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An1v11sã110 
JS ~esasseis anos hoje completos é a pri· 

meira vei! que o jornal 80. aniversário 
sai no mesmo . 8ia em que o primeiro 
número viu a lui!. 

Como nos anos passaóos Óaremos 
larga colaboração óos leitores-pois nos 
parece não haver inóice mais exaclo 80 

11alor · óa obra realfaaóa por esle pequeno jornal 80 
que a imagem real que 8ele refleclem essas carias. 

Quer se repita, ou não, 0 loóos os q.uime óias até ao 
!ün óo munÓo"-como 'j)ai Américo promelia há óesasseis 
anos-"O Qaiato" assumiu já uma posição inóelé11el, não 
ói 90 na 1/islória óo jornalismo em 'j)orlugal (que essa 
menos nos interessa!), mas como facto religioso óe granóe 
plano sob,.e funóo côr 8e rosa ~a nossa óormência. 

.Anlts que brolasse óos coraçõts sacer8olais óe 'j)io 
XII e ~o '/).t. Combar8i, o .. movimento para um 1nunóo 
1nelhor," já entre nós ecoavam há alguns anos, com uma 
larga audiência popular, as mesmas ióeias fu.nóamentais 
que são essência óo Cristianismo-'l.9i8a: 

"iJer Carilatem aó 1ustitiam". 
"Opus ]-ustiliae, '/)ax". 
E. esta hieral'quia óe cau.sali8a8e, realii!aóa em es

pirito fraterno, lenóo muilo presente, sempl'e presenle, que 
o Deus único e veróaóeiro, Senhor óe misericóróia infinita, 
é o j)ai 8e n . .S. ]esus C,.islo e nosso 'j)ai. 

j)or isso, luóo aquilo que em nós, ou na socie8aóe em 
que 11ivemos, coli8e com ,esle espírito, eslá erraóo e exige a 
CONTINUA N A PÁGINA e 1 N e o 

ELEBREI i:edinho naquele domingo em Coimbra e 
aproveitei para ir dar uma volta pelos Pobres. Os 
dias antes tinham sido de chuva deste rigoroso in
verno; a manhã desse dia era soalheira, embora 
agreste de vento. João F. Daniel e eu tomámos a 
direcção da Conchada e Quinta da Misericórdia, 1m
de há a gnnde concentração das barracas da Ci
dade. 

menos pela criancinha inocente. 
De baixo chama-me outra mãe 

de cinco filhos, com o marido 
sem ganhar: f ~a favor de vir 
aqui dentro. Era o mesmo pedi
do das primeiras: então uma das 
cazinhas prós Pobres, não? E pr<i. 
gente? Sorri, e deixei alguma 
coisinha e disse para pedirem 110 

Pai do Céu. 
Logo a seguir uma andrajosa 

pede-me para entrar e ver aonde 
a gente dorme. Resto de palha 
moída e húmida, à mistura com 
serapilheiras rotas de saco. 

Subimos a enoosta e descemos 
para o flecha. Oh santo Deus! 
Como é triste termos de aceitar 
e consentir que filhos Vossos e 
irmãos nossos vivam assim tão 
desumanamente! O acesso às 

Continua na página oito 

Começamos pela encosta nascente. A primeiTa onde entramos 
é a mesma de há muiros anos. A mãe, ainda nova e carregad·a de 
filhos, todos de parto muito difícil, recebeu-nos com OI mesmo sor
riso e confiança de sempre. O marido, um Pobre doente quase in
válido, passa a vida sem ganhar. Os filhos todos tocados dos pulmões 
e aconselhados pelos médicos a----------------------------
serem retirados. O interior da S ensaios são a ordem do dia em todas as casas. P.e 
barraca era de lama e de lixo das Acilw escreve e cont.a. P.e José Maria, idem. P.e 
inundações. Nunca me tinha pa- Horácio é que niio tem dito nada. Por cá; o mais 
reciclo tão nojenta aquela tão calmo ainda sou eu: Júlio f(]ÍJ'ta-se de me ralhar 
acanhada habitaçãQ. No fogarei- porque queria dois ensa:ios por dia e eu cligo que 
ro, uma panelita a guizar um um já chega muito bem para ensarilhar a nossa vi-
pouco de carne que haviam dado da. Daniel, que não deve estar cá1 na altura da Festa, tal.vez por isso, 
num casamento, dava um cheiro ralha menos. Até o mansinhb do Quim já disse que «niio subia> ... 
agradável. Já fora, ela veio se- Pois eu cá sei! Sei que niio temos muito que ensaiar, porque o número 
gredar-me: então uma cazinha? central é a 11.História dum rapaz> ( cá est.ou. eu a levantar a cortina 

Uma vizinha, mulher nova, sobre o programa, conforme prometi}, e esta é feitp, da V cr'daá.e de 
com filhos sem Pai, acompanha- alguns dos casas que aqui vêm dar. 
va-me, a ver a miséria aonde eu l á disse que P.e Baptista e 
vivo. Era um cubículo com uma Daniel são os aut.ores cda parli
cama de farrapos sujos e neles f tura>. Eu também rabisquei. Mas, 
uma criancinha suja também, 

1 

no ensaio de leitura, dei aos 
num ambiente empestado pelo actores o direito de propor emen
cheiro de sardinha de véspera. das onde o diálogo lhes niio pare
Saí enjoado e triste por tudo, cesse à sua fei.ção. De sorte que 

o autor, afinal, são os rapazes 
que dão a história, mai-la expon
taneúlade do seu falar. 

O resto do programa será! a 
apresentação das casas do Norte 
do Centro e do Sul, em n!Í.meros 
de foklore. 

festas! 
mais o orfeão. E se querem que 
diga, não sei de mais! 

A terminar será um número 
de muita emoção. É o cCalvá
rio>. É a última palavra viva de 
Pai Américo. Tanto quanto nós 
pudermos, havemos de a apre
sentar com verdade e vida no 
palco do Coliseu. 

E dito do Coliseu, dito do 
Avenida de Coimbra e da lmpé
ro de Lisboa e do S . João de 
Palmela. 

Não faltarão os «batatas>, 
descansem os senhores. Este ano 
não será nem «A loja do mestre 
André> nem a «Capoeira>, mas 
um número inédito escrito e mu
sicado para eles e ensaiado pelo 
Américo. Esle também anda 
a preparar uma gracinha com o 
11.Cirafa-,, . Há mais uns cantores. 
E uma orquestra «famosíssima>, 
que eu vou ouvir no Coliseu, tal 
como os senhores. E o Sejaq1âm 

Os senhores não se distraiam e 
f~am favor de ler com muit.a 
atençã.o os anúncios que o J úlw 
me disse que ia publicar no f un
do das páginas do presente nú
mer:o. Aí encontrarão o resto dos 
pormenores. 

/1---i ---------=-----------------~ --------- ------------------: 
Calvário - menina 8os olhos 8a Obra 8a 'Rua. 
Voçura no 8esespero. j)ai!, amor. Cugar on~e os 
'/)obres se lornam ricos. Onóe os homens se senlem 
presos e pensam que há mais alguma Coisa! 
Cugar onóe o sol acaba e nasce o luar; começa 

a morte para principiar a 'l.9i8a! 
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Belém completou o seu primei· 
ro ano de existência. 

Fui por isso convidada a apre· 
sentar um pequeno relatório so
bre estes 12 primeü1os meses de 
vida, a fim de ser publicado ao 
lado do relatório da Obra da 
Rua. 

A Obra da Rua e Belém, es· 
tando perfeitamente de acordo 
quanoo a princípios básicos de 
educação, num aspecto impor. 
tante se distinguei;n completa· 
mente. 

É que a Obra da Rua começou 
sem projectos nem cálculos de 
qualquer espécie, por parte do 
seu fundador. Pai Américo foi 
para ela impelido pelo desejo de 
abrigar e educar quatro rapazi. 
nhos sem eira nem beira que, 
conhecendo já o seu grande cora· 
ção, pediram s<>corro. No caso de 
Belém, posso dizer que havia 
planos e houve preparação, tan
to próxima como remota. 

No que respeita a mim pró
pria, considero preparação re· 
mota a que fiz durante os anos 
quer exerci como professora pri
mária. Então se me depararam 
casos de crianças cujo condicio
nalismo de vida não permitia a 
sua educação moral, intelectual e 
religiosa, chegando a tomar-se 
deshumano obrigá.las ao cumpri
mento dos seus deveres esoolares. 

Também pela A. C. tomei co
nhecimento da situação das ra
parigas que não podiam manter 
a sua integridade moral sem 
que se lhes oferecessem condi
ções materiais de vida digna de 
pessoa humana. Sabe-se que é 
inútil pregar a estômagos vazios. 

Ora sendo a A. C. um movi
mento purament.e espiritual, não 
é suficiente para salvar os nús e 
esfomeados. Mais. Para frequen
tar a Igreja, as reuniões, os cur. 
sos e retiros requere-se vestido 
limpo e decente. Por tudo isto 
eu tive de concluir que pela A.C. 
não encontrava meios de ir ao 
encontro das que mais precisam. 
E como todo o meu coração já 
pertencia a essas, tratei de es
tudar a maneira de colocar a 
minha vida ao seu serviço. 

No que respeita ao público e 
especialmente aos amigos da 
Obra da Rua, considero prepa· 
ração remota a doutrinação feita 
por Pai Américo e seus continua
dores ao longo dos 20 anos de 
vida desta Obra. Todo o apos
tolado desenvolvido pelos Padres 
da Rua constitui como que o 
Advente de Belém. O bom aco
lhimento encontrado junto dos 
corações portugueses desde o seu 
nascer, fica-o esta devendo em 
primeira mão à Obra da Rua. 

Estamos num tempv em que 

discursos e teorias, por si so, Jª 
não convencem ninguém. Que de 
tempo e de esforço não seria pois 
preciso a «Belém», para ganhar 
a simpatia e a confiança das gen
tes, sem o apoio da Obra da 
Rua? Mas Deus tudo faz bem 
feito! 

Houve ainda a preparação pró
xima, que levou nada menos de 
dois anos, em que eu tive de con
vencer muita gente, inclusivé os 
Padres da Rua, de que era a ho
ra de começar e de que estava 
disposta a meter ombros à em
presa, com a ajuda de Deus e o 
apoio de almas bem formadas. 

Mas passemos agora ao rela
to do que se fez, desde que em 
Belém foram recebidas as qua
tro fundadoras : 

Casa de bonecas é como mais 
vezes ouço classificar Belém de 
Viseu aos que a visitam. Pois esta 
casita de bonecas, pela qual se 
paga 5008 mensais, abriga hoje 
19 pequenitas, ficando ainda com 
dois pequenos quartos para Se
nhoras. Com todo o seu recheio 
gastou-se a soma de 16.216800, 
incluindo cobertores e outras 
roupas de cama que foi necessá
rio comprar. 

(/m post<) escolar que entrou 
em funcionamento nos fins de 
Outubro p.p., veio dar às bele
nitas mais facilidades na sua pre
paração intelectual. Estas crian
ç.as, habituadas a uma vida sem 
orientação, antes de virem para 
Belém, ou não estavam matricu
ladas ou frequentavam mal. As
sim se explica que nem as mais 
velhas--11 e 12 anos!- tenham 
o exame da 3 ... classe. A escola 
em casa permite a coordenação 
dos trabalhos escolares com os 
domésticos, de modo a conseguir. 
-se tempo para uns e outros· e 
a inda para uma pequena lição 
de costura. 

Em rostura, malluis e borda
dos as belenitas têm feito pro
gressos notáveis para a sua ten
ra idade, graças à dedicação da 
sua Mestra, Senhora de Viseu 
que tantas horas tem tirado às 
ocupações do Lar para gastar 
com as suas alunas ! 

A venda do ] ornal começou há 
pouco a ser feita em Viseu pelas 
belenitas. São as mais pequenas 
que vão, porque as mais velhas 
fazem falta em casa, além de 
que parece que toda a gente gosta 
mais de comprar àquelas. Nem 
sabem fazer trocos e tudo se con
fia dos compradores que tratam 
as vendedoras com rr.uito can 
nho. O mau tempo tem prejudi
cado a venda, mas tem provoca-

do demonstrações de interes
se e amizade. Algumas pessoas 
limitam-se a estranhar que as pe
quenas continuem a vender, ape
sar do frio e da chuva e ... toca 
a fugir . Em conlrn partida, uma 
vez dois Senhores compraram to
dos os jornais à vendedora que 
se apresentou, para que ela não 
andasse mais tempo à chuva. 
Mais se agradece ainda a esses 
Senhores que tiveram Cl cuidado 
de distribuir os jornais pelos 
amigos e conhecidos. 

O produto da venda do cGaia
to» em Viseu é oforecido pela 
Obra da Rua a Belém. Mas temos 
muito mais interesse em que seja 
lido do que no seu valor mate
rial. 

Cola-que-cola é o nome duma 
cola do exclusivo fabrico das be· 
lenitas, para colar vidro, porce
lana, barro, etc. Se nunca dela 
falámos aqui é porque a pouca 
que nos tem sido possível fabri
car é toda vendida em Viseu, e 
nem chega para as encomendas. 
Esperamos que na próxima pri
mavera se possa desenvolver o 
seu fabrico e então voltamos a 
trata r aqui do assunto. 

Contas: Já falámos do custo do 
recheio da casa. 

Com a renda da casa, água, 
1 u z e telefone gastaram-se 
7.750$70. 

Mas a despesa maior foi com 
a a limentação, que ficou em 
27.758$20, incluindo lenha e ou
tros combustíveis. 

Em despesas diversas (correio, 
farmácia, drogaria, tecidos, cal
çado e outras} dispenderam-se 
5.116$70. 

Houve, pois, uma despesa to
tal de 56.841$60, dia a dia co
berta pelas esmolas dos parti-

. culares, chegadas dos mais varia
dos pontos da Metrópole, da 
África Portuguesa, do Congo 
Belga e ainda da América do 
Norte, acrescidas de 6 contos 
oferecidos pelo Governo Civil de 
Viseu. 

P.obres : Belém tem ainda so
corrido alguns Pobres da cidade 
com esmolas em dinheiro, me
dicamentos e roupas, pagando-se 
a renda da casa a uma Pobre 
viúva muito idosa e doente. 

Que o Pai do Céu continui a 
abençoar Belém afim rle que nes
te segundo ano de vida dê mais 
um passo em frente. Precisamos 
de uma quinta. Antes, porém, 
o grande problema é o das cola
boradoras que creio hiio-de che
gar no momento oportuno. Reze
mos por ·elas e agradeçamos ao 
Senhor as muitas graças até ago. 
ra dispensadas. 

Inês - Belém - Viseu 

IMPÉRIO DE LISBO.A 
29 DE MARÇO ÀS 18,30 HORAS 

Os bilhetes para a nossa festa já estão à venda: na Ourivesaria 13 da Rua da Palma 11; 
Montepio Geral, Rua do Ouro; e no lar do Gaiato, Rua dos Mavegontes l4 r/c, lei. 669451. 

Algo importante 
a nossa pecuária! Há um ano comprei 

um jovem casalinho «Large Whita», 
cujo alto preço me trouxe a censura 
de todo o meu povo da lavoura, seu 
«director geral» à frente. 

Pois agora o casalinho ( casalão 1 ) 
reproduziu. E' uma ninhada resplan<;lecente da 
brancura própria dos «Large White». Padre Ma
nuel já esqueceu e perdoou o caro dos bacorinhos. 
Anda entusiasmado. 'A mesa (quando comemos 
juntos) excede-se a contar as proens dos porqui
nhos nados. 

Mas põe um problema. E' a raça! E' a pre
servação da raça! «0 gado anda muito carp, mas 
por aqui, nas feiras - diz ele - não se dá o devido 
apreço a estes porcos. E nós não os podemos pôr 
a par dos outros». Pois claro ! 

De modo que esta ninhada tem cá lugar em 
casa. A próxima, ainda, no Lar do Porto e Beire. 
Mas daqui a sete ou oito meses, os senhores que 
souberem apreciar um suino \«puro sangue>>, façam 
favor de mandar a sua inscrição para a terceira 
ninhada. 

• • • 
Carlitos acaba de me devolver uma factura de 

farinha Vouga que eu lhe mandara conferir, jul
gando dizer respeito aos pintos : 

«Isto é dos porcos. E' com o Senhor Padre 
Manuel! ... » 

Donde, registem os senhores que a pecuária 
cá em casa, agora é por pelouros. 

E como eu me tenho (e sou na verdade) ani
mador e protector da criação de pintos (acerca do 
que o Senhor Padre Manuel se vai sorrindo de 
mim), eu não quero deixar também de fazer a pro
paganda dos nossos pintos. São «Rhodes Island 
Red» e nada ficam a dever em qualidade aos 
«Large White,. do Senhor Padre Manuel. 

• • • 
E como não há duas sem três. . . aí vai outro 

produto pecuário disponível parà cedência aos 
interessados. São pavões. Eles e elas. 

Não contando com muito pavão que há por 
aqui!.. . 

1 

O centro do Cal vário, eru verde e mo.cio 
tapete de grama ergue-se serena Crut. de 
granioo claro. Todas as linlias desta 
pequenina aldeia para ela convergem. 
Todos os olha res com ela dão, vezes sem 
conta ao longo do dia. Quem entra de
para-a logo, frente ao portão. Quem es
tá tem-na a cada instante nu caminho. O 
sol, por sua vez, incirlindo 11ela, proje. 
ta-lhe a sombra, no chão térreo para 

- l , que, mesmo quem nao evante o rosoo possa adivinh.á.-la na silhueta 
esguia estampada no solo. A Cruz domina por aqui. Clama no silên 
cio da pedra a natureza desta obra, que Deus quer o amor do Pobre 
doente crucificado, do incurável que morre tão semelhante a Cristo. 
Por isso aprecio tanto a Cruz. Duas linhas que se cruzam falam-nos 
de modo eloquentíssimo. A vertical sobe ao encontro de Deus. A 

horizontal vai direita aos ho
mens. Aquela marca-nos as nos
sas relações com o Senhor. Esta 
faz-nos estender a vista pela hu· 
manidade e dita-nos o plano de 
igualdade em que nos encontra· 
mos no mundo, despeitando-nos 
a consciência das nossas rela-

ções mútuas. Grita-nos o amor 
do semelhante, de todo o seme· 
!bante, mesmo do mais diminuí
do, daquele que apenas estorva 
e sobrecarrega. De todos ela nos 
fala em silêncio impressionante, 
mas sob a autoridade dAquele 
que Nela se imolou pela causa 
de todos, sem diminuição de nin
guém. 

Se aprecio esta linha que nos 
desperta à Irmandade humana, 
de igual sorte estimo a linha ver. 
tical que nos eleva ao Senhor. E 
nós temos que nos elevar a cada 
instante, porque p rimeiro Ele se 
intromete no nosso Yiver. Há 
uma infiltração constante que 
bem sentimos. O cunho sobrena
tural da Obra da Rua é o mais 
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AFRICA 
OUBE há pouco que ele tinha regTessado à 

:ma Angola e fui reler cartas antigas. 
Uma delas terminava por este P. S.: 

«Se nada fizer, nem nada responder, acu
sá-lo-ei a Deus, no Juízo Final». 

Este nosso Amigo, oficial do exérci-
"- to a meio da vida, vinha travando séria 

campanha junto de mim, para m:e con
vencer de que a solução de muitos dos problemas de 
miséria por que nos temos batido, tinham seu remé
dio, ali, naquela Província igual em área a quase toda a 
chamada Europa Ocidental- e tão perigosamente desar
ta da nossa eficaz ocupação. 

Eu digo que a crumpanha era travada junto de mim, 
(embora o teor das cartas deixasse a impressão de que 
ela era contra mim!) porque, sem conhecer de vista a 
nossa África e os seus problemas, sei deles o suficiente 
para. me parecer que a sua solu.;ão seria a conc-0mitante 
solução de muitos dos tais que aqui nos afligem. 

Simplesmente a minha mi.ssã.-0 directa e primária, 
não era «tomar o aviã'O e ir lá v~» - como ele sugeria 
- deixando p-0r cuidar o tanto que solicita já. as nossas 
pobres possibilidades de atenção. 

Agora que, se Deus quiser, irei - vou consciente 
desses problemas e desejoso de os conhecer mais fundo 
para melhor poder prestar pequenina. achega à sua so
lução. 

Tanto como este nosso Amigo, eu creio que a gravi
dade e a dificuldade dos nossos problemas económicos é 
função do baixo nível educacional. 

E é sobretudo neste aspecto que tomamos sobre nós 
U!IXla pequenina parcela de responsabilidade - porque 
temos em nossas casas mais de quinhentos rapazes, on
tem pesos-mortos e amea.]as à tranquilidade social-hoje, 
pela graça de Deus, uma maioria de elementos positi
vamente úteis, mais ou menos, à mistura (é certo!) com 
alguns que permanecem peso-morto e aimeaça social. 

Indo p<>r eles, pelos nossos rapazes, v.amos pois, em 
busca do auxilio da Nação, mas conscientes ta.mbém, de 
que podemos fazer render esse auxilio e ajudar a Nacão. 

Já Pai Américo pensava muito particularmente-em 
Angola, apesar das recorda1;ões afectivas que o liga· 
vam a Moçambique. 

Mas tanto faz para-nós. Angola -e Moçambique são 
Portugal. Se Deus nos ajudar, havemos de conhecer de 
perto as suas carências e os seus recursos. Decerto que 
as duas Provincias têm muito que nos dar. Eu espero 
que também nós teremos algo para lhes dar. 

Basta que não percamos o pensamento da simulta
neida~e. Então, os problemas de lá e de cá serão um só. 
Na unidade dos problemas; na unidade da procura das 
soluções - estará a mais sincera e -eficaz estratégia ca
paz de conservar, do Minho até Timor, uma Nação. 

Ellte é o princípio do noss-0 programa de viagem. 
, Mas do programa nada sabem:os ainda, senão que 

sera Angola e Moçambique e uma parag·em - decerto 
- junto dos nossos portugueses do Congo. 

vincado nEla. É o sinete. Todos 
os aspectos externos dela, an
dam marcados por aquele sinal. 

entimos e apalpamos entre nós 
a Presença muito amiga do Se
nhor. É nas horas de alegria e 
tristeza. É nas dificuldades e nos 
deslizes sem ruga. Esta presença 
invisível é o que mais espanta 
e impressiona adentro das nos
sas portas. A Proviclência do 
Senhor tão solícita e oportuna 
confunde-nos por vezes. f:m meio 
de contrariedades há a tentação 
natural da dúvida, da incerteza ; 
mas só esboço de tentação, por
que o Senhor acode pressuroso 
e não permite vacilação, nem es
tremecimento sequer. 

Só assim se compreende que 
não seja problema para nós 
aquilo que constitui o maior pro
blema nas obras do mundo, nos 
empreendimentos humanos - o 

dinl~iro. Nunca ele nos afligiu, 
nem aflige, nem poderá afligir. 
Sómente nos pode causar dificul. 
dade a abundância. Temos muito 
medo desta. Nós somos pequeni
nos e muito limitados. Não fo
mos criados para coisas grandes 
sobre a terra. E se as tentásse
mos, falharíamos. Já têm insis
tido comigo para que vá pelas 
Empresas e Fábricas e que peça 
e me afadigue para arranjar fun
dos. E eu aponto-lhes as mãos 
erguidas dos doentes que são 
quem pedem o preciso e não dei
xam que falte o suficiente na 
hora exacta. Já me têm afirmado 
que o Estado devia ajudar-nos 
totalmente e até pagar-nos ainda 
por cima. Primeiramente, nós 
gostamos tanto que seja o Sen
nhor a conseguir tudo, que não 
damos esta primazia a mais 
ninguém. Em segundo lugar, não 
é obra meramente social a qu.e 
aqui se desenrola. Há preocupa. 
ção mais alta e pensamento mais 
elevado de que dimana todo o 

Em festas de aniversário oodos 
os membros da família se reu
nem à volta do festejado e cumu
lam-no de prendas. É assim com 
cO Gaiato>, membro dos mais 
queridos da grande família que 
o espera ansiosamente todas ~ 
quinzenas. É um elo que a todos 
une. É um canal que a todos le
va a Verdade vivida. 

Pequenos e grandes, ricos e po
bres, velhos e novos, todos vêm 
festejar o Amigo. «Deve ter fi· 
cado admirado com o presente 
qr.re aí recebeu, a mais microscó
pica das lembranças que devezn 
ter aí chegado nestes longos anos. 
F<fJi ideia de minha 11etinha que 
fez o sacrifício de nã.o ir no eléc
trico para a escola, para com o 
dinheiro, comprar esses poucos 
rebuçados para os peqr.reninos 
daí, em acção de grw;as por es
ta avozinha quando esteve doen
te'>. Ó beleza! A forja das almas 
grandes são as pequenas renún
cias d·o dia a dia. Mais: cEste 
é o dinheiro do meu primeiro 

· ordenado de professora primá
ria. Gostaria que ele fosse para 
a ajuda da compra de um apa
relho de televisão, grande sonho 
cios vossos rapazes e meu grande 
sonho também. No entanoo, 
dêem-lhe o destino que quiserem, 
conquanto faça alguém feliz. Pe
çam a Deus apenas para mim 
também um pouquinho de felici. 
dade». Estas palavns acom
panham 'OS 1.400$00 do ordena
do. Quem poderá ficar insensí. 
vel ao ler esta carta ? Um acto 
de humildade e de Acção de 
Graças pela confiança que em 
nós depositam é a única atitude 
digna. «Ü Gaiato», é () conduoor 
d;i seiva que gera e ali.menta os 

nosso agir, junto do próximo. 
Amar. Amar o Senhor e nEle os 
seus filhos mais humildP.S que 
são os nossos irmãos que sofrem. 
Por isso mesmo, quando a Sua 
Causa é o fim exclusivo da nos
sa acção, não pode existir a mais 
pequena parcela de ansiedade 
e aflição. Pelo contrário, se a 
causa que nos move não é a 
Sua, então haja rodo o cuidad(), 
que mesmo este não bastará. 

Como eu gosto da Cruz! Gos. 
to tanto de apreciar as linhas 
que a formam e de meditar no 
que Ela nos sabe segredar! 

Padre Baptista 

membros da Família da Obra 
da Rua. 

* 
SO$ de Lisboa, da Rua de D. 

Estefânia, 16SSOO dos Funcioná
rios do Banoo Borges & Irmão-
Secção de Expediente. Duas de 
cem para a viúva da Nota da 
Quinzena e para ajudar a mãe 
a alimentar o seu filho. cAcom
panhamos em nossa Casa, o an
damenoo da Casa do Gaiato pe
lo Famoso que é sempre lido 
com grande interesse por nós 
adultos, e também por meus fi
lhos menores. Junto envio 300$, 
fruto de umas economias que 
juntei>. Este testemunho vem de 
Moçamedes. Para os Pobres do 
Barredo, SOS, dos meses de Out., 
Nov. e Dez .. O primeiro ordena
do de M. A. F. C. - 2SOS00. No 
Espelho da Moda SOOS de um 
cmé<lico Pobre», mas que tira 
da sua pobreza para nos dar. De 
Tomar l 7S$ e 50$ para a viúva 
dos 8 filhos. Mais SOOS do pes
soal da Firma Polónio Basto. 
SOS mais 100$ mais 20S em Ac
çá'<> de Graças. Do pessoal da 
Mobiloil duas vezes 53$SO. Mais 
renúncias : 70$ tirados cdo meu 
primeiro ordenado como funcio
nário público». De «uma tripei
ra em Lisboa» 2 volumes conten
do cada um 3 cobertores, sendo 
um para o Calvário. Mais renún
cias: «Com'O recebi pelo Natal 
a minha gratificação tiro dela 
esta pequenina importância -
SOSOO». A Avó de Moscavide 
está presente nesta festa de anos 
como de costume. ' 

Do mealheiro de 19S9 das 
Criadas da Ordem do Terço, 
S00$00, como se já não bastas
se o carinho com que nos aoo
lhem sempre que ali batemos à 
porta. Da cSegom> 12 blusas 
para os nossos rapazes e SOOSOO 
para pagamenoo da assinatura. 
De Bulungn, Congo Belga, SO fr. 
para os mais necessitados e S20S 
dos componentes do Grupo cos 
20 estrelas de S. Lázaro». Muitas 
lembranças de 20 e de 100 em 
Acção de Graças. Do apuro do 
1.0 dia de abertura duma farmá
cia de Coimbra 163$90, pedin
do em troca uma oração. Lem
bramos aos nossos leitores que, 
pelo menos S vezes por dia temos 
presentes os nossos benfeitores. 
Outra vez a nossa África -
Beira - com l.26SSOO, de um 
Grupo de empregados das orga-

nizações Pendray. As secções de 
Pilotos da Foz e de Leixões vêm 
com 250$. Mais lembranças para 
os nossos Pobres do Barred'O, de 
SOS, de 2()$ e de 100$.. Do pes
soal da Companhia de Linhas 
Coats & Clark 133$30. 

* M!Ü5 um instante de medita
ção. cMeu filho, todos os anós. 
desde que recebe remuneração 
pelo Natal, além do vencimento 
~ . 

nao se esquece do Gaiato, isto é, 
da V'Ossa bendita Obra. Eu não 
lhe lembro, para assim sentir 
maior alegria íntima, quando ele 
chega ao pé de mim e me entre· 
ga o dinheiro e diz : isto é para 
o Cai.ato. Aí vão os 300$ que ele 
me deu, mais SOS que eu mando. 
cUma mãe que crê em Deus>. 
Mas como poderia ser doutra 
maneira? Donde lhe poderia vír 
essa alegria íntima senã'O da Fé 
em Deus que gera a Caridade? 
Feliz mãe, feliz filho! E mais 
uma carta que se não fosse anó
nima iria inteirinha para esta 
coluna. É a Justiça que clama. 
SOO de Lourenço Marques e duas 
de SO$, em Acção de Graças. Da 
Zurcal; uma caixa de gravatas e 
1SO$_ para comprar cobertores. 
<Estes SOS furam tirados da 
consoada que recebi e para aí 
os envio com toda a alegria para 
comprar roupas para os Pobres 
do Barredo mais necessitados> 

Do Grémio de Retalhistas de 
Mercearia do Norte a quantia de 
2.0?úS e 600$ de L. J. S. C. cpor 
subida de categoria». Duas vezes 
2SO$ «para o que fôr mais neces
sário>. No <Comercio do Porto> 
outro tanto. Uma de lOOS cdo 
primeiro ordenado de minha mu. 
l~r». Uma operária que tem a 
mae a seu cargo, lamenta a «in-
significância» da sua dá-
diva mas mais não pode 
dar. O óbulo da víúva, passando 
despercebido aos olhos humanos 
pela sua insignificância lnaterial, 
foi justamente avaliado pelo 
Mestre. De um aumento de orde
nado 23SS, pedindo, em troca, 
orações pela saúde da esposa. 
Migalhinhas de 20$ para os Po
bres «mas são dadas com Amou. 
6 cõbertores de Lisboa. Onde 
está o Senhor deles? Tantos Po
bres que nes têm batido à porta 
à cata deles, neste inverno rigo
roso, e não temos qµe lhes dar. 
Da Flllirica de Tecidos Jacinto, 
1.000$00. 

Continua na página seis 

COLISEU DO PORTO 
24 DE MARÇO -ÀS 21,30 HORAS 

Os bilhetes para a nossa festa já estão à venda: dias úteis no Espelho da Moda 
Rua dos Clérigos 54; e todos os dias nas bilheteiras do Coliseu d'O Porto'. 



As obras são em nossa casa o proLlema conslanle. Ná-0 é só aceitar rapazes. Niio saber dizer que 
não quando os casos sã-O imperiosas! Fazê-los homens tem as sua.s exigências. Por isso andamo.s em obras. 

Seis destes trabalham com 'OS pedreiros no levantamento da Casa que é sua e de seus irmãos:
Amassam o cimento e carregam
-no para junto dos pedreiros, 
a/ eú;oarn as pedras e um tra
balha já de martelo e colher-. 
É uma colaboração preciosa. O 
amar pela Obra que os salva 
!tá-de enraizar-se na sua dedica· 
ção por Ela. 

Em obras de adaptaçá-0 temos 
pronta a parte hospitalar:
Uma enfermaria, quentinha e 
soalheira, onde até apetece estar 
doente, para doze camas, quatro 
quarws, um consultórw médico, 
um corredor e casa de banho. 

O edifício cedülo a «título 
precário> à Obra da Rua pela 
P. S. P. de Setúbal tem um ter
ço do seu projecto por levantar 
e nós metemos ombros à obra. 
Uma única ra:ão nos obri,ga: 
F:xigências duma centena de ra· 
pazes. É o seu valor, o seu futu
ro, a sua cultura, a sua riqueza. 
E basta. Ná-0 temos outros moti
vos. Mas olhem que isto clá1-nos 
preocu11x1fÕes. Faz-nos sofrer. 
Construimos porque scrrws obri
gados. A nossa base é a Confian
ça. E mais nada. 

LAR DO PORTO 

CONFER~NCIA: Amigos leitores: 
além dos donativos que em baixo 

mencionamos, conforme prometi na 
anterior crónica, apresentamos também 
as nossas contas respeitantes ao movi
mento material do ano pretérito. Quan
to ao movimento espiritual, não sabe
m.os ao certo. Algum? . Sim ! Mas só 
Deus pode dizer ao certo, em que 
quantidade, porque estas contas são 
muito complicadas e o homem não as 
pode contabilizar. Concerteza, bons 
amigos leitores e nós confrades, jun
támos mais alguma parcela, por muito 
pequenina que seja, no livro da Vida 
Eterna. 

RECEITAS 

Coleetas .... .... . ........... . 
Subscritores .......... .... . 
Campanha ctenha o seu 
Pobre> ........... ........ . . 
Roupas valorizadas em .. . 
Diversas .. ...... .. ....... . 
Saldo do ano anterior .. . 

Soma 
DFSPESAS 

Socorros em géneros ... .. . 
Roupas no valor ........ . 
Rendas de casa ••••........ 
Assistência religiosa .. ... . 
Contribuição ao Conselho 
Em dinheiro ............. .. 
Diversas .................... . 

Soma 

34$40 
6.994$00 

5.900$00 
6.470800 

13.453110 
622$50 

33.476$00 

14.432$00 
6.470$00 

• 8.470$00 
70$00. 

550$00 
2.639$00 

845$00 

33.476SOO 

Mais medicamentos que nos têm da
do, e também, mais roupa do farra
peiro de S. Vicente de Paulo, que os 
senhores não devem esquecer mas 
lemhrarem·se dele, quer contribuindo 
materialmente, quer n_?.o se esque; 
cendo nas vossas oraçoes, porque e 
uma obra essencialmente cristã, que 
transforma o inútil em prestável por 
amor de Deus e dos Pobres. 

Portanto, q uando houver um corte
jo na vossa freguesia, não se esque
çam de ver o que há nas vossas casas 
de inútil, que possa ser útil na mo
radia do Pobre. 

Durante o ano também fomos com 

••• 
Tem alvoraçado mmta gente a notícia em voga de 

que vamos ao S. João de Palmela no dia 31 de Março às 
21,30. Todos preparam já seus «discursos». Toda a gente 
vai ao palco. Cada Uanl fazer o SEl\11 papel. Um papel que 
nãio precisa de ensaio. Está ensaiado. É o seu próprio 
papel cá em casa. Ele vão os estudantes do curso diurno 
e nocturno, vendedores, pedreiros, carpinteiros, alfaia
tes, sapateiros, cozinheiros e vaqueiros, os que tratam 
das galinhas e dos poroos. Vão os das limpezas e por fim 
os batatas com seu chefe e suas vassouras contar à gen· 
tes de Setúbal, de Palmela e arredores, o seu grande 
ofício cá em casa:- varrer as ruas. 

Quem não conhece a nossa vida irá vê-la no pa1CIOI 
a 31 de Março no S. João de Palmela. Quem já a conhe
ce irá an:n:á-la mais. 

Artistas de grande nomeada, os reis da simpatia da 
catraiada, Manuel João de 3 anos e Nautílio de 2 da
rão brilho à festa. Enchê-1a-ã.o de amor. Eu levo a capa. 

Aos nossos amigos de Portu
gal e do Estrangeiro eu peço aju
da. Colaboraçá-0. A obra é dos 

pessoas aos harredos visitar PohTes à 
sua conta. Neste ano também já Já 
voltamos por duas vezes, na companhia 
de duas senhoras, as quais virão ou
tra vez, porque quem visita Cristo en· 

carcerado no Pobre jamais o esquece. 
A conta da mercearia do Natal já 

está paga graças aos donativos que 
por intermédio dos nosso amigos cá 
chegaram. 

Assim, de Dezembro até então re
cebemos para os nossos Pobres, mais 
90800 cde uma humilde portuen
se>, para os Pobres do Barredo, de 
uma mãe e filha 1208, iroupas e um 
ehale muito quentinho de uma anóni· 
nima do Parto. Outros anónimos da 
mesma . cidade; com 408, 208, 1008, 
3S e mais SOS, mais 408. De S. Pedro 
do Sul 20S, idem de Rio Tinto, mais 
1008 de :A. J . F. Outra vez o P orto 
com 1001 de um António, mais outro 
António que vestiu um Pobre dos pés 
à cabeça. 

S. Pedro da Cova também com 20$, 
de uma Dulce referente a quatro me
ses 200$. A seguir ;Caldas da Rainha 
com um pacote de roupas, e mais 50$ 
da mesma terra. Ainda outra vez do 
Porto, Rua Monte dos Burgos com 20S 
e mais 20S de um anónimo. 

Do casal R. D. · paira o seu Pobre 
referente a Janeiro e Fevereiro, 1008, 
para os Pobres do Barredo 1008 dum 
outro casal. Por intermédio da Ideal 
Rádio recebemos 20S de Artur F. P. 
S. de Gaia, mais 20S de ~ Ruivo e do 
Grupo Excursionista «é ~ó connosco>; 
55800. 

Agora da campanha ctenha 11 seu 
Pobre>, o componente «uma mãe que 
crê em Deus> para o seu velhinho, 2 
vezes 50800 e por uma promessa mais 
lOOS. Outra vez o casal R. D. com 
300$00. 

Do componente do Pobre «senhora 
Branquinha> 100$, roupas e brinque
dos. O Senhor Francisco Vasconcelos 
por cinco vezes 100$00, do assinante 
14.305 de Dezembro até então 120$, 
da anónima 7 de Maio 20$ mais 4S. 
Uma assinante do Congo Belga tam
bém por duas vezes com 300$00. 

Os operários também não se esque
ceram dos que necessitam mais do' 
que eles dando 70$ e mais 250$ os 
quais entregaram à porta para pais de 
filhos. Oh grandeza de Dens, siio po-

Padre Acílio 

portugueses e para os porlugue-

Padre Acíl io 

hree a ajudar os ppbres e a preocu
parem-se com eles! Isto ó que conta, 
o dinheiro é um acréscimo São ne
ceSSitados que sofrem por ·necessita
dos. As pessoas que têm ido connosco 
aos harredos são testemunhas. cEles 
rezam e oferecem o sofrimento a Deus 
pelos que lhes fazem bem e, muitos 
pelos que lhes fazem mal. «Niio lucro 
nada em querer mal a alguém, de mais 
a mais tenho uma alma para dair a 
Deus>. Como estes e muitos outros. 
Os Pobres são assim, não querem mal 
a ninguém. Nós é que não lhes que
remos tanto quanto devíamos. 

Fernando Dias 

CONFER.tNCIA 
DA NOSSA ALDEIA 

O QUE RECEBEMOS: De um 
assinante do Porto, 30$00. De Belas, 
120$00. «Para um chale que será ofe
recido a uma velhinha, em benefício 
das almas dos Pais de Júlia e Eduar
do>, 100$00. A.winante 10.348, meta
de. Maria do Céu, de Espinho, 10$00. 
Da Aguda, 20800. Assinante 18.223, o 
dobro. E o mesmo do número 17.022, 
como é costume. Manuel R ebelo Cruz 
20$00. África não falta! Aqui vai 
Bissau com 20800 de Rosa Serrano. 
De Lisboa duas vezes mais pela mão 
de Albertina Labrincha. Padre Ma
nuel Teixeira, de Rezende, não esque
ce os nossos Pobres e segue com 10$. 
Mais 40$00 de Maria da Glória, do 
Porto. E metade da Póvoa de Cervães. 
E 25$00 de Maria da Glória Alves. E 
20SOO de Maria Teixeira Mendes. O 
assinante 1.740 manda 20800 para li
quidação do nosso déficit. O que nos 
valeu foi a quadra do Natnl. Se niio ... 
Mais 130300 para um chale do assi
nante 5.473. Não só os nossos Pobres, 
mas também as tecedeiras de Ordins, 
ficarão satisfeitíssimas. Por fim te
mos «120$00 reforeutes ao último 
semestre de 1959> do assinante 19.205. 
E mais nada. Parn todos, o nosso 
muito obrigado. 

Júlio Mendes 

CHRLES DE ORDINS 
COHA começa o carteiro a procurar-11ie a 

porta, me1ws vezes. Passou o Natal e i:ai 
também passando o frio . !Já, porém, sem
pre maneiras de chegar a Ordins em qual
quer altura do ano, por ex., quando se f<•s
teja um aniversário, e mesmo sem se ne
cessitar de agasalhos para uso próprio. 
Assim nos diz hoje Lisboa: «Em comemo
ração do aniversário da minha mãe qne, se 
Deu~ quiser, oompletarL·I 80 anos. rw pró-

ximo dia 20» uma boa filha oferece wn chale grande «ne:,s<! moesm·o 
dia a unk.'t Pobre da mesma idade ou mais villiinha e da; maisf ne
necessiuulas de aga,salho>. Cobre-se assim aquela vZ.lhinlw, aqui de.;
crita, há meses, sob o título «Cristo agoni:a a nosso lado», qu,e f e: 
estremecer alguns leitores. Se os sem também estremecessem, não 
me consumiria eu tanto, que ela /em conhecido longas horas de de-
samparo. 

Da Guarda palavras amigas para as tecedeiras e a enwmcnda 
de três chales. Dua_~ médicas do llospital de Santa Maria, em. li,,
boa, têm lembrado Ordins a pessoas amigas. Desta vez, foram áoi:J 
e 11.uma migalhinha para um novelinlw>. E é o único «nOl'·elo» que 
vai nesta. No princípio, augurou.me a inicwdora da Uleia uma rn
piosa «chuva> dos ditos, mas a, estiagem t•ai-se prolongando, de há 
muito a esta parle. 

Godim encomendo11;, gostou e tornou. Desta f eitro, fóram mais 
quatro. As écharpes têm 1,80x0,55 e são a 95$00. 

A Praça de Damão, na Capital aqui tantas ve::es lembrada, é
o, de no·vo. «Tenho outro neto a caminlw», eis a raziio dos seus pas
sos. O Porto não fica alrá.:: no amor pela família e vem i pon ·um, 
«para cobrir o meu netinho». . 

Coimbra com seus fados e guitarradas, digo, com um elude. aqui 
segue. Raro, se vê por cá a Serra da Estrela. i11 as desui re:. a;ssim 
foi, com dois. Seria pela descida da temperatura? Certo ... ruio! Desejo 
receber, de visita, muitas ve::es, a Serra da Estrela, coberta de neves. 

A Federação Nacional dos Productores de Trigo, da Cwpital, 
veio por dois, mais uma ve:. Da mesma ciáo.de, a Conferêncw de, S. 
João de Deus resolveu dar agasalhos a seis Pobres e lembrou-se dos 
Chales de Ordins. 

Penacova pretende 30 ou 40 camisolas. Esperamos con/ irmaçá-0, 
o que nos dará traballw para as raparigas para bastante tempo, pois 
aqui não chegou ainda a máquina de tricotar, e é tudo à mão, embora 
fique perfeito e bonito. E mais nada por ora. 

Padr~ Aires 

Á passava da meia 
noite e tinha ador

. mecido havia pou
co. Um alvoroço de 
passos pela, escada 

acima acordou-me em sobres
salto. Era o Abel, à porta , 
aflito. É preciso levar a ldal i
na à Matemidade depressa, o 
parto eminente apresenta-se 
difícil. Foi num instante que 
me Yestii e <lesei ao terreiro. 
E ie foi a casa preparar tudo. 

Já tinh-0 a carro pronto a 
sair, e lá vem ele a correr <le 
braços abertos, direito a mim. 
Aperta-me ofegante, sem faia. 
Eu mal lhe percebi dizer: «Já 
nasceu, já nasceu. É uma me
na». E doido de alegria não 
me lar gava. E estava tão im
pressionado que fomos dali 
direitos à Capela agradecer 
aquela Benção. E lá estivemos 
os dois uns instantes a dar 
graças, que el-e prolongou mais. 
Eu sou testemWlha. Logo de 
man.hã a J dalina se apressou 
a pedir a Presen~a do Senhol', 
que lhe levaram estas mãos 
pecadoras. 

Ora, rapazes, esta alegria do 
Abel, não é a alegria ele tcidos 
os pais. Na sociedade aí por 
fora, há pais que andam mui
tos dias sem falar em casa, 
quando nasce um fi lho, comCI 
me disse um rapaz noss-0 ami
go lá de fora. E mais. Nessa 
sociedade que aparece nos 
jornais como a mais alta, ne!'>sa 

outra a seguir, e mesmo entre 
os Pobres, há pais que não 
querem f ilhos. Já não é só a 
desventura e angústia que 
tantos de vós sentis por se1·
de,s de pai incógnito; já não 
é só a amargura inconsO"lável 
e a marca triste do abandona
do pela mãe. É o existir sem 
nascer. É -0 ser flor em botão 
que não chega a enfeitar o 
jardim do Lar. É o ser eonde
nado a nunca conhecer a mei
~uice da ternura materna, a 
carícia. rude dum pai, a ale
gria de ser criança. 

Há por aí muitos filhos que 
não chegam a nascer porque 
os pais não querem que nas
çam. E não há lei nem juiz hu
mano que resti"Ínja, ou conde
ne. Só a Igreja ensina, só a 
Igreja condena. Pois olhai, es
te mal é tão grande que brada 
ao Céu! Não há neste mwido 
força que obste, n_em pena que 
baste! Só Deus há-de saber jul
g·ar e castigar. 

Mas vamos ao caso do Abel. 
Que a legria, que contentamen
to! «Mais uma menina»! E a 
menina foi motivo dum copo 
de. água nas oficinas a todos 
os que lá trabalham. E deu 
comentários alegres e benfa
zejos, a menina do Ahel ! 

Crianças felizes, que encheis 
de alegria a alma dos vossos 
pais, sede benvindas à tena e 
t n1zei beleza ao mundo de 
hoje. Padre José Maria 
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Aniversário 
Continuação ela primeira página 

reforma pessoal, ou colectiva, que nos restitua á uni
dade em Cristo-Cabeça do corpo que todos integramos. 

Eu sublinhei acima, propositadamente, «com uma 
larga audiência popular», para dizer que o segredo de 
Pai Américo não foi dizer doutrina nova (graças a Deus!); 
mas foi dizê-la de uma maneira nova, viva, que atin
giu os fariseus e os publicanos, estes não menos do que 
aqueles. 

Jl.liás, este pensamento que um . sacerdote de 
muita nomeada expressou á morte de Pai Américo, 
foi frequentemente manifestado pelo nosso Bispo e por 
outros Prelados, designadamente o meu, de quem ou
vimos mais do que uma vez: «Vocês têm feito melhor 
ainda fora das vossas casas do que aos rapazes. Têm 
reconciliado com a ·Igreja muitos que andavam longe 
d'Ela, cheios de preconceitos contra Ela». 

Não queremos outra benção nesta hora de ani- J 
versário. 

· Servir a Cristo na Sua Igreja, servindo-O aos 
homens, a todos, especialmente aos que O não conhe
celtl e por isso não O arh.am nem adoram-é toda a 
nossa ambição. 

• • • • • 
P.e I-Io1·ácio ainda não come

çou mas fá-lo-à em breve e 
conta com o acolhimento de 
sempre. 

No Norte, temos saído os 
t rês : Padre Daptista, Padre 
Manuel António e eu. 

Padre Manuel estreou-se es
te ano nesta sorte de aposto;a
do. Os seus regressos são 
todos marcados por pontos ele 
admiração: «Como nos rece
bem bem! ... » «A a ten<_:ã-0, qua
se diria, a fome com que nos 
escu tam!» «Os rapazes dizem 
dfü;; lágrimas qu.e encontram 
em tantos olhos!» «E dizem de 
tantos que abrem as c·a rteiras ... 
e deixam quanto elas t êm!» 

• • • • • • 
Deus e ao próximo, a Deus no 
próximo, que Ele é sempre 
o termo (rnico do amor . Pois 
se Ele é o Amor! 

Há dias um ele nós foi a umn 
J greja assoberbada com gra
YCS problemas económicos . 
Falán1-0s . .A este nosso ir cha
mamos peditório. :Mas nós va
mos para falat'. P ara comuni
car aos homens a urgên
(' ia ela Justi<_:a. Não só da 
Justiça Comutativa que a h o
nestidade natura l opera, mas 
a urgência da Justiça Social, 
que só é possível pela Carida
de e dá por fruto a Paz. 

Falámos. No fim quisemos 
deixa r ao Pároeo parte do pc--

• • • • • • 
tlitório. Nós rnmos para Llei
xar , mais elo que para trazer 
- Deus é t estemunha. 

Que ni'w - respo11 deu (}i.e. 
«Repugnava-me! As nossu-; 
necessidades são tão profun
das .. ., mas Deus sabe outros 
modos de provideneiar !» 

F'el iz sacerdote ! Felizes de 
nóic; três, que batemos a portas 
onde moram corações assim ! 

Quem der a que o nosso P.e 
.José Maria pudesse entoar 
connosco a ac<_:ã-0 de graças 
dos passos que tem perdido 
em busca de local onde encon
trar pov:o e a audiência que 
aqui experimentamos. Se «0 Gaiato» acaba de cumprir desasseis anos 

de vida em fidelidade a este programa, praza a «Deus, 
que bem vê que não confiamos em nenhuma das nos
sas acções, defender-nos de toda ;a adversidade pela 
protecção do Doutor das nações». 

«Pessoas que não traziam na- r-----------------------------

Só assim, ao modo e no sentido da tenninação «per 
omnia saecula saeculorum», poderemos reprometer 
a todos os que nos esperam e nos amam, com Pai 
Américo e em nome dos que nos sucederem, que «0 
Gaiato» aparecerá «todos os quinze dias até ao fim do 
mundo». 

da, voltam a casa e vêm entre
gar!» «Os sacristães pergun
tam-nos porque não preYeni· 
mos antes de Yirmm,. - Não 
acha melhor assim, de sm·pre
sa? !» 

E mais, e mais e 111ais ! Tudo 
títulos muita \·ez ex('lamaclos 
por todos quantos saímos a pe-

----------------------------~ dir! 

ô que nos dão 

no <Cojal 
Dum Seminário de Fátima 

um par de sapatos quase novos 
com muitos desejos de calçar 
todos os rapazes abandonados 
eom as gTaças do Menino 
Deus. Pois olhe: não foram pa-
1-n os rapazes mas para um 
pobre que por cá passou e 
l'ior>u todo contente. 

Mais metade do ordenado. 
Dum vizinho po1• alma de sua 
esposa 50$. Mais cobertores e 
1·oupas e bolachas e bananas 
da senh-0ra do sábado e de uma 
,·izinha amiga. Seis cobertores 

. nodnhos de uma senhora nos
sa \rizinha. 

Em Santarém duma cam
panha feita na cidade por dois 
iu.cansáveis amigos da Esco
la Agrícola, um monte de cal
<;ado, muita roupa e 447$ de 
mealheiros, mais 50 e 20 de 
<luas senhoras. Muito bem 
liaja o povo de Santarém. 

Uma arroba de bacalhau do 
il'lltáo da senhora do sábado. 
A família está a ser contagia
da. - cau tela! E obrigado. 
. 'ilva M-0rgado 150$. Uma 
apaixonada da Obra 50$. l.Jma 
esposa e mãe de Fanhões ~O 
«<:om pena de não haver mais 
<·ompl'eensão pela Obra e que 
os ricos que tanto estragam 
não repartam com os rapazes 
da rua que tanto precisam:i>. Do 
( 'omissa11ado do Desemprego 
2 embrulhos de roupas. Um 
senhor de Loures que nos veio 
t irar fotografia~ e coisas que 
ele Santar ém nos deram, mas 

come\;-OU a yei· is t() e a batei• 
chapas, de modo que ficou sem 
e;as para mandar à gente de 
Santarém. De Petroquímica 
l.500$. E da senhora das ca· 
misolas uma dúzia dela:;. 

Dos Funcionários da 2. ª Re
partição de Direcção de Servi
ços Radioeléctricos e os Secto-
1·es Radi-0eléctricos do Sul dos 
C. T. T. 1.150$ com desejos 
de um Na tal Feliz. Conferên
cia de Santa Teresinha do Co
légio Académico para o j antar 
do Natal 500$. Obrigado bons 
amigos! 

Da senhora dos cachecois, 30 
deles mais 1.000$. 

Produto da subscrição na 
Casa H. VauJ/tie.14 550$. Uma 
caixa de brinquedos para os 
sapatitos dos mais pequenos 
da Casa Ana Paula de Loures. 
Já depois da Missa da meia
-noite, abri . .Andava triste por 
não ter que pôi• nos sapatitos. 
Assim houve para todos. 
Grémio dos Industr'iais do 
arroz com 500$00. Da Sa
co1· mil. Duma criada de ser
vir a quem a patroa dá o jor
nal a ler 2$50 e mais de algu ém 
500$ e dum P .e .Amigo 500$. 
E mais 5.000$ trazidos pesso
a lmente. No Lar dois Dinamar
queses amigos do Gaiato que 
aparecem todos os anos pelo 
Natal e Páscoa. Mais da Maria 
Beatriz e do Senhor Mateus 
Pardal uma alcofa g-rande da 
me:Jlor carne e o mais todas 
as semanas. 

l\iais carne do talho onde 
compra a senJ10ra do sábado. 
Qualque1· dia Algés é todo nos
so ! 

A vó de q ua t 1·0 netos J 20$. 

Incansável Porto! 
E que damos nós em troca 1 

E ste ano são notícias dos nos
sos irmãos do Cal vá1-io. Histó
rias Yerdadei.ras em que ofe-
recemos a contemp1ação ele 
Jesus, agoniaclo, - fla~el aclo, co
roado de espinh-01;, s<>g11inclo o 
caminho ela Cruz até à mor te 
nEla. Caminho de dor! Cami
nho ele Redenção ! Esperança 
nossa! 

E é por isto que t ant-Os co-
1·ações Re rasgam. O rasgar das 
bolsas é um <'Ol'o1ário ~ 

O rai;gar elos cor ações! É 
só do Cor a<_:ão rasgado de .Te
sus que brota a Salvação. É só 
pelo coração rnsgado elos ho
mens que neles entra a Sah ·a
<}ÚiO ! 

Palavras duras ; doutrina 
que fere; doutrina que salva 
- é a V erclade essencial, a 
Vida divina realmente parti· 
cipacla pelo amor e no amor a 

Pneus de vários senhores e 
as broas da Ducelense ; cinco 
passes para a venda do jornal 
e dois cartões de lin-e trân
sito para os estudantes. Que 
ajuda tão boa! 

Do mealheiro da Rua de 
Buenos Aires 65$70. 

Duma senhora elo Algueirão 
roupas e coisas para o Lar e 
dinheiro. Do Banco Esplrito 
Santo mil. De Sécii, 200$. Gr é
mi-0 das Especialidades Far
macêut icas com eem. Alguns 
Funcionários da Caixa Geral 
dos Depósitos com 50$. Na 
Parede 50$. Mais mil. Duma 
senhora que pede roupas e as 
prepara ao g-eito elos nossos 
rapazes. O earro r oncou e de
sapareceu. .Aos vendedores no 
Saldanha uma senhora que to
das as quinzenas lhes prepara 
uma merenda com pão e o 
mais de sua mesa. Eu também 
tenho comido quando os v-0u 
buscar. Lisboa aqueceu pelo 
Natal e procurou aquecei· esta 
Casa. Deus ajude n quem nos 
ajuda. 

Padre José Maria 

filhos de pai incógnito 
Senhor Padre Carlos. 
Saúde e Bençãos do Céu, é o 

que desejo para tudo e t-0dos. É 
com desejo de o ajudar nalgu· 
ma coisa que lhe escrevo. Nunca 
o senti tanto como desta vez. De
sejei' muito comungar consigo 
dessas «picadelazinlw.s». Agora, 
mais do que nunca, e1i compre· 
endo o que o Pai Américo SO· 

jreu por causa da-s que eu lhe 
dava. 

Tenho pensado muito, a ver Ee 
consigo arranjar maneira de o 
ajudar a levar o grande fardo 
que lhe foi entregue. Mas olhe: 
Além da lembrança na~ min/uf,S 
orações, não arranjei mais nada. 
Diga você se posso fazer mais 
alguma coisa para ao menos 
alentar e distrair a dor das pica
dela:.zinhas, que sempre existem, 
qua.nao 11,m pai se vê assim com 
muitos fillws, e f illws que saíram 
da lama da rua. Eu ficn desde o 
dia primeiro que aí estive, entre
gue a si, para o ajudar nJUTnO 

coisa que também é minha, e pe
la qual eu tenho mui.to a fa:.zer , 
porque muito devo, e só tenho 
recebido sem nada dar. V ou pe
dir ao Quim, para que climne e 
peça aos maiores, mais dedica
ção à Família do que à indi.vi· 
dualidade. O Carlitos, tem mui
ta vontade, e queixa-se muito do 
mal que há em cad<Il um traba
lhar para si e não para a Co
munidade. Quandc andar muito 
dorido das picadelazinhas, cha
me-o, e conte-lhe a ele e ac 
Qu.im, para que eles mostrem a 
sua dor a-0s outros. Ainda sente 
aquela frase : «.Sou incomensu
ràvelmente feliz»? Beijo-lhe a 
mão e peço-lhe Benção Paternal 
Um xi do sew Ernes,to. 

• 
Quantos vícios, quantos crimrs 

e quantas doenças por via des
ta existência legal ! 

Muitos dos que se "ão sentar 
no banco dos réus, enquanto 
crianças nunca souberam o que 
era o carinho forte e protector 
dum pai. Nunca tiveram outros 
mimos, senão as lágrimas da 
mãe. Na escola, logo aprenderam 
a diferença que faziam dos seus 
condiscípulo~. Nas sua~ cédulas 

uma palavra terrível, que os fa 
zia pequeninos. Quando come
çaram a compreender quem eram 
e de onde vinham, viram-se 
aband'Onados, despresados. O 
ambiente em que um destes nas
ceu, fez daquela criança, talvr..z 
simpática e inteligente ; daquele 
rosto vivo, meigo - um ladrão, 
uma mulher que vende o seu 
corpo, ou um rosto desfigur:.ido 
e mirrado que espera o «fim » no 
leito dum sanatório ou nos farra 
pos podres duma barraca. Não 
lhes fales em justiça, nem lhe 
digas que se deve respeitar o 
alheio. Este tem dentro dele uma 
ferida que o leva a odiar essas 
duas palavras : Justiçar Respei
to! Para ele têm um sabor amar
go. Quem não tem sede de jus
tiça? Quem não gosta de ser res
peitado? 

E ele, o filho de pai incógni· 
to, sofre uma injustiça terrível. 
É desrespeitado logo ao nascer. 
Como queremos nós que ele dê 
frutos do que ninguém semeou? 

Era uma vez um rapaz mo is 
um Director duma prisão. Tinha 
sido chamado ao gabinete deste, 
para saber que a sua pena fôra 
prorrogada. Estava preso havia 
já três anos, embora os seus Je
litos só fossem punidos com 65 e 
23 dias. A sentença de cnais al
gum tempo para aprender me
lhor um ofício», foi C'uvida com 
lágrimas, para não dizer re
volta. Protestou: que não era 
assim que aprendia o ofício; que 
não o podiam ter preso, só por
que não tinha uma família ca
paz de o proteger; que era filho 
de pai incógnito, e que era a ele 
que deviam chamar, porque se 
sabia quem era. Mas não teve ou· 
tro conforto senão o de mostrar 
que não foram os anos de pri
são que imprimiram nele carác- · 
ler social. Mas isto só foi possí
vel mais tarde, pelo zelo pater
nal de alguém e ainda pela lem
brança de que tinha a resgatar 
um «Nome» que manchara. 

Eu trago aqui este bocadinho 
de vida para que os Eenhores fa
çam o favor de medir a incipi
ência das leis dos homens cm 
matéria do Evangelho. Este devia 
ser o livro principal de ensino 
nas universidades. Foi nele que 



UM DEPOIMENTO o mais completo despertador pa
ra a prática do bem! 

«Como Deus é belo! Que até reflectido cm mim assim encanta e 
é brilho! O Snr. P.e não me conhece. Não pode avaliar até que ponto 
eu sou sincera quando falo de mim ao geito de quem faln de coisa, 
pouca. Encheu·me N. S . elas Suas graça , , ma,, temo- de que maneira! 
- ter sido infiel à maioria delas. Faço a vida de toda n «senhora 
bem», da alta sociedade, mas não /iá; nada nesse alto. É como se vi
vesse na lzw, muito lá em cima e ... sem oxigénio. Não respiro ... Com
preende? lar cristão? /' ida «arrumad-0»? Prestigio? Drillw exterior? 
S im, creio que sim. Mas quando se pode chegar ao clwo cst enim». 
acha que basta di::er «introibo»? F, eu vivo há anos a rc::ar as pri
meiras palavras no sopé do altar, sem nunca mais ler sulJido os de
graus para o «Suscipe», ao menos. 

As suas páginas deviam ser li. 
das de alma e coração por todos 
os Professores e por todos os 
que se esforçam por um mundo 
melhor; para que a futura ju
ventude trilhasse no caminho da 
virlude, evitando assim milhares 
de filhos abandonados que tan
tas aflições e canseiras causam a 
quem tem de '<>S amparar. Lem. 
bro uma campanha especial para 
todos os Professores do Conli
nente. Eles, se quiserem, poderão 
fazer muito nas gerações que lhe 
estão confiadas». 

Andam aqui razões, minhas e de outros, a fa::erem este amole
cimento que é mil vezes pior que o mal absofoto, aquele mal qne, 
apesar de tndo, por que enoja, ctinda pode repelir. E assim tenho vi
vido, em vida-morta. Por isso lhe pe<lia na minha carta últimã, 
que fizesse .a Caridade de me salvar pe1a «pobreza dos seu..; Pobres>, 
dando-me campo o nde eu possa renascer, dando-me. * 

Peça pelos meus filhos. São dois moços enoontadores; puros., 
generoSO'S, piedosos e viris. Puz neles todo o meu cortu;1ío, todo o 
meu empenho e zelo. Deus mos guarde>. 

«Bem desejava, poder mani
festar-lhes a minha gratidão, por 
tudo quanoo o jornalzinho, cO 
Gaiato», tem feito a tantos peca
dores, tantas almas, tem, terá, e 
continuará a converter. Bem ha
jam pois. Do que nós ... 

Continuação da página três 

Um estudante da Figueira da 
Foz que a si mesmo se impôs 
uma contribuição mensal, veio 
com os 100$ do costume. 

Metade dos cdois amargura
dos>. Das empregadas da Avele
da, 82$50. 30 mais 50 mais 50 
mais 20$. E da recolha de um 
mealheiro 336860. Cinco notas 
de cem dentro de um envelope 
e mais nada. Sabemos que é do 
Porto, pelo carimbo do correio. 
Roupas: duas peças de cotim de 
Annazens de Guimarães e meias 
de nylon da mesma localidade. 
Camisas de flanela de Oliveira de 
Azemeis. Que feliz ideia a desta 
assinante. Mandou-nos cobertores 
feitos de amostras. Fizeram mui
to geito, sim. 

E esta série de presentes fecha 
com chave de oiro: «Sou uma 
Pobre operária e prometi en
quanto trabalhar juntar 5$ por 
semana para essa grande Obra de 
Caridade. Aí vão os meus pri
meiros 20$». Não descobrem na 
simplicidade destas pai avras to
da a grandeza da ·alma que' as 
ditou? 

Padre Manuel António 

-----------------------------Pai Américo aprendeu a ensinar 
ao mundo que «é mais barato 
evitar crimes do que alurar cri
minosos». Será Nela que .tu, 
também arranjarás a solução pa
ra acabar com as diversas cate
gorias de filhos. Lembra-te disso 
por amor dos filh os que beijas. 

Ernesto /'into 

* o BEM É DIFUSIVO 

«Nesta ocasião, só me é pos
sível enviar mais estes 4 novos 
assinantes e é oom grande ale
gria do coração que os envio e 
desejo que o Espírito Santo in
flame as almas no Amor de Jesus 
enviando-lhes as verdades eternas 
pela leitura deste jornal que é 

INQUIETAÇÃO 

Sou viúva, velha de 76 anos e 
doente. 

Perdão, por o meu óbulo ser 
tão pequeno, mas, o desejo de 
vos auxiliar é imenso, aceitai-o, 
que é de todo o coração. 

Aplique bom P .e, esses 100$, 
no que fôr mais necessário>. 

SACERDOTAL 

«A s cinco assinaturas que f i: do «Gaiato» e as duas cujos en
dereços envio agora, são para apostolado que o «Fam os.o» irá fazei: 
nas casas onde vai entrar. Para elas deixei ai um donattl'O que sem 
para as primeiras assinaturas . Mas se o restante não ~ier pelos anos 
fora, insista, r. Padre, pois são pessoas que precisam de ler o 
«Gaiato». 

Por m im não posso voltar a ajudar <t Obra, desta maneira, dado 
que Deu,~ me chamou a professar nos Dominicanos. Con~ n~ 
m inha oração e penitência estará sempre presente a Obra de Pai Ame
rico com a sua mensagem de Caridade e amor a Deus, que tanto bem 
fe= a minha alma e tanto me ajudou a encontrar o Caminho. 

Niio fosse Deus dispor conforme os seus desigr1 ios. teria sido, 
cerlaniente, um continuador de Pai Américo. e porque quero perpe
iuar a sua 1nensagem na minha vida de Apostolado peço a Vossa Re· 
rência o fav.or de sempre que possível me em1inr o Gaiato e outras 
publicações feitas por esses queridos irmãos» . 

* 
«No proximo domingo se Deus quiser, receberei o subdiacona

do. Nesta hora de alegria eu não podia esquecer quem tanto contri
buiu para a m~nha doação total ci Deus e para aguentar todas as pro
vas que Ele me quis mandar. /Ji: -se qiie o exemplo arrasta e é ver
<lade, eii que o diga. O exemplo dos Padres da Rua pal'cce-m e que 
graças a Deus está a arrastar muitos seminaristas. Pelo ménos 110 

nosso Seminário assim é. Eu também fui um dos arrastados. Nesta 
l/JO·ra de júbilo da minha doaçiio ÇL Deus seria ingrato se deixasse no 
esquecimentn aqueles a quem tanto dei-o. O tempo que ai passei 110 

ano passad.o. os l ii·ros de Pai Américo, o Gaiato, quant.o lh,es devo, 
meu Deus. 

Necebi lwje o «Gaiato». Já foi devorado. É o tneti termómetro. 
A ansiedade com que o espero <' n maneira corno o leio . Se chega a 
altura de ele vir e não me lembro, ou demo ro · a lê-lo a pdmcÍTi'L 
ve:, é sinal qzie isto não anda bom». 

rcealro siltJenida - eoim6ra 
28 DE MARÇO - às 21,30 horas 

Os bilhetes para a nossa festa já estão à venda: no Lar do Gaiato, Telef. 24648; 
Casa do Castelo, Rua da Sofia; e nas bilheteiras do Teatro Avenida. 

\ 

as 
«Muitíssimo obrigado pelo Gaiato que tão pontualmente tenho 

recebido. Uma leitura do Gaiato é como um banho para a alma. O 
Gaiato é a Verdade. O mw1do de lwje está sedento da Verdade. 

No domingo, falando com um meu companheiro àcerca do Gaia
to, -ouvi da boca dele estas palavras: cSe ainda não tivesse feito a 
profissão, cu iria para lá» . Eu comecei a rir e sentenciei: ~Para sa 
Padre da Rua é preciso ter um grancle calibre; eu cada vez eston 
mais convencido que não teria capacidade para o ser». Eis o que 
obtive po·r resposta: «Eu cada vez estou mais arrependido de niio ter 
começado a ler o Gaiato há mais tempo». Eu nunca fiz prppagand.i 
do Gaiato. A penas o deixava à d isposiçüo de quem o qtú~esse ler. 
Hoje quando ele chega é ver quem primeiro lhe deita a mão. «Fazem(ls 
parte dele». Nota.se o sobrenatural neste jornal. Basta ele conserw r 
a frescura e o sabor da primeira ediçã-0. 

Daqui a pouco entro na Teologia. Parece qiw foi ontem <JUie f'. 
Rev.cia me abrafotL e pela prilneira ve: me chamozi futuro colega---e 
só faltam 4 anos. 

Só quatro anos e sinto-me tá.o pobre! Tão vazio! Too rwrla! 
Ainda me parece zini sonho. O Espirio sopra onde quer». 

* 
c.Obri:gadissirno por me associar à Obra do Pai Américo. Pre

sentemente /,anço 6 gotas de água 12-0 cálix: a l .ª pela minha Familia 
Paroquial; a 2.ª pela minha Família; a 3.ª pelos sacerdotes; a 4.ª 
por urn determinada número de amigos; as.a. por certo Instituto Re
ligioso, onde está minha irmã e a 6.ª pela Obra da Rua. 

E tenlw-o feito sempre desde o retiro. 
Daqui em diante cair<i. com mais {{eitinho ... E1i também quero 

estar no coração da Obra>. 

* 
«0 Gaiato» chega. Leio. Medito . Ontem admirava. lloje amo. 

A doutrina é sólida. O Cristo, autêntico. O Evangellw. O Pobre. () 
ar12-0r. Pai Américo (também gosto de lhe chamar assim) t•iu. Sentiu. 
Amon. Hoje <"U amo. Ontem não via. li oje. sim. Vejo. O Cristo está ali 

F: isto, querido Padre fa::-me pensar. Sou Dominicano. Aqui é a 
Igreja. Aí a l f{reja. Modalidades diferentes. Mas sem pre a i greja. 
Pai Américo vin fundo. E hoje vejo-o nas suas «facetas "> . Queria 
que os outros i>issem. Amassem. Aqni o espírito, é bom, é óptimo. O 
Evangelho tem que ser autênticamente vivo. Mas não se conhece. Eu 
conheco-o pouco•. Eu queria ja:er-lhes conhecer Pai Américô - 0 
Homem, o Sacerdote, a Obra. E é por isso que lhe escrevo. Para pe
d ir. Este é o verbo. Precisava eu também de me informar melhor. 
Sobretudo queria conhecer bem (quanto possível} espírito e. intenções 
de Pai Américo, fJ1J,ra depois, expôr. Foi uma ideia dos nossos. Eles 
sabem que eu sou de Paço de Sousa. Espero que diga alguma coisa. 
Tenciono falar no dia 20 de De:embro. Aqui temos «Viagens» e os 
«Gaiatos.» destes últimos quatro meses. Mais nada. Ajude. Se quiser, 
eu depois remeto. E pode ser que até queiram ficar com alguns pa
ra a 12-0ssa bwlioteca. Obrigado». 

exemplar que agora me foi en-* via do. 

OS NOSSOS LIVROS 

<Recebi e estou a reler--eom 
que emoção! :_ 'O «Pão dos Po
bres». 

Digo a reler, porque já era 
meu conhecido e não resisto a 
contar-lhe como isso aconteceu: 

Há mu.itos anos, indo a Coim
bra, minha terra natal, abolotei. 
-me em casa duma de minhas ir. 
más que lá vivem. A noite, ao 
recolher-se cada um, a seu quar
to, pedia a minha irmã que me 
emprestasse qualquer coisa que 
eu pudesse ler enquanto <> sono 
não chegasse, resp.ondendo-me, 
ela, que na mesinha de cabecei. 
ra estava um livro de que eu gos. 
taria certamente. De facto, lá es
tava o livro, que era o «Pão dos 
Pobres> dum P.e Américo que eu 
desconhecia em absolute>. Ma
drugada alta, ainda eu devora
va, chorando, aquele pão ao 
mesmo tempo tão doce e tão 
amargo, e do qual nunca mai,; 
esqueci o sabor. Foi desta ma
neira inesperada que conheci e 
comecei a venerar Pai Américo, 
acompanhando desde então apai. 
xonadamente, o desenvolvimento 
da sua Obra, a mais bela e amo· 
rosa que eu jamais vi. 

Junto envio 250$, em troca do 

Quem dera ter uma fo1tuna 
para lha mandar toda inteira, 
em troca deste livro sem preço»! 

* 
«Recebi os livrinhos. Obriga

do. Bem haja pelo bem que me 
fez. 

Ainda me encontro esmagado 
pela leilura de tanta verdade des
conhecida e que nunca julguei 
poder existi r. 

Envie livros destes, aos ricos. 
Dê-lhes a conhecer a grande 
mentira que é a miséria da vida 
ter rena e Deus, estou certo, os 
tocará nos corações. Pobres de
les! Por vezes, nada fazem por 
não saberem como e a quem de
vem fazer o bem! 

Quero também, agradecer o 
envio do «0 Gaiato>. EMa lei
tura que fala ao coração da gen
te, gritante e cheiínha de Deus, 
lei-o sempre de um fôlego! 

Ela, é o pão da alma. Não a 
dispensarei nunca e reservo-lhe 
•t m lugar importante Du meu co
ção agradecidú». 
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* 
O FAMOSO 

«Meus amigos 
Aqui vai um vale de esc. 120$. 

Destinam-se 100 deles ao paga
mento da assinatura do Famoso, 
(já vai sendo tempo de lhe acres
centar o superlativo absoluto, 
tornando-o «Famosíssimo,), e os 
restantes 20SOO, são para a cam
panha, em tão boa hora lança
da, dos 30.000x20$00. 

Suponho, entretanto, que· não 
estarei atrasado... Se estiver, 
agradeço um sinalzinho no cFa
moso, pois que, então, farei to: 
dos os esforços para me pôr em 
dia. 

Agradecendo pelo que de bom 
tenho recebido de Vós, ou por 
Vosso intermédio, como instru
mentos de Deus,. 

* 
«Fica a assinatura paga por 

um ano e se, no próximo ano o 
assinante não pagar a assinatura, 
gostava que me informassem, e, 
se eu viver, pagarei por ele. Tra
ta-se dum rapaz de 17 anos, e é 
meu intento além do gosto de di. 
vulgar a Obra do Pai Américo, 
ver se com a leitura do Gaiato, 
Nosso Senhor permite que o ra
paz venha a sentir Fé e necessi
dade de Jesus. t filho dum ho
mem bom, cristão na prática <la 
vida, mas naaa crente. O Pai é 
filho de pai incógnito mas sabe 
quem é o Pai, tendo-lhe pedido 
mesmo, para o reconhecer como 
filho a troco de, perante notário, 
renunciar aos seus direitos de 
filho ; pois nem-assim conseguiu 
o que para ele era a maior ale
gria. principalmente na altura 
em que baptisou o filho. Ele crê 
em Jesus-1Jomem, mas não em 
JeSu.s divino e sobrenatural. Eu 
argumento tudo quanto a minha 
Fé pode demonstrar, mas nada 
tenho conseguido e atribuo a ne
gação dele, ao facto de o pai de· 
le o não ter reconhecido. O ra-

paz tem sido criado sob aquela 
influência e não reza. O pai dá
-lhe liberdade de escolher reli
gião quando souber o que quer. 

Por tudo isto eu quero que 
eles conheçam cO Gaiato, e 
aquela força sublime que ani
mou o Snr. Padre Américo -:: 
permita Nosso Senhor, anin. -:: 
todo os Padres da Rua. Sou 
praticante, m·as quanto rebate na 
consciência «0 Gaiato» me tem 
f~ito sentir! Quanto mais conhe
cemos verdadeiramente a vossa 
doutrina e prática, mais devedo
res nos encontramos». 

* 
<P. S.- Há muitos anos admi-

rador da Vossa extraordinária 
Obra, só agora me é possível es
te «passo importante da minha 
vida, - ou seja tornar-~e as
sinante do grande cGaiato». 

Não virá a despropósito acres
centar que o signatário se con
verteu ao catolicismo com 26 
anos de idade. Antes disso, foi, 
entre outros crimes, defensor 
acérrimo do filho único. 

t hoje pai de 6 filhos, um dos 
quais foi, há cerca de um mês, 
para o Seminário. 

Quem diria?» 
Pois o que é verdade é que de

vo (em grandíssima parte} a mi
nha transformação espiritual ao 
grande cGaiato». 

* 
Não me é possível ajudar con

forme era meu desejo mas creia, 
Padre, a vossa Obra aue eu con. 
sidero também minh~, por tan
tos benefícios que dela colho pois 
ela me alenta a suportar com 
mais coragem a tão pesada Cruz 
que Deus me achou merecedora. 
Peço-lhe um pensamento· para 
Deus no resultado do exame do 
meu filhinho pois dele depende
rá o seu futuro. Uma mãe aflita». 

«Peço a Deus um ano próspe
ro para todàS as vossas Obras e 

O Sedielos vem direito a mim e sa
code-me os ombros: 

- Senhor P.e, lem que vir ver aquela 
lástima. Não há por aqui igual. É à saída 
de Beire. 

que o jornal continue a ser como 
tem sempre sido até agora: um 
estímulo, um amparo, um exem· 

plo e bom conselho para nós que 
o lemos). 

«Da leitura do Vosso amorá
vel «Ü Gaiato> de que me honro 
ser assinante, imensamente vos 
devo e a minha gratidão é infi
nita pelo Bem que me tem feito. 

Deus vos abençoe pela vossa 
maravilhosa cruzada e ME ILU
MINE para que, dia a dia, me 
torne melhor. 

Um valenciano, . 

* 
PREÇ'O DE ASSINATURA: SANGUE 

«Bendito seja Deus! 
funt,o envio 120$ sendo vinte para M casas dos Pobres e 100$ 

para pagar a minha dívida 2 livros e 2 anos do Jornal de 1959 e 
1960 já mandaram para cá dois postais a pedir o dinheiro mas não 
tenho podido mandar pois tenho pouco e 12 filhos a comeri>. 

* 
«Nos primeiros dias de Abril de 57, escrevi a V. Ex.eia uma 

carta em que lhe expunha a minha act;uc.l vida, sem fontes de receita 
a ponto de ter pedido cama e mesa a meu irmão e pedido pcrtanto· 
para me riscar, bem contra a minha vontade, de assinante do Gaiato, 
pois, como tinha de cortar todas as minhas despesas, mio queria ir 
para o rol dos caloteiros, coisa que essa santa ca.sa não devia ter. 
Como o Jornal continuou a vir, resolvi devolvr-lo, mas li num desses 
números que nunca devolvessem o Gaiato embora o não pagassem. 
Um àia, se, quando e como pudessem, pagarrom; por isso até à data 
tenho-o lido sem pagar. Mas como recebi, sem contar 100$, envio-os 
dentro desta carta, afim de pagar o que devo e o que sobrar aplicá· 
-lo no que entender ser melhor. Mais peÇo que não me enviem avisos 
dizendo que devo, pois para mim é uma vergonha dever a essa casa 
sem igual, e se ui.er terei q1w devolver. Pre.firo que me risquem de 
assinante, embora me custe passar sem a leitura doutrinal desse fa
moso jornal a que já estou habituado há ba.stanles anos:.. 

* 
«Envio ;!esta carta 50$00 para prorrogar por mais um ano, o; 

assinatura do cGaiato,, cuja leitura vitali=a o P.spírito· 

desprendendo-o do seu comodis
mo». 

* 
cComo sei que lhes serei eter

namente devedor, porque não há 
valor material que pague o bem 
que o vosso Jornal nos faz, não 
quero que considerem o que jun· 
to vos envio corno uma actuali
=ação da minha assinatura, mas 
sim uma amortização dessa dí
vida eterna,. 

Muito 
Importante 

Í um grava
dor. Um grava
dor, que lem
bramos já há 
muito tempo 
pelo imenso 
geito que fazia. 
Pois agora tor
na-se indispen
sável nas Fes
tas do Coliseu, 
Avenida, Impé
rio e S. João. 

Quem levan
ta o dedo muito 
depressinha, 
que o~ tempo 
urge l!J 

Z:eatro cS. f}oão - 'Palmela 
31 DE MARÇO - ÀS 21,30 HORAS 

Os bilhetes para a noua festa já estão à venda: E ffi SE T Ú B A l - Bilheteira do Teatro 
S. João na Garagem do Btlo; Papelaria Campos no largo da ffiisericórdia; e loja de João 
ferreiro da Costa na Praça do Bocage. EM P A l ME LA - Bilheteiras do Teatro de S. João. 

F.ra eu, que a lavava e lhe preparat1a o 
comer. E o amor dos pobres não se lhe 
varre fàcilmente, se de pertinho os fôr 
acompanhando. A inquietação que este ra
paz mostra, é expoente de caridade au
têntica, porquanto a melhor definição da 
mesma caridade é a resposta que todos da. 
mos aquela pergunta:- Como quereria eu 
ser tratado me se encontrasse nas circuns
tâncias em que se vêem os pobres? 

Depois do que esle rapaz narra, es
lremece-me a alma. Eu já conhecia a po
bre mulher das vezes que tem vindo ge
mer à nossa porta. 1ão sabia porém do 
marido, nem do lugar, nem da situação 
Pxacta onde eles vivem. Fui, pois, mais o 
Scdielos. Chegados ao local, damos com 
pardieiro onde à primeira vista nem os 
animais queriam pernoitar. E, no entanlo, 
e!'te é o abrigo onde um ca~al ele \'elhinhos 
~e \'ê coagido a morar. Do allo, pelas aber
la~ do telhado a luz cai franca nos com
parlimenoos enegrecidos pelo fuºmo e pelo 
tempo. Alravés das frinchas da parede o 
\'enlo sopra frialdade. E no pavimento es· 
buracado empasta-se a lama que se nos 
cola aos pés. Em catre de madeira pobre 
homem tolhido pela doença. Braços con
lraídos pelo frio. Pernas pela mesma ra
zão, negras e em chaga viva. Ao nosso la
do, a velhinha diz que já. tem as mãos es
quecidas. Verdadeira lástima- acrescento 
eu agora. Nem caldo na lareira, nem con
forto no leito e amargura naquelas vidas. 
A simpática anciã lamenta ~ ando eu a 
pedir prós dois, que ele já não pode. Fi-

co preocupado com esta descoberta de que 
os nossos rapazes foram agenles. De longe 
Lrago uma pergunla que é desejo veemen
lc. E venho até aqui para a ditar. Há mui
lo uspiro por mais um casal de doentes 
no Cah·ário. A casa está à espera. Por is
so, em face de necessidade que pode ser 
remediada, não hesito manifestar vontade 
de recolher este casal idoso e enfermo, no 
Cah·ário. Isto é modalidade s.ingu lar que 
muito se presta para tema de doutrina 
actual. Aquela sentença da Escritura Sa
grada é exigência sempre constante e não 
podemos alterá-la. Não separe o homem o 
que Dews uniu. t crime colocar o marido 
num lugar e a mulher noutro, podendo e 
devendo estar ambos juntos. t violação de 
direitos naturais, em que se não deve bu
lir. Quantos não hão-de vir a Beire só 
para ver com os próprios olhos um par 

de velhinhos doentes. ó para lhes per
guntar se estão felizes e ouvir da boca 
deles o sim chorado em alegria. 

Ora, a descoberta destes pobres a dois 
pas!'o~ de Beire, é fruto da visita semanal 
que os nossos rapazes fazem aos pobres 
das vizinhanças. Sempre livc como coisa 
dr alta monta a existência de Conferência 
Vicentina na Casa do rapaz da rua. t 
ocasião subl~me para eles conservarem na 
memória e no peilo o amor e siluação on
de viveram, desde os passos primeiros-a 
pobreza. E ao mesmo tempo é oportuni
dade para eles exercerem a caridade que 
constitui a real manifestação de vida cris
tã e a cúpula das virtudes. 

O Sedielos ama os pobres. Tem dado 
mostras disso. Eu - diz ele - também 
jó. assim fui, como eles. Sei dar valor. fá 
andei a pedir prá minha mãe cntrevada. 

Vários outros rapazes lhe seguem a 
pegadas na visita aos pobres Lodos os do
mingos. Trazem consigo o penar destes. 'f: 
o Valadares com o frio da Ti CaITela. O 
Acácio com a aflição da Ti :\Iaria Çabaça. 
O Júlio com as precisõcs do re"pecti\'O 
pobre. A educação pela caridade liberta
-nos do egoísmo cóngénito, tão difícil rm 
desenraíza r. Nas camadas altas da socie
dade parece haver medo de colocar os fi. 
lhos em contacto directo com a miséria, 
que o mesmo é dizer, com os nossos irmãos 
mais sofredores. Há receios de complexos 
e traumati~mos. E deste modo se prepa
ram males maiores que são os que se for. 
mam denlro de cada um - '> r:;oí!mlo, a 
indiferença pelos outros, a ausência de 
amor entre os homens. Sem caridade que 
somos nós? Sem caridade o que é o nos
so mundo? 

Padre Bap~ta 
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Os s/ muito considerandos sobre a m/ resolução não consideram nada, não 
porque sejam desqualificados; não, mas porque o que se passa ou está passan
do comigo é tão abstrato, tão metafísico, tão sobrenatural que v / nem eu pode
mos atingir. Imagine só isto, e muito a o correr da pena:-

:ç:m meados de Julho lembro-me de recolher a uma Ordem de Religiosos e 
vou ao Porto falar com um Sr. P.e Franciscano. Este manda-me a Tuy falar ao 
Provincial. Vou e não o encontro. Volto em Setembro. Neste meio tempo sou as
sediado por dúvidas terríveis e uma luta constante de ideias me atormenta. Em 
Setembro falo com o Provincial e fico dois dias em Tuy. O que ali sofri não se pode 
explicar. Assaltava-me a ideia de que estava doido e por doidos tomei todos os 
frades, q uando os vi na Capela prostados, a orar. Para quê, e a quem, pergun
tava-me eu! Venho horrorizado, chego a casa e no dia seguinte vou pra Lisboa 
comprar bilhe te, «para Lourenço Marques» levando comigo a requisição do 
Mendes para o Banco. Chego ali numa 6." feira e vou logo à Agência e marco lu
gar para o dia 24/1 1, vapor Adolfo Woeman. A noite junto a gente da mi laia, fo
mos ver uma revista, e o 1. º quadro é o paraíso aonde aparecem dois frades 
franciscanos! Que impressão, Deus meu ! Largo tudo e vou prá vacaria beber e 
fumar. 

Fico 4 dias em Lisboa e venho-me embora sem ir a o Banco! A seguir vou 
a Penafiel tratar do meu passaporte e encontro o pároco, meu ex-condiscípulo e 
qraduado em filosofia por Paris. Muito inteligente. Chamo-o a casa dele, conto
-lhe a m/ vida «ex ofício» . Não vás, me diz ele-. Não sejas doido. Aproveita cá fo
ra o que a vida tem de bom e aguenta-te com o que ela te possa ter de: mau. 
Allas! Estava salvo e resolvido o meu problema.Tinha enfim encontrado quem me 
falasse à a lma! Não ia pra frade. África era o m/ caminho! E estou aqui. Como? 
Para quê? Não sei e isso mesmo me proponho a estudar. 

Sim, pode escrever-me sempre e eu t-lmbém, somente as cartas são abertas. 
Não me perdeu, nem a m/ família, nem o mundo. A Ordem dos Francisca

nos é activa; não contemplativa. Depois dos m/ estudos (7 anos) saio a truba
lhar. E conte com um amigo, não um amigo reles, vulgar, cheio de livras e de 
ignorância, mas um amigo sabendo viver no mundo, não fora dele, sabendo vi
ver com os homens sem os conhecer, um amigo espiritual. 

Adeus, S .. Escreva sempre e diga coisas. As/ esposa dê qualquer saída, 
mas a quem por aí passar d iga que nada sabe, e diga também o que se diz de 
mim. Na m/ terra, matei-me ! Se os de Lourenço Marques me matarerr:. deixe 
morrer! Olhe o caso Dantas. · 

Seu, Amér'lco de Aguiar 

n uto -Collstrucão , . 
EDEM·ME para dizer o que foi a Auto-Constru<;ão 

....... o ano passado. 
Em Aguiar da Beira ofereceram-nos .seis mil 

metros quadrados de terireno junto às d.ez casas 
construidas. Esse te.rren'O começou a ser terrapla· 
nado para as vinte moradias que. ali vão ser oons
tr:uidas. Algumas dificuldades que surgiram quan· 
do a uma derivante da Estrada Nacional 229, 
da localização das casas e dos respectivos project-os 
foram removidas. O terreno fora oferecido por UJm 
particular com esta f inalidade: · Auto-Construçíío. 
O projecto novo foi pedido aos serviços competen

tes. Não usámos o primeiro, das dez casas já construid8,s, p<lrque 
se trata de casas apenas com rés do choo e individuais. Com-0 
é evidente, este género de construção exig-e muito terreno. Ora 
em toda a parte o terreno para construções se tornou de difícil 
aquisiçã<0. Por isso, fomos para o sistema de cru:;as geminadas 
com rés do chflo e pl'i.meiro andar. O m'eSmo terreno comporta
rá muito mais moradias e :a construção será mu to mais barata. 
Nesta mesma ardem de ideias não seria melhor blocos de qua
tro, seis, oito, dez habitações? Nos meios rurais julgamos tal 
sistema inconveniente. As casas precisam de ter algum terreno 
à volta, para umas árvores, para lojas dJ0! anima's e mesauo 
arrumações diversas: lenha., géneros, estrumes, etc. Estas depeh
dências não obedecerão a um tipo único, mas serão diferentes 
conforme fôr diferente a vida do morador. Não p:odemos esque
cer que não se trata de casa de indigentes, mas de jovens tra
balhadores pobres que podem amanhã melhorar a sua situação. 
Não vamos nós com um compasso e uma régua. travar qualquer 
melhoria apreciáv,el na sua habitação no futuro. Além disso, esta 
possibilidade quebra a igualdade, a demasiada simetria semnre 
um pouco antinatural. O pedido de nOV\'.Js projectos prejudi.Cou, 
melhor, atrazou um bocadinho a marcha das construções. Que
r1emos crer que esta demora tenha sido benéfica. 

N.a vila do ~átão o pogresso, não 'Obstante a melhor boa 
V'on_tad-e da Câmara Municipal, foi o mesmo. A equipe espeia 
ans10samente recomeçar os trabalhos. 

Em lncês - Castro Daire - foi escolhido um admirável ter
reno para dez trabalhadoT1es poderem construir. as suas pr ópria3 
casas. 

Têm-se recebido ofertas, muito eun:bo.ra modestas, de dife
rentes pontos do País e mesuno do Estrangieliro e, principalmen
te das nossas Pr_ovincias mtrama.~inas. Algumas cartas pergun
tam como tem sido e c~mo podera ser. A todos os que assim 
p~rguntam talvez um dia lhe possa ser dada resposta: «Vem e 
Ve». 

O Gaiato tem sido quase o único meio de doutrinação. Da 
Obra ~a Rua tem a Auto-Construção recebido a aiuda mais su
bstancial. Padre Fonseca 

E' datada de Espanha, 
4/ 12/ 923, a carta de Pai 
Américo que hoje damos à 
estampa. 

A «martelada» que em ar
tigos anteriores procurámos 
situar, está aqui bem mar
cada : «Em meados de Ju
lho ... ». Uma primeira «mar
telada» - digamos - não con
tando o tempo anterior de 
preparação, ainda que pouco 
consciente! Porque, em Se
tembro, uma segunda «mar
telada» o faz voltar a Tuy e 
aí o r etém dois d ias. Volta 
«horrorizado» , d isposto a 
partir. Vai a Lisboa para 
tratar de tudo. De mora qua
tro dias. Durante eles uma 
nova «martelada» (O quadro 
de revista já aludido em 
«Facetas d e uma Vida», de 
24/Nov./956, pelo Sr. D. Ra
fael, Bispo de Limira) trá-lo 
a Penafiel, sem ter levado 
ao Banco a requisição do 
seu contratador Ma nu e 1 
Mendes. Aí um novo encon
tro (já relatado em «Face
tas .. . » d e 15/Set. 1956, pelo 
Ra v.mo Dr. Avelino Soares) 
parece decidi-lo ao verda
deiro rumo: A'frica Afinal.. 
nova «martelada» - «e estou 
aqui». 

«Ü Como? Porquê? Não 
sei ... » - acompanharam-no 
até ao fim. 

TRIBUNA DE 
MBRA e o 1 

Continuaçõc da primeira página 

entradas é feito . de pedras colo 
cadas por cima da Iama e ela 
água. Dentro das barracas de te
lha vã sem queda suficiente e 
tábuas esburacadas é o mesmo 
lamaçal de fora. Nos dias ele 
chuva, a água domina tudo. Nu
ma delas aonde entrei, vivia a · 
mãe com um filho de vinte e tal 
anos e um casal com cinco fi
lhos. Subi a outro tabuleiro a 
visitar outra família conhecida. 
Nunca ali tinha entrado, embora 
já ouvisse fa lar. Eu não acredi
tava. Um canto enxarcado, mu ito 
pequenino, oom frestas no telha. 
do a meias com as telhas. Uma 
cama enrodi lhada onde dorme 
toda a fam ília : pais e sete filhos. 
A entrada alguns sacos velhos e 
m olhados que servem de cober
tor. A mãe, muito nova ainda , 
delicada e limpa, já foi operada 
três vezes· a um cancro. O pai 
agora com trabalho deixa de co. 
mer por causa dos filhos. 

Triste como nunca, subi a 
encosta. Todo aquele amontoa
do de miséria é uma vergonha 
para todos nós e sobretudo pa
ra a instituição a que pertence . 
Embora ande carregado com o 
peso do grupo das vinte ca;;as 
que são agora entregues, eu na· 
quele dia senti força de continu
ar a trabalhar para que todos 
aqueles meus imãos t1mham uma 
casa. Padre !lorácio 


