da Sruil'ta Sé em 
Portugal foi algo qu1e nos to
cou e ne:la vimos a própria 
presença do Rapa. E como não 
podemos esque'oer que a Obra 
do Padre Âllll'érico é ·da Igreja 
e a Ela quer 1ser .fiel, sentimo
-nos felizes e estimulados. Os 

da Felicidade que é o seu des
tino eternQ. <<Todo o regresso 
a Nazaré» é ~progresso para 
Jesus, o Filho de neus que se 
fez <<:Fi·lho do Homem>> pat:'a 
revel,ar aQ Homem o sentido 
da vida e lhe abrir o caminho 
qu~ à Vida e{)Ilduz. 

XXX 

fudo isto vem a propós-ito 
da· Confederação Nacional das 
Associações de Família de cuja 
existênrc:ia só há pouoo soube
mos. É sua principal intenção 
ser «um desafio às . famí:lias 
portuguesas, um acto de com
bate à sua indif,~ença por si 
própria, um estímutlo à sua 
capacidade assodativ·á, uma 
aposta na sua energ.ia em de
fesa de si mesma, um apelo 

Continua na 3. a página 

«Os vossos livros são sempre 
benvindos - acentua uma. lei· Continua na 4.a página Continua na 4." pág. Aspecto da zona habitacional da nassa Aldeia em Santo Antão do Tojal (Loures) 
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2/0 GAIATO 

Setúbal 
<<'CARA :}),E MU>> - «!Cara de 

[p;au» mai-1o irmão ·têm fugido vezes 

sem conta. Eles f".ãlo do Algarve. Umas 

v.e:res ·é a mãe que os vem . traz~r, 
.outr.as é a Guarda que os apanha 

e nos C:QmuniTCa. 

•Um dia >destes foi uma irmã de 

14 wiws qu,e rondou .a n<JSSla Casa 

e e'les f.oram ter .com e1la. 

. !Esta irmã saíu dum oo1bgio e ·anda 

;pO'r aí. Outro dia and!llva na Est.a

çã..o Rodoviária a ser besteira de 

moborist·as e colbradores. 

lP.or du~ VJeZies a ·vimos a rondar 

a nossa p.orta e nãe lliiv:etm.os mais 

que f:azer senã.o proih:i.JJ..a de se aJbei

-r.ar. 

Uma vez foi dormir com os ·i·rmã:os 

e . mais a1gu'ém, nã:o ·:sei ·aronde, e 

do mal que viu cootou o mais n.ovo 

dos irmãos. Mal solbr.e maJ que nã·o 

somos capazes de corrigir. 

15abíamos •de·stes dois rapazes, mas 

d•a irmã não pens!Íivamos sequer que 

.andasse pür aí sem ha'Ver quem na 

VJej•a e não •a deixe ·andar à ·rédea 

so'lta no caminlho da prostituiçã<>. 

Ca•torue anos! l'i·la ·terra dela não ha

IVerá .autoridades? 

lAlLFHJEDO - O AI:fredo veio só-
zi.nho de Almada. Tem no'Ve anos. 
Nã•o trouxe d.oaumentos. Traúa uma 

' oa.rt•a de alguém que 111os con•hece e 

sabe da viV'aci4a·de de~e. Tem anda

•do . 1eom •O Blói •pr'.a:qui e pr':ali para 

se amlbientar. Vai entvar na Esco'1a 

e ·parerce prometer. 

iElSIOOlLA. E F\AJMtliEA - Out·ro 

·di,a um f.iillho meu troux·e recado rpara 

:ir à Esco1a que hav-ia reunião de 

lp'ais com a D.il'le<ctora da turma. Fi

quei desohd<>. Évamos só três os 

,presenles. rPe.rguntei à pro'f.essora e 

e~a respondeu, tam!bém, oo:m desa
' ilento. 

rOra, a 8scdl<a .e a FamíJia · têm 

1que estar d.,e mãos dadlas. Como p·o

d<em os professores ter v<Qntade, se 

nã!O sentem a colaJhopação dos pais? 

Seria tão hom esse con'tacto ! ... 

OBR!AJS - Maris uma 'P'Laca. Estou 

a escre'Ver aincLa •CO'ill a rouipa e .o 

·.rosto s~'lpi•cadl() d·e massa. Os nossos 

rapazes estão {;ansados e :lior·a:m ·agora 

mer.endar, após um d<ia ciheiin'ho de 

<tra.IJJ<a·l!h:o, em ib.ioha de formi1ga, todos 

en~usi·asm.ado.s. Pequen~, e gran,des. 

tCadra: balde que ,passava er-a um •a·len

to P'ara oada um. Quant•as -gotas de 

suor misturadas com a .argamassa! 

Ser·á •a c·asa 2. Os qt11artJos quen

<tin'hos e ·a•conldheg'adoe, 'sã<O P'ara eres. 

Como · hã-o-.de bendwe.r este esforç.o! 

Eu sinto a ,:f.amHia nisto tudo. Mui

·tos edU'cadores, por te.rem cri.ados 

para tudo, desanimam por ·não te

rrem · resu·ltad·os positivos. Nas Casas 

d<> Gaiato tudo o que .eles possam 

tfiazer, é •a grande escola. 

Tanta tij.olleir.a e tlan ta viga se 

gastou! Tanto dmen t'O, tJan ta pedra 

e tanta •areia! E que ·dizer ·dro ferro? ! 

Os nossos ,forn:eae do-res pmc·uram logo 

o dinheiro ... Lá se v•ai o produto dos 

peditórios crue fizemos ·pe1as prai&s ! 

IE'. B.<gor·a aind<a Paham as di'V i~.Õ.es, 

1as madeiras, o estuque e tant-a e 

!tanta ooisa pa.ra que a oasa 2 fique 

a ip'arecer ·Com a •casa 1. Não será 

pre ciso di21e.r rmrais das nossas carên

cias. Depois voamos mostrando as con

tas .p.e1o que vires feito, mais pelos 

li..omens que te entregamos. 

PUlGA - OctáiVÍo fugiu. •E1le er-a 

.o ch&fe da oasa l. Parecia ·rl'a·r conta 

dro recado. Agora cO'ntinua a ser .o 

nosso p.aooiTo. Esperamos EfHe -acLquira 

a ,confiança que antes graiilgeaoo. 

Ernesto Pinto 

Paco de Sóusa , 

tF1f:liUJ.AS - No :dia 20, o P.e A•bel 

&.oi par:a a Casa do Gai.ato de Setú

\ba'l, a , fim de dar •mereci·das .férias ·ao 

n:osso .P.e Adlio. Ao P.·e .Alhd, a 

comunidade deseja boa sorte. Ao P.e 
Ad}:io, que goze 'umas bo·~ flérias, 

que as merece, são .os v-ot'()s da oo

mun'ildade de IP•aço .d:e Sousa. 

VlJlNlDil!MlA - A n<Ossa <virnd·ima ter

r:m:im•O'U .' ~o dia 20. Foml()s co11hendQ 

ra urva ameriJoarua., 'a -branca e~ delpo:is; 

.a UJV!a preta. Mas, -c()m<> os dias se 

apresent.aDam ·chuvosos, não se pôd:e 

1letWJ.inar mais cedo. Assim, no final, 
ihou'V.e u ma s wd:i•nha<da, para .aque

les que ,Já .an,daram. rO vimho, ao que 

IIJ!ar.eoe, eS'!Je ano fo'i p'Ouco: endhe

mm-se .duas cuhas e meia de vinho 

ihr·Bin•co, uma ·de vi'nihro ~iln:to e qu&tro 

vi'paS •de vi•nho rameriroan<>. T.aJ.'Vez 

vara •O próximo ano a .produçã~ seja 

mais eleV'!llda. VaJ!IlJOS ;ver! 

NlOVíOS AISS1NlAlN11FJS - No pas

sado •d'i•a 1•1, 10 sr. P .e .Gar'los, levan
do como aco.mp'anhantes eu e moo 

iDmâo, f'()m<Os a Tom.de1a - cO'llv:i'te 

rqu~ umas sen'horas IJl'()S ,fizreram. - n<O 

intu•i•to' 1de aí oonseiguirmos mais al

guns ,assin.a:n t.es p·8llia o nüsso j OJ.trJ a:l. 

SaimQs de Casa por volta d.as 11,30 
da . ma·nhã, em direcção a Tormes. 

Sr. ·P.e Oarlos celebrou Missa e, de
:prO<is, a1müçámQs na Cas a do esoritor 

Eça de Queirós. 

f)e·pois do almoc(o, descansámos e 

ret<OI'mámos a viagem. Por vol'ta das 

19,60 oh(5g<amos a Tondela. No dia 
s e:g•uitnte, levantámo-nos às 7,30 para 

estarmos na lg,reja às 8 hroras. Aí 
começanam a ap.ar.eoer os 111omes de 

.a:l.g;u-ns n:ovos as5ÍnlaTI tes. 
I 

No fim de tod·as as Missas, ()()n-

támos ·OS nomes e conseguimos apu

ra:r Jl]l .n:O'VOS .asSinantes e mais .aJgum 

diwheiro, resul't111do do pe ditóri'o que 

.fizer.ann prar·a nós. 

Foi ,a primeira vez que 'O sr. P.e 

Ca.r'l•as .foi a To.nde'l.a e ficou a 'legre 

-com a simpa<t~a C'()m que nos rece

lheram. 

Depois segu,im.os para Coim'hra 

entregar os jornais d•a venda B.<vulsa, 
.p·ois a C. P. esta<v.a em greve, não 

hlavia com!boios. Levámos os j ol'~·ais 
às <>ut.ras Casas ta~. .Pas.sám<Os 

uns dias .ag.radá'Veis .. 

Obrig.ado aos tonddenses. 

<<Salsichas» 

notí[ius 
: do [onferí!n[iD .. 
·de Puro de 5DU5lt :: . ,. , 

e A·que.la 'V·iÚ'Va ·de rmuitos filihos, 

quase tod•os an·ormais - vidta 
heróica e penhor .de muitas mais 

- aborda-nbs hoje, ofegante, :pare

<eendo dei.bar ·OS pulmões pela bo~a 
!fo.ra: - «] á {;á está o papel que 

tfalltava ! P'Oide man·dá-lo p'ra . Lis

boa ... >) 

O lenço que traz ao ;peito, sustem 

Faina dta virwlima em Paço de Sousa 

a emoção ... Alfa~ta as moscas e serve 

de BJhanico. 

- Quem ha'Vi•a de dizer?! Nem 

quero acreditar! O trabalho qu'isto 

tem dado, há tantos anos ... ! O Se

n thor inda e capaz .de me levar, sem 

rne dar o' gost'O de sentir esta rique

za. . . Mas seJj a feita a fV.()n.tade de 

Deus ! 

!Enquanto ' preparamos o solbresorito 

e pequena missiJV·a, ela rpooe de& 

cu'1pa d'inter.romper maraviJihada 

p ela recta final ·d•a rpensã.o de soibre

vi'Vê.ncia (.que tem o\brigação de não 

tar.dar). E desfia 1Coi'Sas ·AJ:bas que 

nos ·confundem: assim a modos de 

quem topa as portas do rCéu e !fica 
em'bel>i'd.o .de tanta · .Lurz! Púis estão 

no Uvm da Vida - oon·talbi.lid~.de 
que não fallhra. 

Num caso i.dêntico, razão linha Pai 
Améri-co quando afirma,v;a: -.- «Vi-a 

pe'l•a primeiTa vez há oinoo anos... e 

log•ô · me en.amarei da súa Viuvez, 

tomando-a por he.n.feitor·a. Sim; não 

te mclindres nem te · melindres se 
eu dou este nome de p·cxrnpa à Viú.va 

sem nada, porquanto os meus ver

dadeiros bemfeitores nã<O sã·o aque

les que me dão, mae, sim <>s que 

me pedem ' - precisandú. ELa fez-rn'e 

muito bem, durante os 'Longos anos 

do seu demora<d'() martírio. E', na 

hora deroadei:ra, hei-de .eu sentir, 

.mais do que .nun·ca, tudo qwanoo 

eJ.a me lfez n'() mundo». 

• 1E1le foi artesão. Ela distrirbuidora 

domirciliá.ria. Pois enquanto es

gra<Vatavam, não havia problemas 
(nã·o .têm fiJ,hos ... ), Lógioamente, a 

força .de tra!ba'l'ho é · a única ri•queza 

das classes p(}'qres. 

Vem a d<Oenç.a do !homem - o 

rpeso da idade - todo -o calvário 
de quem não rem. ma-is ,quê, Mm 

hipóteses de ter. iQ •casaJ. v'~ ·se nau
fragado, pois o salário da mu,}her 

não daria p·ara a côdea, quanto mais 

paPa o ·resto - os r emédios... Vivem 

.dias longos e amargurados com o 

cinto muito rupertado. Somos, entãü, 

aJertados por quem tem ollhos · para 

ver e ouvid~s para cmvir os gemidos 

•dos · Outros . ·Ficámos inteir.ad•os das 
carências e dei'támõs a mão pródiga

mente; que a polbre mu<l•her não po

deri-a continuar de oanastra à cabeça 

e .hou'Ve que requer.e.r a s ua •pensãro 

tde ra:fiorma. 

Daí e.m .di·ante jamais lf.ahou na

quela casa o mínimo indispensáve:l 

- por in terrnédio elos TI{)Sô.OS leito

res - e a graça de De us . Sim, «lei

tor amigo - acentua Pai Américo 

- t.u ~am•bém podes fazer no mundo 

coisas grandes, rcrue a verdadeira gi"an

deza é ajudar ·OS .Oprimidos». 

•Como não somos, por , :formação, 

.de caridadezinhas e pDocuramos sem

pre a promoção dos Pohref:t, arrancá

rrws, também - com muit<as volt:as , 

é certo - jus tíssima pensão pró in

vá1i·d<>. Inda agora a r:mu·Lher, de 

sorriso nos 1áíbios, nos albarda para, 

a r 01go dele, rubr1carmos o vale tde 

correio .da sua mensalidade! 

É <'Widente - e com is~o :fiolgamos 

- os leitores já não são '() suporte 

material deste casa'l, gue tem sulbsis

tê.ncia garantida pelo Seguro SociaJ; 

•ainda que .a gente ·contÍn\).e, diSICre

tame nte, a deitar a mã-o quando .for 

n ecessário. E assim v·amos •alargando 

a nossa acção pm ou'tms, .proourandl() 

sempre - em primeiro lu·g:ar - a 

Justiça Social, que lllinda hoje, no 

l de· Novembro ·de. l 980 

meio de tanta conve-rsa, não está 

sufi<cierntemente formali2íada, do poo<to 

de vis~a tlécnico, para ú .País que 

so~os... Só quem tem .unhas pode 

tacar vic.1•a! E quem não? . Continua 

profuu.damente margin.aJiza.do ou anda 

·aos erlllpurrões !' 

Eir<a um 'rerd:adeiro margi'!118]; 

tp.wvem•i:ente .de freguesia viz:in:ha, 

tendo por .aqui p<>uso oorto n'!lm 

vallhe:iro. 
P.roourá.m~Ps mo~rudia' .dooen•te. Por 

lá ·es'tá, há ffilais de um ·ano,.. fu1iz. 
Ora se'não·! 

A viZiinlha'nça, porem, não vem 

<8!oei.tJam.do o comrp:ortamento do P:o
!hre, em oonsequênda da mJ.Seflla so

tfrii1d'a; e, tal vez, p-or 61e ser defor

mald<>... Quem resisti rira ao q;ue e1re 
~resistiu, expllflso de casa pe'lo.s que 

são mais seus, pela próprira mulher 

que ,anda por lá ... ? ! 
O ln vemo · ap.r.oxi:mra-se. O tellhado 

d~:l. ,m:o-radila precisa de a:rra:ndo p.ara 

não entrar átgua. Ain·da quereríamos 

ir mais longe; toda•via, quem se 
,melle nestes tra.:ballios fi<ca pe.vplexo 

CO'JU o custo das dbras ! Mias ao. resto 

Já irern:os, se Deus quiser - oom a 

raju·d•a dos ·n'OSS'<>5 leitores. Agora, vão 

ser mais . de vi'nte de les, só no telha

:do ! 

IRARTUJHA - Por ill'lténção de 

IUJlla família de OliJv:eira de Azeméis, 

500$00. O haJbi.t·ua~ ~a~e do correoio 

de Amé1ia, ~m S~ntarem. AsS>inante 

1114 74, valioso don.a.ti'VIo <<lpa.M satis

t:fazer uma p~omessa a l'ibs.sa Senho

.ra». Mais 200$00 de «Velha Amiga»; 

de Lisbo·a. «tUmla figweirense» eSfteve 

e:m Fátima - <4Í<>ram uns dias de 

muita P.az» - e, n<o regvess.o a 
1Coi,mlhra, nã·o egqueoe os Poibres·. 

.&gJora, temos «mais uma vez a pre

"'rtmça ami<gta» da assinante 19177, 
·do Plorto, liliazelnldo na mã'O ma·is 

l00$00 «de seruhora am'iga». Aquda 

\Empregada I)Oinlésti~a, dre Lishoa, não 

fa'liha ! Aqui vai ela, oom 200$00 

mU<i•t<O sacritficradlos. Deus a ajude. 

«IUm·a portuense qua•lquer>> man

tém .a constânoi,a: 

, <<A <migal.hinha •re<lativa a.o mês de 

Setembro vai ·acrescida · rde igual im

portância, pois <tive .~ aumento de 
venámento ·e é justo que vá distri

buiJwlJo uns 1boccoáinhos .mais que se 
destinccm tàqueles que rpor {alta de I 

• saúde, velhice ou sem emprego não 

têm to <Suficiente para as despesas 

dq dia-a-dia: .. e sfÍJp· tantos! 

Continuo a ·louvar fQ Senhor pelas · 
maravilhas •que Ele opera ... , que le

vanta 1tantós Irmãos caídos em tanta. 

espécie Ide ~carências,. inclusivé víti

mas de ,groodes 1injustiças sociais; ,e 

seguem 500$00 pedindo ao Senho·r 

me ajude a dar coon mai.s generosi

da:de, poÍIS, não -senxiKJ rica,. não dou 

do.tlJue me faz faltJa.» 

iN<> Espe.liho da MD'da: 100$00 <<Jpor 
ratllrna de Dom.ing·OS» e o mfflmO por 

•:«a'Lrn.a de Joaquim e .Mibert·ilna». 

Uma •grossa fatia ·de V. N. de 
.Cerveira. . Uma anomma entrega 

1200$00, de visi'ta à Oasa d·o Gaiato. 

Assinante 1Ü62, 500$00. E mais 

1200$00 do n .0 14590, qwe sentiu 



l de. N ovemhro de 1980 3/0 GAIATO 

Lar OperáriO RETALHOS DE VIDA 

em 
Ainda não tfa'lálmos aos nos

sos .leitores .e amigos da inau
guração do ·P·al'lque da Famí.lria 
em Samodães. Foi no úlrtimo 
domilngo de Agrosto. 

Há muito que as crianças 
são para nós uma preocupa
ção constante. Muita ·coirsa vai 
g~l'lando .à volta do Jardim 
·Intfantil, das educad,oras, das 
festas dos pequeninos, ·e·tc. Sa
bemos, todavia, qcue t~emo.s de 
rs"ituar as 'Crianças nas F.amNi.as, 
pois precisam de atenção para 
que o traba-lho de ·educação 
seja .completo. 

O Parque da Famítli'a é um 
loca·! aprazíry;el, com um pa
norama riqufssilíno. As tardes 
de domingo não tinham qual
quer tntel'lesse para a.Jiém da 
taberna. 

Condenar sem indircarr -outro 
camin:ho; .tiTar sem dar nada; 
r!1epreender ·sem suhsti tuir; 
aponrtar o ma:I -sem dizer ond!e 
está o bem - parecta-nos per
da de tempo. A.g:om o Parque 

<<ltlm forte ab·anikl interior» durante 

a Leitura d·o lwn> D,OurT:RilNA, de 
1P,a,i Am~rirco .. 

(E)m nome dos rPolbres, muito ohrri

r~ado. 

Júlio M eTVdes 

Toial · 
iErLEIÇÕ!BS - EsCII:'evo no dia em 

que e~rtã:o .a dec-orrer as eleições em 

nosso País: !É um acto de extrema 
imtportânrcia a que todos os pol'bu
·giueses corresp-ondem. · Icmporta que, 

para alJé.m do rresu'ltados, os e1reitos 
rcumpram com hone~.tidade e respon

salbilid-ade as funções em .que sã.o 

investi·dos. 
1Cá e~m Casa v-amos, tamlbémr, ter 

eleições. IBst·as ba1'vez mais Jivres e 

mais democnÚi-cas. O sruviço militar 
tem dh amad.o a]iguns, Ra•pazes e dis~ 

pens·ado outros que, natwa1'men.te, 
seguirã.o a sua vi'd.a. São. rotações 

rnaturais nra ·comuiüda.de. · 
rEspera-ge que os «mimistros» .a se

·Pem ele.i·tos, dêem .O meiho.r que pos· 
· sam e sailham ao .serviço dos Irmãos. 

ISão lugares e51pinhosos e diifíceis mas 

que não se fioam por aí. Também 
há bons .momentos e so:bretudo as 

eX!periê.nci.as vividas e a certe:àa do 

dever çumprido fazem enraizar dons 

re ~,entimentos nos Rapazes que murit'O 

úteis Ilhes serã'O no [utu.ro que ros es

rpe11a. 

rOAJL'QADO - O n-o:vo resp.onsá•rel 

por esta secção, já que o António 

José agora .anda às v.o.ltas com a.s 
!botas da n:opa, pediu-me p.ar.a vos 

ifa'la.r nras dificuJdacLes que continua

mos a ter em -oa"lçar 'OS Rapazes. 

E!spe.ro que faJCitlitem a vida ao João 

e ten1li·am .a ·bondade de dferooer .o 
ca'lçado dos vossos rfH'hos já , em de
suso. 

amego O Manuel 
«Gordo» da. FamHi'~, nas Hnda;s tardes de 

so1, em dci.as festiviDs, af·erece 
gif:aci.osamenlte o enoanto da 
Nat.Uli'eza, a oomodid.a<J.e dlos 
bancos, das mesas paTa con
Vívio amigo, um pa~lco pwa 
divertimentos sadios,. baloiços 
pana as .ori.an.ça:s, etc. 

No dia da inaugm!ação lhou
Vre músÍICa, balões, dístitcos e 
·l'lecitwtifvos ded.icados aos pais; 
filores e plrantas .a J:'leorear o" 
espírito re ra in-outir o gosto 
pelo aNan·jo, !pela breleza, por 
a~quilo que todos têm poSlsiibi
.Iidla:d:e de fazerr rem sua's casas, 
porque tudo rera simples. 

Qualquer dia vamos rep~ti.r, 

poirs aiS l·ições não se apren
dem duma só vez. Queremos 
dar outr.a rnotí'Ci.a alregl'le aos 
que vi~y<em os nossos proble
mas e têrffi no coração o desejo 
de bem-'fazer :a conhecidos e 
deiSconheddos. Quem somos 
!I16s? QUrem são ars Famílias 
·de Samodães? Qual o seu no
me · ou ·tí'trulros d;e imrporttânciJa, 

V·A!OARIA - É norma•l ser .atri

buído il.hlll nome aos .anirrnrais. É uma 
fo.rm:a de d~stinguir ps elementos du

ma ·mesma egp&cle . Mas há nomes 

qure são pirt·oresoos e foi p'OT isso que 

me levou a f.azer uma visi't'a à V'arc:a

.ria - 'que o :AJhfredo tem a seu cargo. 

De eni!:re os treze rexemp1ares .ali exis

temtes eu furei -os seguinte5 nromes: 
as .vrucas - -<<IB<Who'leta», •«!Doninha» 

e a ilndispoosáv~ <<'Cornélila». De en
tre os ma'Ohos - <> <Mroço» e .o 
«40haruto» sã-o os mais curioS'os. 

rNão tem n·a.da de insólito. A.rpe:nas 
sã·o <4a·pti2Jad-os» fie.it<>s por eles, li
v.res n·as su.as funçõ~s, procu·rando 
si'm.pli!fioar as tarefas para que fu 
ram n<>lmea.d<>~. - Pai Arn1érirco veri'a 

muito mais n.e te .facco. F.ai.a.ria t-a'l
~ez d'a maneira como .o vradiro e o 

tf.arrapão das ruras, que não conbre.oia 
'OS animais, que nunca estivrera :Su

j.eüo a uma tare!Da, assume ago.oo ra 
r espornsa:bi'l idade dro troatbal'ho e trata 

oom nome prÓpri·o -os &nimais que 

Jlhe 5ãro confiados. Só el.es ... 

Jorge 

UM PIEIDIID'O - J>.or este mei'o 
ven-ho tliazer um ~pedido. Estlllrlrdo a 
c<h81gJar o Incverno, >6'p01ca de .ohurva 
e rfrio, para podierm:os evi•var ras gr'i

p es e constipações, precisamos .de 

sapa:tros a C0'11tdizer c01m. ra. épo·ca. Se 

!por ~a:oaslo tÍiverem p<>r aí swp·a'tos; 

mas m edildas ·COIIliP.reendidas entre QS 

ltÚmel'os 24 e 40, agradecemos que 
os rmand:em para cá, pois estamos 
reom •al,gumrrus dil:fircu1dardes em .arran

jar rcalçra:do rpam os :nossos rapazes. 

IDO:is terços da nosS'a comunildade 
do Toj.al são .r·apazes coon idades 

CO'mpree<md'idas ·entre os 6 ·e os 15 
anos. 

Aqui deixo o rarpelo .a.o reui:dado dos 

caros lrei·tores, omte lqllle será 'C'Or

.:responfdido com a boa •Wntra.de e a 

amizade ·de sempre. 

D esde já o rmeu mui'to olbrigado. 

1 oão Manuel (<<Leiria») 

ou 1aços de pwentesco nolbre? 
iN ada disto tem pesado na oo
labo:ração que os 'bons leitores 
nos pres.tam. Nada, ou pouoo 
rSe trE~ria fei•tO -somente <COm a 
.a~juda dos que rios conhe·oom. 

A 1sede do Jardim I~Illfantil 

restá 'longe da conclusão, mas 
.as ·crianças do.s 3 anos ·aos 5 
.anos já começaram a f,requen
·tar uma Srala para i·sso prepa
•rada. y ,i,eram as educadoras 
1arrranj.a.r- [indamente e com gos
lto a referi-da rsala. Há mesas 
e cadeiras próp.r.i·ars muito bem 
di·spostas; há o '<tcantinrho da 
natureza»; há o <~recanto das 
boneoas»; !há os !brinquedos e 
~ogos parra desfa2Jer e de novo 
recompor; há uma .sér:ie .de 
coisas que s.e to:mam um mun
do, dilfe.rente, novo e belo par:a 
os miudirnhos. Cooneçam a ,sor
rir oom satirsfação ,e a CO'llVi
ver com os ou1tros mais deli
cadamente. E est:as crianÇras de 
pouca .idade, :e a ,seu modo, 
lréwam todas os dias uma men
rsa:gem làs Farmíld.as. Querem 
contar tudo o que 'Viram, o 
que reoooel'lam, o ·que llhe.s e.n
sinar:am, ~o que lhes encheu a 
álma. Forços-amrenlte e lrenta
mente o .ambiente tem de se 
moct.ilficar. 

A tardre há leite e pão. As 
dJc-spelSa's pa:ra Outubro estão 
rrreso:l'vidas. Em Novembro e 
[)ezembro contamos com os 
rami,gos do costwme. Pode ser 
que alguém apa.l"ieça de novo 
no relenco dos bentfeitores. 

Terminamo·s louvando a Deus 
e agradecendo aos que nos 
lfadlitaram chegar a esta Hora. 

· Pa<ke Dularte 

Chamo-me Manuel. Augusto COJ:'Ireia Salgado, conlhe·ci
do por M·atnurel «Gordo». · Nasci em ES!panha no dia 4 dle 
~brrH de 1968. Ten'ho mais quatro irmãos: três raparigas 
e um !l"arpaz que 'está rcomi;go na Casa do Gaiato. Uma das 
minhws kmãls vive perrto de nós, nra fregruesia de Irivo, por
que meu pai não a podia .sustentar e pediu a uma senho,ra 
que .,tomasse conta dela, ' 

Qua:ndo .estava em minha casa,. deq>ois do . almoço ia 
.s•em:pre busrcar lenlha •P'ar;a d:ia~e-rmos o .comer. Se não·~ t·roo
xesse 11ão comí·amos. ,Depois i1a com o meu pai para a vinlha. 
Tirniha ·eu, nessa .altura, quatro e .o meu ·irrmão d:ois anos. 

As vezes fugia de casa par.a rouhar cer~j.ars e amên
doas. Mas, mo regresso, .o pai castigava-m·e; tirarva as coi
sas, 9ava-as .ao meu drrmão e eu fi1ca:va muito ohiatiado. 

·Os meus pais andaram mui1tas vezes à bullha. Atina
vam cadeir:as um ao outro. Um dia, man·daãlam-me acordar 
a mãe e ·vou dar com ,eJla rmor:ta,. n:a cama. Eu e ro meu irmão 
dh'Orámos .muito. 

V·im par:a a Casa do Gaiato de P.aço de Sousa por meio 
do <Sr. P.adlte Te1mo. Güsto mui:to de cá estar. Frequent·o 
o 1.0 amo da T·elescola e trabalho na administração do jor
nal .e da Ed'irtorial. Faço embru]hos, proouro chapas dos en
de.:r.eços nos fic:hekos dos as'sinrant,es e ajudo na expedição 
de O G.Af1AíJ10. 

Sou vendedor dlo jornal em VHa Nova de Gai~a e tam
I:Jlém· pa1ssei por Espinho, de que gostei muito, as peBrsoas 
são >tão nossas amigas! 

Um .grande abraço par:a os ·esrpinhenrses, pwra os gaien
ses e pal'la todos os nossos leitores. 

Mtaatu~l Augusto Correia Salgado 

Reflectindo 
A Casa do Gai.rato é uma 

grande f,amHia, on'de cada um 
dos eleme-ntos que a oompõem 
rtraz dren tro de si o peso da 
sua histórli:a. O bem e o ma'l 

que cada um tr.anrspo.rta moti
vam toda a força da ·contradi
ção que marca a nossa v:ida. 
Dent-ro desta ccmtradição nem 
sempre o equilíb~Lo é fácil. 

Confederação Nacional 
das Associações de Família 

É uma ~família gter.ada pelo 
·amor, mas marcada pela dor~ 

por isso nela a instrarbiHdade 
próipria da jruven.tude é rarqui 
vitvirda de uma fo:r.ma mais vio
lenlta. A.s:siJm, é normal, num 
mesmo dia, vivermos horas 
em que tudo nos pareoe difí
cil e horas muito f.eliZJes. O 
di!a-·a-dia v.ai ro1:ando, s·endo 
a normaHdade mtsrtur:ada com 
ratventúras, desgostos, desillu
sões. . . correndo nós o risco d~ 
não apreciar:mos v-alores reails 
que o nos·so viver ,comporta. 

Continuação da J.a página 

rpara que assuma os s~us inde
clináveis deveres». 

Aleg-ra-nos esta persrpootriVlar 
prepondelfantement~ 'activante 
da CNAF. Para :além do que 
ela s'e propõe raciu·ar ·por si 
própria, ra tónica é posta sobre 
o .fa~err f·azer, palia que os seus 
membros, irn.di'víduos ou asso
rcia.çõ;s f·amiliares, racordem 'e 
«veri!tiiquem que só as famílias 
rassumirndo os s·eus deveres, po
derão defien1de:r correctamente 
os s~us próprios dd,reitos e in
teresses no conjunto dra vida 
rsocriarb>. <(fÉ a famíH~a, como 
célJUrla-bas3 dra ·vida em socie
dade, que dá a Vlida à próprfia 
societrlade, porque aí, ·a:firnal, se 
faz a rpt~imeira aprendizagem 
da solidariedade, do sentido 
comunitá·Ho e da convivência 
- ,~r1ementros essenciais da 
vida sociab>. <tRearnimar, pelo 
seu própl'iio difllam;ismo e inicia
tiv,a, ·eS!ta célula-base, fi.nne na 

defesra dos seus drire·itos, p$a 
reanim,ar, por raí e numa pers
pectiva humanista, a pró.pr-ia 
sociedade é, nestJ domínio, o 
nosso empenhamento». 

Estes exeel'itos da Declará
ção de !Princípios da CNAF 

1exprlim.em o critério mobiliza
dor em quJ a:ss·entam as racções 
que se propõe <(ljun,to dos po
deres púbHcos : e da generali
dade das illlstituições sooiais, 
visando uma capaz satisfação 
das rneeessidades,. :rr~indiea
çõ·es e rinter~ses da Famí'lia 
em rPort'U!garb>. 
O~á ras f.amHlas portugue

sas despertem da indif,')rença, 
aceitem o desafio, assum·am os 
seus deveres e unam as suas 
f.or~as pat"a se organizarem 
como pa·reeiro sreial, «·inter
v:indo com capacidade e pron
ti.dão · junto do Estado e na · so
ciedade». 

tPaooe Carlos 

NeSrta rrefJexão vem .ao rmeu 
pensamento fracnos que são em 
si mesmo:s razão pwa nos a'le
grarmos. Somos uma OomJUI!li
darde de cerca de cento e ses
,senta, os !ll'ossos ·cozilllrheüos 
1são dois .raipazes de dezasseis ' 
wnos. O .s·eu traba:l'ho é um v:a
l.or .que alimenta a nossa fa,
mflia, não apenas físicamente. 
As Htmpe~as, apesar de nãQ 
pe11feitas, são feitas poT r.apa
zes à rodra dos doze atnos. Não 
S~endro pe.r'feitas, não me co;ns
ta que .a:l:guém <tenha partido 
uma penna ,a tropeçar no lixo. 
Os nos,so.s chefes são Jovens 
1que sem outm rpreprur:ação que 
não sej.~ o nos·so vitvíer, alcan-
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O terceiro volume 
do livro «DOUTRINA» 

Gontilnuaçãto ,da La página 

Deus vos ajude e dê forças 
para continuardes a Obra que 
Ele quer, q. bem de uma socie
dade onde haja mais amor, par
tilha e um cristianismo mais au
têntico. Que a Igreja faça cres
cer mais a todos nós, seus filhos, 
às vezes .tão maus.» 

Diári'ame'ILte apaTeCeni leitores 
des~j·osos de possuir todos os 
1iiVTOS de P'ai Américo e da nos
sa Editorial, oS quais, . depois 
de lidos são guardados religio
sarrmmte; como este, de Caimbra, 
ódacle onde Pai Améric.o mrim
hou - moJd1ando os fundamen
tos da Oihra .da Rua: 

«Recebi, ontem, o DOU(l'Rl
NA (3.0 volume), :que sincera
mente agradeço. 

Há muito trazia a preocupa
ção do pagamento da assinatura 
de O GAIATO que sempre re
cebo e leio com o máximo pra
zer e algum pr,oveito {julgo). 

O recebimento do livro DOU
TRINA leva-me a ver os que 
teTIIho e m·e fa~tam, dos que 
tendes publicado. E, com sur
presa, apenas encontro os qua
tro que anoto a lápis. Com as 
mudaru;:as de residência... desor
ganizando 'tod'a a nossa vida, já 
nem sei quais os volumes que 
talvez haja emprestado! 

C o mo .tervho interesse em pos
sui-los todos, peço me enviem 

os que puder~m. Mando· cheque, 
lamenrtando ser tão pouco, màs 
a minha condição de aposenta
do _e sem oasa pr6pria não me 
permite alargar-me.» 

Não ;poderíamos deix1ar de re
ferir que, em média, reoeh001os 
15/20 po·stlais RSF diári1aanJenre! 
Os nossos Amigos reconihecem 
1a .frucilida:de do mesmo - para 
escullia daJS obras preferildas -
e os leitores eventuais atprovei
tam pa.ra se insc.I1everem, tam
bém, . como assinantes de o 
GAIATO. Algun'S utentes, ver
da-de sejà., nem semrpre preen
chem o postaJ. correctamente: 
le:t:ra bem legível, etc. Isso, às 
vezes, oompli1ca"11os a vicia! 

Acontece, ainda, um!a ou outra 
devnlução da obra por desaten
ção. O assinanoo supõ.e já tê-la 
P'ela semelhança da ca.p•a. Sa:lien- . 
mmos, p'Or isso, desde a p·ri
meira hora, o terceiro volume 
no cabeçalho desta nota ; que 
o DOUTRiNA, repetimos, é 
•compo·S'tlo de três livros. 

Agora, mais libertos da gran
de ·azáifama d:a ex!p'ediçã.o,. ·escla
recemos qu'em não tleve hipó
tese de encomendar o DOU
TRINA - e outras abras da 
nossa Edito-ria•l - qoo poderá 
ser avi•ado quase na volta do 
correio; e quem nã-o gooe de 
muito tempo livre fuça uso do 
postml RSF, que é pau para 
roda a colher ! 

1 úlio Mendes 

·Parti l·hando 
~FRU'IIA _:_ Hoje, a mere:n'da 

dle :d.otp:ingo •eiM só três maçãs. 
Só, POIXIUe o.s ohll'Os dos ma'i:s 
pequenos dizi'am só ... Ass:isti 
à <lis:tr.iooição e vi .-com os 
meus ollhos os oliho.s deiles a 
·O:llhiarem pail"a as mão.s... Não 
!ha:vlia pão. E n~n.'gJUiém refi,lou. 
O forno estâ .aJVaúado e V'ai-'Se 
.compor jâ. A r·azão par que 
!IliJnguém ~efiilou! A merenda· 

' é a refeição mais complicada 
reá ·em OaSia. R~f-~ição que é 
·l>evada a cada s~tor e a oadla 
gru1p0 pe1o pa!deiro. Porque 
lftaltou a · es1te, porque aquele 
ürou duas, pol'lqllie o bocado de 
pão é pequenilno, porqllle o saco 
de a It\VM .se perdeu, enfim, 
a merenda dos ;prÕhlema:s: Ao 
domingo não é costJume ha
;ver probl~emas .de rrnerenda. 
Ca~da um vai à pad·aria e o pa- . 
deiro distmibui naltur:alhnen.te. E 
-hoje as trê,g maçãs era a me- . 
Ilhar merenda que haiVia! 

AgiOr•a, Víamos a contas. Se 
três maçãs fossem daldas IIles
tta .tal'1de fiPia de Ou·tcmo a cadà 
U!m dos oento e ses·s1e!nta l"apa
zes .que há neste momooto em 
lllOStsa Casa, quantas maçãs se
riam predisas? E dond>e vem 
tanta maçã? 

As do .nosso pomar acabam 
depl!'lessa. E há já um ano que 
não sa!bemos o que é comer 
·uma relfeição sem firtutla. Maçãs, 
peras, 1aram.,jas, UJV1as, ftigos, 
ameixas, bananas · que vêm do 
M·erçaldlo da frtulba da CoNjei-

!l'a, grâti:s. Um s•enhor amigo 
que nos desrcdb.riru, d.â...Jno;s alte
glie e s·ema!nallmente dezenas 
de oaüms de f•rutta. Dá com · 
alegria e é esta a part.e mais 
ilm)portam.te do dom mate:I'lial. 
Dar assim é gratidão para 
quem recebe. 

rPÃIO - iÉ a iba:se e o rsím
bolo da al1imr~1tação !humana .. 
Qu~ndo ihá pã,o, ttodos temos 
II'azào. . . M'as se ele .fialta, e1a 
ipe!1de-se .também! É tfiointe de 
ale!g•ria e de ,1:Jrlisteza, d;e paz 
o,u de gueJ.'Ir.a. !Sinall de vida 
ou de morte. 

!Em lllOssa Casa, qUtam.:do ltal
rt:a o pão, ou !hã tfa~lha 'humana 
- des·cuid;o ou preguiga .ou des
govem:o - ou if alta de mate
ll'!Laü ou •aJV.ail'ia. Mas a !falta tem 
s·empre um >elemento 'hrumano 
:a ser !l'lesponsalbHizado,_ mesmo 
100!m :at1:enuan1tes. E a /falta do 
pão tem rsempre ·aJg.raJVall1.tes. 
O .estômago lé o juiz maàs .se
vero que 1h:á., quando está va
zio. Mui,to ,l'leslpe-i,tinlho, por
tanto. 

lN aquele d:omilngo sem pão, 
o Zé Sousa de Ribei<ros AI~· 
to-s, que nos dá, por semana, 
tquUos e quilos . de regueifa, 
'<1Jper1ce'beu-:se da nossa f.ailta 
:de !pão. tAJgarrou um tabuleiro 
de1e, lfres!quinh:o, e ibolos de 
pastelaria, sem 'cal'oUI:ismos de 
Ol'ldem rc:ome!ici.al e diz: - «1En-
1tão é domingo e não thav·i;a;m 
de .ter ·pão? ... Lmrrem, levem>>. 

- . -· qn ~ Lisboa! 
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nossos Amigos,_ vindos de to
dos os quad,rantes e . sectores, 
coínpreenderão o ~nosso rego
Z'iôo e respeita-rão o n:osso ISerrJ.

ni.lr. Deus sejra loulvlado! 

1e Obtida uma certa esualbi-
HJdade 1e, queira Deus, 

.ubtralpassarcf.as as ·con'V'ulsões 
maiores 1a!pós 1974, es,pe!I"a
mos que o~s Home:rus ·respon
.sâ·veis pelos destinos deste 

. •País, em humildatde e cons
cientes das re~onsa.lb'i}i.d,ades 

que sabre eles ['ecaem, s~e de
diqlllem ao tr.aibailho 1sem dis
•Crlmllln.a:ções · ou !demagogias, 
proc:ur.ando· minorar a si.tua:ção 
dos !lllass-os irmãos mais d'e.s
lf.a'V'arec'idos ou e1m. maiores di
lfrilcul1dades. A inifiância e .a ju
ventude, a .terçei.rta idade, os 
mais tPo!b:res, em .gera~, preci
sarrn de .aotos 'CO!Illcr.etos de so
Hdani·edade social. fNeste capí
tul'O há um •l1ugar insuhstituí
V'el ,par:a as Im.stituições pr.iova
da.s, ·como é próprio das so
•diedaldes pluraHstas 1e democrâ
ti<cas. Não pedimos, para nós, 
mundos e fundos , unas a'Penars 
q1ue 'nOts permitam .trabalhar. 
Jl\1ai:s do .que ajudas sub.stan
óais ao níve'l ~a:terial, pedimos 
.respeit'O e !f.aotlidades para 
aJtingill'lmos oo tfins 1a que nos 
devotamos. De mãos d.adrus 
construkemos 1Uin Portuga'l 
ma'ior, mais humano e, por
toolto, mais !feliz. 

O .a~sp'ecto das 'l'Uas de 
LiSboa, :com seus expostos, 

•con.tinua · a ·.ser confranged-or. 
. Um 'dia destes, mais :uma vez, 
na Rura do Carmo, j-unto ao 
elevador do mesmo nome, um 
cego gr~ta;v.a em voz alta: «!P['e
'Ciso da vossa ajuda>>. Temos 
de .resolrvea- este problema 
como out·ros. 

Petfllsamo.~ que o EJstado d-eve 
ratSS'U!ITl<ÍT .a •irrlÍiciatitva, pela C'ri.a
ção :adequada de .e;s,taheleci
mentos-il'lesposta para .os 1sem 
amparo. 'Bm .segundo Uu;gar oo 
dinlhe'li;ros púibli'oos tdeverão 
·am1parwr, ,t;anto .quall1it:O fior ne
ce.sLSário, .as Lnslt:ituições parti
eula:res exi1stentes ou que se 
IVleniham · a oria.r. !Não é !favor, 
~antes dbrigação. IE.tm 1terce:iro 
lugar, ·em lll'Os.s-o entender, 
qua'llquer ·inJVisual deve te.r di-· 
·reito ·a uma pensão mílll'i.ma, 
se vi'Ve a expenSJas . suaJs ou 
·dep·ende de ·OUltrém., ten<lo 
em \Vista o cus.tü de 'Vli'da. De 
resto, IIlO ~aprweitamen1to das 
potencialidades dos in'Visuais, 
tão rkas em mu'itos caoos, 
·en1oontrar -:se-á meio ~caminho 

andado :para a .resülução desta. 
questão, al,iâs de mam.ei~T-a per
IS-onalizan.te e .respe'i tosa pela. 
própr.ia dLgJnildade humana. Os 
'ceg:os não sã-o uns «coitadi
nhos», ma:s m·embros cl!e ple!lla 
cidadH·nia da ~sOiciedad:e. Os 
'Casos ·.abenrailltes e os .aibusos 
encon:traJrão asstm :sa.1ução. Fo
·ra, pois, com os eX!pastos na 
·V'ia :pÚ!bli'Ca e assumamos to
'dos os nossos deveres. 

• O problema do absent'is
mo urge ser 'resolvido ·com 

rf.rontalictalde. :É um roubo à 
Deu para o ca'f1é, allmoço e •coml.ID:idade o que se passa 
jantar. O 1colm.ell!tátio d:e ,alguns · 
do:s nossos II'apaZ!es lllão per-
doou: - <<JÜ nosso fomo ha-
'Via de 'OOnbilnu:ar avariado, !p-E(·1o 
menos oito diLais~> 

É tma'is um tca so .a most·rar 

com as bailx:as ffictflci:as, com 
·ou sem pluriemprego. Regalli.aJs 
sociais íbasHares estão ,em oau
sa pOIXIue as •velibas são des
viadas para encarar .situações 
falsas. 'lll'felizmente, ,v.a;1ha-1Ilos 
Deus, :há méd·i1oos qrue .até ,per-
guntam, antes de qualquer 
obser\nação, quantos dias de 
baixa quer o herru~fioiário. Sa
hemos que !há ISiituações ;trági
cas, •a bulilr tcom os :sentimen
tos das 'Pessoas, mas não é 
essa IVLa a .maneira de a.s re
solver. A deontologia tem as 
:suas .exigências, ISOb pena de ' 
cairmos ·em cíi1Culos vi;ci'O:sos, 
donde •Il'iiilgUiém 1sai 1dignilficado. 

!Pensamos que, uma ifii·scali
zação a-i.gorosa e uma punição 
exeffiipkl!l' dos fa,J!tosos é uma 
exi.gêncta de justiça sociat. De 
['es.to, paira anal de .todos, !Sa
bemos, .até, que há engajoado
·res, 1~evan:do um X, unaio.r :ou 
memor, para obter ifa:1sa docu
mentação, em :amem à'•recepção 
'de subsídios por doenças pro.. 
lfiss.i'On.a1s, qua.ndo os preten
dentes nunca 'e;x:ercerom a'cti
vida·des das que a ·eles dão di
reito. É triSite, mas é verda
deiro! 

v,amos :ter uma of.fset IIla 
nos·sa .tipogmfi.a. Cumpre

-se· assim UIIll :ponto basi:lar, no 
ponto de vista de equip-amen
to O!fidnal, dio :no.S:s.o programa 
:pa-ra o ano em curso. Como po
des .ainda entrar no cortejo, 
aqui tens a notíci,a. De mãos 
dadas :e .grão a grão é .porssírvel 

I . 
V!encer muitos eSicolhos. A per-
severança é uma gr:an<le aTima! 

Padre Luiz 

como ·se :cteve dail' ·com alegria: 
·e O:por!tunidade. Naquela ·cas-a 
de lfiaíbri·aar 'Pão, lhâ um ambien
rt:e de tràlba·lho ~saudáiVie1, por
que o.s tra'ballhadores vão sen
tind;a 1com o ·calor do :forno, o 
ida p<11r:tUha Ido pão no 'tseu suor 
d e •cada dLa. Assim façam· to
dos aqueles que .têm em ·suas 
mãos a iaritnha da justiça e o 
pã-o da .soLidariedade. Acl"edi
'to que té :pa·r,a aí que se ihá-de , 
•caminha-r. !E a }lUZ é para ser 
c01Lacad.a tem 1cima Ido rrnnnte 
e alumila/r. . . S'e!Ill va1.tctade. 

Reflectindo 

IP!EQUlENOJ.A.li.MOÇO - Ho
je só ,f,a:lo de 1comer e beber. 
IÉ 1que :ta.mlblém hoje o ca:fé 'da 
marrÍhã ia lficaJndo 1por fazer. 
Uma avaria eS:serrJ.dalmente 
!h'u1mana. 

O K<\OoooHnha>>, que o havia 
Ide .fazer, tfugiu pe1a madruga
Ida. iHa'Via coonetido uma falta 
de justiça em .re'lação a si 
e a· oultros seus colegas e .fu
gilu para 111ão ·cum'Prir a juls,ttiça 
da ·sua grande injustiça. Ele 
~vai voltaJr, mas lde~pois d;e :ter 
1cometido OUlbra dnjustiça. Al
lgu•ém fterá que ocupar o seu 
au•gaJr, vazio das suas obriga
ções. Com ~satDI"ilfído, tail!Vez, 
mas na aeeiltação do . !l'Jsco da 
douiTinra ida <<:porta a:berta». 
IPor.ta .aberta, no ,serviço da I,i
lb:erdade e por .amor! Assim é ... 

~Moura 

I 
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çam a di!fí'cil twref.a de mandar 
algJU:ns deles com um sen·tid.o · 
de nesponsa.bili:dade que nos 
e.dâJfica. 

Deixando um pouc:o :aqueles 
que !Theste momento connosco 
-eres~em, podemos olhar aque
les que jâ nos seus trabalhos 
1lâ fora, no.s dignilfkam com o 
seu comport•amento; 1aqueles 
que, já ohefes de f.amHia, sa
bem cumpri-r os seus deveres 
1e são pHares de lares felizes. 

Pelas II'tazões que aponto, e 

por mui tas outTas que· não tra
go a estas l:inlhras, importa con
tinua,r. Co.ntinüwr com a ajuda 
de Deus, por Quem !Ilós nas
cemos e .com Quem nós cami
nhamos, ten ta•ndo (f.azer de 
·cada rapaz um homem, assu
mindo os sobres·sal.tos que essa 
tauef.a com'Porta. 

Que o Senhor nos ,a1jud>e a 
não darmos va!lor absoluto às 
-hor:as negras, mas aceitâ-:-~l.as 

procurando htumild!emente as 
horas lfeEze.s. Sem Ste perd& 
a Esper-ança. 

Padre Aberl 


