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Comissão de Censura OBRA DE RAPAZES.PARA RAPAZES, PELOS RAPAZES 12 

ANO XVI- N.º 411 - Preço 1$00 

1 

Calvário 8e Beire. <Jfra as sanóálias 8os pés, qul' é sanlo o lugar q.ue pisas" 
' 

A pedreira continua a desfazer-se em pedaços para dar vencimento aos pedreiros que erguem 
novas instalações. As actuais são insuficientes para o número sempre crescent e de doentes que 
aguardam vez. A casa destinada aos cancerosos anda já no telhado. Como o estado de depaupera
mento e repugnância .de alguns requer muito conforto e até certo isolamento, cada qual vai ocu
par aposento individual. E, porque mais do que ninguém eles precisam de muita Força, a sala cen
tral, rodeada de quartos envidraçados há-de levar ao meio o altar para que o Senhor seja de per
tinho a Força e Vida dos q:ue vão imolar-se lentamente neste Calvário. 

Têm chegado pedras e telhas de longe. Não bastam, porém. Precisamos de mais. Muitas mais, 
porquanto já pensamos nos edifícios de maior dimensão para os paralíticos e aleijões. Também 
eles apreciam o carinho. Os pedreiros estão a postos; os trolhas de colher na mão ; e os carpinteiros 
aguçam a ferramenta. Ele há quem podia e pode, assim o quisesse! O nome continua porr riscar. 

Adentro das casas habitadas notam-se ainda lacunas. As paredes sobem mas o recheio é fraco . 
O Calvário é Obra incipiente. Está no começo. Tem naturalmente precisões. Âf3 camas carecem 
de lençois e cobertores. Duas peças floridas dão colchas mimosas. Uma de flanela talvez baste pa
ra pijamas. De plásticos só uma rima. Para os serões compridos um rádio é sµficiente. Nada co
mo um televisor. Mas o óptimo é inimigo do bom. Esquecia-me das merendas. Os ::>enhores conhe
cem tanta variedade de guloseimas ! E eu a muita capacidade-O.e doação dos que nos auscultam. 

«Acudindo à chamada que 
senti aí vão 100$ com pena de 
não pode!' enviar mais. Como 
pessoa que já fui doente, sei 
bem quanto falta aos pobres 
doentes, mesmo sem serem 
doentes pobres !» Mais sangue. 
É uma alentejana: «Ao ler a 
notícia da desgra0a da rapari
ga de 28 anos não me posso 

conter. Tenho estado a juntar 
para uns óculos, que muito 
preciso. Mas aí vão 100$ para 
as telhas». Uma jovem junta 
metade para a nova moradia 
do Calvário, e um rasto de 
muito fogo : «Obrigada, por 
nos dardes ocasião de praticar 
o bem, auxiliando os infe-

lizes». Avó .de muitos netos com 
500$. É da capital. Logo após 
Coimbra com 50$. A mesma 
importância no Comércio do 
Porto. Com igual quantia uma 
viúva, uma tripeira e uma as
sinante. Viúva de Africa com 

co nt i nua na p ág ina do i s 
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EJ Estou a escrever estas linhas no pri- E:J 
CI meiro domingo do Advento, dia em que faz C e precisamente um ano que se deu neste jornal . e e a primeira notícia sobre os preparativos para e 

o nascimento de Belém. 
EJ Para arca-r com a enorme responsabi- Cf 
r3 lidade de dar início à Obra e organizá-la, de- EJ 
~ ram-me então coragem as belas palavras pró- e e prias do intróito da missa deste dia, que tão e 
E3 perfeitamente exprimiam um estado de alma E3 
n em que, pela graça do Senhor, tenho perma- i",11 
W necido até hoje. ~ 
C Tais palavras constituem, ao mesmo tempo, E3 e um hino de acção de graças pelos muitos bene- e 
E3 fícios recebidos durante este primeiro ano de e e preparativos e de lutas sem conta, ao longo do e 
n qual se tomou tão palpável a verdade expressa n 
U nessas mesmas palavras : u 
0 «A Vós, Senhor, elevei a minha alma: IJ e Meu Deus, confio em Vós; não fique eu enver- ·C 
~ gonhado nem riam de mim os meus adver- e e sários, porque todos os que em vós . esperam e 

não serão confundidos.» 
EJ Sim, graças, muitas graças ao Pai do EJ 
E3 Céu pelas bençãos com que cumulou «Belém» EJ e neste seu primeiro ano de vida. e 
C Durante ele se preparou e adaptou C e a pequena casa que a princípio parecia só e 
ll"l! poder conter umas 12 crianças e onde, afinal, = vieram a ser recolhidas 19, depois de todos A 
~ os cantos bem aproveitados. u 
ti Alguns leitores hão-de talvez supor que e 

. C a falta de notícias sobre «Belém>> seja moti- C 
D vada pela falta de assunto. Mas não ! Há até, e e por vezes, dificuldade na sua escolha, quan- e 
e continua na página dois e 
e e 
nccccccccac~cc~cccccccc 

As obras levantam proble
mas, muitos problemas. Os ho~ 
mens costumam pôr, como de
terminante, o dinheiro. Se há 
X podemos; se não, desiste-se. 
É o conselho .da prudência hu
mana. Nas obras dos homens 

, é assim. Nas de Deus não. E, 
ai de nós, se nas obras de 
Deus metemos o cálculo hu
mano. Parece um paradoxo. 
Mas não é. O contrário é que 
seria. Ou então o Nosso Deu8 
não é o nosso Deus~ E Ele 
não exigiu confiança ilimitada 
nos que se apregoam seus 
obreiros? 

Em nossas relações com o 

ext erior, o que mais me des
gosta é a descrença com que 
os homens olham a Providên
cia Divina, na sua actuação 
constante e viva e particular
mente na Obra da Rua. 

Aqui há tempos reuníamo
-nos os padres da rua em Lis
boa. Um senhor apresentou-se 
a pôr os seus planos em favol'I 
dos Pobres e pediu ajuda. 
Dissemos que não tínhamos. 
E não. Deus é testemunha. 
Pois não se convenceu. Tomou 
esta resposta como desculpa e 
retorquiu em ar de brincadei
ra : - «Vamos rezar ao ·Espí
c o n ti nu a na págtna .lr ê s 

- ----- - ---



que flOS dão no <"Cojal 

nota de vinte. Duas iguais de Pelos filhos, pelo marido, por 
Valença, produto do último muitas necessidades. 
trabalho de alguém. De novo, Continua a revolução: au
Lisboa com 100$ de Maria do mento de vencimento 100$00 
Resgate. Outro tanto de Mira, para os doentes. Para benefí
de Leopoldeville, de Matosi- cio do Calvário metade da
nhos, dos Anjos de Lisboa, de quela quantia. Amigo de Ãfri
professor de Espinho, de assi- ca vem com 200$. A humilde 
nantes que se escondem. Três portuense pede a saúde dos 
vezes mais é o presente deste filhos e do marido. Anónimo 
outro assinante. pede orações e manda todos os 

Médica de Lisboa vem com meses o que pode. 
100$ e <>utro tanto de sua No Lar de Coimbra, mão es
Mãe com desculpa de ser pou- condida depõe remédios e 
co. Quando o amor supre, o quão úteis ! Visitantes de Rio 
pouco é sempre muito. Tomar Tinto deixam 100$. Peccator 
reparte sua alegria pelo Bar- de Ovar envia três notas de 
redo e Calvário. Mais miga- vinte. Para a Casa do Senhor 
lhas com pedido de oração -dos Passos no Calvário 500$. 
instante. Em cumprimento de . Com grande aflição de que o 
promessa 320$. Em sufrágio marido ande longe de Deus, 
20$. Pelo aniversário da mor- 100$ pela conversão dele. 
te do pai 500$. Pecadora com Avenida de Roma em Lisboa 
20$, que são arrependimento. certinha mensalmente. E no 
Das Avenidas novas de Lisboa Porto do mesmo modo a «por-
500$00. Gosto tanto que se tuense qualquer». Mais roupas. 
escondam, porque de maior «É com muita alegria que 
valor o que recebemos. Mais envio 500$ para o Calvário -
sobejos ao pagamento do Helena». Como são felizes os 
jornal. Em cumprimento de que sabem dar com alegria! O 
voto e agradecimento por Peditório em S. João da Ma
grande graça obtida 5.000$. deira somou 3.500$. De novo a 
Da Beira roupas quentinhas. capital com 100$ pedindo ben
Do Cartaxo 50$, com muita ção do Senhor para o Lar. 
inquietação pelos pobres do- Candidinha com migalha pe
entes. Pecadora com outro tan- quena. De Setúbal vem reca
to. Cinco vezes mais no Espe- do. Arminda quer melhorar a 
lho da Moda. Mais anónimos merenda dos doentes. Senhora 
por ali passaram. amiga repete o mesmo gesto, 

Admiradora envia 50$ pa- em acção de graças. Mais vi
ra os nossos cancerosos. «Doen- sitantes com 50$. Outros com 
te para doentes» com a miga- 300$ e roupa e bolos. De Lis
lha habitual. M. L. de Santa- boa uns trapinhos 40$. E por 
rém com 150$. último, a doação duma vida 

Coimbra torna com 80$. em entrega permanente e in
Braga com 40$00. Portalegre condicional; e doutras, que 
comparece também. Foscoa semanalmente prometem des
com 30$, a pedir as orações locar-se do Porto aqui, para 
dos doentes. E de novo a Raí- servirem no que lhes for pe-
nha do Mondego, com 50$. lido. 

Migalhas de 100$, de 40$, 
de 50$ e de todos os tamanhos. Padre Baptista 

«Em cumprimento de uma 
promessa feita no tempo do Pai 
Amél"ioo e para que seja empre
gue no que achar mais adequa
do» 35$. «Meu e dela para o que 
entender» 20$. Elídio F. 100$. 
Do Monte Pio uma carrada de 
embrulhos e uma libra em ouro 
a pedir uma oração. Roupa usa
da da Rua do Grilo. 

Da Nazaré trouxemos 3.576$20 
e roupas. O conse1to de duas má
quinas de escrever no Ivo Men
donça. Uma de velha não valeu 
o conserto. A outra vai servindo, 
mas faz tanta falta uma para a 
Tipografia! 

Do pessoal da Nestlé no mês 
de Agosto 311$40. «Sem poder 
ser a senhora do sábado desejo 
auxiliar a Obra do Santo Pai 
Américo. Sou uma apaixonada 
admiradora dessa Obra de mara
vilha que mesmo fora de si, rr' :1 
semente que espalhou, vai gl -
riosamente frutificando». Em,,1c
gados da Mobil, 1.811$. De um 
aumento de vencimento 50$. 
«Deus Nosso Senhor, nosso Am
paro e nossa Resignação aceite 
este meu pequeno sacrifício pe
las melhoras de alguém que sofre 
e a quem muito quero». No Mon
tepio 10$ de A. R., mais 50$ de 
Maria da Graça e o mesmo de 
Alice, mais 20$ de Maria A .. 
Mais de «um pecador» 30$. Do 
casal de S. forge de Arroios, 
cem. Anónimo, 300$. Mais 20$ 
e mais 70$ para o Calvário. 
Ass. 12.207 e 7.801 e 22.823, 
com 40, 20 e 300$. Ass. 32.337 
a pedir Missa pelo Pai. Uma 
Maria, idem com 50$. Uma fa
~ília amiga com 500$. Visitan
tes com 500, vinte e 5. D. Matil
de, cem. Empregados do Crédito 
Predial, 165$. Coisas para a es
cola e trinta escudos. Duas se
nhoras que vieram oferecer al
gumas horas de trabalho e cem 
escudos. Visitante, vinte escudos. 
«Meu e dela para o que enten
der», vinte. Papéis e roupas da 
Av. Marconi. Livros do Liceu e 

Auto~ Cons11ucAo 
AUTO-CONSTRUÇÃO procura odentar e aju

dar jovens trabalhadores na construção das 
suas próprias casas, muito embora esses 
trabalhadores tenham alguma coisa, muito 
embora ganhem um modesto salário. Há que 
desfazer ideias feitas neste particular. Es
tamos habituados a ver o exercício da cari
dade apenas com os chamados desgraçadi
nhos. Caridade portanto seria uma virtude 
para sei• praticada apenas pelos muit o ricos 

a favor dos miseráveis. Nada mais contrário ao espírito do 
Evangelho. Caridade não será uma virtude exclusiva da classe 
alta a favor· de uns tantos desgraçadinhos. Não. A caridade tem 
de ser virtude de todos a favor de todos. Evidentemente deverá 
exercer-se de maneira bem diversa, conforme as pessoas e as 
circunstâncias. Cuidar dos miser áveis, sem cuidar dos pobres, 

nomia, setiam amanhã forças 
vivas, no lugar e na. própria 
Nação. Evitar que estes po
bres desanimem, desesperem, 
percam o gosto pela vida, pe
la família é a grande tarefa 
que a auto-construção deseja 
levar a cabo, antes de mais 
nada. Além daqueles que se 
bastam a si mesmos pela pro
priedade, pelo ordenado ou 
pelo salário e daqueles não 
considerados indigentes há 
muita outra gente, muitas ou
tras famílias. Qualquer orga-

I nização social, terá que ter em 
é ueitar trigo num saco sem 
fundo. Ajudemos uns mas não 
abandonemos--para não dizer
-mos outra coisa - ao mesmo 
tempo os outros. Ora não será 
isso mesmo o que, em bom nú
mero de casos, se tem feito 1 
Há três ou quatro famílias 
que são lembradas por todos, 

porque pertencem ao número 
dos desgraçadinhos, mas· ao 1 

seu lado há pobres, verdadei
ros pobres, digamos mesmo os 
mais pobres em que ningu ém 
põe os olhos ; nem os particu
lares, nem as entidades ofici
ais, nem as entidades eclesi
ásticas. Estas, com um pouco 
de atenção, com mais justiça 
e com alguma caridade, exer
cida antes no plano da edu
ca~ão do que no plano da eco-

conta estas realidades das 
quais ninguém pode duvidar. 
Tratar com os mais ricos é 
ambição de muitos; cuidar de 
uns tantos pedintes é agradá
vel a alguns. Os pobres-esses 
foram sempre os grandes 
abandonados. 

Pa dre Fonseca 

Toda a correspondência deve ser 
dirigida para: Satão- Aguiar da 
Beira. 

remédios duma lisboeta qual
quer. Visitantes com 200$. Pes
soal da Nestlé com 170$70. Vi
sitante cinquenta. No Montepio 
remédios, um pacote de roupas 
e calçado para os nossos Pobres. 
Que esquecidos eles continuam! 
A um vendedor uma gabardine e 
a outro cem escudos. No Lar 
mais duas de cem e vinte. Várias 
carradas de coisas velhas e usa
das de Lisboa. Mendigados e ofe
recidos com muita alegria, 500$. 
Se quem gosta de nos dar sou
besse as respostas que topamos 
por essa Lisboa, havia de ter pe
na de quem não sabe dar. Algu
mas resmas de papel da Fábrica 
da Abelheira para a nossa Tipo
grafia. Gente doutros credos que 
sabe ser tão cristã no dar como 
eu desejaria ser sempre quando 
procuro receber. Alguém de Al
gés que vem todos os anos rezar 
connosco pela esposa, mil escu
dos e mais cem. De J. Alves, du
zentos. Da nossa Câmara de 
Loures, três mil escudos. Uma 
nota de mil que por engano foi 
a Paço de Sousa, quando devol
vida veio parar à nossa Casa. Da 
rua de Buenos Aires, 500$ e pão 
torrado e bolos para os anos do 
nosso Pai Américo. Quanta ami
zade devemos a este senhor. De 
pessoa amiga das Caldas, 282$20 
produto da venda de rebuçados 

c o ntinuaçã o ~ a 

do se trata de escrever. O que 
não há sempre é tempo disponí
vel. Os pais e sobretudo as mães 
é que poderão calcular o que te
rá sido a minha vida, sozinha, 
a contar com todos os problemas 
próprios duma casa de família 
onde as filhas já são 19 - a 
mais velha de 11 anos e a mais 
pequenina de 4, mas com desen
volvimento de 2 ou 3. 

Foi a mais pequenina que veio 
terminar a fase das a.dmissões 
nesta casa, ocupando a última 
cama vazia. O seu nome de ba
ptismo é Balbina, mas ew cá cha
mo-lhe Pintaínho, por causa da 
sua cab.eça oblonga e coberta de 
cabelo loiro, dum tronco avotu
mado por uma grande barrigui
nha e das pernitas delga.das. A 
comer é que parece mesmo um 
pintaínho, porque recebe o bis
cato na boquita pequena e bem 
feita, engolindo-o sem mastigar. 
Parece, não, parecú:L, que isto era 
falta de treino. Mas agora, ao 
ver o desembaraço com que trin
cam as companheiras, trata de 
seguir o exemplo e, para mostrar 
que já sabe da arte, ao mesmo 
ternpo que mastiga vai abanan
do a cabeça no sentido vertical. 
De modo que, o nosso P"i..utaí
nho agora já não parece tão pin
taínho, mas a alcunha é que já 
ninguém lha tira. 

Durante os dez prirneiros me
ses, eu fui em Belém ao mesmo 
tempo professora, cozinheira, 
lavadeira, e até cabeleireira, tu
do isto com a ajuda das beleni
tas, já se vê! Mas esta situação 

feitos em casa. Visitantes, 40$. 
. De J. H. Marques, SOOS. Por in· 
termédio de Mãe Irene, mil cru
zeiros para os Pobres mais ne
cessitados. Visitantes 17$50, maia 
cem. No dia de todos os Santos 
um gordo carneiro, oferta do Sr. 
Pinheiro. Roupas e livros novo1 
no Montepio. «Meu e dela» pela 
terceira vez «para o que enten
der». Odete cem. Federação doa 
Produtores de Trigo, 600 quilo1 
de sementes. Uma oferta tão boa 
como amiga. Empregados da 
Mobil, voltam com 1.600$. De 
uma quete do Grupo excursio
nista dos Contínuos e Cobrado
res do Banco Espírito Santo para 
a Campanha - 220$. Visitantes 
com 7$50, mais 22$50, mais SOS. 
Assinaturas de Angola, da Famí
lia Metelo, 450$. Mais visitantes 
12$50. Duma desconhecida da 
Av. do Brasil, cem escudos. 

E amigos leitores, temos final
mente a nossa Tipogra:fü.a capaz 
de trabalhar com proficiência. 
Muitas pessoas já foram atendi
das com agrado certamente. Não 
esqueçam estes Rapazes que pre
cisam de trabalho para a frente. 
O trabalho é alegria e riqueza e 
regeneração esperançosa para 

1 estes rapazes. Estamos aptos a 
todos os serviços - diz o nosso 

1 

Cândido. 
Pa.dre José Maria 

.1 

em 
segu.nóa página 

não podú:L continuar, porque é 
muito verdade o que soi dizer-se 
de quem se mete a tocar ao mes
mo tempo rnuitos instrumentos. 
E se, embora à custa de grande 
esforço, aguentei esta situação 
por tanto tempo, foi por querer 
dar uma oportunida.de a alguma 
Senhora ou Rapariga que, pelo 
amor de Deus e do próximo, 
quisesse dedicar-se às pequeninas 
abandona.das, vindo colaborar 
comigo. É que eu soube pelo 
próprio Pai Américo que algu
mas Senhoras se lhe tinham of e
recido para trabalha~ numa obra 
deste género que viesse a ser cri
ada. E então achei de mew dever 
esperar que aparecesse alguma 
dessas Senhoras. 

Porém, o novo ano escolar 
aproximou-se rápi.do e era im· 
possível aguentar por mais tempo 
tal situação. Foi pedido e já cria
do aqui um Posto Escolar que 
entrou há pouco a f wncionar, o 
que veio alivú:Lr-rne bastante. 
Mas, por outro la.do, como todas 
as belenitas, à excepção da mais 
nova, frequentam as aulas, tor
nou-se absolutamente impossível 
aguentar com elas todos os tra
balhos domésticos, inclusivé co
zinh.ar. Contratei, por isso, uma 
rapariga que toma o governo na 
minha ausência e se ocupa dos 
trabalhos domésticos, fazendo os 
incompatíveis com a tenra i.da.de 
das belenitas e orientando-as 
nos restantes. Reconheço-lhe qua
lidades para o exercício desta 
delica.da missão. Que o Senhor 
a ajude a bem desernpenhar-se 
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-------continuação da primei r a pá g ina-------

rito Santo para que Ele insp.i
re e faça o milagre». Eu fiquei 
trespassado de tristeza. .Além 
da desconfiança na afirmação 
de vários padres, gracejava 
também da Providência de 
Deus. Aquele Senhor estava 
convencido, pelas obras que se 
têm feito, que nadávamos em 
abundância, e, apesal' do nosso 
esforço em convencê-lo de que 
vivemos do pão de cada clia, 
retirou-se aborrecido e descon
fiado. 

aumenta o depósito. Olha que 
este banco não abre falência 
e os seus juros são de cem por 
um e um grande prémio. Acre
dita. Estas ideias não são mi
nhas. Se ab1-ires o E vangelho 
e conversares com Jesus Cris
to ouves a mesma opinião. Foi 
Ele Quem ma comunicou. Eu 
faço obras a seu mando. Não 
tenho outro Senhor. 

• 

Na tal de há dois anos vieram 
cem, de Lisboa, mas eu tenho 
feito mau governo. Aos pobres 

Não se acredita. Como é que 

1

1 Cobertores. Estamo~ em cri-
sem termos bens certos, pode- se. Passamos frio. Os meus 
mos sustentar uma casa com a amigos têm mandado. Pelo 

que tenho encontrado embru
lhados em sacos, farrapos e 
papel tenho da.do os coberto
res dos meus rapazes e agora 
eu mais metade deles temos 
apenas um na cama. Há dois 
anos foram cem.. Agora preci
so, ao menos, de cinquenta. 
Não mandes apenas um para 
mim. Não mandes que eu não 
o ponho enquanto os meus 
não tiverem todos dois. 

Padre Acilio 

despesa ordinária de trirlta ----·----------------------
contos mensais e ainda nos me-
temos em obras? Não se acre
dita. Não admira. O mundo vê 
apenas com os seus olhos e até 
os que não são mundo, às ve
zes não têm outras perspecti
vas senão as que o mundo lhes 
dá. 

Como conto na crónica 
passada a nossa escola está 
quase pronta. Enriquecemos o 
património comum. .Mais uma 
escola. Vou seguir com insta
lações agrícolas. Para isso não 
tenho um tostão. Não despeço 
os operários. Não deixo de 
comprar materiais. Não fico a 
dever nada a ninguém. Não 
faço milagres. -Então?-Con
fio. Peço a Deus confiança e 
tenho a certeza de que não se
rei confundido. A quem des
confiava desta doutrina, mos
t rei, outro clia, as nossas con
tas. Na Obra da Rua não exis
tem segredos, há singeleza e 
abertura d'alma. Tu, leitor, 
conheces bem a nossa vida. 
Não esperes que eu vá bater à 
tua porta. Manda prás obras 
desta Casa do Gaiato o teu 
contributo. Grande ou peque
no não importa. O seu valor 
sabe-o Deus. Põe a render al
guma coisa prá outra vida ou 

STA V A enfermo e visitaste-me». O pr.onome 
está em vez do nome. Cristo continua a so
frer naqueles que sofrem. Presença que não 
se nota com os sentidos, mas, não obstante, 
real, verdadeira. Os nossos olhos vêem, ape
nas, uma semelhança com o Homem das 
Dores. Como não havíamos de sofrer, se Ele, 
Inocente, tanto sofreu! Quando a cabeça 

sofre, devem também os Membros sofrer. Quando a mãol de 
Deus faz atear o fogo· no· «lenho verde», que fará no· «seco»? 

A Cruz ! Como lhe fugimos ! Só nos deixamos pregar 
nela, quando não há outro remédio! .Mas, então, quando Deus 
permite a hora da dor, temos 
que nos conformar, aceitar e 
amar a Sua Vontade. Confor
mar com a imagem de Seu Fi
lho Jesus. Aceitar os males, co
mo da Sua mão aceitamos os 
bens, certo que tudo permite 
para bem fora da qual tudo é 
mal e infelicidade. Levar a 
Cruz «nos braços aos abraços». 

Cristo remiu-nos com a Sua 
Paixão, consumada pela mor
·te. Já que Ele vive no doente, 
a paixão deste será também _____________ , redentora, se os dois estiverem 

dela, pois que o querer empre- unidos pelo Amor. Tanta dor 
gar-se numa casa «para ajudar desperdiçada, porque na alma 
a criar os filhos dos outros», co- do doente não há Amor! Só 
mo lhe dizem lá fora, já signi- por Ele, com Ele e nEle será 
fica muito em seu favor, numa dada toda a honra e Glória ao 
época de egoísTTUJ em que tantos Pai! É como quem diz: fora 
casados não querem filhos, a dEle e' t d e clid 0 

«Estes tempos de prova são 
os .melhores para as nossas al
mas, são aqueles em que elas 
mais se elevam e purificam, se 
soubermos aceitar a Cruz com 
a aceitação que Ele quere» ! 
No meio de tanta dor, a Reli
gião vivida é o maior lenitivo. 
Sem ela, tudo decairia no de
sespero infrutífero. «A Cruz é 
o sinal mais», ou, então, como 
vem na carta : «Ele exalta-nos 
naquilo que mais nos humi
lha». 

, u o p r o, mesm 
maior parte das criadas foge dos as dores mais intensas! 
Lares onde há meninos e muitos 
senhorios só alugam as suas ca
sas a casais sem filhos. 

Organizada assim a vida em 
Belém, espero poder ser mais 
assídua em servir aos estimados 
leitores as nossas melhores no
tícias. 

Não posso agora deixar de 
pedir desculpa a todas as pessoas 
que têm envWJ.o donativos, pnr 
há tanto tempo não ter saído a 
nota das presenças à Obra. Foi 
a falta de espaço vital. Depois 
foi a minha falta de tempo. E 
agora é o Natal que se aproxi
ma e pede sejam tratadqs outros 
assuntos . . 

Bem haja aqueles que, apesar 
das minhas repetidas ausências 
das colunas de «0 Gaiato», não 
se têm esquecido de Belém. 

Votos de feliz e Santo Natal 
de todas as suas belenitas e da, 

Inês 

• 
Por Andorra andou perclida 

uma formosa carta de Moçam
bique. É duma Mãe que muito 
sofre na sua filha. Reza e pede 
orações pelas suas melhoras, 
«Se isso for para Glória de 
Deus». Só Ele sabe o que mais 
nos convém ! Se nos talha a 
Cruz é segundo a medida dos 
ombros e a força dos músculos. 
«Se nos dá estas grandes do
res, também nos tem dado for
ças correspondentes ao nosso 
coração angustiado para as 
suportar ... A aceitação de tão 
grande provação só é possível, 
porque eu sinto a presença de 
Deus em mim, com.o nunca 
senti»! Para os mundanos 
são infelizes os que sofrem. 
Há, porém, para tais um mun
do novo, fechado a sete cha
ves, que nunca descobriram. 

Uma vicentina da Madeira, 
mesmo no seu leito de dor não 
nos esquece: são 300$00 para 
chales. A Conferência Vicen
tina de Souto da Carpalhosa 
tornou a visitar-nos com nova 
encomenda. O mesmo é dizer 
da A v. de António de Aguiar 
-Lisboa· A do chale .mensal 
continua fiel. Agora vai aga
salhar «uma viúva velhinha». 

Como «O frio abunda» por 
Trancoso, lá veio ele por três 
chales. Santarém não os co
nhecia ainda. Encomendou. 
Gostou. E tornou. «É quenti
nho e bonito e sobretudo bem 
feito». 

Julgava que em Lisboa nem 
as criadas usassem chale. São, 
porém, agora tantos os que 
vão para a capital, que parece 
não haver senhora que não os 
use. «Gostei muito do chale 
branco. Parabens e felicidades 
para a tecedeira». E como gos
tou veio por mais cinco. E, 
não satisfeita, tornou por mais 
três. «0 rosa salmão do chale 
pequeno que ontem chegou é 
lindíssimo»· 

Padre Aires 

1 
1 
1 

«Agradeço-vos a crónica do Cal vário que 
fez publicar no Gaiato de 31 de Outubro sobre 
o sofrimento. 

Há almas que Deus na sua núsericórdia 
chama ao Apostolado redentor do sofrimento ... 
Sofrimento físico, sofrimento ·moral, porque Ele 
quer ainda salvar a humanidade pecadora actual. 
E' preciso que nós lhe emprestemos ; . . . ou 
melhor, Lhe ofereçamos os nossos corpos, para 
que Ele possa ainda sofrer nos membros do 
seu corpo Místico. 

Mas... Ai!. .. Senhor Padre·; ... a fé vai 
desaparecendo, e já não se vê no doente um 
outro Cristo esmagado pelo sofrúnento ; mas 
um ser que incomoda, ou uma coisa qualquer ... 
desprezível. E isto no nosso Portugal ! . . . Nos 
nossos hospitais ! O Governo tem facilitado os 
meios para aliviar o sofrimento... Os 
Médicos trabalham afanosamente e têmo-los 
competentíssimos e profundamente caritativos. 
Mas o que o nosso Portugal quase não tem é 
enfermeiras... As Enfermeiras devem ter en- · 
tranhas de mãe ; se não o têm, tornam-se duras, 
egoístas e indiferentes ; para não dizer insen
síveis... O doente precisa de conforto físico e 
moral, precisa de carinho ; . . . Muitas vezes 
ele vê-se só, abandonado, sem forças, sem alen
to. Eis o grito angustioso do próprio Cristo : 
«Busquei um consolador e não encontrei.» 

Há enfermeiras que nunca deviam ser 
enfermeiras. São enfermeiras sem fundo reli
gioso, não conhecem nem a moral natural! 
Não pensam que o demónio não se cansa; 
nem nunca descansa. Essas almas, esses 
doentes, vendo-se abandonados, longe dos fa
miliares, sem uma palavra de consolação, sem 
um enlevo de alma para Deus, sem uma palavra 
de confiança na Misericórdia Divina que· tudo 
perdoa,... tudo esquece e que nos ama com 
Amor Eterno - esses doentes assim abando
nados, podem desesperar e condenarem-se, ... 
Senhor Padre grite bem alto ! . . . :Pela formação 
das enfermeiras católicas, mesmo das religiosas 
que se debruçam sobre os leitos de sofrimento ... 

Não se canse ... Insista no profundo dever 
da Caridade Cristã... Para com os doentes, 
os infelizes, os Pobres 1. . . Essas enfermeiras 
sem espírito de fé, não compreendem que o 
quarto dum doente, é um Santuário!... O leito 
é o Altar ; ... O doente é a vítima que se imola 
unida à vítima do Calvário ... 

Um doente é um ser pequenino aos olhos 
do vulgar, .. . mas grande aos olhos de Deus 
e aos olhos daqueles que a fé ilumina. 

Não há nada mais vulgar do que sofrer, ... 
mas desde que o homem sofre, ele cessa de 
ser vulgar ! ... 

O Sofrimento é um fogo que queima! ... 
Mas também é farol que ilumina. Há uma 
quantidade de coisas que o homem que 
nunca sofreu não sabe, porque a dor purifica 
o coração e torna o olhar da alma mais penetran
te, mais profundo. 

O Sofrimento, aceite com fé e amor ; 
nos forma e nos transforma porque a fé- é a cha
ma que diviniza o Amor ... 

O homem, esse pó animado, que se 
agita durante esta noite mortal que se chama ... 
vida - jovem para envelhever, .. . ser criado 
para sofrer.. . Nascer para morrer é todo o 
seu destino neste mundo. Mas é consolador 
para nós cristãos sabermos que temos o reino 
de Deus dentro de nós ... O Baptismo marcou-nos 
para a cruz e pela cruz. O Sacerdote marcou
-nos com o sinal no peito e nas costas - eis 
a nossa grandeza... O Sacramento da Confir
mação fez-nos soldados de Cristo... A Santa 
Comunhão une-nos intimamente a Jesus. Se
nhor Padre diga aos doentinhos, que a alma 
paciente no sofrimento é, tarde ou. cedo, re
vestida duma força maravilhosa... A dor tem as 
suas ascenções como o Amor . .. No sofrimento 
há três santuários. l .o os sofrimentos corpo
rais. 2.o as agonias do coração. 3.o a deso
lação da alma. Deus assim o quer para nos 
tornar semelhantes a Ele ... Nas núnhas ora
ções e sofrimentos, peço a Deus que faça de 
V. Reverência um verdadeiro Arauto do sofri
mento cristão; ·o seu valor, a sua grandeza, 
e o valor expiatório que ele tem nas nossas 

vidas... UMA DOENTE HÁ. 15 ANOS» 



• VISTAS () 

Eu andava pela quinta (uma 

1 

Soube então, que ele pres- ' no produzir e no gastar. 
das raras vezes que posso tava ali bons serviços e não Uma das coisas que andava 

por lá passar!) quando ou ço so- fazia mal às galinhas. O mais mal era o estrago nos jornais, 
luços convulsos de criança. engraçado é que o galinheiro durante a impressão. 
Caminho para 0 lugar de onde está . dividido em vários c~~- Ao leme da J oanisberg tem 
me vinha 0 som e dou com 0 partimentos com portas divi- estado o «Bojarda», há várias 
«Vintém». Indago. Desfeito em 1 sórias. Pois !> «Dado» não se quinzenas já. «Bojarda» tem 
pranto nem é capaz de respon- prende a n~nhm;i deles, nem 

1 

rn anos. A máquina é um es
der. Outros, que se ocupavam mcomoda nmguem para pas- padão, mas sempre, às vezes, 
no descamisar do milho, como sar de um ao outro. Leyan- desafina. Ou as ventosas do 
0 «Vintém» relatam-me 0 su- ta-s~ so~re as p~ta~ traz.eiras, ar comprimido que metem 
eedido. ' 1 a dianteira da direita prime a duas folhas em vez de uma; ou 

O T 
. anh alavanca do ferrolho; .. . e as mesmas que fazem sair tor-

« avira» ap . ara. um 1·onto· '· t e as ada a folha J·a' i·m 
rato e assara-o. DepolS foi con- P ª r g · -O pressa ... 
TI.dar o «Vintém» para 0 fes- A verdade é que a máquina 
tim, dizendo-lhe que era um Q , · -" •t f d UE de fora tudo fosse em 1 e mmt~ pe~·J.ei a e az tu o, .-
pardal. nosso auxílio... ainda mas nao dispensa olhos muito 

Eu não imagino como se po- assim a nossa missão era di- . atentos. Ora «Bojarda» só tem 
de confundir um rato com um fícil. .. Mas que dizer quando 16 anos. Ele morre pelas his
pardal ! ; mas a verdade é que é ao invés~ ! Este é um rapaz tórias aos quadradinhos. De
o «Vintém» é muito simples e d 1 A • pois, a máquina trabalha . tão começando a sua a o escencia. 
comeu a patranha. Arrumado d b h bem e t ão por si !.. . que ele . Tempo de muito~ esa roc a-
o banquete, «Tavira», em ar mentos que, malS ou menos, te~ facilitado. Daí, tantos jor-
de surriada, revela a verdade. 1 naIS st aaados sempre importam crise. O tra- e r º · 
E, não sei se por nojo, se por balho de quem educa é, ir tem- I· _Quando se tomou a resolu-
brio ofendido, ali estava ago-

1 

perando, amparando, sem ne- ç~o, para documer:tar a m:
ra o «Vintém», sufocado pelas gar, 0 crescimento de todos os I gen~Ja dela, m~ndei ao «Esti
lágrimas, de mão direita na rebentos dignos para que nun- cadinh_o» que fizess~ a ~onta
garganta, como se o petisco 1 ca se entortem. Precipitar a 1 gem I'lgorosa .dos Jornais es
estivesse atravessado. fervura quando já a natureza tragados na tiragem que de-

Foi muito bem feito 1 «Vin- 1 e 0 ambiente tendem para tal corria. 
t ém» é um gi~ande glutão. _ isso nunca ! «Esticadinho» vai mais lon
Morre por comer e afaz-se em Pois este nosso rapaz ainda ge e dá-me uma estatística 
todas as oportu,nidades. «Ta- não deu sinal algum de ter classificada, não só o total dos 
vira» conhece-lhe o fraco e despertado para 0 amor. A jornais estragados. Ora façam 
aproveitou: Impingir-lhe rato Mãe dele, porém, pellSa que se o favor: 
p or pardal é muito mais esper- pode tornar tarde - e então l . . 
teza do que gato por lebre! impinge-lhe nas cartas que Jornais mal margmados 145 
Espera-se que «Vintém» ten.J:a lhe escreve, desde 0 princípio Jorna~ estragados 60 
tomado a lição e no futuro nao ao fim notícias e mais notí- Jornais com traços 
seja tão pronto em aceitar as cias d~ certa moça que ela lá brancos ao meio 124 
franquezas do próximo. acha ... ! J ornais com dois gaiatos 36 

Ora vejam os senhores até Jornais sem gaiatos 50 

• 
« Tl A VIRA», porém, foi 

forte na partida. E 
mais !, não tinha autoridade, 
porque ele não é mais sóbrio 
n@ comer do que o «Vintém». 
Logo dois dias depois deste 
encontro em lágrimas, «Tavi
ra» foi-me acusado de ir à fa
rinha granulada das galinhas 
poedeiras. Ora já que ele come 
da ração própria pra fomen
tar a postura eu pu-lo uma ma
nhã em lugar de muita passa
gem sentado em um caixote 
com palha. .. a ver o resultado 
da farinha ! 

• 

da quem nós temos que nos Jornais brancos de um lado 102 
defender! ---

Total ............. . ..... .... .... 517 

Avida é vária. E se hoje Vejam lá o que ía por. aí de 
n os traz desgostos e cui- 1 estragos ! Um pouco mais de 

meia r esma ! 
dados, amanhã nos dá o bálsa- Graças a Deus podemos in-
mo confortante de uma gran- formar que esta última quin
de consolação. zena os estragos já foram nor-

Aconteceu há dias. Ele mais, como os daquelas «J oa
disse-me discretamente que nisbergs» ou equivalentes, que 
precisava de me falar. As mais têm sobre si olhos atentos e 
das vezes, a necessidade de nos conscienciosos. 
falarem r esulta da precisão 

• de qualquer coisa para os pró
prios. E sta vez não. Ele 
abordou primeiro assuntos 1 

sem importância, que eu l~go 1 V EIO cá dar há semanas 
percebi não serem o motivo um pequenito de quatro 
da nossa entrevista. Depois, a cinco anos que se juntou ao 
bastante rápido, como quem 1 grupo do Rogério e do «Laran
tem vergonha do que está re- jinha». Mas enquanto estes são 

1 

velando, disse-me o seu assun- muito explicados e menineiros, 
to : «A Obra tem, fei~o grandes I aquele é um rapagão com 
despesas com maqumas novas grandes dificuldades na fala. 
e luta com falta de dinheiro. É 0 «Tôino». E eu chamo-lhe 
Eu tenho 800$ de collSoadas e J 0 «Cabrito montês» porque ele 
de férias - queria dá-los à 1 não se dá na casa com brinque
Casa». 1 dos, mas gosta é de andar pela 

Não sei como contive a mi- quinta ao pé do Sejaquim ou 
nha surpresa. Aparentei, con- do Ti João Manco. 

Então, Lisl,oa l 
Eu não sabia! Foi há dias que, quando falava com um dos 

nossos vendedores, ele me disse, queixando-se : «nós não pode
mos vender nas ruas, os policias não nos deixam. E muitas ve-
zes nem nas igrejas». . 

Fiquei pasmado. Eu estou há pouco tempo cá no Tojal e 
não supunha que assim fosse! Mas é. E tanto assim que no do
mingo, à hora de entrarmos para a nossa Igreja, o telefone re
tiniu. Um.a corrida e eis-me junto do aparelho. 

- Estou, - atendi. 
- Quem está ao telefone? - perguntam do outro lado. 
- É um rapaz da Casa, o Cândido, - respondi. 
- Olha daqui fala o Anjinho. (O Anjinho é um dos ven-

dedores). Por favor dizes ao Sr. Padre José Maria~ que o Sr. 
Prior da I~eja x não deixa vender o jornal, por causa de um 
peditório especial ! Que queixa! 

Pois saibam os senhores priores que as pessoas que com
pram «0 Gaiato»> espe·ram-no como quem espera uma benção de 
Deus e que ele, o nosso jornal, tem contribuído duma maneira. 
espantosa para o progresso espiritual de muitos dos vossos pa
roquianos. É verdade ! Portanto, sempre que haja nas vossas 
igrejas algum peditório para a Igreja, lembrem-se que há mui
tas pessoas que querem comprar <<O Gaiato>>' e por isso nã() proi
bam os nossos rapazes de o vender à porta dos ;v-ossos templos. 

Sempre que se nos deparam · casos deste género, somos 
obrigados a relembrar aquela frase de Pai Américo: «Ai Porto, 
Porto, quão tarde te conheci». Esta frase de Pai Américo, sem
pre actual, sempre oportuna, poucas ou nenhumas vezes serviu 
de estímulo para o, apesar de tudo, bom povo da Capital. O Por
to, cidade tão generosa como de grandeza tem Lisboa, nunca 
se cansou de nos fazer bem, de nos acarinhar e de deixw ven
der o nosso jornal nas suas ruas, igrejas, cafés, edifícios públi
cos e em toda a parte. Nunca a polícia afastou qualquerl dos· 
nossos rapazes do seu mister. Porque não se faz o mesmo nesta 
cidade de Lisboa? 

Eis aqui uma das razões porque o nosso pobre mundo não 
melhora. As pessoas não encontram facilidade de lhe chegar às 
mãos os meios por que se podem salvàr. Porquê? Porque não 
deixam. Quem? Todos nós sabemos. 

Ora eu creio ser possível remediar estes males que ensom
bram a existência do nosso povo. Um dos remédios é aplicado 
por um dos melhores «médicos» actuais do nosso País: «0 Gaia.. 
to». Quantos se não têm curado! Quantos se não poderiam ter 
curado, se lho deixassem chegar às mãos - o remédio precioso! 

Deixai que «0 Gaiato» se expanda e não será necessário 
dispender 24.700 contos numa nova Penitenciária em Alcoentre. 
Deixai que «0 Gaiato» entre em t·odos os Lares, que mlllitos dos 
males da nossa gente desaparecerãio. Deixa.i. que «0 Gaiato» es
palhe a doutrina do Evangelho, - e o mundo será melhor. Quem 
não acredita? 

Snr. Governador Civil de Lisboa; Snr. Oomandante da 
Polícia; Snrs. Priores de Lisboa: que o níuito que a nossa Obra. 
tem feito de bom no. nosso País, sirva de apelo à necessidad~ 
urgente da venda do nosso querido Jornal nas ruas, igTejas e 
todos os mais sectores da cidade de Lisboa. Que. os nossos rap&
zes bem lançados em África, Brasil e até na Inglaterra, sejam 
um testemunho vivo a estimular o vosso dever hunia
no e social de nos ajudarem. E vós, queridos leitores 
de Lisboa, colaborai nesta campanha de expansão junto 
de todos aqueles que ainda. não conhecem a m,ais apaixonante! 
Obra que a Caridade tem levantado em Portugal. 

Cândido Pereira 

Conferência da nossa Aldeia 
O QUE RECEBEMOS: Da Cova da 

Iria, um Sacerdote amigo «envia 1008 
em respoata ao S.O.S. lançado ao mundo 
pelo Gaiato, para poder diminuir a 
conta dos 7 contos do débito. São 
oferecidos por alma de seus Pais, há 
pouco falecidos>. Seguem 30$ de um 
assinante de Leitões-Mira. E mais SOS 
de Emília Fernandes, do Estoril. 
Moncorvo marca presença com 20$00. 
E Maria Alice, do Porto, com meta
de, oferecendo-os «ao Senhor para 
que conceda uma graça ao noivo q'ue 
tanto necessita dela». Do assinante 
101S9, 20$00. E 100$ do n.0 17.819. 
Agora é a Viúva do porteiro de um 
dos cafés mais importantes do Porto 
quo manda 20$ em sufrágio da sua 

NÃO contando o «Marã()» 
- «fidalgo arruinado», 

como lhe chamam - que vive 
os seus últimos dias dos louros 
colhidos no passado, nós te
mos cá em casa dois supostos 
cães de guarda. Ao tempo da 1 
vinda do segundo, o «Tarzan », 
an·anjaram-se casotas para j 
ambos e ficou r esQlvido que 
um deles guardaria o portão 
que dá para a t erra nova. 
Qual não foi o meu espanto 
quando, há dias, fui dar com 

tudo, como q~em topa com um 1 Ora pellSou-se que a trapa
cas~ banal.. Disse-lhe que agra- lhisse n a fala vinha da língua 
dec1a e aceitava. travada. Levámo-lo ao médico ---------------

Obrigado meu Deus, que 

alma. Pois estimada amiga, todos os 
meus pobres se lembraram do seu ma
rido, no dia 22. E como ele era nosso 
amigo! Da Parede 10$. Eng.0 Hen· 
rique Faro, 1000$, «pedindo uma mis
sa por alma da sua falecida esposa 
D. Olga Faro, grande amiga dos Gaia· 
tos». Na próxima Missa dos vicen
tinos será lembrada. Paz à sua alma. 
Mais SS do Avanca. E 708 do assi
nante 12.342. E 250$00 entregues no 
Espelho da Moda, o nosso Depósito. 
Do Ovar SOS com estas palavras: «Faz 
hoje anos quo meu Pai faleceu e daí 
minha mulher (foi lembrança dela, 
pedir-me ou encarregou-me de lhe en
viar aquela importância, o que faço 
por todas as razões muito gostosa
mente, isto é, pO'r minha mulher se 
lembrar do seu falecido sogro e dos 
Pobres». Lisboa 200$. Godim 20$00. 
Estanislau Ucha, de Setúbal, 80$00. 
Manuel Nunes, 10$. Assinante 6308, 
de Aveiro, 100$. Os costumado~ 40$ 
da assinante 17.022. E metade de Ma
ria H. Covas Alves, do Lourenço 
Marques. E é tudo. Para todos, os 
nossos agradecimentos. 

o «Dado» dentro do galinhei-
ro ... 

e que não. 
uma lembrança dest as ainda 1 Atraso mental também não 

1 parece. Ele compreende tudo não provara ! 
8 e é expedito em qualquer reca-

i do, mesmo uma pilha de ener-

E já que falámos na magre- gia. 
za dos fundos, eu digo / Concluiu-se que devia ser 

algo do esforço da austeridade falta de convívio. 

Receita: tomar lições dé fo
nética experimental com «La
ranjinha» e Rogério. 

Os senhores cuidam que é 
brincadeira 1 ! 

P ois foi há pouco mais de 
uma semana e os progressos 
são notáveis. ] úlio Mendes 


