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23/5/93 

- Cautela com 
aquele buracão.', 
disse a irmã Amélia 
ao chegarmos perto da 
casa de Papá Miguel. 

Papá Miguel é assim 
como um pai na comu
nidade dos cristãos, 
Já na periferia do 
bairro da Carreira de 
Tiro. É carpinteiro 
com banco e ferra
menta - mas sem 
111adeira ... Prometi 
trazer das poucas 
táb,uas que nos restam. 

E ele, a esposa, os 
filhos e mais quatro 
velhinhas!, ali recolhi
das. Quanta ternura 
nos semblantes, nas 
paredes de adobe, no 
chão térreo e no 
quintal onde se faz o 
leite para a avalanche 
de crianças - que 
logo aparecem. Cada 
uma traz o seu pau ou 
cavaca para o lume. 
Não esquecem, eles 
sabem que sem lume 
não há leite. Tudo 
numa ternurazinha 
que os grandes do 
mundo não sentem 
nem compreendem. 

Depois do leite 
fomos ver o Minguito, 
menino de cinco anos 
que, depois dum 
ataque dos guerrilhei
ros, ficou perdido no 
mato e um bom 
homem que o encon
trou trouxe para o 
bairro. Mesmo hoje vai 
ser o nosso mais peque
nino na Casa do Gaiato. 

Passamos a seguir 
pelo tio do João e do 
Santo. Mais dois. O 
João, de cinco anos, 
tem a barriga inchada 
da fome e das bichas. 

Que contentamento o 
deles quando se vêem 
dentro da carrinha pelo 
bairro fora! 

24/5/93 
Comovido, profun

damente, assisti à 
primeira refeição dos 
nossos três novos ... 
Sentadinhos nos ban
cos, a medo, pousa
ram os bracitos na 
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o nos.so Jomal 
Campanha de Assinaturas 
nas Igrejas do Porto 

N
ESTE tempo de férias e de dispersão nas 

comunidades paroquiais, também faço 
pausa na Campanha de Assinaturas 
que, desde Janeiro', me trouxe de volta 

às Igrejas do Porto por onde não passávamos 
há mais de treze anos. Foi um regresso feliz 
pelo carinho com que, em nome da Obra, 
fomos acolhidos pelas comunidades, seus 
responsáveis à frente. Por esse bafo de 
fraternidade que tanto nos reconfortou, um 
bem-haja muito amigo e suplicante da 

· recompensa de Deus para todos os 

gestos de caridade de que fomos alvo. 
Fundamenta esta Campanha - aliás 

começada há muito nos arredores do Porto e 
em outras cidades aonde os nossos rapazes 
iam e em muitas outras terras aonde nunca 
tinham ido - fundamenta-a o propósito de 
substituir a distribuição avulsa d'O GAIATO 
pela assinatura dele, modo de o fazer chegar 
às mãos dos seus leitores que sempre privile
giámos. 

É que as ruas das nossas cidades são cada 
vez mais pejadas de tentações para os rapa
zes. Os próprios compradores, por bondade, 
sem dúvida, mas mal avisados, põem nas 
mãos deles quantias que não podemos 
controlar; e a «sociedade de consumo» tem 

artes, tantas e sempre novas, para aliciar 
(agora até as «lojas dos trezentos»!) que é 
necessário ser muito forte para resistir. Por 
isso - compreendendo, embora, e agrade
cendo a pena manifestada por muitos amigos 
que gostavam de receber o Famoso das 
mãos dos nossos rapazes - a decisão é 
irreversível: Campanha de assinaturas 
avante e recuo na distribuição avulsa. 

Esperamos que no fim de 1993, no Porto, 
permaneça só a chamada «venda de sexta
-feira» que decorre nos Bancos, Empresas, 
Câmara Municipal, Tribunais, Caixas 
de Previdência, etc., onde os pequenos 
vendedores têm os seus clientes 
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ENCONTROS · 
em Lisboa 

Sairmos da pobreza 
para o desenvolvimento 
passa pelo trabalho 

N
o dia 11 de Junho os nossos rapazes que 

frequentam o Liceu entraram em férias. Faça
mos contas: As aulas começaram já Outubro 
era nascido, férias de Natal e Páscoa, mais o 

Carnaval e algumas paragens de avaliação, o ano 
escolar não chegou a ter sete meses de aulas. No 
entanto, agora estamos lançados em, pelo menos, três 
meses e meio de férias. 

Não me parece o momento de brincar com a frase 
de que somos um país de férias. Também não tenho a 
pretensão de alterar as coisas. Isto é mais o meu jeito 
de desabafo porque não me consigo confonnar com 
este estado de coisas; sobretudo, quando todos os dias 
me enfrento com a situação de procurar que os nossos 
miúdos ganhem hábitos de trabalho, de seriedade no 
que fazem - e lutem por sair das situações que 
geraram a sua estadia na Casa do Gaiato. 

IVIC>ÇAIVIBIQUE 
Antes de mais, admiro os professores que conse

guem trabalhar no meio de tudo isto, ultrapassando as 
frustrações de deixarem metade das matérias por dar e 
terem de avaliar um aluno, às vezes, com tão poucos· 
dados. 

Dia da Criança Africana 
· 16 de Junho- o Dia da Criança Africana. 

Os nossos rapazes receberam um convite 
para participar de um estudo'dos Direitos da 
Criança, com o objectivo de uma votação 
final, entre crianças de outras instituições, 
escolhendo o que acharam mais importante. 
Aceitámos. Depois, ficámos preocupados em 
falar de tal assunto, pois tudo contradiz a 
vida que tinham e muitos deles levam ainda 
hoje. Mesmo sabendo as difíceis questões, 
resolvemos começar a preparação. A reacção 
dos nossos foi como esperávamos. O Diogo 
(6 anos) levantou-se e disse: «Eu quero 
saber porque estive preso e fui espancado 

pela polícia». O Joãozinho: «Porquê uma 
criança, quando está à procura de comida no 
caixote do lixo, é metida no camião e despe
jada na lixeira? Porquê um menino quando 
está sujo na rua deixa de ser criança? Porquê 
uma criança quando está a donnir na rua, a 
polícia apanha o dinheiro e depois bate a dizer 
que a gente roubou?» O Alfredo: «Porquê os 
trabalhos da criança não são respeitados?» 
O António Mabunda: «Porquê os pais expul
sam os filhos? Porquê os pais abandonam os 
filhos?» 
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Fica-me a pergunta sobre a aprendizagem que os 
alunos fazem. Sei que a regra agora é passar. Não quero 
pensar nos frutos desse «deixar passar», como não quero 
acreditar na história que me contaram como verdadeira: 
Numa reunião de professores, um deles perguntava a um 
técnico do Ministério que a dirigia: «Tenho uma criança 
com dez anos na minha sala que não consegue ainda ler 
nem realizar a mais simples operação. Deve transitar 
para a segunda fase?» Resposta: «Claro que deve, 
porque toda a criança tem direito a ser feliz e a não ser 
desligada dos seus colegas» .. Parece-me uma maneira 
demasiado simplista de resolver a situação. Não entendo 
que felicidade é esta que se consegue só por se passar 
mesmo sem saber. Como vamos integrar este menino no 
mundo do trabalho se um dos quesitos é a avaliação 
escolar!? Aumentar o número de anos de escolaridade 

Continua na página 4 
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~onf~rênci~ 
a~ ~a~o a~ Sou~a 

ÚLTIMO REDUTO -
Uma Conferência Vicentina 
deveria ser o último reduto de 
quem precisa ... Até acontece 

· sermos abordados como se fôs
semos uma entidade oficial! 
Esclarecemos com simplici
dade, mensagem adequada para 
não haver confusões: somos 
um movimento de leigos inseri
dos na Igreja, sem nada que os 
distinga dos mais. A não ser a 
humilde missão em que volun
táriamcnte estamos investidos 
- ao serviço dos Pobres. Pro
curando suprir, na medida do 
possível, quanto a Família não 
possa fazer cm prol de familia
res carenciados. 

TEMPOS DIFÍCEIS -
Vêm lá tempos difíceis!, 
segundo os meios de comuni
cação social e não só. A Europa 
sofre a maior crise económica e 
socia l dos últimos quarenta 
anos. Milhões de desemprega
dos! 

Há dias, em amena conversa 
com um homem público duma 
terra que o boom do granito 
transformou rad icalmente -
no ser, estar e ag ir das suas 
gentes - lembrámos o gravís
simo problema das regiões 
monoindustriais (passe a 
expressão) como o Vale do 
Ave. 

Os responsáveis da res
-publica têm obrigação de ser 
grandes motivadores do desen
volvimento equilibrado, a todos 
os níveis. Exactamente para 
que não haja legiões de desem
pregados por derrapagens no 
ci rc uito económico, nem 
Pobres- vítimas da recessão. 

Há que não abandonar o 
sector primário - a Agricul
tura que nos dá o pão ... ! Diver
sificar empresas. Fontes de 
produção. Desenvolvimento 
(integrado) que evite migra
ções. E beneficie mais o 
Homem - o equilíbrio social 
- do que o lucro fáci l. 
Doutrina Social da Igreja! 

PARTILHA- Assinante 
2331 I, de Setúbal: «}unto um 
cheque para os Pobres. Tanto 
dinheiro mal gasto, np nosso 
País, e poucos se lembram de 
ajudar os que precisam!» 

O costu me, do assinante 
17258, de Baguim do Monte
Rio Tinto- para uma renda de 
casa. O dobro, do assinante 
4395, de Vila Nova de Famali
cão, «magra contribuição para 
o muito que têm a fazer» junto 
dos Pobres. Todas, elas são 
ricas quando saem da alma, do 
coração- diria Pai Américo. 

Mais um cheque valioso, do 
3$Sinante 28465, «para a Con
ferência do Santíssimo Nome 

!)0 

de Jesus e para O GAIATO 
bálsamo nos tempos d'hoje». 
Outro, da assinante 113, da Rua 
Eugénio de Castro - Porto, 
«sufragando a alma de meu 
marido e como prenda no dia 
do seu aniversário (teria 83 
anos) para as necessidades 
mais prementes dos vossos 
Pobres». A grande Força do 
sacramento do Matrimónio! 

I PAVO DE SOUSA I 
EXCURSÕES - Temos 

recebido muitas! No dia 20 de 
Junho, a da Janota, sempre 
l!gradável para a comunidade. 
A tarde juntámo-nos para ouvir 
música. E ofereceram uma 
merenda. Obrigado. 

Doze mil , da assinante 8451, 
de Vila Nova de Gaia. Cinco 
mil, da assinante 14493, da Rua 
da Boavista- Porto. Presença 
assídua! Mais dez contos da 
«Avó de Sintra». 

CRISMA- No dia 16 de 
Julho, na nossa Capela, um 
grupo preparado pelo Eng. 
Manuel Mendes receberá o 
sacramento do Crisma minis
trado pelo senhor D. Júlio -
Bispo do Porto. Será um dia 
muito feliz! 

PISCINA - Finalmente, 
com grande esforço do Neca e 
do Quim-Zé, os seus grupos de 
rapazes procederam à limpeza 
interior e exterior da piscina. Já 
está cheia para tomarmos 
banho nestes dias cálidos 
de Verão. 

Em nome dos Pobres, muito 
obrigado. 

Júlio Mendes 

CATEQUESE - Termina
ram as aulas de Catequese. 
Agora só falta avaliar os que 
estão preparados para receber a 
primeira Comunhão. 

PRAIA DE AZURARA -
Os arranjos da nossa Casa, na 
praia, estão quase prontos. 

Associação dos Antigos Gaiatos do Norte 
CONVÍVIO ANUAL - Mais um ano 

passou. E aí temos o nosso habitual convívio 
anual. Pelo entusiasmo que reina à nossa volta, 
quere-nos parecer que será um ano de ouro da 
Casa do Gaiato de Paço de Sousa. 

Sentimos que a presença de antigos gaiatos e 
seus familiares, de toda a comunidade da nossa 
Aldeia e os nossos Padres, será memorável. 

Só agora encontramos a razão de tiio grande 
entusiasmo; e, afinal, era tiio fácil descobrir o 
porquê da enorme quantidade de adesões, 
vindas de todo o país e estrangeiro! Querem 
estar presentes no Convívio de 18 de Julho, 
em Paço de Sousa. Meio século. Uma vida. É o 
rememorar do crescimento de toda a nossa 
Aldeia. É o rememorar dos milhares de 
companheiros que por cá passaram. É o reme
morar de todos os nossos Amigos que contri
buíram para levantar esta grande Obr&. É o 
rememorar de todos os continuadores: os 
Padres da Rua que, na centelha divina que 
sempre acompanhou Pai Américo, consegui
ram, através de árduo e penoso trabalho, com 
entrega por inteiro das suas vidas, fazer 
crescer ainda mais o legado deixado pelo 
Fundador. 

Nós, antigos gaia tos, estaremos presentes 
porque somos o testemunho autêntico da Obra 
feita. Nós vimos crescer, pedra sobre pedra, 
todo este milagre de Pai Américo. 

Para que a data se torne mais rica, no dia do 
Convívio iluminará mais uma estrela no Céu a 

favor da Casa do Gaiato: a celebração da 
Missa Nova do Padre Júlio Pereira, novo 
«Padre da Rua». 

Este Convívio, que relembrará os 37 anos da 
partida de Pai Américo para o Céu, será um 
infindável rosário de motivos de júbilo para 
toda a Fa mília dos Gaiatos. Reinará uma 
grande alegria. Será a maneira mais simples 
de lhe agradecermos, e aos «Padres da Rua», 
tudo o que fizeram por nós; testemunhando, 
assim, a gratidão e o nosso continuado apoio. 

Para melhor podermos saborear a festa, 
gostaríamos que só estivessem os gaiatos e seus 
familiares directos: esposas, pais, filhos e 
namorados. E se ·não tiveres transporte avisa. 
Diz as pessoas que tens e providenciaremos a 
tua deslocação. Não faltes! Traz um bolo ... 

Programa: 9,30 h. - Concentração à porta 
da nossa Aldeia com a entrega de um auto
colante a colegas e acompanhantes. 10 h.
Provas de atletismo para miúdos e miúdas até 
aos 12 anos e «VelhinhoS» até aos 70 anos, e atri
buição de lembranças. 11 h. - Deposição de 
um ramo de flores na campa d e Pai 
Américo. 11,30 h. - Missa presidida pelo 
Padre Júlio Pereira c concelcbrad<I por outros 
«Padres da Rua». Depois, o almoço. À tarde: 
Conversa focando aspectos da União das 
Associações e um acto de variedades. No local 
haverá pagamento de quotas c inscrição de 
novos sócios da Associação. 

Fernando Marques 

SETÚBAL 
Festa 
do Corpo de Deus 
na Casa do Gaiato 
de Setúbal. 
«A vida religiosa, 
em nossas comunidades, 
seja o centro.» <P•• "''""'co> 

Eis o grupo 
dos que receberam 
o sacramento 
do Baptismo e a primeira 
Comunhão: 
Em cima-Miguel, Vicente, 
Bruno, Mónica, Osvaldo, 
António e Pedro. 
Em baixo- Pedro 
Gabriel, Nélson Fialho, 
Artur e Lúcio. 

O Júlio Silva e o «Vira
-Latas» prepararam novas 
camas para a nossa residência. 

O primeiro turno já seguiu e 
é de crer que toda a gente se 
porte bem e venham com mais 
saúde - dessa praia maravi~ 
lhosa. 

«Vitinho,. 

Notícias 
,, de Mo~ambique 

TRABALHO - Têm sido 
dias de muito trabalho! Os 
nossos mestres estão sempre a 
exigir. Quem dera todos enten
dêssemos o seu valor ... O 
nosso Padre José Maria deseja, 
a todo o custo, construir a 
nossa Casa. Pequenos e 
grandes vão à pedra, na serra. 

MACHAMBEIROS 
Estão muito preocupados com 
os ratos! Precisam de colher os 
tomates rápidamente. Diária
mente, os nossos velhotes, que 
ajudam na machamba, apanham 
muitos para preparar o caril. 
' 

A VIÁRIO - Começámos a 
recuperá-lo. Daqui a alguns 
meses teremos frangos e ovos 
para a nossa alimentação. 

ESTUDO - Os professores 
não perdoam nada! Os deveres 
de casa vão até às dez horas da 
noite. Durante o dia é trabalho 
e estudo. Só os «Batatinhas» 
estão livres. 

FUGITIVO- O Paulo, que 
fugira, resolveu voltar. Chegou 
ansioso por trabalhar e estudar. 
No primeiro dia de aulas até 
chorou porque já não sabia 
nada! 

SAÚDE- A malária conti
nua! O <<Resochina» não fa;z 
efeito. Já tomámos o «Fansi
dan> e só podemos repeti-lo 
após a lguns meses! Resta, 
agora, esperar que chegue um 
novo remédio: o «Halfan ». 
Tem morrido muita gente por 
fa lta deste medicamento, cm 
Moçambique! 

Com o frio, muitos andam 
constipados. A nossa preocupa
ção é o João Maria, o mais 
fraco de todos. Esperamos que 
recupere. 

·viSITAS - A irmã da tia 
Joana e o namorado estiveram 
uns dias connosco. Gratos pela 
amizade. 

Agradecemos também ao 
senhor da RTPI que todos os 
domingos nos visita e traz a sua 
ajuda. 

Almoçou connosco, em 19 
de Junho, o novo representante 
da Unicef em Moçambique. 
Venha mais vezes! 

FESTA - Em 16 de Junho 
foi o Dia da Criança Africana. 
Participámos numa çoncentra-
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ção de 2000 crianças. Para nós, 
o Dia da Criança é todos os 
dias ... 

Alunos da 4.ª Classe 

TOJAL 
FESTAS - Foram onze! 

Muitos fins-de-semana que os 
nossos cooperadores perderam. 
Parte deles, criados em nossa 
Casa. Outros, que nos conhe
cem e podem dar algo a quem 
precisa. A todos, o nosso obri
gado. 

Também não queremos 
deixar de agradecer ao nosso 
maravilhoso público. Comentá
rios: <<Os 'Batatinhas' estavam 
tão queridos, vestidos de padei
ros!» <<A peça é só mesmo para 
quem tenha um coração 
grande.» E muitos outros que 
nos deram força para conti
nuarmos o trabalho. 

Foram muitos os convites e 
temos pena de não os concreti
zar. Estamos já a pensar no 
próximo ano, pois desejamos 
proporcionar momentos de ale
gria. Deus nos ajude. Mas sem 
trabalho não conseguiremos 
nada! 

GADO - O <<Madeira>> e o 
<<Pingo Doce» andam contentes 
pois sabem que o trabalho nas 
ovelhas dá frutos. Nasceu mais 
um cordeiro. Houve também 
uma ninhada de leitões. Vamos 
Já ver se continuam. O Dário 
coloca-os em dieta .. . 

OBRAS- Os calceteiros 
voltaram a nossa Casa, pois 
h a v ia espaços por calcetar. 
Junto da piscina foi o primeiro 
sítio a dar nas vistas. Agora, só 
falta encher! 

Luís Miguel Fontes 

Cooperativa 
de Habitação 

Relatório e Contas de 1992 
Resumo do documento 

apresentado à Assembleia 
Geral, aprovado pelos sócios: 

O mandato dos actuais 
corpos gerentes pode conside
rar-se de continuidade, pois 
quase todos os elementos 
responsáveis participaram na 
formação da Cooperativa. 

I. PROJECTO DE V ALES 
- Foi concluída a primeira 
fase do projecto com a entrega 
das 19 habitações que integram · 
os quatro blocos implantados. 

O custo total desta fase está a 
ser calculado e o benefício 
efectivo, por cada fogo, 
ascende a mais de mil contos, 
resultado da colaboração de 
amigos da Obra da Rua e esfor
ços individuais - que não 
devemos desprezar. 

No entanto, o conjunto ficará 
completo com o aproveita
mento total do espaço loteado. 
Por isso, solicitámos ao arqui
tecto Barbosa o projecto doutro 
bloco para novos cooperadores 
já inscritos. 

2. CONDOMÍNIO - A 
Direcção tem vindo a assegu
rar, com a gestão corrente da 
Cooperativa, a administração 
do condomínio. Mas é sua 
intenção entregar defini tiva
mente essa função aos condó
minos, apesar de ter encontrado 
resistências incompreensíveis ... 

3. GESTÃO CORRENTE
Apenas três elementos prestam 
colaboração efectiva, assegu
rando a gestão permanente. 
Tarefa que desempenhamos .. 



lO de JULHO de 1993 

CALVÁRIO 

A lição do «Melro» 
O

«Melro» é um rapaz epiléptico e de 
grande mal. Veio cedo para nossa 
Casa. Hoje anda nos vinte e sete 
anos, mas a mente ficou pelos três ou 

quatro. Tem dias difíceis que fazem perder a 
paciência a um santo, quanto mais a um 
pecador como eu. 

quinta procurá-lo. Regressam com ele algum 
tempo depois. Vem sorridente, de enxada na 
mão, e despeja o recado:- Estive a acabar 
aqlfela borda. 

Nos períodos áureos fica-se pelos campos 
da quinta, encostado a uma ãrvore ou ramada, 
olhando os tractores ao longe lavrando ou 
amanhando a terra. E a noite vem. A lua 
c lareia. As estrelas cintilam e o «Melro» em 
êxtase horas a fio contempla o infinito. 

E uma criança para quem o tempo não 
conta. O relógio dele tem outro ritmo. E o 
rapaz não consegue entrar no nosso. Mas não 
é fácil entrarmos nós também no dele para o 
compreendermos. No entanto, tem saídas 
reveladoras de um coração bom, amigo, 
preocupado ~om os Outros. Quem diria?! 

Ontem aparece ofegante, como sempre 
que tem novas para dar, e de mão estendida: 
- Olhr;, tome este prego que apanhei ali no 
chijo. E para não furar os pn,eus dos carros. Os outros rapazes chamam por ele. Não 

o uve. Se ouve não diz palavra. Permanece 
ausente. E como não há resposta, não damos 
tantas vezes com ele . Já tem batido à porta 
da Casa pelas três horas da manhã: - Sr. 
Padre abra a porta, sou eu. 

E desconcertante este rapaz! E capaz do melhor 
e do pior. Se bem que o pior dele seja fruto da 

· inocência e desse pior tenha de ser ilibado. 

Outras vezes quando aterra, das núvens em 
que paira, dá-lhe para trabalhar. Foi hã dias. 
O «Melro» não estava para jantar. São horas 
de deitar e não aparece. Vem a noite. Antes 
de recolherem, alg uns rapazes vão pela 

Enquanto tantos jovens, e não só, andam 
fazendo das suas pelos caminhos do mundo, 
o «Melro» pensa no mal que um prego pode 
vir a fazer num pneu inocente. 

Oh jovem prendado de riqueza, na mente e 
nos bolsos, aprende a lição deste «Melro»! 

Padre Baptista 

Continuação da página 1 

mesa - ara de alt~r!, tal o 
ritual emanado. A atenção 
total dos três ao prato de 
massai Nada mais ·no 
mundo: eles e o prato ... 

Os seus gestos com sabor 
a liturgia ecuménica!, aben
çoada por Deus: «Tive fome 
e deste-Me de comer». 

26/5/93 . 
Apareceram, à noite, com 

sacos de mandi<;>ca, cansados 
e sujos. 

- Andámos pelas matas 
quarenta quilómetros para 
conseguirmos alguma 
comida para os filhos. 

Com perigo de vida em cada 
passo, estes dois pais sujeita
mm-se a todos os perigos ... 

com interesse e abraçámos, 
voluntáriamente, com dedica
ção, sem aguardar recompensa 
ou louvores descabidos. 

4. CONTAS DO EXERCÍCIO 
-Com a conclusão da primeira 
fase do loteamento de Vales 
encerrámos um ciclo de relativa 
acalmia económica e financeira. 
Agora, as exigências são dife-· 
rentes e a gestão mais 
complexa, pois o financiamento 
do projecto, pelo INH, envolve 
responsabil idades acrescidas. 

Também no plano contabi lís
tico a situação evoluiu para 
uma maior complexidade, que 
esperamos seja resolvida com o 
recurso aos meios informáticos. · 
Falta, apenas, quem possa e 
queira utilizá-los. 

Após se efectuarem as amor
tizações legalmente estabeleci
dàs, a Direcç ão propõe à 
Assembleia Geral a aplicação 
do saldo da conta de gerência 
pe los diversos fundos - de 
acordo com os estatutos. 

Orçamento e plano 
de actividades para 1993 

I . ORÇAMENTO - As 
receitas esperadas para 1993 não 
serão, por certo, suficientes para 
equilibrar as despesas estimadas. 

Malanje 
dia-a-dia 

- Os filhos choram com · 
fome ... Já não contamos 
com vida. 

Comeram, dormiram e 
manhã-cedo seguiram para a 
cidade. Durante dois dias os 
filhos não irão chorar ... 
Depois, outra aventura e 
novos riscos. 

28/5/93 
A PAM- organização 

internacional para a fome no 
Mundo - suspendeu os 
voos para Malanje. Não 

2. PLANO E>E ACTIVIDADES 
- No plano de actividades de 
1992 afirmámos que a Coopera
tiva não podia, nem devia, 
esgotar-se com a conclusão do 
projecto de Vales, onde existe 
espaço para mais edifiéações. 
Felizmente, as dúvidas e incerte
zas começam a desaparecer: A 
possibilidade de um prédio arrui
nado, no centro de Vila Nova de 
Gaia, ser colocado à nossa dispo
sição, resolverá a situação de 
alguns que, por dificuldades de 
deslocação, não beneficiaram 
dos lotes concluídos. 

3. FUTURO - Não poupa
mos esforços no senti do de 
proporcionar um futuro sól ido 
à nossa Cooperativa. 

Efeqivamente, a Direcção 
vem .notando a falta de colabo
ração indispensável ao efectivo 
desempenho das suas resp0nsa
bilidades e notória insensibili
dade para as dificuldades que 
vão surgindo. Desde já alerta 
para a necessidade de elementos 
mais jovens darem sequênCia 
aos fins da Cooperativa. As 
acções já concretizadas , e as 
que se perfilam no horizonte, 
seriam prejudicadas pelo desin
teresse, pela apatia. Ou, o que 
seria muito mais grave, a pró
pria existência da Cooperativa. 

A Direcção 

sabemos porquê - uma vez 
que todos os aviões têm 
aterrado no aeroporto, 
normalmente. E mesmo 
com algum perigo, é sempre 
por amor de uma população 
que estã morrendo de fome. 

Perante isto, as fitas, con
gressos e falas bonitas de 
tais organizações - não nos 
convencem. 

Esperamos que o Governo 
tome medidas ... 

Tomará, mesmo? 
Enquanto as pessoas vão 

definhando ... , algumas até à 
morte! 

«As lutas são, pelo Povo» 
-dizem. 

Mas é ele que estã na mira 
dos canhões, das metralha
doras, da fome e da 
doença ... 

Padre Telmo 

I LAR DO PORTO I 
CONFERÊNCIA DE S. 

FRANCISCO DE ASSIS -
Já Pai Américo escreveu num 
dos seus livros: «Jesus Cristo é 
a forma viva e a pedra angular 
das obras de Caridade>> . Não ' 
fora isso verdade e a nossa 
Conferência já teria acabado. 
Mas, como ass im é, justifica 
que tenhamos passado mais um 
ano com saldo negativo. 

Temos aceite mais Pobres, 
que nos pedem socorro. E nós 
lá vamos. Todavia, temos de 
pensar duas vezes, antes de 
concordarmos. 9 Pobre gosta 
de nos ver, de conversar 
connosco. Tem necessidade e 
conta com o nosso auxílio ... 

Sem a vossa caridade não 
poderemos pensar em socorrer 
os necessitado~ ! Sem as vossas 
palavras amigas, que encora
jam nas horas amargas, ficare
mos mais fracos para continuar 
a caminhada de bem-fazer. 

Alguém escreveu: «Quanto 
mais duro for o trabalho em 
que te consomes em nome do 
amor ao Pobre, mai s este te 
exalta. Quanto. mais deres, mais 
te engrandeces aos olhos de 
Deus. Nfas deve haver alguém 
para receber>>. 

Dois 
o . . 

primeiro 
Foi o funeral do nosso 

vizinho Carlos. Tragado 
pelo rio quando ia apanhar a 
bola. Onze anos cheios de 
vida e de esperança. 

Ainda estou a ouvir o 
tocar triste da cirene a 
chamar os Bombeiros. Eles 
foram logo, mas jã não o 
encontraram. Estou a ouvir 
o espanto triste de toda a 
gente e da Escola onde o 
Carlos era aluno do Ciclo. 

Procurei ir ao funeral e 
entrar na igreja. Apesar de 

Ultimamente, as nossas 
reuniões têm sido cheias de 
preocupações! Pobres a neces
sitar de comprar óculos, por 
receita médica. Outros, de 
remédios. Outros, ainda, com 
rendas de casa atrasadas e 
ameaçados de irem para a rua. 
Outros mais, querem levar os 
seus filhos à Comunhão e que 
não fiquem mal perante os 
colegas ... Nós a ralhar com o 
.nosso Padre Carlos porque não 
nos entrega a correspondência. 
Ele a justificar-se que só pode 
entregar a que lhe chegar às mãos. 

Apesar de tudo, esperamos 
pela vossa correspondência 
amiga para a Conferência de S. 
Fransci.sco de Assis - Rua D. 
João IV, 682-4000 PORTO. 

RECEBEMOS - De Etel
vina Leite, 5.000$00. Outro
tanto, de Júlia. À nossa amigui
nha, da Holanda, agradecemos 
um cheque de 7.000$00. J. R. 
D., 2.000$00. Lígia, I 0.000$00 
e que sua mãe, de 92 anos, che
gue aos 100. M. M., 7.000$00. 
Armando, 1.000$00 e mais 
2.000$00. Muitas vezes não é 
possív el referir, na a ltura 
própria, os donativos que nos 
chegam às mãos. Assinante 
55603, 1.000$00. 

Muito obrigado e Deus vos 
dê muita Paz e Saúde. 

Valdemar e Olga 

OGAIAT0/3 

cortejos 
ser um templo grande não 
consegui entrar. Ouvi, de 
fora, toda a homilia do 
sacerdote que o baptizou. A 
vida tem sempre sabor de 
mistério. Cremos na Comu
nhão dos Santos e na Vida 
Eterna. Este nosso acreditar 
dã sentido a esta morte. 

O funeral, da igreja para o . 
cemitério, foi de multidão 
comovida. Milhares de 
ramos de flores. Os pais, que 
perderam o segundo filho de 
desastre, iam esfarrapados 
de dor. O caixão branco era 
levado por quatro jovens. 
Todos em silêncio profundo. 

No largo, junto ao cemité
rio, dois companhe iros e 
vizinhos do Carlos estavam 
abismados. Um deles diri 
giu-se a mim: - O senhor 
não é o Padre Horácio do 
Gaiato? Nós vamos lá 
muitas vezes e já lá o tenho 
visto. Eu e este meu compa
nheiro não fomos capazes 
de ir ao funeral. 

Não foi fácil ir ao funeral 
do Carlos. Não é fáci l acei
tar estas mortés. Apesar de 
milhares de ramos, custa 
muito a despedida de um 
fi lho, e de um companheiro 
e amigo, morto inesperada
mente. Que o Senhor Deus 
o tenha em Paz e dê aos pais 
a esperança do futuro 
encontro para sempre. 

O segundo 
No dia seguinte, o funeral 

do Padre José Inácio. Sem 
contar. Uma dor forte, na 
cidade, e faleceu momentos 
depois no hospital. Uma 
notícia muito chocante! 

Mesmo à hora, ainda 

-nos da aldeia conseguimos 
passar por entre centenas de 
carros. O adro estava cheio 
de gente e a igreja não tinha 
um ponto vazio. A capela
-mor, onde estava o caixão, 
tinha uma montanha de 
ramos de flores sobrepostos 
em degrau. 

No coro alto a filarmónica. 
da Vila acompanhou com 
vozes e instrumentos musi
ca is toda a Eucaristia. 
Cantaram com alma agrade
c ida. E le procurou sempre 
ajudã-los. Viam-se lágrimas 
em muitos olhos. 

Todos os anos o Padre 
José Inácio organizava um 
passeio-es tudo a uma das 
Casas do Gaiato. Era 
sempre acompanhado por 
muitos dos seus alunos. 
Procurava prepará-los com 
jogos e entrevistas. «Não te 
esqueças de guardar uns 
tostõezinhos para oferecer a 
estes meninos» - dizia a 
cada um dos seus. Com que 
alegria procurava que 
juntassem numa saca e a 
viessem entregar a um dos 
nossos! Também não esque
cia de abrir a sua carteira. 

Embora com tristeza e 
saudade, fiquei sensibili
zado e contente com a 
multidão que acompanhou, 
até à sepultura, o corpo 
deste sacerdote que sempre 
deixou em todos um teste
munho de acolhimento e 
bondade. Que, agora, na 
Casa do Pai ele Lhe reco
mende cada um de nós que 
continuamos pere g rinos 

consegui ir e entrar na igreja nesta terra. 
para a conce lebração da 
Eucaristia. Ao aproximar- Padre Horácio 



4/0GAIATO 

O nosso J ornai 

Manuel e Tiago (gémeos) afirmam, pela sua expressão, que estão na sua Casa. 

l\t1: O Ç.AlVIB I Q "UE 
Continuação da página 1 

No dia marcado participá
mos de um debate com as 
autoridades: Ministro, 
Juízes, representantes da 
Acção Social, represeiltan
tes de diversos partidos, 
demais órgãos do Governo 
responsáveis pelo cumpri
mento de tais direitos. 

Enquanto a criança tinha 
um minuto para falar , as 
autoridades procuravam 
justificar em meia hora! 
Uma, de nove anos, levanta
-se c pergunta: «Eu quero 
saber se vocês gostam de 

crianças?» Todos ficaram 
calados. Quase cinco minu
tos de silêncio e a pergunta 
sem resposta! Lembrei 
aquela lição do Mestre: 
«Quem quiser entrar no 
Reino dos Céus tem que ser 
como uma criança». Como 
estamos longe disto! Quem 
dera que houvesse menos 
leis e mais amor, mais Cari
dade. Nem vale a pena 
percter tempo com coisas tão 
mesquinhas. Quando se 
ama, de verdade, vive-se o 
Evangelho. 

Irmã Quitéria 

Continuação da página I 

certos e onde contraem ami
zades que perduram e lhes 
fazem bem pela vida fora. 

Mas há uma razão igual
mente ponderosa para prefe
rirmos a assinatura. E que 
ela compromete mais à lei
tura. O comprador da rua, 
por vezes, age mais pela 
simpatia do vendedor, no 
desejo de lhe ser agradável, 
mas não se lhe dá o jornal. 
Ora O GAIA TO é para ler. 
Tal é o seu preço essencial. 
E isto que anunciamos dos 
altares na hora da homilia e 
tal pedimos aos potenciais 
assinantes novos: Só deve 
dar o nome e a morada 
aquele que se comprometer 
hal;itualmente a lê-lo. 

E que O GAIATO é revo
lucionário por natureza e 
quer fazer revolução. Um 
Catedrático da nossa Uni
versidade, em artigo publi
cado há semanas em um 
Diário do Porto, citando O 
GAIATO, dava dele uma 
definição estupenda: «Esse 
pequenino jornal perturba
dor das consciências acomo
dadas» . Acertou em çheio 
este Senhor Professor. E isso 
mesmo que Pai Américo pre
tendeu e, por graça de Deus, 
o jornalzito tem continuado a 
ser: fonte de inquietação e ao 
mesmo tempo de Esperança, 
para que as consciências se 
não acomodem e se dêem à 
luta por um mundo mais 
justo e mais fraterno, o que 
em sua perfeição absoluta 
será sempre uma utopia, da 
qual, porém, não desistimos 
de nos aproximar incessante
mente. 

Ora esta missão de «desa
comodar conséiências» não 

Crianças as grandes vítimas! 

~
ÃO de louvar todas as iniciativas a favor das crianças- as grandes vítimas da 

situação de desgraça que Angola vive nesta hora. 
Com a ajuda dos organismos internacionais há um esforço notável par~ 
aliviar o sofrimento de toda a ordem que se abateu sobre os mais pequeninos. E 

uma minoria, sem dúvida, que pode beneficiar do trabalho de sensibilização da comu
nidade que está a ser levado a cabo pelos órgãos de Comunicação Social. Com o 
slogan «as crianças são a nossa causa comum» foi lançada uma campanha a nível da 
Imprensa e Televisão a chamar a atenção de todos para os cuidados a ter com elas. 

O ambiente de violência que se vive, mais ou menos por toda a parte, deixará 
marcas profundas pela vida fora, se não houver o coração acolhedor que irá apagando 
com carinho os sinais de desumanidade impressos na sua história 'ainda pequenina. 
Tarefa grande demais numa situação deveras complicada como a que nos é dado 
viver! Faltam os meios mais elementares que são o suporte do mínimo de disponibili
dade dos pais para tornar o carinho e a ternura eficazes na construção sadia, 
equilibrada, dos seus filhos: a alimentação, os remédios, a roupa, a estabilidade. 

A maioria das famílias não tem nada. E as crianças continuam a ser vítimas duma 
forma de violência que as toma diminuídas logo a partir da sua concepção no ventre 
materno. Já referimos, neste lugar, a morte de seis filhos nascidos ant!!S do tempo pela 
subnutrição das mães. 

Todos os dias, à hora das nossas refeições, um grupo maior ou menor de crianças 
partilha do nosso comer. A princípio muito tímidas, como ,é natural. A pouco e pouco 
vão ganhando o à-vontade de quem se sente acarinhado. E preciso falar ao estômago 
faminto para que os olhinhos inocentes destes filhos sejam janelas abertas para 
receberem tudo o mais . . 

Quase não há dia em que não venham bater à nossa porta à busca de tábuas para 
os cajxões c do tractor para levar os corpos dos filhos ao cemitério. Tenho-lhes dito 
algumas vezes (Deus me perdoe a impaciência) que preciso das tábuas para carteiras 
da escola prós filhos que ·estão vivos. Meu Deus, é deveras complicada a situação 
desta pobre gente! 

As iniciativas e campanha a favor das crianças são necessárias, entretanto. A soli
dariedade, como valor estrutural do povo, tem sofrido golpes muito profundos. Cada 
um, preocupado com os problemas básicos que o aflige, é levado a esquecer os proble
mas dos Outros. E, no que diz respeito às crianças, sobretudo as deslocadas por causa 
da guerra e outras que são vítimas do abandono familiar, há sempre quem tenha 
algumas possibilidades de acolhimento. Uma chamada de atenção para elas é caminho 
para o reencontro da solidariedade. 

A Casa do Gaiato é uma gotinha de água no oceano que parece não ter fim. Ao 
levar esta reflexão até aos leitores d'O GAIA TO queremos ajudar os pais e os filhos a 
quem nada falta a sentirem-se solidários com a sorte destes e de todos os que não têm 
nada para nascerem e crescerem. 

Padre Manuel António 

a pode realizar o «peque
nino jornal» se não for lido. 
Por isso comprador que não 
o leia, não interessa. Assi
nante que ao inscrever-se 
assume o compromisso 
habitual de ler, isso sim. 

Eis pois uma razão séria 
desta nossa opção pela assina
tura relativamente à compra 
avulsa ... para fazer o jeito! 

Desta tribuna que apanha 
muitos que não encontramos 
nas Igrejas, aqui vai, pois, o 
sermão: O GAIATO, 
primáriamente, não é para 
ajudar a Obra da Rua nas 
suas múltiplas actividades; é 
um mensageiro que· nos 
ajuda uns aos outros a ser 
cidadãos mais conscientes e 
operosos na construção de 
um mundo melhor. Carta 
publicada na derradeira edi
ção revelava, com muita 
simpatia e simplicidade, 
uma conversão nesta linha. 

Graças a Deus, para além 
dos dons de compreensão e 
afecto já referidos, foram 
exactamente mil cento e 
quinze novos assinantes 
comprometidos nas Igrejas 
do Porto desde o mar a 
Cedofeita, entre o Douro e a 
Circunvalação. 

Aos «aflitos» com o modo 
de fazerem contas, se rediz 
que cada um fará como 
a consciência lhe ditar: por 
cheque, por vale, ou no Espe
lho da Moda na Rua dos Clé
rigos que é lugar muito à mão. 

E em Outubro, assim 
Deus nos ajude, voltaremos 
à Campanha no centro e no 
leste da cidade. 

P.S.- Esta quinzena, o. 
«Balão» e o Ricardo «Giras
sol» tiveram uma iniciativa 
de rasgo: Vendendo também 
na velha Alfândega, que 
progressivamente vai sendo 
desactivada, resolveram 
empreender ali uma Campa
nha por ·sua conta e risco e 
enquanto é tempo. E apesar 
da «ponte» do S. João (que 
nada tem a ver com a nova 
ponte ferroviária!) conse
guiram 62 assinaturas e 
vieram resolvidos a conti
nuar na próxima quinzena 
junto dos «pontistas» desta. 

Vi'vam o «Balão» e o 
«Girassol»! 

Padre Carlos 

ENCONTROS 
em Lisboa 
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sem se velar pela qualidade 
do ensino pode ser um frus
trante engano. 

E que dizer sobre todo 
este imenso tempo de 
férias? Por experiência sei 
que se não formos nós a 
procurar ocupar os jovens, 
haverá muita gente à vista 
de lhes deitar a mão e 
ocupá-los sem escrúpulos. 
Resta-nos, depois, o sofri
mento. 

Finalmente, parece-me 
que o sairmos da nossa 
pobreza para o desenvolvi
mento , com dignidade, 
passa pelo trabalho. Não 
creio que este sistema de 
ensino assim, favoreça a 
aprendizagem do trabalho, o 
esforço para superar as difi
culdades e a alegria de sabo
rear a vitória alcançadà. 

Padre Manuel Cristóvão 

' 

10 de JULHO de 1993 

DOUTRINA 

.. . apaixonados do Pobre 
e enamorados de seus filhos. 

MAIS cem escudos de uma visita. É assim o 
livro de visitantes na Casa do Gaiato - · 
nem palavras, nem nomes, somente a 

esmola escondida que Deus vê e aceita. Mais 
cinquenta escudos dum sacerdote com pena de não 

.dar mais; mais vinte ditos, de um dito; mais cem 
escudos de um terceiro que por muitas vezes me 
tem aberto o seu lado, espontâneamente, sem eu lhe 
bater à porta. Mais um saco de farinha e legumes 
secos, de contribuinte antigo e certo que oferece a 
sua casa a toda a gente em São Paio de Gramaços. 
Mais dois sacos de arroz, na Rua da Madalena, tão 
fino que bem podia ser servido na tua mesa. Meus 
olhos viram lágrimas nos de quem mos deu, penhor 
seguro de haver ganho a luta e tomado o castelo. 
Quando a· revolução é feita de e com lágrimas, a 
vitória é certa e a paz duradoira. 

MAIS cinquenta escudos, de S. Martinho da 
Cortiça; e do mesmo lugar um cabaz de fruta. 
Não conhece distâncias a Obra da Rua e de 

toda a parte lhe gritam:- Presente! Mais,uma saca de 
açúcar na Refinaria Colonial, Aven'ida da India, nomes 
evocativos de poder e expansão. Há um ror de anos 
que não via nem sabia do actual Director da Casa, 
tendo-nos separado a sorte na Zambézia e juntado 
agora cm algumas horas de cavaco: - Afinal de 
contas você escolheu a melhor parte, disse ele. -
Sim, bem melhor do que se cuida. Deus não prometeu 
felicidade no mundo aos que sonham e vegetam, mas 
sim somente aos que trabalham e sofrem. Ora eu mais 
ele e tantos outros, naquele tempo e lugar, sonháva
mos. Como podia, pois, ser feliz, se não tinha a 
promessa de o ser? 

Q
UANDO regresso da capital assim, com a 

boca doce, repimpado na primeira, tenho 
sempre um pensamento de indizível grati
dão para com o senhor de Coimbra que 

deu passos em Lisboa para eu passar de graça nos 
comboios, a caminho da gente pobre. 

MAIS cinquenta escudos à porta da Igreja dos 
Olivais, de alguém que tem calos na mão, de 
dar; mais vinte ditos, na rua, no regresso da 

Missa. A Caridade nasceu na Igreja, há vinte séculos, e 
nunca saíu de ao pé da Mãe. 

Arevista A Mulher já foi retirada da montra da 
Coimbra Editora e no seu lugar deixaram 
cento e vinte escudos para reduzir a pão. 

Não grites «ai Jesus que eu também queria!», que 
tens outra no mesmo sítio, a da rifa, e não se lhe dá 
de ter a mesma sorte. 

MAIS cinquenta escudos em uma estância; mais 
de um rapaz desconhecido, no comboio da 
Lousã e hora do regresso do primeira turno, 

vinte escudos, comovidos. Mais duzentos escudos de 
outro contribuinte certo e, seguro que navega grande 
nau, não sem grandes tormentos; porém, Jesus vai 
dentro e é o Piloto. Mais cem ditos- e mais nada. 

U
M senhor, de Lisboa, que costumava dar 

todos os anos uma pancadaria de baca
lhau, este ano não pode. Vi-lhe no rosto a 

boa vontade! Muitos dão para a Obra da Rua com 
sacrificio próprio - e tu és um deles. Por isso não 
me espanto se na volta receber um pequenino vale 
para a loja de onde gastas ou um pequenino quilo 
dele, deixado na Alta ou na Baixa. 

~·~./ 
(Do livro Pão dos Pobres- 2.• vol.) 
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