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Um veLho laço fraterno nos 

une às Criaditas. Mas nunc-.1 
tinha reparado na quase exacra 
coincidência das nossas origens 
e de momentos-marco na vida 
dos Fundadores e das Famílias 
que fundaram. 

192S é para o Américo de 
Aguiar o ano da grande vira
gem. Nesse Verão lhe a-conte
ceu a «martelada» que o dei
xou sem compostura para o 
regr·esso à vida anterior. Re
gresso, agora ... só a Nazaré. 
Mas isso é progr.esso! - hwia 
ele de o desedbrir. 

No Outono desse ano, sem 
qualquer solenidade, sem nin
guém saber, dei~ou a sua casa, 
os seus parerutes, os seus ami
gos, o statlus que construira 
at!é então com o seu laibor hon
rado, para ruma·r a um novo 
estado que seria o Senhor a 
defiillir. Tudo imprevisto, agora, 
embora com raízes distantes 
na infância - uma vontade 
que o tempo provou não ser, 
então, mera ilusão de um infan
te, mas já desígnio de Deus. 

Afeiçoado aos PD1bres por 
índole, a el.es iria eonsagrar a 
sua vida e tal lhe vaJreria o 
ga~ardão de um nome querido: 
Pai. 

Em 1 de Novamibro do mes
mo 192'3, Maria Carolina S01usa 
Gomes deixa a casa materna. 
Ao do.ngo de anos passados 
saíra muitas vez.es a exercitar 
a . sua dedicação aos Pobres, 

_ em .desejo crescente de tTans
formar tais actos no estado da 
sua . vilda. O dever de assistir 
a sua Mãe, de ajudar ·seus 
Irmãos, a impedira até então. 
Mas a sua hora batVia de clle
gar. Soou naquele Dia. de To
dos-os-Santos. 

A Obra do .·Doutor Eilísio de 
Moura foi o . seu «seminário». 
Ali formaria os tra~ços esboça
dos do caminho a que o Se
nhor a · chamava para a. enviar. 
Ali tinha Deus marcado 0 en
contro com a sua a1ma gémea, 
a Maria Clementina, e·. mais 
três -. ·enamoradas · da mesma 
paixão. Aii Deus a gerou para 
O s-ervir nos · Seus Pobr:es, que 
haviam -de dar-1Jhe e . tratá-la · 
pe1o nome dooe de Mãe. 

1929 é o ano da maturação. 
Em fins de Jutho, o Amédco 
é ordenado padr:e. EÍn Dezem
bro, Maria Carolina e soos com
panlheiras têm decid-ido passa1 

ES 
à acção. O Abri1 seguinte en
contra-as já no seu «cantinho» 
no meio dos Pobres, nas Esca
das do Quebra-CoSitas. 

Os anos trinta gastam-nos, 
Pai Américo e as Criaditas, nos 
tugúrios de Coimbra. Ele di.ri
gindo também, por mandado 
do seu Bi~o. a <<SQPa dos Po
bres»; e elas, com o mesmo 
título, a «ICozinlha Económka». 
E ambos, no Verão, organi
zam <<lcolónias» para as crian
ças das fiamí\lias que visitam. 

1940 veria, logo no seu séti
mo dia, o nas-cimento da pri
meira Casa do Gaiato. Foi o 
ano, também, do primeiro voo 
das Oriaditas fora do nin!ho 
coimbrão: as r(<!f'•lori.Jnhas do 
Vouga», em .Alveir.o. 

Em 1965 uma nova coinci
dência. É o ano em que as ,crta
ditas, até a'li simples Associa
ção constituída e aprovada pelo 
Bispo de Coimlbra, r:ecebem de 
Roma autorização pa.ra a erec
ção canónica em Congregação 
Religiosa. Também nesse ano 
jubilar para a Obra da Rua, 

Hã dias, tive que desviar 
os nossos mais pequenos 

dum ootomóvel que tremia ... 
(quase em plena rua). As mes
mas cenas nas covas das praias 
e jaTdins pÚ!biUcos - com o 
·consentimento das autoridades 
e o nosso silêncio medroso. 

Degraus para a bestialidade 
que vamos descendo insensi
v&lmente. A perda da s·ensibi
lidade e do pudor criar um vazio 
e é tapete rolante para a cor
·nlllprÇão.. 

1Deus começa a enjoar-se da 
nos·sa cidalde... E nós jã sem 
coragem para ,par~os e, mui
to menos, nos vestirmos de 
«saco». 

Esta1mos fabricando, dia-a-dia, 
o nosso 1prãprio caSitiJgo. Não 
será preciso fogo do céu ... Ser
virá o nosso próprio. 

• - Portugal é terra de 
missão - dis·se alguié!m nu

ma semana de estuldos. E conti
nuou: - Concelhos enonnoes só 
com um sa~cerdote que mal tem 
tempo para çertar as sandá
lias. 

Palmas, muitas palmas e mui
tos, «mui1o bem». 

Uma voz mansa, como a brisa 
da tarde, v-eio: «Quem vem?» 
Mas todos se retiraTam tristes 
por mo-r das suas múltüplas 
ocUJPações. 

Cons·ervo no coração a tris-

Os anos · trinta gastam-nos, Pai Américo e as Criaditas dos Pobres, nos tugúrios 
de Coimbra. 
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teza de um Bispo ao dizer-me 
qu.e um terço dos seus padt'les 
só o eram a meio tempo. E, 
também, a recordação daquele 
colégio, bonito e grande, um 
exarnp'lo de cursos e semanas 
de todo o feitio. Uma revolu
ção ocupou-o. Veio, então, a 
tal <Noz» por entr.e o bulido 
das follhas: ((Vinde ... » As irmãs 
ouviram e foram.Jlhe fiéis: su
biram ao monte · (onde estão 
os bairros dos mais pobres) e 
aili, todos os dias, a vida sim
pl·es e a Pala_.v{"a. 

As .cape1as não chegam! 
As vocações sungem! 
Tive a di.ta de estar lã numa 

celebração euocar·ística. Que can
tinho do oéu1 Indescrití·v.el a 
beleza dos cânti'cos e a alegria 
nos rostos! 

Os Caminhos do Srenhor são 
estr<eitos e pedregosos... Tão 
fâcill a estrada 'langa que fica
mos sem coragem de partir 
para os tais campos de missão. 

• Igreja Serva e P.ohr·e! Na
turalmente que os seus 

«A caridade tem de ser bem 
ordenada. Nunca é lícito pôr 
uma acção má em procura de 
um bem. O alicerce da caridade 
é a justiça. O problema da crian
ça das ruas é uma · questão de 
justiça. Casa às famílias. Pão às 
fa._·nílias. Evangelho às famílias. 
Reparar bem na ordem: Casa, 
Pão, Evangelho. Não vá a gente 
pretender pregar o Evangelho 
aos que não têm casa nem pão. 
Cawtela .. . » (Pari ArriéPico) 

Por variadíssimas vezes te
mos referido nestas colunas o 
espectácll!lo doloroso das crian.:. 
ças co1ocadas em sítios estra.: 
tégi.oos dos grandes centros, 
nomeadamente IIla lbailxa lis
boeta, · pedindo esmola, umas 
vezes sós e outras aconrupanha
das de á.dUiltos. Andrajosas~ es
quálidas, em muitas ocasiões 
descalças, com ou sem 'cartazes 

memlbros, se o forem verdadei
ramente, devem ser seliVOS 
e pobres. 

'Ser:vos, no serviço dos 
irmãos. 

Po1bres, no desprender o co
·ração dos bens; na aceitação 
humilde do que Deus quer; e, 
como peregrinos caminhantes, 
montando as tendas provisórias 
ponque a caminlho da verda
deira Pátria. 

É tão dara a fonte em sua 
nascente que podemos ler no 
fundo; e, de bruços, olhos nos 
O'lhos, beberemos em lal'lgos trá~ 
gos. 

Assim o Elvangel'ho. Brota 
lí!ll!Pido. 
A~contece que nós, ao beber

mos, remexemos o fundo com 
a varinha das nossas raciona
lizações. 

01Jhemos bem a âgua clara 
na .Paráibola do · Samaritano: 
«Vai ... Faz tu o mesmo ... E não 
te fiques no Senhor, Senhor!» 

Padre Telmo 

à mistura, procuram comover 
a muhildão que vai passando, 
distraída e apressada.. Por ou
tro lado, jovens ou adultos de 
amlbos os sexos, espojados e 
gritando, e:xtpõem_ as dha:gas 
ou os defeitos físicos de 
que sã:o portadores. Noutros 
locais, sentados ou encostados 
às paredes, . são os invisuais . 
que dhamam a a~tetição de quein 
passa. .A:qui e acolá, como . já 
la.~gamente temos · qénun~::iado, 
grupos de réljpari.gas ou mulhe
res, sobTetudo, irwÓc~do ·fal
sas finalidades, faz·em <<Pedit(~
rilos» nas ruas mais concorri
das, com autoco~1antes ou fiti
nhas à mis·tUira. Is.t'o à reali
dade que . ninguém -pode esca
motear. 

Somos froriltalmente contra 
este es~do, de coisas, não por 

Corit. na 4." pág. · 
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OBRAS - No nosso pav.iJhão falta 
muito para os acalhamentos : instala
ção eléotrica, pintar e rebocar os bal
neários. Ainda estão a pôr az~ulejos, 

falta pou~o, e a canalização da 
álgua e todo o tipo de material pre

ciso nas casas de banho. 

CA!MlPO - A colheilta da batata 

foi razo&vel. O cebolo e o alho ren
dera-m pouc.o. Teremos a:bóboras em 

gran.de quantidade. As la.mnjeh:as es
tão carreg8lda-s. O mfl!ho já está a ser

vir de alimento para o gado. As vi
deiras não dera-m quase nada. E as 
figueiras produzilram muitos figos. 

OFlTCINAS - No dia 2 de Setem
bro reabrirrum a tipograifia, a C!W1pinta

ria e a ser'ralbaria para mais um ano 

de tra!balho. 

GAJ)O - Temos sete vacas e dois 
bois. Cinco delas estão para dar à luz. 
Toldas as ma:n~hãs o vaquei-ro mete-as 
no pasto para comerem erva fresca 
do .campo. Os nossos suinos estão bem 

trallados e gordos. Temos cerca de 

quatro dezenas. 

<<:Tótó» 

Lar do Porto 

CON:FER.flNOLA DE S. FRANlCIS
CO DE ASSIS - Muitos amigos, 

de certo, se recordam da nossa 
Conferênda Vicentina - «Conlferência 
de S. Francisco de AssiS». Foi precisa

mente há 33 anos que os Jo':ens vi:cen
tinos escolheram S. Francisco de Assis 
para padroeiro. Escreveram na sua pri· 
meira acta o seguirnte: «Foi fund1111da 

uma Conferência de S. Vi~ente de 
Pauil.o, destinada a socorrer os P.obres 
que dela precisarem. A mesma é des
tinada aos ha!hitantes mais pequenos 
deste Lar. Ficou resolvido que QS 

principais casos a resolver seriam: 

assistêmcia espiritual, visita ao domi· 
cílio do Pdbre... Resol'Vemos pedir ao 
nosso Pai Américo que assinasse tam · 
bém a aota, para assim ficarmos 
com mais força pa.ra combater. Pai 
Américo, depois de ~ençoar a jovem 

Conferoocia, assinou a acta com a 
se,"'llinte dedicatória : «Assino, rogando 
ao Pai Celeste a força CJ!Ue se me 
pede, a bem dos P.obres. P.adre Amé

rico.» 

A. ,parti-r daí nunca mais ela parou. 
Com a ida dos estu<lantes trahdhado

res a.os fins..de-sronana para Paço de 
Sousa, a D. Diam&ntina tem dado 
contiJnuidade. Hoje, caroce de novos 
vicentinos. Já os tem. A Conferência 
de S. Francisco de Assis, do Lar do 
Gaia~to no Porto, passou a ser mista 
e é composta por casais gaiatos, assis
tidos espiritua!lmente pelo nosso Padre 
Te1mo e na sua ausência pelo Padre 
Manuel António. A nossa tarefa é 
á.rdua. Pai Américo não nos esquece 
e com Deus e a ajuda dos nossos ami
gos ha.vemos de a levar a bom termo. 

Temos ido visitar alguns dos nos
sos irrmãos mais n~essitaldos. As 
carências são imensas, desde a ali· 
zpentação, ha-Mtação, roupas, camas, 

medicamentos, etc. Vamos todos dar 

as mãos para atenuar os seus sofri· 
mentos. A ca-mpanha «Tenha o seu 
Pobre» contÍ!Ilua de pé. Aguardamos 
a vossa ajuda. 

:PaTa os nossos amigos que não se 
reco.rdam da moraua do Lar, aqui a 
deixamos: Lar do Gaiato do Pocto 
- Conferência de S. F~~:anc~o de 
Assis - Rua D. João IV, 682 - 4000 
Porto. 

José Alves 
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FÉIR!AS - Refiro-me, sobretJUdo, 

às férias escoJares - a poucos dias 
do seu termo. 

Para muitos foram curtas, até lhes _· 
parece que começaram ontem; para 
outros, estas férias foram lon!gas, 

por vezes ahorrecidas e até já tinham 
sruudades dos colegas e professores. 

Calda um aprovei•tou as férias oomo 
quis ou corno pôde: viagens, passeios, 

à beira-mar, no campo, no trabalho ... 

Nós também as utilh/m10s oumo pu· 
demos: por gl,Ui)OS, na nossa casa na 

Praia de Mira, ou aqui em Miranda 
do Cor.vo, cujos tralbaihos agrícolas, 

domésticos, ou de outra ordem, na 
senalharia e caYpinl!aria, ou ainda 

com a bola nos r~reios, fazem passar 
o tem,po sem d anmos conta dele. 

AGRLGUiL 'DURA - Setembro é o 
mês de grandes colheitas em nossa 
Casa. O mi1ho, semeado em três 

grandes terras, e que no;, d":lu 
alguns trabalhos: da preparação das 
terras, abrindo regos e semeando 
grãos, passámos ao desbaste e adllba
ção, a sa~har para o libertar de ervas 
parasitas. Com o calor a apertar, 
regámo-lo muito bem e, mais tardP-, 
co.rtámos a ponta ou bandeira. 
A seguir foi desf.oThado e a palha, 

depois de sooa, ~uardámo-la nos pa
lheiros. Por fim, retirámos a espiga 
s~a dos miTheiros, desC81Illisámos 

e depois de secar na eira, e noutros 
lados que tallll'hém seT'Vem, será des

oaroda<la e encheremos muitos sacos 
de miQiho, pa,ga de todo este rol de 

trabalhos. 

Outra grande colheita: a fruta . 
T emos muitas ma'Cidras e pereiras nos 
nossos pomare . Aquelas, earregadas 
na sua maioria. E estas, mais pdbres. 
Temos muita fruta, mas a'Cabará de
pressa nas cento e tantas hooas que 
parecem duas em vez de uma! Já, 
há tempos, que comemos fruta cozida, 
- um regalo depois do jantar, à 
sobremesa! 

Setembro é tam:bém o mês das vindi
mas. A nossa não taTdará! Possivel
mente já terá sido à saúda desta cró
nica. As u:v.as estão maduras e a~peti

tosas. 1!: vê-las aqui e além depeni
cadas, o que já tem valido algumas 
reprimendas, necessárias para a ma
nutenção da ordem familiar. Espera
mos ter uma boa colheita, embora 
haja arlgumas videiras a secar, tão 
grande tem sido o ca:lor! Valem-nos 
os poços e os «BatartrilnlhaS» com 
latas cheias de água e olhos apaT'Va· 
lhados a olharem paTa as belas urvas, 
pois s81bem que não !lhes devem tocar, 
senão na altura própria com todos os 
outros, porque são de todos. Mas não 

é só isto, também a contemplação des

tas maravilh.as que nos tiram o suor e 
nos dão o alento para continua'l'mos 

a suar ... 

OBRAS - A nossa tipografia vai 

avançando. O telhado já está. .Aigora 
vem o pior. C0rmeçaram a pôr o azu
lejo. São os a:cahamentos que mais 
te1ll!po levam; anrumam-se pouco 

a pouco. Devagar se vai ao longe, 
elll!bo.ra nestes dois meses se ttmha 

feito muito! &peramos a vinda das 
máquinas e dos nossos tipógrafos. 
Aprenidam depressa para que o novo 

complexo fique brevemente operacio
nal. 

O nosso maior desejo é que fiq!.le 
pronta e comece a produzir bons fru
tos. 

Chiquito -lé 

·_Paco de Sousa 
~~ # . -

l!NCf:NDIOS - Os incêndios têm 
assolado o nosso País, um pou r:o por 

todo o lado. 

Paço de Sousa não foge à regra! Os 

bombeiros não t&m descanso! 

A nossa mata, em Cal'Vos, tarmbém 

já ardeu três vezes, parciaLmente, no 
espaço de uma semana! Alguas dos 
nossos rapazes ajudaram us Lornbei
ros no combate ao fogo. 

PRAIA - Terminaram as ftu·ias do 
4.0 turno, na praia de Azurara, que 
decorreu mara-vilhosamente; não houve 

prdblemas de maior e to-dos gostaram 
muito, graças ao empenho do ohefe. 

O turno dos vendedores d'.O GA·IA
TO já lá está, para recu.perar~m os 
di,as perdidos na venda do jornal. É 

um acto de justiça, como manda a 
tradição. 

FU'I!EBOL - Realizámos, no dia 8, 
um jog.o-treino com a equipa do 
Assento. Vencemos a partida por 5-2. 

A TLEITISMO - Mais um êxito 
obtido por um dos nossos rapazes 
no «Túrneio das Vindima-s» organizado 

pelos Bombeiros de Paço de Sousa: 
O «Tomate» alcançou o l.', lugar na 

prova dos l.OOOm. 

FRUTA - As pereiras estão carre· 
gadinohas de pêras! Agora, começa· 

mos a colher pêras madura-s e já as 
p.r()vámos à sobreme~a. Hum, que 

delícia! 

Cada vez se a.proxima mais depressa 
o tempo das vindimas! As nossas 
uvas estão a ficar marduras. Há quem 
já as tenha provado.. . Mas não está 

certo! 

AGRICUL TIJRA - Depois da ba· 
tata - collhemos vinte toneladas -
veio a r~olha do tomate, bastante 
proveitosa. São uma delícia, na mesa 

de todos nós! 

Ludgero Paulo 

e Estamos a meLhorar, na medida 
dü possível, já dissemos, algumas 

casas habitadas pe1os nossos Pobres, 

cu~as obras ficam, em média, po;r 
trinta contos cada uma. É dbra! 

Os beneficiados exultam d' alegria! 

Estão no que é seu... Estimulamos 
o gosto pelas moradias e a sua pro

moção socia:l. 

Assim acontece! ·Como não podemos 

botar a mão a tudo - a um Ot.L outro 
ponmenor mais •OU menos supérfluo 

- são eles a descobrir um gosto pró
prio na beleza das moradias! 

Os dois vel1hos, irmãos por a[ini

daide, que referimos numa última 
edição d'O GAIATO, após a concLu
são das obras arranjaram um trolha, 
compraram !Umas dúzias de tij()lúS e 
levantaram um canteiro na frontari!l 

do prédio. Encheram-no de terra pre
ta, fértil, e plantaram um jardim! 

Nem sempre o ocaso da vida, tam
pouoo as ca·rências materiais 8!P&gam 
o sentido do belo, inato em nomens 
noomais - porque fruto de Deus 

Criador. 

Maria José e Maurício cortam o bolo do casamento 
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Demos logo fé, na altura; mas 

preferimos fossem eles a dar a nl'tÍ
cia, a explicar a acção com exu
berância: 

Fica bem! Muito bem! Dá 

mais vida à nossa casa! E gastámos 

uma nica ... ! Deram-nos uns pézitos 

de f/tJres. Plantámos. A.gora, regamos 

todos os dias. Olhem como está Lonito 

o nosso jardim! 

Eles foram homens do cam.po. Mãos 
calejtrdas. Duas vildas devotadas à 
terra que nos dá o pão. 

Os o11bos fa~avam COIJllO duas 
crianças à voha dum brinQ!Uedo! 

Que seriam, hoje, estes rb.()mens, se 
ontem - com o amor que dedicam 
à Natureza tivessem padido 

aprender a ler, a sair da rotina, 
si,tutrdos na e para a-lém da cultura do 

milho e da vinha ! ? 

e A doente que eaperava, há muito, 
a pensão social, tem na mão o 

respectivo deferimeillto e receberá uma 
pequena fortuna de .retroactivos. 

Quando acont~em estes casos, os 
Pobres ficam naturalmente ataran
tados. Nunca viram, entre mãos, 
tanta farturin:ha ! 

A verdade é que este modo de 
quitação para os estratos mais 
carenciados, para os Pobres - nunca 

foi e jamais será o mais aconselhado, 
peda,gógicamente; Í·a!mos a dizer do 

ponto de vista sociológico e, ·porque 
não?, do .ponto de vista cristão. Não 
falando já de como estas boladas tal
vez criem proh1emas a monllante, que 
se repercutirão na gestão financeira 
das instituições. 

Cientes do mal crue U:ll1 aoto de 
justiça retarda-do, por vezes, motiva 
num ou noutro Pobre - ha!hituados 
ao simples pão de catda dia - talvez 
não fosse difíiCil!, ou mesmo impossí
vel, a concessão provisória da pensão 

social logo no início do processo -
como p-ela letra da lei já se faz nou
tras circunstâncias - salvaguardadas 
determinadas ·condições de segurança. 
Teríamos, então, Segur81Jlça Social nos 
dois sentidos, porq ue mais huma

nista, menos tecnioista, verdadei-ra
mente integrada no País real. 

P ARTiiUfA. - <<Avó de Sintra» com 

mil escudos «para a família do cos
tume». Não quer agradecimento e ;uo

cede a um endosso: <(}' aça:m-no ao Se· 
nhor que me tem consentido neste tiio 
perturbado mundo, que Deus entregou 

aos homens lindo e puro e que os 

próprios homens querem desfazer, 

abusando da sua inteligência, aplicaJtr 

do-a no mal ern vez de a utilizarem, 
para o bem da llurna:n-idade». 

As inante 36058, de Quarteira, che· 
que para um faJcto a~pontado nesta 

coluna: «Sei avaliar muito bem a si

tuação, pois quando era pequena na.sci 

e vivi em terra seca e árida ~te a 
muito custo dava cevada, trigo ou 
centeio e era disso que tínhamos que 

comer e vender al{Jum para padermo-s 

comprar a massa e as batata.s>>. 

Assinante 3:1254, de Fiãe , «dois mil 
para acll,dir a uma das muitas neces

sidades que todos os dias aparecem. 

Agradeço o anonimato». A <<.Maria de 

Portugal>> com «a migalha de Setent

bro para os Irmãos pobres, pedindo-
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os <<ípadres da rua», sem deixa
rem o víncu1o aos seus Bi~os, 
recebem deles o estatuto que 
os r.econhece como <rum grupo 
de padres em missão especial». 

É evidente que não são estas 
coincidências que fundamentam 
o laço fra.Jt:e11no que nos une. 
Ble provém de uma ·idênüca 
paiixão e de um espírito muito 
comum que um dia levou Pai 
Américo a sonhar ter as Cria
ditas a setwir consigo em nos
sas Crusas. c«Jhei;a de amargura 
por ter de dizer não a quem 
devia tanta estiima e ainda por
que via barrar-se a esperança 
de um cammbo que se podia 
abrir de ajuda mútua na linha 
institucional, a Mãe ll'espondeu 
não poder realizar esse sonho, 
pois iríamos absorver as nos
sas energias fOlia do campo da 
nossa acção, que é a casa da 

IADITAS 
dos OB 
fanúlia pobre e a igreja paro
quial onde servimos primeiro 
que tudo o grande Pabre>). 
·Pai Américo não ficou zanga
do. Acordando do sonho, reco
nhecendo a justeza daquela 
negatitva, respondeu à Mãe das 
Criaditas com estas palavtl"as 
tão compreensilvas quão eX!Pres
silvas da sua alma grande: 
«Nada d~ aflições. Tudo como 
dantes. Pax!'>) 

É que o carisma das Criadi
tas é irmão do nosso, sim, mas 
·é outro. Ouçamo-lo delas pró
prias: 

ES 

Cantinho das Senhoras 

c<Somos para as classes po
bres e PQPulares, sobretudo as 
que formam o mundo do tra
balho, sobre as quais o Senhor 
exclamou: «Tenho pena da mul
tidão». ( •.. ) Todawa é nossa 
vocação específic,a servir os 
Pobres nos seus próprios lares 
-somos criadas de todo o ser
viÇo: arranfos de casa, asseio, 
ordem, comodidades, apro.veita
mento de todos os recursos, 
de modo a faciUtar e tomar 
agradável a vida de família. Aí, 
com toda a discreção, por um 
gesto, por uma atitude, por uma 
palavra, sem imposições, faze
mos o apostolado e, a catequese 
nas famílias. ( ••• ) Como criadi
tas, procUII'amos proceder sem
pre convencidas de que não 
somos mais do que os 1Pob~s 
a quem servimos. A nossa vida 
tem de ser luz que os encami
nha para o Senhor sem preci
sarmos de lhO fazer ouw por 
palavras. Em todos os traba
lhos, a nossa função é estimu
lar, despertar, ajudar e não 

Foi em 1948 que Pai Amé
r-ico, em poucas palavras, escre
veu n'O GAIA TO: CfOferece-se 
ocasião para senhoras que quei
ram dar a sua tvida ~ao serviço 
dos a!b,andonados, procurando a 
entrada no Reino ;pela porta 
estreirt:w). 

Já lá vão 37 anos. Elas fo
ram aparecendo, mas em núme
ro tão .reduzido que mani:festa 
o receio que existe em seguir 

-lhes perdão por eu ter duas». Vila
res (Vila Franca das Naves), a re

messa haihitual. Viana do Castelo: 

«Senhor ... porque me não dais muito? 
Será necessárw dizer que nada quero 
para mim? Vós bem .o sabeis ... ]unto 
500$00 para os remédios da senhora 
que não tem dinheiro». 

Bela11aima do Ohão: «Hoje, dia de 
anos do meu filho m,ais velho, envio 
uma pequena lembrança com destino 
à Conferência... Não é necessário 
acusarem recepção. Peço que rogueis 
comigo ao Senhor que ilumine o meu 
filho e lhe dê muita fé e generosi· 
dade». A alma e o coração da Mãe! 

Uma jovem da Rua Álvaro Caste

lões (IP.orto): «É UJma prenda (7.000$) 

do meu aniversário que em•io já um 
pouco atrasada, m('.s . . , prenda que, 
espero, será bem aplicada. Não pre
cisam acusar recepção. Creio que o 
Senhor se encarregará de vo-la entre
gar sem que nada se perca>>. 

Assina.nte 263811, de A<Veir.o, pÔS 

contas em or.dem e, «se sobejar alglJ.nlJa 

coisa, gostaria qu.e destinassem ao 
caso mais urvrente da Conferência 
4e Paço de Sot.LSm?. Cumprido! 

<<Duma anónima (do Porto) para 
u.ma Viúva necessitada»: 1.000$00. 

.Assinante 10068, tambem do Porto, 

cinoo vezes mais «para ajudar a re
solver tantos casos de miséria. Pare
ce.me que é «pecado» ir para férias 
sem nos lembrarmos dos que tantas 
carências têm!» 

Um vale postal de Águeda. Um 

-cheque do <<M anel de Braga» para 
as irmãs viúvas». Outra «migalha>>, 
da assinante ltl313, da Caphrul, «para 
se tapar algwm buraquinho onde faça 
mais falta>>. Soo tarntos! 

Em nome dos Pobres, muito ohri
ga~f.o. 

! ú lio Mendes 

pela <<Jporta estreita», de que 
nos fala o Evaiillge'llho. 

Mais uma vez nos reunimos 
no <~Altar do Mundo» - Fáti
ma - para junto da Mãe fazer
mos o noss-o Retiro anuall.. Dias 
de bênçãos, reflexão e alegria! 

O Dr. Adelino, como Pai 
.Américo naquele tempo, tam
bém nos convidou a seguir 
pela «via estr.eita» que leva à 
única grandeza, que é a do 
«serviço» à imitação do «Servo» 
que dá a Sua vida :pelos irmãos. 

.AJbnegação, humilldade, sacri
fício. Pois neste Reino só h181Ve
rá lugar para aqueles que tive
rem partilhado no Seu <<'Cálice», 
na Sua Morte. 

Depois ... a R~essurreição. 

«Neste Mundo 100%, e no 
outro a Vida eterna.» 

E, porque temos sempre de 
rever se vamos seguindo a 
<<Via esttreita», a necessidade do 
Retiro. 

Pedir fôlego para não nos 
senrtirmos sufocadas a meio do 
caminho; para nos ajudar a 
avrunçar, dia após dia, sem olhar 
para trás, nem poupar esforços; 
para que, em cada manlhã, as 
forças do Alto aliviem tudo o 
que possa parecer pesado; e, 
então, ser alegre, risonha, afá
vel. 

Uma alegria que faz pedir 
mais: 

<<.Dá .. nos um coração 
grande para amar». 

- Dá..;IJ.os o Teu próprio cora
ção para amoomos de verdade, 
esquecendo-nos de nós mesmas. 

- Dá-nos wm coração para 
arnarmos os Teus irmãos, que 
são tam(f:)ém os nossos ... 

- Dá-nos Força vigorosa 
para continuarmos a caminhada, 
dia-a-dia mais perneita. 

E todas, numa aleg·ria comu
nkatitva, cruntálvamos à M·ãe do 
Céu: 

<CÓ vem connosco, vem ca
minhar, Santa Maria vem». 

A.o Padr,e Telmo, como bom 
Pastor, que tem sempre a gen
tH~za de nos acompanhar, o 
nosso muito obrigadas e a c·er
teza das nossas orações. 

Virgínia 

Associação 
dos Antigos Gaiatos 

(Zona Norte) 
ASSEMBLEIA GERAL 

Nos termos do n. 0 2 do artigo 
10.0 dos estatutos - e na qua
lidade de presidente da Assem
bleia Geral - corwoco uma reu
nião de sócios efectivos da 
nossa Associação para o pró
ximo dia 26 de Outubro, às 15 
horas, no Lar do Gaiato, Rua 
D. João IV n.o 682, Porto, com 
a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Leitura da aota da ante
rior Assembleia Gera.l; 

2. .Proposta de alteração dos 
estatutos; 

3. Ponto da situação sobre 
a nossa colalboração nos pre
parativos da festa do centená
rio do nascimento de Pai Amé
riiCo. 

Comparece! A tua presença 
e partkirpação na ordem de 
trabahllos dará mais força à 
coniCretização dos objoot:i!Vos 
específiros da nossa Associa
ção. 

Mesmo que não sejas sódo 
efootivo - poderás formalizar 
a inscri·ção a todo o momento 
- e, até agora ausente do nosso 
conf\T.í!Vio, talrvez por falta de 
informação - traz contigo ou
tros companheiros, antigos gaia
tos. 

A nossa Associação, convém 
sublinhar, é um ponto de en
contro, a contvnuidade dos la
ços de amizade e fraternidade 
que dmentáimos na g.rande Fa
mília das Casa<s do Gaiato, sob 
a inspiração de Pai Américo. 

Carbs G<>nça!ves 

substituir as famílias, sabendo 
apagar-nos e sumir-nos à me
dida qiUe o Senhor for iluminan
do. Entrando na intimidade da 
família, ter.emos por ela um 
respeito sagrado de tal maneira 
que n un10a ven'ha a ser por nós 
devassada. 

( •.. ) Sendo a nossa intenção 
apostólica a evangelização so
dal através da evangeliza~ão 

das famílias, entre as clas
ses pobres e populares, sobre
tudo as que formam o mundo 
do trabalho, a nossa missão 
entra directamente, na colabo
ração da justiça e na promoçãb 
humana. Numa clara e decidida 
opção pelos Pobres, com eles 
nos identificamos, ouiVindo o 
seu clamor. 

( ... ) Interessadas pela vida da 
sociedade em geral e defesa da 
Justiça, afastamo-nos, porém, 
sempre, de toda a luta parti
dária ou de classes, colaboran
do com todas as pessoas de 
boa vontade, como pobres cria-
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ditas dos Pobres que vão anun
ciando por toda a parte: ceEis 
a serva do Senhon>. 

Eis um ideal mergu·l!ha:do no 
E'Vangelho, por isso mesmo tão 
fecundo, capaz de fazer feliz 
tanta rapariga que anda por aí 
perdida de si-mesma, fechando 
ourvidos à Voz de Deus, a M·es
ma que chamou Amlérilco e 
Maria Carolina e foi escutada 
e foi seguida e os tornou Pai 
e Mãe de <«nulltidães aibatidas 
como ove.llias sem paston>! 

Embora não pareça a um 
olhar ligeiro, as Criaditas estão 
:de verdade a tralballhar connos
co, a tra'l)laUihar para nós. Fos
sem atlas muitas <<a cristianizar 
famílias como meio eficaz para 
a cristianização sociail» e mui
tos nos roubariam dos sem..;fa
mfllia para quem nós somos em 
derradeira instância, à qual -
quem dera! - nunca fosse pre
ciso recorrer! 

Padre Carlos 

.Da que nós ne[essitamas 
«Vimos agradecer o d.cerone 

que nos deu e a Obra maravi
lhosa que sois. Estamos aqui 
perto a passar férias e resolve
mos visitar a vossa Casa. Ficá
mos admirados e encantados. 
Havemos de fa:rer tudo para 
que esta Obra seja mai's conhe
cida e amada. Somos pobres, 
mas queremos deixar a nossa 
ajuda.» Mui·to embrullhadinhas, 
duas notas de cem escudos. 
Era Uiil1 casal .bastante jwem 
com um fH.ihinho peJla mão . 
Cicerone: o nosso ~é-Tó. 

Outro jovem oa:sal de Caldas 
das Taitpas, deixou duas notas 
de cinco mil e mais cinco mil 
setecentos e cinquenta escudos, 
último desejo de wna senhora 
de Lisboa que, em vez de flores 
no seu funeral, pediu .para que 
o dinheiro delas fosse dist:ri
bui:do .por Obras de Assistência. 
Os familli:ares e amigos procede
ram assim. As flores são be
las e têm um sentido profundo, 
mas este a!C'to tam'bém é belo e 
cheio de grandeza. Um grupo 
de visitantes, 26.431$; excur
são de Rates - Póvoa de Var
zim, 3. 309$; campanha d~ assi
na.Jt:uras em Talbuaço, 16.752$00 
mais a amizade da família Nu
nes, já muito nossa em Malan
je, que não sabiam o que de
viam fazer mais ao nosso Padre 
Telmo e acompanhantes. ,Con
ferência de S. Vicente de Pau1lo 
de Telha, três mil escudos; M. 
G., da Rua do Castilvo, dez noti
nhas de ICinco mil, entreg;ues 
ao ohefe dos cicerones. Seria 
tão bom que todos os que nos 
visitam, ao entregarem qual
quer contdbutto, pedissem um 
talãozinho como este senhor 
e ourtros fazem! Não é tutela, 
é cautela. 

No Lar do Porto, trinta mil 
e quarenta e sete escudos da 
Rua das Escorias. Muitos anó
nimos: um com 10.000$, outro 
2.000$00, mais 500$00, 500$00, 
300$, 200$, 150$, 8.000$, cinco 
mH e outra v.ez 200$00. E uma 
senhora da Rua Santo António, 
de Contu,mil, também lá entre
gou 1.600$00. 
<~is uma migalhinha insi-

gnificante» ·- <()três notas de 
mH para comprar gelados para 
os mais pequenos» - que tra
duz um imenso carinho pela 
Obra da Rua. Quem não gosta 
de um geladinho? A. A. Pereira, 
de Leiria, 40.000$, mais 5.000$ 
para as férias dos nossos que 
estiverem na rpraia; outros 
40.000$ paxa o <~ Abenta»; 
e o Pessoal da Fábrioa de Ma
lhas Marão, 22.955$. A!nJgelina, 
Raquelina e Alexandrina, 2150$. 

Assimante 35824, de Bermer
haven, dois mH novecentos e 
cinquenta e dois esoudos, em 
acção de graças pela passagem 
de mais um ano nos estudos. 
Tondela, 20.000$. Duas seniho
ras, em férias na Cumeada, 
trinta e três mil e trezentos 
es,cudos, mai·s mi1J e setecentos 
de sacerdote amiigo da mesma 
localidade. Doente há rviirJ.,te e 
cinco anos, 30.000$. Mais do 
que o dinheiro, o IContriJbUJto do 
seu sofrimento são aHava:ncas in
dispensáveis no caminJhar da 
nossa Obra. Águeda, 18.!500$ 
por uma promessa. Mãe de 13 
f~l!hos com peJdido de orações, 
5.000$. O mesmo tpedido e 
10.000$ da Póvoa de Varzim. 
Rua Cidade da Oorvilhã, dez 
notas de cinco mil. Mais duas 
entregues por UJtna tia de Cas
telo Branco. Rua MáJmires da 
Liberdade, Porto, dois mit Mais 
vinte mil, de ·três irmãs de 
Coimbra. Novamen'llte a Cidalde 
dos Doutores com três mil e 
quinhentos escudos. Ainónimo, 
a mesma quantia; grupo de 
pessoas de CaJSCais, que rece
bem a Sagrada Famí'lia, 3. 7·25$; 
Elvira, de Atveiro, duas notas 
de mil; Par&quia de S. João 
B81ptista, de Cinfães, cin1co notas 
de mit Um aJmigo, 200$; Deo
linda, de Braga, sessenta mil 
escudos; Mendes GonçaLves & 
Fi'lhos, Lda., todo o vililagre que 
precisarmos; por alma de Emí
Ha Frazão, dois mil; de Benoni, 
34.830$00; mais trinta mi1 es
cudos para o que mais necessi
tarmos; Rua Conde A~moster, 
cinco mil. «Um insignificante», 
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Os Poibres são a nossa heran
ça. São a porção querida do 
nosso campo de trabalho. Parte 
das energias do dia-a-dia são 
para eles. 

Nos últimos tJempos, assirrn é. 
Manhã cedo ainda, vem o re
cado trazido por algum dos 
rapazes: <cEstá ali uma senhora 
qrue lhe quer falar». Ao m·eio 
da manhã, também. Até na 
hora da refeição... quanrtas 
vezes, na sala dos «dcerones», 
há a:l:guém que espera e, d~ois, 
toma a refeição connosco. 

Os ·Poihres ~pert·encem-nos. 

Pai Améri(:O gostava muito 
deste nome - Rtecov·ei:ro dos 
Pobres. Vêm à procura de rou
pas. Trazem receitas de remé
dios que não podem pagar. Tra
zem fome para matar. É ver
dade! Vem a viúva, há 8 anos, 
com cinco filhos menores e a 
filha pequenina, raquítica, que 
necessita de leite, muito leite, 
e tem ainda que pagar a 
renda da oasa. Outra oom 
sete filhos, marido doente e não 
sabe o que fazer. Mais outra 
com nove !filhos. E mais 
e mais, muito mai.JS! Esta, há 
momentos atendida, é mãe de 
oito filhos, traz·endo dois com 
ela. Também a mãe-solteira, 
qua~l Madalena arrependida, 
albandonada pelo !homem que 
não ~ pertencia, c:hora e diz 
que quer ((<ll·evanJtar-se» mas 
pede ajuda para não cair mais. 
Fala cheia de medo porque é 
<~erselguida>> e não quer per-
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razões de ordem . e'stétLca ou 
turística, mas por mO'tiyos de 
justiça e de respeito pela digni
dade humana. As autoridades 
púlbJircas calbe a responsabili
dade primálfia · de atender às 
siltuaçõés ·e de resolver em 
conformidade, segundo os ca
sos. 

Em primerio lugar, hâ. que 
indagar se os pedintes são de 
facto necessitados ou se per
tencem a alguma mafia orga
nizada, que as há, mais ou 
menos profissionalizadas. Na
quel'a hipótese os Serrviços de 
Segurança Socia•l e da Miseri
córdia procurariam encamilillhar 
as pessoas e ajudá-las; na se
gunda haveria Lugar nos Tribu
nais de Polícia ou outros, <Com
batendo-se os negócios rendo
sos dos e~lorardores, mormente 
dos seus <qpat·rôes», que focam, 
como . quase sempre sucede, à 
dist:ância e .Protegidos. 

.~ segÍlndo luga:r, . importa 
mcutir no espírito das- pessoas 
q:ue a esmo11a é de si a,vHtante 
e que nada resoLve. Dar do 
supér.f1uo .. e repártiJr até do ne
cessário, ,perante situa.ções con
cretas, conhecildas, dirootamen
te ou atraV'és de organizações 
tidas como i:dóneas, é um dever. 
Satisfazer uma mera sensibiJi
dade epidérmica-. ou tirar da 
carteira diJllheiro só para se 
ver livre dos pedintes é apenas 
egoísmo. 

der a dignidade r·ecU!Perada. 
Mais outra com o bébé de 
poucos mes•es, ao cato, e o ma
rido na cadeia porque foi <dra
co» e caíu. Meu Deus! Talllta 
dor! Quanto mais atentos e 
acol!hedor~es, mais felizes so
:mos. 

Há dias, aconteceu um en
contro «interessante» precisa
mente na sa!la onde as pess·oas 
que nos ;procuram são recebi
das. Num dos bancos simples, 
que estão ali, aguardava a vez 
de ser aJtendida uma mullher, 
mãe de seis filhos. Entrou tam
bém um grupo de amigos, en
tr·e os quais uma senhora que 
meteu coiWersa com aquela 
mãe. Tão impression~da ficou 
com o que ouviu que não pôde 
conter-se; e a senhora, ao que 
parece, «perita» nestes assun
tos dos Pobres e na solução 
dos seus problemas, volta-se 
para mim e diz: <d>adre, como 
é .possível .uma situaçãlo des
tas!? IPorqru.e é que esta mu
lher (a mãe de s·eis fillhos) não 
recorreu aos serviços de pla
neamento familiar e nada disto 
seria preciso?>) Ouvi serena
m~te e dei a resposta que, no 
momento, me pa:reoeu mais ade
quada. Olhei a mãe dos s:eis 
fi.Ihos e vi-a ainiÇla mais pobre, 
mais triste. Não tinha s'ido com
preendida nem tão pouco era 
a receita que procurawa para 
os mais que a aifli.giam. Era 
mãe. Queria muito aos seus foi
lhos. Aceitou-os :por amor -

Fa1laram os jornais de medi
das oficiais ou aparentadas 
contra a mendicidade infantill 
em Lisboa, Porto e A1lgarve. 
DeSiconhecemos as razões de 
fiundo da <<tr~ressão» (o termo 
é da Imprensa) :e qua'is os s·eus 
resu1tados. O teor do que l•e
mos deixou-nos, pooém, sérias 
dúvidas, se não haveria apenas 
motivações «turísticas» ou de 
fachada, adequadas à épo·ca 
alta de lazer, em vez de uma 
a-cção profunda e continuada 
de fraterno estender de mãos 
às crianças, procurallldo Uber
tá ... las da esC!ravidão da pedin
cha, com tão graves seqiUelas 
no seu futuro (hálbirtos de tlra- · 
ba'llro, escolaridade e formação 
do •ca·rácter, ein geral) e enca
minhá-'1as concretamente IIlO 
seu 1iutUJro, reprimindo os abu~ 
sos dos exp1oradores. 

A caridade bem entendida 
começa por nós próprios. Muito 
gostaríamos de ver todo o País 
empeqhado . em socoi'Irer os s·eu,s 
filhos mais. carenciados, que os 
há .sem casa; sem . pão .e s·em 
emprego, doentes e sem assis- . 
tência, . envelhecidos e sem ca
rinho. Isentos çle .alardes e carla 
um no seu 1UJgar; sem di,ssLpa
ções af.rontosas ou gastos sUIIn
ptuoso~ partilhando com os 
mais pobres do que nós; com
batendo a corrupção e os atro
pelos, a .todo~ poderá chegar Q 

mínimo indi~ensável. Assim o 
queiramos. 

Padre Luiz 

s 
para os amar e fazer felizes. 
Sentia-s·e no direito de receber 
não a receita do planeamento 
fami1iar mas o pão pa.ra matar 
a fome aos fi.!llhos e os remé
dios para tratar dos seus ma
les. Demos~1he tudo isto e dar
l'he-emos sempre que nos procu
re para ser feiJiz com os seis 
fiillhos que fazem o seu tesoiro! 
E•la mais os f~bhos têm direito! 

Há, contudo, um reparo im
portante a fazer: É necessário, 
é caminho certo e fecundo em 
resultados que cada comuni
dade olhe mais pelos seus Po
bres e ouid.e destes lares com 
·cari·n'ho partioru1llar. Que, por ra
zões técnicas e outras pareci
das, não se estanquem as fon-

e O Fennandito escreveu a 
contar a sirtuação aflitivá 

d2 uma família numerosa. ~ a 
propor a vinda de alguns· dos 
filhos ,para nossa Casa. 

Domingo, à ta.rde, fomos ver. 
O Fernandito tinha dhegado do 
trabalho. Tralbalha por turnos. 
Fomos em direcção à aldeia 
anunciada. Ba·temos ao portão 
de quem melhor nos podia in
formar. É o ·casal que tem an
dado à frente para ajudar 
aquela ·família. 

A sen:hora mostrou-nos a 
moradia no dmo do cabeço. 
Um terreno albandonado jun:to 
ao caminho, que pertencia 
a vários donos, mas todos 
of·erecera:m. Mãos daçias de 
muita gente e a ·casa engueu-se. 
Lá está. 

Subimos. A vo1ta da habi•ta
ção, quaJtro cães presos ladra
ram à nossa dhegada. A porta 
aibetta, m::.ts não estava nin
g.u,ém. Espreitámos. A casa não 
está acabada, mas já Já vivem. 

.AJpareceu um vizinho. .Con
tou partidas dos garotos. Con
tou bebedeiras do pai. Contou 
o esforço e o traballho da mãe. 
Cont ou mu~tas dores desta 
família. 

Na descida encontrámos o 
casal obreiro que ia à nossa 
procura. Casall com alma e von
tade de tralballhar para acaJbar 
o prédio. «Ajudar a criar aque
les meninos. Deus hã-de aju
dar-nos. São seis crianças e o 
pai não é homem capaz. A 
mãe agarra-se -a qualquer tra
balho. Cozinhava ali na rua e 
dornniam no baiTaeão. Agora jâ 
vivem numa casinha telhada. 
Vamos ajudá-los!» 

e Fiquei consolado com a 
· alma deste casaJ. e com 

todos os que deram a mão. 
Mãos dadas para o bem fazem 
sempre maravi'lhas! Coisa mara
vithosa cada terra procurar 
resolver os seus problemas- e 
os problemas de seus habitan
tes, espedallme.nte dos mais 
pobres. Aijudar a criar o;;; filhos. 

tes da vida! Que não se votem 
ao abandono e que não se apli
que o agui'llhão da censura 
quando está em causa o san
tuário da consciência! As famí
Has numerosas são tamlbém o 
tesouro precioso de um povo 
e fonte de renovação. 

A·conteceu ainda que outro 
grupo de amtgos chegou. É 

veroade! IDo meio dcles safu 
outra mãe, vestida de luto pela 
mor·te de um dos seus dois fi
lhos. Levanta a carteira que 
trazia pendurada nas mãos que 
fi:oeram tantas carícias ao fi
Ilho que já não via e depositou 
nas nossas algumas notas de 
mil. «É pelo m·eu filhm>. E 
foi-se. Também eu fui direito 
à mãe dos s·eis fi'lhos e deposi
tei em suas mãos calejadas o 
que antes ·caíra nas minihas. Os 
olhos sor.riram. E os lábios só 

nós 
Cont. da 3." pâg. 

da Cidade Invicta, cinco mil 
co:m pena de ser tão pouco; 
A!venida E. U. Amlérica, outras 
duas notas ilguais. Mais .um 
caixote com roll!Pas, vindo de 
algures para a estação de Pena
fiel com porte a pagar, que não 
deu para as despesas - tão 
v-ellhos eram os far.rapos! ífur 
amor de Deus não façam das 
nossas Casas farrapeiros! Não 
temos repUignânda de aceitar 
e usar roupas usadas, mas com 
amor e asseio. Seis miiJ. e 
seiscentos escudos da Rua 
do Corvo - AI1cuze1o. <<íPelo 
aJniversário natalí-cio do meu 

c 
«!Não devo começar esta 

·carta por outra palavra que não 
seja perdão. 

Aqui vão mil es•cudos, em 
cheque, ipara a m·inha assinatü
ra de 1981 a 1985. Se sobrar, 
é para ajuda de quarLquer coisa. 

Obrigado por me terem man
dado semp~e o jornal, !POis faz
-me muito bem a sua leitura, 
e para o meu mari'do também 

Ajudar a constru~r a casa. A1u
dar a camiiilhar na vida. Aju
dar. Dar a mão. 

Pelo que nos disseram, a mu
lher é boa . mãe. Deve ser ela 
a criar os filihos. É necessá<rio 
ajudá-la. As nossa'S Casas são 
para os mais abandonados. O 
correio de lhoje leva.!llhes wm. 
-cheque. · 

Que fique em cada um de 
nós o desejo sério da entre
-ajuda. 

Padre Horádo 

puderam dizer bailxinho: <cMuito 
obrigado». 

tSe ·cada paróquia, se cada 
comunidade cuidasse mais dos 
seus Polbres ... ! Se estes desem
pregados, se esta.s viúvas e 
mães de muitos fillhos, se estas 
mães SO'lteiras que !buscam 
mãos a que se agarrar para 
não v0111tar a cair ... Teríamos a 
I!greja dos Pobr·es como Jesus 
A quis! 

Graças a Deus, não faJ.IJtJam 
os apaixonados, os que têm 
tempo pa·ra dar tempo aos mais 
pOibres - os vicentinos, adul
tos e jov:ens - os párocos que 
põem como tar·efa pri'Orirtária, 
ao lado das outras, o cuidado 
dos Pobres das suas comuni
dades. Mas não dhegam! 

Desânirmo?! Não! 

Padre Manuel António 

necessitamos 
marido», 500$00. <<~Uma gota 
de água num belo oceam.o», 
de mãe e filha: duas notas de 
oem. António Braz, 250$. D. F., 
!Póvoa de Varzim, mit M. Laige, 
dez mil, já duas vezes, <<tpelo 
seu primeiro emprego». A. San
tos Silllva, 2.000$. .Ainónima, de 
BSipinlho, mil. Outro ta.nlto de 
M. Bmndão. Em vez de terem 
comprado uma coroa de flores 
q.uando um co1ega faleceu, rum 
grlllpo de aJlunos da Escola Se
cundária n.o 1, de Águeda, en
viou 1.950$00. Mais mil do 
assinante 32295, da mesma 
tefl'!a. 

Fernando Dias 

- que não sabe ler e gosta 
muito de eu o •ler (para ele. 

Toda a f:eitura d'O GAEATO 
é um Cristo vivo! 

Tenho pena de v.irv.er tão po
bre! O meu mal'1ido é reformado 
e muito doente. Gostaria de 
poder manda!f mais para 
O GAitATO, mas a pensão de 
r·eforma é tão pequena que não 
dá para nada! 

Assinante' 24 7 40»· 

<<Junto envio um cheque para 
a assinatura, da coNente ano, 
do nosso querido jornal O 
GAIATO. 

•Peço me relevem ir Ja um 
pouco tarde e ser uma peque
nina migalha; porém, presente
mente, não me é possí·vel en
viarmais! 

O nosso <rFamoso'» é lido de 
fio a pavio, p-or mim e meu 
maddo,· e por vezes até mais 
do que uma vez .•. 

Assinante 27196» 


