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IIC DA FREGUESIA 
CUIDE DOS SEUS POBRES.JJ 

AQUI, LISBOA! 
. . . «NunCllJ ninguém deve entregar 

dinheiros ou walores aos 1/Wssos 
. ra;,pazes, .pesso(J)lmente ... Dar-lhes 
dinheiro IOlJJ coisas 'COm o •recadi
nho i&t~ é para ti, o mesmo é 
que ensiTUlJr-lheos . o 'QJntipático 
ind:iví.dUJaJli'smo.>> (~ai Américo) 

Hoje . é o dia de S. VilCente 
de Paulo. No texto seu com 
que a Igreja o evoca na Litur
gi.a das Horas, o sooto deixa
-lll'Os uma !palavra de ordem: 
<«> serviço dos Polbres dev•e 
ser prefett'lildo a todos os outros 
e deve ser prestado sem demo
ra». 

IE, pa-ra ellimilnar pi·edosaJS 
dÚIVidas a quem as tenha, a)Cres
centa: <~Se durante o rt:empo de 
oraJção titverdes de [evar um 
me!dilcarrne:nto ou qualquer au-

. xí1J.io a um Pdbre, ide tranquila
mente, oferecendo a Deus essa 
boa dhra como prdlcmgamenrt:o 
da oração. E rrão tenlhais ne
nlhum escrúpu!lo ou remorso de 
cOiliSiciênlcia se, para !Prestar 
servi•ço aos Pdbr€18, tifvestes de 
deixa.r a oração. De facto não 
se trata de ldeiocar a Deus, se 

AO ORA 
Começam esrta procissão doios 

noirvos. Ele, gaiato desde pe
quenino, comproo um tanreno 
I1JI.llllla en'costa de CêJte com 
todas as ooas economias de 
sdl.teiro. Cameçou a construir 
dheio de enttUISiasmo e com a 
aj-Uida da noirva qllle jrwntOIU às 
dele, taJmlbléan, todas as S'llas 
ecanomias. Er!grueram as pare
des e c-dlocaram as tellias. AJ.i, 
tddos os sábados, f1érias e ho
ras livres. Ele, oom a ajuda 
dos ga~atos mais novos; ela, 
dos familiares. Demos a a,.judw 
qrue· oostunnamos d.aJr a ttodos 
os gaiatos que can•S!tlroem OIU 

·compram a sua oosw. Eles estão 
.tão aflitos... que me en~hi de 
oorag:em e os trouoce comigo à 
nossa procissão pa:ra que os 
canlheças. Pediram-me, há mo
men:tos, 1quas:e com láJg~imas 
por terem de adi·ar o casamen
to, qUJe proourasse um amilgo 
que Ilhes emprestasse o qrue 
fallta. Fiquei comovildo e allldo 
à !Procura. Aqui tens! . 

Descwl!pa a rudeza. São gatas 
de v.Lda. De i1tusões eSitlamos 
todos cheios. É assim a nossa 
procissão: Gotas de v:ida e 
dbras. 

Cont. na 3. a pág. 

é por amor de Deus qoo. dei
xamos a oração: serrv1r um 
Pobre é ta.rrnlbém servir a Deus. 

A 'Caridade ré' a trn.áxiJma 
norma e tu!d.o d'e.ve tender para 
e'la; é ouma grande senhora: de
yemos oUJnlprir o que ela man
da. Renovemos, !portaJnto, o 
nosso espí·rito de serviço aos 
Pobres, prinlcipaJmente os mais 
albéliil!danarlos. Esses hão-de ser 
os nossos senlhores e protec
tores». 
Quatr~ séculos !Passados, 

nada ldimilnuiu o •vi.gor e a 
aJctua!lild.aJde destaJS palarvras. E 

ipMóquia não pode exü.nür-se a 
esta exi!gêtnteia sem dsco da 
sua vitalidade. Não se trata, 
pois, da especiaH!dade de 
alguns, mas de um dever co
munitário de que al•guns serão 
especiallmente en:carregados, 
como outros o serã.o de outras 
vertentes da !Pastoral. Mas 
cada 'llffi destes enca11regados 
@e!ssoa o.u gi'ItJlPO) alge em 
nome de toda a comU!Ilikialde e 
com à; ccmsciênJCia disso. 

Cont. na 4.~ pâg. 

Já não é a prilmeiTa vez que 
esta temáltilca aparece tratada 
nas coLunas d'O GAI!.A TO e, 
IPOrv·rotura, não soerá a ú1tilma. 
Ao fa,zê-Jo mais não pr~ende
mos que nos aijudenn a eduoar 
os Ratpazes, s~etudo aqueles 
Am~gos que nos visitam. 

Qua1lqJUer das Casas tem os 
seus regulamentos ou regras, 

mesmo que e'las não fossem de ..-----------------------------~ 
um santo hã muito calnonizado, 
a es.co'l!ha e apresentação que 
a llgreja faz é, só por si, uma 
canontzação. 

Vkente de Pau11o ganihou .as 
suas esporas e brillia no firma
mento dos santos · !Pela fideli
d~de às v.irtuldes aa>ostóliloas 
com que Deus o enriqueceu 
para o serviço dos Pobres e 
para a for'mação dos sacerdo
tes. São estas as duas li.nlhas 
kle força que caraJctJeri'zam a 
sua vidla heróilca. E a Igreja, 
firmada nelas !COrno em pre
missa, corudlrui, orando: <<!Con
cedei-nos que, animadas pelo 
mes.rno espírito, amemos o qiUe 
e1e amou e pralttquemos o que 
ele ensinou». 

A fraJse-~íJgrafe destas con
silderações, bem conlhecida dos 
nossos leitores, é uma expres
são feliz de Pai Américo no 
rumo eficiente desta vontade da 
Igreja: Amemos os Pobres como 
Vkente de PaUlo amou e de
mos-1Ihes a prioridalde que o 
:srunto •releomenldou. Amemos ... 
Quem? Todos! Na céLula do 
o:ngruni~Smo ~dlesia~ que ~ a 
!Paróquia, todos os iiiléits que a 
constituem, páraco à frente. 
Que se coruheçam os Pdblies 
que IVerdaJdei.ramenté o são e 
se mcfuiJiwm os recursos neces
sálrios para os serrvill'. Em pri
meiTo l'll!gar os recursos locais; 
e, esgotados estes, que se pro
oorem outros aonde pulder 
ser, com o eng;ooh.o que uma 
can~ViJoçâío forte gél'rante. Isto 
supõe tralbaliho, 011ganização, 
empen.harrnmto. Mas nos dias 
ide hoje já se não entende que 
não seja assim. A acção sócio
.JC'aritati'Va é uma das componen
tes da 1pastorall gldbtal. E uma 
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como con'V!ém a lllllla faanHia 
numerosa, oode ao 1&lo do 
txiigo tamllélm aparece o joio . 
Há locais apropriados ou pes
ooas mamid'artadas !Para recebe
rem as dádiiVas qiUe ca~a um 
rpretenida anltlregar. 

Aos domingos e dias silmii!
lares há cilcerones <renrcarta
dos» e um pirquelte re$onsálve1 
pela vida da Oasa, oom rum 
liwo aJPIIOPr.ialdo para anotar os 
danartitvos rece!b:ikios, entregan
do aos daklores os ta.Iões re$_pei
tamltes às dfentas feiltas . .Adul
tos idóneos, ou caixas, coloca
dos em l<Xcais visftveis oferecem 
a garantia de que t:Judo se pro
cessará se:glU!lldo a 1ntenção dos 
visiltantes. A sema111a, nas .horas 
normaiiS, !pOde-se procurar o 
eSioritório. 

rDizia no seu tempo Pai Alrnéi
r~oo: <<Às Vtezes a100ntece, so
bretudo quando há rcópia de 
visitaJn.tes, ajparecer um gai•ato 
no meu escritório: - Foi os se-. 
nhol\es que ateimaram. E en
trega moedas de tostão. Isto é 
a revellação datqJUeJ.e engano em 
que se vive e que fáJCiillimente 
se comete: dar tostões às 
cr.mças da !flua. Não é, evik:lenr 
temente, aq~u.ale toSitão · que na 
maré se dá à oria!Ilça; com tão 
dirnilnuta qiUaJ!ltia não pode ir 
muito lon!ge. Mas o tostão de 
agora, junto aos que já tem e 
ainlda a outros que vai rece
bendo, Leva o TaJPa!Z a' procurar 
sócios... Tettilio colhido aqui, 
ent•re etes, iiin!Porta'Illtes i'nifor
mações que me dão matéria 
ilnteressante e desejos de de
nu.ndar o maJl do tostão. O 
tostão não os tira; faz~es mas 
é criar am.or à flUa. Se bem 
meditássemos nas cOIIlisoequên
oias deste maJI, nirngrulém teria 
COJ:'la@em de d!alr o tostão. É 

cooperar llll1tm mal. É ser cúm
p!lilce de roubaJr. :e um pecado 
conrtra o sétimo Matnldamento!» 
E isto, tendo em conta a des
va.d·orização dia moeda, continua 
a n~petir-se em nossos dias, 
com mam.itf,esrto ;prejuíizo para 
as crianças e a Vlida da jÇ<lsa, 
dhega!Illdo-se ao ponto de en
tregar a mirúldos de quatro, 
oÍinlCO e seis anos moedas e 
nonas! 

Como esareveu S. Paullo, «a 
cari'<laide tem de ser or'denada» 
e, portaJnto, ilntelilgente. A es
molla aJVi.Jita e é ponto· de par-

ConJt. na 4. a pág. 



O GAIAT0/2 

P a ç o de S a u s a 
;y AOARJ'A - Aconteceu um caso 

insólito, na nossa vacaria: Nasceram 
dois Vlitellos, gémeos. Estão a ser tra
tados com muiro c8ll1Íin.ho. Como os 
nossos vaqueiu'os são muito DOOlS, 
deceito crescerão fortes e sãos. 

iD,ESPORTO - Reail.wámos uu:n en
contro de futebol, no dia 20 de Se
tem!hro, -com o 1Caheda F. C., de Er
mesind~ 

Um jogo bem dispultla.do, para ho
mens de ba.t1ba dja, cruno se coStuma 

d.Wer. 
Na. _prilmeira. P'8últle dhegámos fácill

mente aos 3-0, mas na eroa.pa com
!plementa.r o a.dversámo reagiu e virou 

o resultado para 4-3 a soo fruvO'l'. 
\Depois, l'OOUJPerámos e dhegámos a 

4-4, mas o adversá:rio não fitcoo à 
eE!P'era. qrue dilatássemos o score e fez 
5-4, a dez minutos do fim do en
contro. A nossa e<Ifl1Íipa, puxa:da. pela. 

claque de oasa., pressionou mais e 
cheg<JU aos 7-5, além ·de duas bolas ao 

poste. 

.O adversário foii. urrn d:i:~o perde
dor, p<Jis aceittou a magia do nosso 
futebdl. 

.Os mais pequenos, a equi1J)a B, 

disputaram tam.b.ém um encontro com 
o Vidraluz F. C., de Penafiel, no 
di·a 2!1, às 16,30. H8JV1i,a uma tla.Ç!R, em 
di~ta. O jogo ,começou com a bdla 
a. ser disputada a meio campo. Por
tll.illto, o eq;uilíhrio era a nota domi
nante. O adversário estava a gam!h!llr 
por 1-0 na primeira parte. 

Na segunda parte rodo se alterou. 

Casamento d.o David '(de Paço de 
Sousa) e da Fennanda 

A nossa equ5pa a jogM ma.m sol'ta, 

melhor tácticamente, viraria o resul
tado pMa 4-1, reswltado oom que 

terminou 'O desaifio. A taça, oferecida 
pela equ~pa aidversá.ria, ficou em 

boas mãos. O nosso triunfio ntlJilca 
esteve ean causa. 

No atletismo também temos feito 

ngJUra! Agora, na pro'WI. dos 15.000, 
do V T0omeio doo Vindimas, 0rg_~ani

zado p·elos .Bombeiros de (?aço de 
S()ill;Sa, dlictí,mos em segundo "lugaor por 

equi,pas e nessa prova classifici.mo
-nos em 5. 0

, 6.0 e 10.0 lugares, respec
tivamente. 

O GodiOOo 
casou, no dia 21 de Setembro, oom 

a Ju.stina, de Paço de Sousa. 
A :festa começou pelas 111. horas, 

com a SBIIlita Mlissa e o riltua!l do 
casamento. 
D~ois de est!llrell1l unidos perante 

Deus, os noivos :fioram fotogra.'fiados 

de todas as manewas IPOSSÍIV~is, !!lOS 

lugares mais ho11ütos, e tinuam uma 
fotQgoo.fia oom a m.a~llta, como é ha
bitual. 

Segcid!liDletnlte, foi a bo·da. E, ·de 
tavde, ho.urre mams festa. 

!Mais um gaiato com o seu 1M 
·organizado, ·a. qtuem <lesej•!lJDlos as 

m&ores feli!cidrudes na sua vi.da con
jUJgal. 

TrPIOGRAJHA. - Temos mais um 
aprendiz: .o Seralfim. Foi pa:ra a 
secção de impressão. Esperamos que 
se apliquoe e ohegu~ rá,pidamente ao 
nívcl. dos que já l:á estão. 

!Por enquanto ainda está a B~Pfen

der. Depois, ensinará outr.os que, por
ventwra, vfflllham dep.o.is dcle. Aqui, é 
assim: hoje aprendizes; mais tarde, 
mestres. 

Ludgero Paulo 

a IEstruva sufuoada, dt:Wrimida. Ai 
de nós se a rotina Íll:n.pedisse de 

aV'aliar a dor dos Pobres! 

A mulher dificiThnenllQ oonsegue 
suster as lág~I1innas. Mas, com jeito, 
foi· possúvel animá-la. 

- É q' a gente não aganlla ... ! São 

cousas ,que nos fazem ~Sofrer q'ando 

não temos .p'ra acudir. à doença, às 
necessidades ... 

Tem uma fiii.ha com deficiência 
buoail.. Para aJ.ém do in.cÓ!mQdo, pm. 

judica-a na alimentação, na masti
g~ação. 

SegJUndo a mãe, a dentadura, «os 
aparelhoS>> (como diz), ficariam por 
milltos contos d'C réis. 

- Não podemos! A Caixa não dá 
aoaijo nada. .. 

tP!usemos a questão ao nosso i!IILS
tre dentislla. Qwe si:m. O valor da 
prÓbese virá poc aí albaixo, a nÍiveis 
aceàtáveis. 

- O meu home §anha tão powqui
nho ... I Dá 1prà malga do -caldo... e 
pouco nu:âs! 

tAgo.ra, a po:bre mã~ rejwbila. Ora 
se não! 

-• Em um sábado de olmva e de 
sol Naquele locail há tEês moo-a-

di•as que o arvoredo, os aslibustos es
condffi!l a quem passa na estralda. Mas 

não perdeun a holeza. São de ~anruto. 
Rusticadas. M onwmentos que resis
tem e hão~d{) resistir ao tem•po por

qt\lle assentes em algo mais finme do 
qtUe o betão: o M·andameruto Novo. 

Nos cunhais sobressaem le1gell!d•as 
grru'V'a:das na .p-edra, a :pico fino: 
Património dos Pobres. E na i!ron

taria de cada uma, em azulejo da 
Ca:rva!L'hinho, pequeniru.os painéis assi
nalam os devQtos que sel'VIhl-a.m Pta.i 

Américo a erguê-l·as e ne}as arcol'her 
famílias desahrima,das, sean casa <JU 

a!barrll!cadas. 

Passaram, par ali, há mads de 

trinta anos, su-cessivas gerações de 
llltentes. A1gtms (quais luminárias!} 

Ja povoam o Remo dos Céus; e, 

hraço-dado a Paá Américo alumiam 

as nossas almas. 

P.rocedemos, agQra, à reparação das 

t.rês oasas, pe1a mruo d{) gente que 

não quer fazer negócio em lUJgares 

sruya:dos. Por isso, toda aquela r.ou
pagem (caiação, pillltUJ:a, rel!h.ado, 

001ixilhMia, fflic.) é económitca. E a. 
o1H1a estimuJa a vida dos ocwpa.ntes, 

cnMerva um P~&trimónio dos P.ohres 

v.ivo, aotwail 
oora. 

coono na primewa 

Assim, inté dá gost.o ... ! - eoc
cl81ma uma ViÚiva ahrigada num dos 

teotos. E o desabafo da mulher silm
~les enche-nos a alma, como hino de 
lotliVor à sua oasa, mas extensiv:o a 
cent~as delas, da mesma marca, 
impllam.tadas pelo Pais fura. Sinais 
visíveis da passagem d{) P.ai .Amé
rioo, discí.pulo do Mestre, pelo reino 

dos Pdhres - que seiJVIÍu até à hom 

derradeilr.a.. 

P AlR TIJlJHIA - S. M.atrtirnho do 
Bisp.o: Um conto de réis «para o pão 
dwm ti_icp> - duma família pobre -

«e, podendo, mandarei TnOJis iaLglJITT/Ja 
coisinha>>'. Voto crjstão ! 

'Assinante 11258, ~e Bag.uim ('Rbo 

ooto)' ou·tro conto «para a renda 
da casa da Viúva>>. O ddbro do assi
nante 16537. O mesmo, do assin81lllle 

11902, no FU!lldão, que dá a mão aos 
.Adhres, assíduamente. 

Os habiolluai.s dez rands de Umhrnlo, 
Du:nba.n (Af.rica do Sul). Assinll.ill·lle 
5241, de Peniahe, 500$00 «para a 
Conferê'!l!cia do Santíssimo Nome de 

Jesus, de Paço de Sousa. Serão ~ara 
quem mais precisar - e, iJ.nfelizmente 
siio tantos! /Peco mUJÍtO {J<JT aescuido» 

- a:centJUa a nossa Amiga. E' acres
centa: <<Fico aflita quando leio no 
<<F' amoso» IQS casos que nos apresen
tam; ·só qwe mandar Jajll!da i rque vai 
jidando de dia para dia. Descuido e 
falta de .amor. Tenho qwe me peni
tenciar e faz.er p impossível para me 
emeTl!dar>>. Vivência r€tplleta de valen

tia! 

U.m vail.e de correio da assinante 
27063, de Cacém, OU!ja dist:ribui·ção 

fica 810 nosso «critério para qs mais 

necessitados». Viana do Castelo: 
500$00 da assial'81Ilt~ 36256, para um 
caso referido nesta coluna. ~ vó de 
Sintra» permanece com reguJaridade 
e manda um cheqrue destinado à 
«Família do costJume>>. A mesmíssima 
perseveranç.a de «uma assinante de 
Paço de Arcos» com a !(.partilha ha
bitual» e «.saudaçÕe.! fraternas>> qu~ 
retrihuimos com Amizade. 

Mais gente assídua: 500$00 de Vi'la 
Franca das Naves; e um roo- de 

dinheiro da assinante 3lll04 qrue pede 

não estranlheanos «as importâncias 
sem arredondamento, mas assim têm 
para mim - acentua esta Ami.ga dos 

Pobres - wm significado especial; 
doloroso, sim, mas .com uma ,intenção 

muito íntima>>. Quanta ri:qu~a tomba 
ThO coração dos Po~res! Outra, de 
Alcanena: «Com muito carinho, junto 

wma migalhinha que peço empregueis 
onde melhor enten&.erem e qwe, 
apesar de muito pequenina, erwio 

com muito amor>>. O Reino dos Céus 
começa aqu<i ... 

PoJ: fim, aohegas para a r~;~paração 

do carrito - já ao serviço do nosso 
inválido : da asslmll.illte 27•385 ; d' uma 
lisboeta; duma jovem de Esoaproes 
(Feira) ; e da assinante 3229'4, óbolo 
oova1to numa pagela florida com 

legenda oporttlJillssima: <<No gesto da 
mão em a/e11enda, ITl!O aceno de wn 
lenço ·ow <dwma rosa ofertada, as pes
soas se encontram». A procissiio, que 

aí vai, testem.mnha ! 
Em nome dos Pobres, muito obri

gado. 

Júlio M e'!l!des 

Mirand,a da Corvo 
AIGRDCULTURlA. - O mÜ!liho esl'á 

.prestes a ser oollhido . 
Depois de descannismdl() e de desoa

rol•ado vai p!llra. as arcas. 
•Bste ano a ca1heiva 'esttá a ser 

razoáJVeL Semeámos muitas ter.l'as e, 
por isso, é mmto. 

[E>'or crutro lado, acabámos de fazer 

dwa'S p.lllllllllações: uma de coU\I'es e 
outra de na.b,os. As couves e os nabos 
são muito utrliz81dos na nossa a:limen

llaçíio. Mas há muiw.s qnre não gostam 
de nahos ... ! 

rEJNOONfiRIO DE AiNii'IGOS GuUA-
1105 - No dilll. 21 realizou-se mais 
um encontr.o dos antigos Gaiatos da 
zona Centro, na Senhora da Piedade, 

de T-á!huas. Da nossa Casa também 
foi um girupo. 

PeJas oillZe e trinta foi a cell~bração 

da Missa. Depois, oada um foi buscar 
os seus farnéis e instaftámo-mos o me-
1har ql\1~ ,pudemos. 

No fim do aJ!moço foi a su!brilda da 
serra - para a maior .parte deles. Mas 
houve qrurun se serutasse a Jogar as 

00111tas, etc. 
Quase no fim do dia, uma sardi

nhruda. 
,E, prura terminar, ca,ntámos, diver

timo-nos e foi o regresso a nossa Casa, 
onde tomámos a bioa, no bar. 

João Paulo 

Setúbal ... ~· 
•FtltRffiAS - Estarmos no mês de 

Setembro. As férias já se acabaram. 
Agora, o trruba.[lho e os estudos; en· 
fim, a ro:tina no.rmal da nossa Oa.sa. 

Foi giro ver esse .br.anre nas nos
sas peles! A aleg.ria das rerias, a,pós 

um ano de traba'lho ooonpensado com 
um mês de repouso, foi transprurente: 
<4Pro ano há mais» - dizem os peque
nitos. É assim em nossa CR$11.. 

ESCOILAS - As ohms já estão a 
a:ti.n,gi.r a meta fina:!. Pois, o ano 
lecllivo aa>ro:x,ima-se muito ~da-

ll de Outubro de 1986 

mente. Com setJe sailia.s ~ um con
forto nunca antes tido é de nos lison

jearrmos. 
·Como os leitores devem calouillalr, 

há muitas crianças com problemas de 

8jprendizagem e, coa:no llaJ, torna-se 
neoessáa-io uma coonunircaç.ão m.a:is 
direCJta, e assirrn maior número de 

professor-es p8úa um wwpo mais re
dll71i:dio d~ a.lhmos. 

.A,go:ra, resta o swoesso de~ todos! 

VliD!A RURA!L - O tom!Rste tem 
sido, p.o:r esta ailtUJ1111., a ta'l"cila mais 
dominante. A;pamlhar ®té ' dizer: 

Ghega! E~ depois, transp~rtado para 
a fábrica. Assim, é !POSSÍvel termos o 
nosso sustento. 

Camo sabeis, vivemos do nosso 

traibail!ho e da v:ossa rujuda. Não fica

mos à espwa qrue as coisas caíram 
do Oéu ... 

O esforço e dedircação ao tra:ba.lho, 

Iludo de bom que temos, é o nosso 
sustento e amparo. 

Tamil:>!éjm as vacas, por assim d!irer, 
em.con.trám-se ma:is Vlll.idosas. &tão 
não é que t&ri uma sru1a de ocrdenfua 
com lUJUJ.ej.os bem bonitos! Um equi
pan:nenlto bem ideail.iza:do! 

O luroro de Iludo é trumlbém dos 
v.a:qu'éros. .Pois as suas tar-mas en· 
cootram~ IEaJc:illitadas, .com uànla 

meoaniza.ção mais rá,pild'á para ~ 
de quatro vrucas. E o l'eite é condu
zido para um deyósiltlo ~roode, onde 
se consei'VIII.. 

IDESPOR"DO ComeQall'am • os 

treimos e esperamos ~dversário. Esta
mos di!\I)oStos a rodo. Somos amb!i· 
ciosos e de fo.rça físilaa ideal pam 
as ciTclll!lStâiJl!cias. 

Se estão interessados, não hesitem 
e escrevam ,pa1111.: Gru.po D~ortiJvo 

«'O Gaiato», Casa do Gaiato, 2900 
Setú!bal ; 0111 telefunean para o 23054 
ou para o 22745. a in.diootli'vo é o 

065, de Setúlbal. Ao ,[)I'etenderean te
lt'ionM, o mais oert.o é aos- sálhados 
pO'l' ser o <lia mais indioa.do. 

César Amante 

Lar do Porto .. 

CONF1EROOOM DE; S. FRAN!C'IIS
CO l){E A.SISIIS - Não é a primeilra 

nem a s~da vez que os nossos 
vicenrt,inos falam oom tristeza dos nos
sos irmãos mais necessitados. E desa

bafam. 
Sei que vale a pema continua.r

mos as nossas visitas. Tentarmos com
preendê-los ~ ajudá-los a en<:ontrar 
so'Luções para os seus prdblemas, mui

tas vezes c.om sacrifí10io; e, noutras 
ocasiões, notamos qtU'e nos estão a en

ganar; mas tudo fazemos prura os 

co:II:l(p.Teender, amando como Pai Amé

rico nos ensinou. 
Quantas Ve7Je'S, nas ho.ras de tristeza 

e desânimo, somQS impelidos a. con· 
tinu!llr em :frente! 

Uma das nJossas vicentim.as ao dar 
conta das suas visitas, diz: 

~Voc~s nem sabem como estou 
feliz. Depois da última reunião qrue 
tivemos, estruva decidida . a não ir tão 

cedo fazer as minhas yisitas. Como 
~ra dia de a fazer, resolvi ficar em 

))) 



ll de Outubro de 1986 

Novos Assinantes de «O GAIATO)) 
O G!AJilA'DO é ma.tilvo de re

~exão no seio das famíliaS e 
a mensagem traJnSI!Ilite-se de 
pails a fHhos, de atVós a netos. 

Allmeirim: 
«Inscrevi o meu uet,o n'O 

GAIATO, ape11a1s com cinco 
anos. Quando o .carteiro 1traz o 
jornal, grita de contente: -
É p'm mim! É o meu jornal! 

Soo avó dele., viúva há um 
ano, mas responsalbilizo-m.e 
pela assinatlwr,a. Peço tuma íOra
ção pam que Deus alumiie o 
seu caminlho.-

Mando f() n;ome ide mais um 
assinante, de sete anos, cujos 
p,ais se 11esponsaJbtti2Jam por 
ele.» 

LiSboa: 
«Jllil1to 1Ulln cheque JPara a 

assinatura de ... , que, desde 
muito pequeno, recebe O GAJA
TO ·em nossa casa - dos pais. 
Só que o tempo pass,a, agora 

casa. Pego no nosso jornal, começo 
a le.r, e sinto-me inquieta. !Peço ao 
~ qllle veniha comigo_ Uma veL lá, era 
serme1'hante confusão que tive difiouil.
dade em com,preender o que se pas
SB!Va. O pequenito ohorâva e dizia: 

- Mas eu quero ir. 

- Não vais nada, direm os pais. 

Quando a cailma voltou, fiquei a 
s!d:Je.r que tinham receihido uma cilf· 
oula.r a iuformll!r que o menino 
faria a CoiiiiUnJhão. Diz-me a mãe: 
- Ora vej~ a soohora que pensáiva
vamos qn1e ele tivesse desistido de ir 
à Cateqtuese e r~emos isto. 

Sentados, com o 1Peql181Úto j'umto 
a mim, e ao fim de muito conversai!'· 
mos fomO'S todos unânimes em que 

ifaria . a Comunih'ão. Era só 'Vista 

a alegria do menino ! Quando 
me deu um beijo disse-~he: - Afinai 
não te esque~eestes da nossa conversa I 
Como resposta, disse: - A senhora 
ihoje veio muito tar.de. Não conse~i 
responder! 

I.Ainda bem que S. Pkandsco de 
Assis e Pai Am'é.rilco me empllllfra
lfam ,para l'á ir!» 

Com as Mrias a:cabadas, as nossas 
reuniões 'VOltaram ·à normalidade, 
assim com~ as 'Visitas aos n<(}ssos 
irmãos mais necessitados. 'Estamos 
todos firesqruinhos para nova luta. 

Agora é a vez dos nossos tesoorei
ros - o Atrugusto mais a Germana -
lamentarem-se pomo vamos l.fazer 
frente às de~esas. Tem vmdo pO!UICO 

dos nossos Amigos! Pedem que 
mandem algumas miga1Jhinhas para a 
Conferência de S. Francisco de Assis 
ou Conferência do Lar do Porto. Não 
se esqueçam de nós, pois temos contas 
em atraso. 

1lENlH.A O SEU PiOB'RíE - Da 
assinante 26271 : -<~ei de ler a 
a!fllição de uma mãe a quem momelll 
uma filbin!ha e . que tem para mais, 
com o :fiuneral, uma despesa de 35.000$. 
J,unto ell!vio 1.000$00, para ajuda». 
'Em vale do correio, de LiSboa, 500$00 
prura ajrud.a do funeral daquela mãe 
alflita. Do Peso da Iillgua, também em 
vale, 1.000$00 para ajuda da repara
ção do carrinho duma doent"' que 
é de 20.000$00. A.nó.nimo, L000$00; 

600$00 da assinante 19117; mais 
1.000$00 de outro anónimo. 

!Bem haja pela a:jlllda qrue nos dão. 

José Alves 

casou e foi vi'Ver (para o !Norte. 
Por isso, O GAIATO deve ser 
enviado 1com o mesmo nome 
par.a a nova ~idênrcia. 

Peço uma iJlJOIVa assinatura 
para a lminha fillha que casou 
no mesmo dia do imlão. E 
quero :também manter O GAIA
TO em minha casa, em nome 
da miiJha fillia mais nova. 

Rezemos .uma oração espe
cial pelos jovell!S casais, lque 
j~ conscientes das respon
sabilidades qoo assumiram, 
mas precisarão da ajuda de 
Deus e de :nós todos - comu
nidade criSJtã - para que nJão 
se desY.Íem ld.o Seu caminho. A 
leitura d'O !GAIATO jajuda não 
só .a manter 'UIIll!a ligação viva 
com Ele, mas \Com os Innãos 
- de 1001jos problemas não nos 
1podemos alb.ear.» 

!Muther de Flé viiVa! Mãe · 
-cristã, cooSicroote e re$<)!llsá
v.el da StUa mi·ssão humatno
·dilvilna - até mesmo junto dos 
Pobres! 

.Amétr·~ca do Norte: 
<dlá muito que 1tenciono &r 

notícias, muito especialmente 
de meu filho - vosso assi-
nante ••• 

No entanW, ta 1iultla W'eta 'Vida) 
e, t1aln!tas vezes!, o descuido 
levam--nos a este destmazelo. 
Junto 1mt1 cheque para ~a assi-

' natum d.iO IP!auilo, que, aU.ãs, já 

está casado nesta .altura, mas 
pretende continuar a receber 
O GAIATO, embora com en
dereço ~diferente. 

Deus ·abençoe os meus lfi!lhos, 
ajudando-os a seguir pelo me
lhor caminho.» 

!Estes recados, tão O(P'OirbUIIlos, 
deveriam ser enroaixillfulldos! 
Fermento de ftamía.ias crilsrt:ãs -
pru-a levedar a massa. 

De 1Cas·teiLo BJ:'Iaillco, mais ~.e

ce~pt:ividade no seio da juJVen
rude: 

<dloje, venho 'com outliO pe
dlidp: Uma menina de .14 anos, 
cheia de ,Amor de Deus :estam
pado no rosto, viu o pequenino 
distribuidor d'O GAIATO à 
porta da igreja - e eu junto 
dele. Ficou radiante. A mãe, 
tambélm. Afirmou logo que quet
ria ser assin,ante do Jornal, pois, 
disse, «nem sempre vejo o me
ni!Ilo!» Os olhos da jovem brL 
lharam .. .!)) 

Outras __...ma::ncas da pr.ocissão: 
MIUiJtllls novas assinart1uras pedi
das diretctamentte pelos .ilnrt:e
ressaidos, sean ajuda de d:er
ceilros! O certo é 'que r:etceb.e
mos g:rarule qruwn:t:ildade por in
termédio de Ami1gos e Amigtas 
que não param e levam 
O GAlLA'I10 - -como U!1ll farol 
- a todo o lado onde é pos
swel. Oh~am. depois, listais 
redheadras de amor. A1guma.s, 

AGORA 
Cont . .da ii. a jpág. 

Este, pois, o inído com eles 
à fr.ente. [Jogo a seguir, lá do 
nor!destte: «fLâmpaJda Eterni
dade» -com 20 mill. De Tondela, 
um sa!ceooCxt:e. Graças a Deus, 
tetrnos sempre ·cOilJI10SIOO a1gwns 
saJcerdotes. Casa Louvado Seja 
Nosso s~nihor Jesus Cristo com 
20 mais 20 mais 20 mill.. <<lA.u
senlte mas não esqueciÇo da 
pnooissão.» Assim e para k nela 
seguem 6 mill. prura a Oasa de 
João e Judith. A haJbitual 
:presença dos t\mcionáll'ios da 
Caixa Têxltit Anóninnos: no 
Espelho da Molda e no Lar do 
Pomo. A v.irula, lhalb'itual, de 
M. M-A. L. com 5 mais 5 mil. 
Do Pooto, senl(pre preserute, 
M. M.: <<!Creio que oom e~a 

mitga:llhiLnJha f'Lca em 380 mill a 
minlha ~ccmJtribu,ição para a 
Casa da Paz. Vai devrugarinho, 
mas com muirt:a von1tade e mui to 
amon>. Mais M. L.. B31Ptisrt:a: 
<IDas mtinJhas ecooomias, para 
os All.litoconstirutores, envio 35 
mill». Assilnante 1201'5 conn 500 
escudos jpélll'la te1has. Do 27366, 
mill.. Mad:s pres·enças ami.lgas: 
M. L:; a «mãe que orê em 

' Deus»; Maria Cecfllia, de Olhão; 
Maria Po~ffrio; Maria Morais; 
Mana MaJoedo; assinante 14708; 
Maria .Amarai1.; M. Campos e 
Maria Camoso. Também M. A. 
<(prura os admill'á!V'eis e admim-

dos AutoconiSt·rurtJores». CO!Il
nosoo, pelo Montep.io Geral, M. 
Pereira e amigos com 15 mill.; 
Maria Isalbel, 5 mH; e Duke 
Monteiro, 100 mi1. Do assi!Il.atn,te 
21060, um c!heque e «os me
lhores votos pela c-omp1eta ex
tinçãJO da misiéria e da fome 
nlllm país onlde existJettn tantos 
reoursos mal <i!P!I'OVei.tados». 
QuWlta razão! 

Giestas floridas onde, antes, 
seams loiras! Quintas ao a!ban
dono! Com que di!l'ei,to, ou lei, 
aLguém é dono de terra qrue, 
por StUa oulipa, 111ão produz? 
Brarda aos oéus e é pecado 
oontra a fome no mUIIlldo. 

Mais a presença da Dr.11 Fe
ltcidade com quamro velas de 
15 miJ. ,Serão um telha:do. E 
fooha o assinante 29864: <<Ü 
Senlhotr é bom e faz marruvi
lhas, dá..nos sempre mais do 
que merecemos. Com o fi111ne 
propósito ide ajudar os que não 
têm casa, erwio dez mhl». 

l;>eus é louvado por alque1es 
qrue se eslforçaan por. pôr o 
Evangelho nas suas vidas. Ves
tido novo nas atVenidas de sol a 
suster as ondas Ide materialis
mo que aJmeaçam abafarinos. 
«Se hourver dez justos na 
cidade, 111ão a destruirei ean 
aitenção a esses justos» 
disse Deus. 

Padre Telmo 

discretas; ourt:ras, d'allma a 
tranS!bordatr! 

Assiln.a!lwnos mais uan t~iloo 
impo!1tante: O i~nteresse. dos 
Lei.Jrores, na procissão, pelos 
li'Vros saídos dos nossos prelos; 

. agora, espe'CiaJrrnen.rte o Canrti
nho dos Rapazes - de Pai 
Amériloo. Todos os dia!S despa.
ohamos remessas para V'áll'ios 
pontos do P.aís e do esttlran
geiro! 

Já que o e$1aço n'ão d~ para. 
mruis, aí temos uma breve pa
norâmilca de locais dOIIlde pro
ceder:am os novos Asstnatntes 
inscritos ullltimamente: Muitos 
do Parto e de Lislboa. Mais uma 
quléllnt~dme de Rio Tilnto, Coilmr 
brões, Mladaae!na, ViJ:a Nova de 
Gaia. Soma e segue: Par·ede, 
SiJ!ltra, Laiv.aJdores (Gaü.a), 08ls
tell .. o de V~de, S. Tiago de Ca
cém, Montiljo, Temnas de S. 
Vicenlte, Fonrte .Airlcada (Pena
fiel), Calnelas 'CEntre-os../R,ios), 
Ermeslim:J.e, S. Mamede de l1n
festa, Gondomar, Alvirnes, Ca
peila (Penéllfi.e1), BaJr•r.~ro, Por
timão, Sletúlbal, tCalsoois, Satnta
rem, F~gueira dia Foz, Mkan!de
la, Carnaocilde, Vi1ella (\Paredes), 
Damaia, VINa Nava de Famali
cão~ Sanlf<i.Ins (Feira), Espiinlho, 
Praia da Luz, Armação de Pêra, 
Venda Nova (Amadora), Mon
c!hiJqu.e, Braga, Monte Rea~. Va!l
bom (Gondomar), Sa!Illtar, Valla
dares, ManglllaiJJde, Recmei, 
Qumtã (Guimarães), Sernance
lhe, Canirlclo, Santa Marta (Pe
nwiell), .Mijó, Oliveira de S. 
Mateus, Santo Titrso, S. Pedro 
do Esrt:ori~, Paredes, S. Mai1tiinlh.o 
do CaJmpo, frianha-:a-Nova, Lou
sada, Porta:legre, Matosinhos, 
Sines, .Mlbergari.Ja-a-Velha, Mar
garide (q!Ure r:ko pão-de-ló!), 
Barcelos, Salruta Mari·a de La
mas, Porto de Mós, Loures, 
Coilm!bra, lPenafiai, Á.glueda, 
Ceira (OoLmbra), Frazão (Paços 
de Ferreixa), Trafuria, MO!Illte 
da CapwiJC.a, Cama!l'ate, Monte 
Estor.il, Samrt:o .A.Illtónio dos 
Carvtaleiros, Priscos {Brega), 
Tondela, Y.Ila Meã, Faro, Vila
rillliho (Lousã), Vtla do Conde, 
S. Ma!1ti!Ilho do Caa:npo ('Sanrto 
Tirso), Mog.adouTo, Medatn·c~he, 
Aivei·ro, Bragança, Soal,heira (S. 
Vicente da Beka), Sa:n1:o Antó
das !Areias, Gri1ó, An1cede, 
Sanrta Iria de AzóiaJ, ÉVora, 
AJlJVer.Cia, Mari!Illha Grande, To
mar, !Campo (Viseu), v.ma Frrun
'00 das Nruves, Co:nt1çô, Vita 
Boa de Qui.tr,es. &ança: Baris, 
EstrasbW~go, Thiais, Vill~e d' Au
vray, Troam,, Gien, Breuiililet. 
Willliams Lake, Carraldá. Bmsm: 
Rio de Janeiro e S. PaJUlo. New 
York, Estados Unidos da Amé-
rrica. 

Júlio Mendes 

ASSOCIAÇÃO 
dos Antigos Gaiatos 

do Norte 
Convoco rtodos os sócios 

para reuniram no próximo dia 
25 de Outubro, às 14h, na Rua 
D. João IV, 682 - Porto, com 
a s~guiJnte ornem de tralbaiihos: 

- IIllformações;. 
- Assunltos de. illllte~esse 

para a Associação. 

José Lemos 

OGAIAT0/3 

DOUTRINA 
e Quem seria que deiocoo, 

na Coiünlbra Editora, um 
pote de OO!Ill!POta delicadís
sima .(eu prcxv~), c~paz de i..r 
à mesa dos relis?; e que ct.ei
xârrnos logo a!Cima em casa 
de U!llla viú'VIa doerute - três 
vezes railnlha pelo sofirimen
to! Não mata a fome nem 
adi.runrt:a. a vida de n1111íguém, 
esta lamlba.Jike; e seria arté 
sem vall.or nenlhrurrn, se não 
víssemos ne'la o Siilna3. de uma 
alma muito ,grande, seg:ura
manrt:e anãe de fill!hos, qrue 
r~al'te pelüs !Pobres dos 
mimos que faz para ~es, 

para que o nosso Bom Dews 
tamlblém reparta~ 

e E, ·na Gráfica de Coilm-
bra, um lindo pacote de 

coisa~ doces (eu .abri) que 
esteve em nossas mãOs ape
nas dois minutos, para .logo 
tomb311' ·no !(<aqui tem pa1'1a o 
seu -doen1tEm! 

e E aqueda pequena moeda 
de prata, qrue a.llgu:ém na 

Cont. na 4.4 pág. 

Os nossos livros 

Liwos da aJUtor.ia de Pai AmJé
ràJoo: 

- Pãlo dos Pobres (quatro vo-
1urrnes); 

- Obra lcJJa Rwl; 

- listo 1é a Casa do Gáiato 
(klois vd1umes); 

- B.arredo; 

- ~ de Colomlb:o; 

Viagens; 

· Doot:rina (três Y.oilitrmes); 

- Cantinho dos Rapazes; 

P.róximaJ OOÍ!Ção: Notas da 
Quinz~ 

Doutros aJurt:ore:s: 

- Subsídiiios par~ ,o estudo do 
pensamento pedagógico ® 
Padre Américo, Dr. João 
Evali1Jgelista Loureiro; 

-Calvário, Paidl'e Baptisrt:a 

~esg<Ytarlo ); 

- A Porta .Aberta - ·~edag&- . 

gia oo Padr~ Américo -
Métodos e vida, Dr. n Maria 
Pallmtra de Morais P.ilnto 
Duarte; 

- O Lodo e as Estrelas, Padre 
Telmo Ferraz. 



TRIBUNA de COIMBRA 
+ Na matnlhã de sábado vol-

tei ao «lbairro». Foi uma 
óV•isitba superfilciat Não enrtrei 
em casa nenhuma. FJUi ver o 
eXterior. Tinha dhovido e o 
tmnpo ameaJÇava mais chuva. A 
humildade do terreno e das ca
sas sem esgotos faz.ia peque
ntnos regos pela encosta 
abaixo. Fiquei tolihido e não 
consegui enrtrar ·Eml casa de 
nilnguém. 

Ao fiundo da longa esoaditaJ, 
cada vez mails destru:ílda, en
c<mtrei um grupo de hO!lll!ens 
a preparar massa para €11!Dher 
unna vi.ga. Nova casa vai nas
cer na encosrta ilngreme! Vdlrtá
mos a ~alar nas sete fumílias 
virzinlhas 10om vin.re e ruma 
criaJnças. ·Famfl.ias qrue, só por 
Si, não são capazes úe mudar 

DOUTRINA 
Cont. da 3." pág. 

Ba11xla me de~ou cad..r na·s 
mãos, resposta mi•steriosa a 
idênitica moeda que naqrue1e 
mesmo linsrtaJil:te eu deimm 
cair nas mãos dJe outrem! 

• São tm.nsacçõe,s 'fei.tas ao 
ar livre, sem aluguer Kle 

casa nem imposto ... , para 
assim .dar por inteiro tudo 
qJUJallto se recebe. É uma 
~uma swida, feita de balas 
certeiras .direitin!has .ao ..eora
ção. Não' matam ninguém, 
mas são tantos ros feridos! •.. 
Oaam por terra, magoados, 
que o aleanee das 'balas é se
gredo de iniVenção; Krupp 
não as fez •assiim! 

I · e Não sei bem se é a vilu~ 
vez q!Ue vem bater às 

nossas portas ou se é esta 
que se prende nas mallhas da 
ortfattldade, que J.laif'a é a se
mana que se não oocoo.trem 
os doils namorados a:traíldos 
por lágrimas irr.mãs, ft.'lhas da 
mesnna desgraga: ruma, no 
mudto que .predsa; outra, no 
poooo que pode dar; e amlbials 
ohoram a mesma dor! 

e Não ~temos ·lugar ~o-
·l!hldo, nem hora certa de 

rendez-Nous; fala-se onde 
cal!ha - •nJlaS, becos, esqui· 
nas, portais .e .até na casa 
dos outros - que por não 
tetmOS nada entramos em 
c,asa de toda a gente,. São 
tudo casos urdidos na teia 
do mundo, .que deixam ficar 
vidas sem t1ilm.onetro nem 
abrigo: «0 ·ÚJliiCO .fiilho que 
me ganhava pão, está na 
cadeia; e eu lall~ o queria 
ao .pé do pai, no 'cem.itériob~ 

e A gEmte €11Xít.tga as 1~-
grilma.s e fdlca a rezar 

bamnlho, pama que estas Wú
vas 1Jeniham a sorte da de 
Naim, encontrando na SIUa 
via dollorosa o mesmo Jesus 
Nazareno a 'iimlpera!f·fues o 
noli flere: não clhóres mais! 

ÓDo liv.ro Pão dos Pobres - 1.0 vol.l..) 

das barracas onde nasceram e 
oncle h-ão defilnhando. Falámos 
dos esgotos que hã mruito estão 
prometidos e que, no dizer 
daquela genlte, iriam evitalr os 
desaibamentos de tef!ras q!Ue 
têm su'cOOido clrd.ilcamentte. Re
cordei com eles a destruição 
da fossa IQIUe há 3ltlJOS nos cus
tou tanto como !Uma easa nova 
e foi levada por uma §I'ande 
e:nxuiTada e !JliU:I11Ca mais apare
ceu. Ao 'lado continua a correr 
o esgoto de fossas eorn canos 
enJtupidos. Mosqruitos e bi.IClha
raJda dominam aque1e aJmbiente. 
Calda um terri que se defender, 
se for capaz. Vão perdendo a 
e~perança. · 

Na enJcosrta do out:lro lado, 
um grU!po Oll.ihaJVa para paus es
petados no chão e postos ao 
a!lto. Nova barra1ca está a nas
cer. HaiVia tálbuas vell:has ao 
lado. É mellh.or a ba>rraca de 
tálbuoo vellhraJs do que v.1v,er ao 
relentto. 'Lá denrtro rvão~e defoo
d·endo :com pa[péis e farn-apos. 

Tenlho sonlhaldo que Coilmlbra 
hâ-tde acO!l'ldar e há1de ir ver 
aq!Uele lrugar de muitos márti
res e satnltos. É m!Uito pett-iiillho 
do Campo Sanrto oode reporu
sam os restos dos nossos mor
tos. nm.lho sonlhado q'll'e no 
próximo ano, Oentenário de Pai 
Américo ___; que tanrto ali so
freu e amou - a1quele balirro 
vai torna~r-se mais h!Umam.o e 
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ti'<la para: retrocessos ou fonte 
de tentaçãles. Depois, jrulganuo 
as pessoas que fizeram obra 
me11iltória, acalbam ,por nos so
brecaJ.'ll1egar nas pre01C1l.l{Pélções e 
tPro]jlemas inerentes à forma
ção do caráJcter dos q!Ue che
gam até nós. 

Nas nossas Oasas hã prmd
pios estJalbelecildos para a atri
buição de a!Donos ou objectos 
de uso JPessoa!l aos Rapazes. 
Não .raro, ne1'i.:mnente, !há 
Amtgos que sem nos iConsul
tarem passam por cima de tudo 
e de todos, dalnrlo aos seus 
«ipTeferidos» o q.ue 1hes apetece, 
esq!Ueoenldo q!Ue nem sempre 
são os mais simpárt:i1oos ou in
sinumtes os que mali.s mere
cem, antes pelo co:ntrâr·io. Por 
isso, 'Pai Amérilco eSicreveu: 
«INuJllca nliJn!gulém deve entregar 
dilnlheiros ()lU vaJlores aos nos
sas rapazes, pessoaJlrrnenJte». iE 
mais: <<Não é arrritgo de Portu
gall aquele ou aquela que dhama 
à sala os meus raff)azes p~a 
fialar com eles, antes de pri
meiro failar oomigo». 

Os respoosárveis da Casa é 
que devem ser os juízes a deci-

. dir. :A idade, o compo:M:amento 
e a necessidade objeotiva de 
cada Ralpa:z são fadtores a 
consklerar, que só quem co
nhece os joven·s está halbi'litakio 
a discerniT. 

As vezes, nas dálditvas feitas, 
cometem-se autêntkas a>rbitra
riedades e não se tem em vista 
a índol1e da Obra, que é pobre 
e não pode a;limenrt:ar <rmeninos 
bem.», brurguesimlhos à maneira 
dos crii!Jérios do mum.do, orioo.do 
hálbi..tos illlcomu>ortá.veis para as 
nossas posses e i!n1compaJtítveis 
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mais i:rmão. <<1Alque1es que têm 
ouvildos de OUIVilr que. oiçam.» 

+ No domi.ngo, no film da 
Enroarilstia, fui visirtar aqlll'e

le acampamento de famílias 
cilganas. Aquela hora os ho
mens e as mães não estavam. 
Tinlham ido à vkla, à cklade. 
Estavam mulirt:as criooças e 
j-ovens. Um remo a!J)arente
mente diferenre mas em tudo 
ilgual ao nosso. Viidas dheia-s de 
all1Siedades. 

De tooo aquele !Pequeno 
mUlllldo só ltlrês Nt~Pàri!guililihas 
frequentam a Escola :Rrimária, 
Disserattn-me que foram todos 
baptizados na igreja, mas ne
nlhum ifirequenrt:a a Catequese 
ou .patti!Ctpa na fuoa;l'ts·tJia. 

iPel'gumrt:araan .. me: «Você é 
ourra?» E eu disse que sim. Fi
zeram muirtas pe!igruntas; e per
gurntas muito variwclas. Pergoo
taram pe1o Padre F:raJllJCisco. 
Estão à espera de quem os ame 
e os ajtUde a eilJOOOtrar e camdr
n'hlar por caminhos de promo
ção. Quem se oferece? 

Recordei os dois versos da 
poesia que decorei há muiltos 
anos: 
<@obires de pobres s·ão pobre

[Zlinihos! 
Allmas sem lal'1es, arves sem 

[niiillhos!•» 
V OILtei pelo mesmo carminlho 

.com passos lentos, braços- calÍ
dos, a pedir ao nosso Bom Deus 
qrue despeite all'glllém mais que • 
se dedilqrue à Fanu1ia Cilgana. 

Padre Horácio 

eom a índole da Obra. Para lã 
do mais ihâ que ter sempre em 
CO!lita qrue q!Uanto mais se tem, 
mais se quer e que, numa massa 
de gente oomeros·a, que à par
tilda se viu prifvakla do normaJJ., 
há que fazer uma certa apren
dizagem da posse e do uso das 
coisas, proOU!ramrlo evilta!r dis
crimilllaçôes. 

AJqui, :há a1110s, a'lgrulém que 
muirto ,prezamos, simpaltizalildo 
com detemninaJdo Rapaz, lem
brou-se de lhe oferecer uma 
prenrla a tim.illo do <(lmcllhor 
estudante»! Ora o beneficiado 
titn'ha reprwado, 'havendo ou
tros moços rpassado de ano! 
Por vezes, há crianças que re
celbem dois e três re!lógios, que 
qru•erem fazer seu_s, Mnda antes 
da ailltu·ra j:u.lgalda conveniente, 
pela idade ou caa>aciklade, en
q!Uanrt:o allgll!ns aguardam a 
opor1rulnildarle, já credores ou 
necessitados de ta!l regalia.. E 
aftié, .!Porque .não dizê-<lo?, jâ rtêm 
dfel'ecido rel6!gios a crtanças 
q!Ue não saibam ver as horas! 
Isto para não f.ailar em rádios, 
gilra-discos e outros o'bjootos 
caros, a polllto de, se o deilxás
semos, transformar a Casa do 
Gaiato .num ,co1Jégiozi1Ilho de 
menilnos Tiloos! 

Pensamos, !Partill'h:anldo um 
poUico do nosso viiver, ter dado 
a: noção das difiooaldaJdes que, 
às vezes, os nossos Amilgos, 
embora dheios de boàs inten
ções, nos vêm ~r. Quem é 
responsãtvel por UJina Casa do 
Gaiato sofre frequ,en.rtemente 
dores de calbeça €SlC!Usadas. Por 
favor, deixem1r1os govem·ar a 
baoca, na certeza que procura
remos ser justos e raz.oávei.s. 

ConUnho dos Senhoras 

Mais uma vez nos I'leun:imos 
em Retiro. Agora, em Pena
cova. 

Mais uma vez o Senhor nos 
mtmoseou. 

Viemos do Nonte, do Sul e do 
Centro do País. 

Oamilniheiras em romagem de 
um mesmo ideail, ao encontro 
do Senihor pana tentarmos dá~lO 
a cooheoer mais e mellhor, não 
tanto com pa~aiVras mas oom 
o exemplo. 

Agradecemos ao Padre Te1m.o 
a dedilcação com que nos alcom
panlhou e ao Padre Jerónimo a 
maneira como nos transmitiu 
a foci!l~dade de entrar em C{)(ll

tadto C<.ml o Mes·tre, e reailçau 
a nr0ssa missão de Mães de tan
tos arband0111ados. 

Pulnlhamos em prátiloo. a sua 
odenltação: tfazevmos coisas 
pOUICaS, pequ~as e :POSSÍlV'ells. 

Queria dirilgir um a!Pe!lo aos 
jovens: Deiíxarem;ge lavar pe1o 
Dirvtno Espílfito Santo que faz 
maraviLhas não só aos qiUe 
constituem famí!l.ia, mas tam
bém aos qrue de qualquer outro 
modo pr.oomam ser ag.radâveis 
a Deus. 
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Não está certo que um velhi
nho sad.a de casa alta mad!lu
gada e ga!Lgue a pé perto de 
vitnte quiMmetros em bll!Sca de 
reméldios pa!fa a mulher que 
deixou a:camada, como aconte
ceu Ullli dia desta semana -
como ac<mtece semelharntemen
te tantas vezes. No regresso, 
ao amaiJ.io qU'e levou, teve de 
subtrair quat•rocentos escudos 
para os doi:s transpovtes q!Ue 
houve de tomar por não aJguten
taJr a camimlhada. 

E se não é por !femédios, é 
p.or roupa. E se não lé por esta, 
é por outras :carênlcias. Não 
hã dia em que não compar.eça 
a1gU'é:m. E dias há em que é 
um autênlti~eo desfi:le... e :um 
desifa]qtue nos afazeres de quem 
os atende. E, pior, é que com 
v·endarleiros carenciadas, .se 
misturam aportUJilistas - e 
nós não esltamos em condições 
de d~stinguir o trigo do joio. 

Ora, sim senhor, na medida 
das nossas possilbiliklarles, nó'S 
queremos reparrtir, nós r~arti
mos. Mas hruvd.a de ser com os 
gr.upos re,presentativos da a1oção 
caritatióV'a de cada paróqruia; e 
estes distrilbuiriam lã pelas ver
dadeiras neceSISiildad·es que mui-

Hã tanto que faz.er neste 
Mundo!: Dar as mãos àqueles 
que vi:vem à nossa voUa, àque
les que têm fome de oarinho, 
de um beijo que nunca ·rece
beram de llÍlillguiém. Muita coisa 
a fazer! 

ISe nós compreendêssemos o 
Evangelllho, com Ele e n'Ele, en-
COIIlrtráJvamos truldo. · 

Mas somos como aquela se
nhora que ao abrir, certo dita~, 

o Flvamgelho à sorrte, Ilhe wpa
receru a frase: «Vai, vende tud.o 
o que tens e segue-Me». E1a~ 
estreaneceu e d'isse: - Enga
nei -me na página! 

Não hesitem. É belo darmos 
a vik:la, gratuitam.enJt:e, àqueles 
que não têm nada nem sentti:.. 
ram o oari.:n!ho, amizade e felli:
cirlade (como nós) de termos 
bons pais. 

Um dia estava a fadaT do 
amor dos pais paTa com os 
fillios e aJJguns dos pequenos 
pergumrt:aJram: - O que é isso?! 

Se a'ligulém se sen.tJilr cihama
do(a), venha para a vinha: <~ 
messe é grande e os operários 
são JPOUICOS». 

Maria da Luz 

IICADA FREGUESIA 
CUIDE 

DOS SEUS POBRESll 
to melhor do que nós podem 
e devem con.\hacer. kssim acon
tece com uma paróquia viziJniha 
onde o pároco ldhamou a si 
este serviço dos serus PdbTes. 
As vezes, amda aa>are!ce aí 
a:ligrum mal infornnaldo ou mais 
atrevido, mas esse vdlta de 
mãos vazias: - Vá à sua pa
róquia e lá lhe farão o que 
pulder ser. 

'Esta eX!c$Ção devia ser a 
r~a. Onde há Vilcentitnos, af 
estâ o grupo idóneo pa~ra esta 
aic<ção. E se não houver ,Con
ferênlcial instituída, qrue se cons
titua um gr:upo que assuma 
esta dbl!'ilgação. E então é esse 
gnu(po, deviklamente JcTeden
ciado, qrue vem e procura, 
dentro do que nos for possível, 
o qru.e é nacessário aos seus 
Pobres. 

Menos canseiras, menos 
tempo perdido e mais justiça. 

Padre Carlos 
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