
;;;! 

s Pto. Exma. Snra.. 
D. l.fap i a ~rar ~ar .i da. F'e rre i r a 
Rua das Flores. 281 
p o ~, o 

13 DE DEZEMBRO DE 1969 

ANO XXVI- N.0 672- Preço 1$00 

OBRA DE RAPAZES, PARA RAPAZES, PELOS RAPAZES 
uo•cc:Ao • AONtlltUuçlo. CASA DO · GAIATO * uc:o •• souu -F ~ ·~ WALII oo co••uo Pao& P&'o •• so•u• · * A.,. .. ,,. * OutHZit~AN ~<• 

, _ • ' • •• "........ #. 

PIOPIIfDADI DA o •• ,. DA luA * '·o·••c•o• • IDIT~ •• PADU c •• LOI ' ~ ~ COMPOSTO ....... uso ""' EscOLAt GQAftCAI •• CASA DO GAIATO 

l· .-::.1 .. ··s . 0 .. o ··A·· ·. c = -_} .. ~: . · ); ·. o ·· ::. . ·r 
- Um coelho deu filhos -

diz-me o <<Cabozitm>, consolado 
e feliz. 

- São onze! A <<Viana» jâ 
teve! - de manhã vejo ... os 
correr para o sítio a darem os 
parabéns à cadela. 

Há três dias foi igual com a <<Lassa» que deu à luz sete cachorros: ((São todos pretOS)). 
É um consolo! · 
Mas há mais. Foram os porcos! O Tavares que é o protector dos ditos, tem andado numa roda._ 
Só as vacas é que nos deixam um pouco desconsolados porque teimam em nos trazer só 

vitelos. Há dias o <<Cambuta» veio ~-me a novidade duma: <<uma teve o filho e é mulher!>) 
É um palpitar! E um contacto real e proveitoso com os animais, com as plantas, com as 

ftores! · 
E o Chico ((O Macaco»? Ele brinca com os cães, com os gatos, com o papagaio e anda às 

cavalitas dos rapazes. 
No campo, floriu o café. O aroma intenso e deleitoso perpassa e vai longe. Tomem, também, 

a beleza das nossas lagoas! Os 
luandos reflectidos! E sol no 

Com frequência dão notícia os jornais de «reuniões mun
danas e caritativas», de <<debutes com carácter benemerente», de I 
«chás dançantes» OU '<<Chás canastas beneficentes», etc; enfim, 
uma série inumerável de expressões para-, a pretexto de umas 
tantas pess·oas se divertirem e gastarem somas mais ou menos 
avultadas, se apresentar aos olhos do. mundo uma finalidade 
altruísta ou caritativa. Ora, toda a gente sabe que, quem vai a 
esses espectáculos ou reuniões, na sua mai.oria, não o faz por 
motivos de caridade ou a lembrar-se dos que precisam e que 
os meios não estão em relação com os fins proclamados, isto é, 
que se gastam enormes quantias em vestimentas e adornos, para 
lá de outros encargos com comidas, bebidaS, etc., procurando-se 
«esquemas de alta etiqueta e elegância», numa competição onde 
entra fundamentalmente a vaidade, para no fim restarem sóbrias 
e modestas importâncias em favor dos que precisam de auxílio ou 
amparo. Se nos permitem a comparação, tais atitudes de espírito 
fazem lembrar a história daquele homem ((muito benemerente,, 
que se lembrou ~ ir comer as melhores iguarias a um restau
rante de luxo, justificando o facto pelo matar a f.ome, com as 
migalhas sobrantes, a uma fanúlla sem pão ••• 

cordão de luz! 
Encantamento! 
Cada poente é um sonho belo, 

rutido e diferente! 
Tribuna 

Que cada um gaste do seu dinheiro onde muito bem lhe 
aprouver, desde que não afecte a Justiça ou a Caridade ou os 
deveres ·de cada uní em relação ao corpo social em que se 
integre, respeitando os valores morais individuais e colectivos, 

O desta tatrde é para os 
nossos amigos leitores um 
movimento de alma ao Bom 
Deus. de Coimbra 
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Lourenço Marques 

Foi num dia normal de trabalho que acabou uma hora mais cedo, não pelo acontecimento, 
mas pam que todos estivessem com o fato de ver a Deus, às cinco e meia. Com pontualidade, 
entrou o portão de nossa Casa, o senhor Arcebispo que, passados momentos, tinha os rapazes à 
rcxla para lhe beijar a mão. Uma visita sem protocolo, nem recepção de estilo. 

Quis dar um salto às obras da Aldeia, viu as oficinas à espera da cobertura, as nossas 
escolas a subir. Inteirou-se do andamento de tudo. Depois entrou na nossa pequenina Capela, onde 
ceiebrou Missa que ,os rapazes viveram plenamente. Era dia de anos de Pai Américo. Foi, pois, 
um dia escolhido para estar connosco. No fim da Missa quis conversar um pouco com todos, 

Telefonou e depois veio. Já 
tem vindo mais vezes. Come
çou a vir há muitos anos e tem 
trazido amigos. Desta vez tra
zia mais um quinhão para as 
nossas obras, quinhão fruto da 
venda da casa de habitação 
que os Pais lhe deixaram. 
·«Entendo que é um luxo ter 
uma casa que não habito e cujo 
fruto da venda poderá ir ajudar 
os que precisam mais. Parece
-lhe que fiz bem?» 

Nós não temos .competência 
para julgar os actos dos outros, 
mas é necessário ter~sú alma 
para proceder assim. Prometeu 
também uma casa para uma 
família pobre logo que tenha 
as contas ~m dia. E foi-se 
muito contente, deixando um 
aceno de mãos e o sorriso dos 
lábios a todos os que trabalha
vam na construção da nossa 
casa. 

saber de cada um, o nome, a história, entrar dentro da nossa vida. O nosso pequeno refeitório --~~-------
tinha um ar de festa com toa-
lhas nas mesas e os melhores 
pratos. Sentou ..... se ao lado dos 
nossos rapazes e saboreou a 
refeição que eles prepararam. 
Eu apreciava a simplicidade do 
senhor Arcebispo e a sua satis
fação quando sabia ter sido 
convidado para uma recepção 
no Governo Geral, àquela mes
ma hora, que rejeitou compro
metido connosco, para não 
faltar com a sua presença 
amiga e estimulante, e ser, 
ainda que só, objecto dos 
olhares curiosos e meigos 
dos nossos mais pequeninos. 
Quis ser uma presença viva da 
Igreja de Deus no meio dos 
Pobres, os últimos no conceito 

Continllal na QUARTA Página LADO POENTE DO EDIF!CIO DAS ESCOLAS DA NOSSA CASA DE LOURENÇO MARQUES. 

Recebi recado de Leiria e fui. 
Em casa dum sacerdote encon
trei-me com um homem muito 
simples e muito modesto. Que
ria entregar uma quantia para 
os Pobres. «Vou dando aqUilo 
que vou arranjando. Logo que 
possa mando-lhe novo recado». 

Regresse-i a casa muito con
tente. Custou-me a ir, mas valeu 
a pena. Foi uma grande lição 
que · colhi. Aquele homem visto 
na rua era um Zé ninguém. 
Com quantos importantes se 
terá ele cruzado, importantes 
cheios de vazio e ele cheio de 
grandeza! 

Aquele sacerdote de Coim
bra que me costuma estender 
as mãos, estendeu agora outra 
vez. Sempre muito discreto. 
Sempre muito escondido. Sem
pre com muita alegria. «Que 
só Deus saiba>>. 

Tem sido uma presença sim
pática, a presença de sacerdotes 
nas nossas Obras. O futuro Lar 
será também fruto de muitas 
renúncias sacerdotais. Eu atre
vo-me a pedir aqui a presença 
de todos os Sacerdotes da re
gião. 

O correio de hoje trouxe 
mais uma factura. É da fábrica 
de cantaria. São dezasseis mil 
e duzentos escudos e ainda fal
ta toda a escada. Vieram mais 
materiais e mais facturas. Pre
senças pessoais quase não têm 
vindo. 

Que nos trará, este ano, o Me
nino Jesus? Poderemos não Lh~ 
ter mereddo muitos e bons 
presentes, mas estamos tão 
necessitados deles! 

Não esqueças tu também o 
nosso N atai. 

Padre Horácio 



. L A R O E·· C O I M B R A 

Caros leitores, há muito que não 
dávamos notícias do nosso Lar de 
Coimbra. Vamos hoje te ntar fazê-lo. 
I Como todos vós sab eis , o assunto 
quase único e por e xcelência, é o 

das obras do novo Lar. As obras 
lá vão andand o no seu ritmo, em
bora lento, mas que não nos leva 
a desânimos, embora já estejamos 
a ficar saturados, e tenhamos pressa 
de habitar o novo Lar, em vir tude 
d as más condições em que está o 
velho edifício. 

Mas vamos dar-vos uma ideia 
do curso que estão a levar as obras: 

Assim, a parte que se destina a 
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~ Pessoalmente ou por outras vias chegam-nos protestos ~ 
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~ ou avisos sobre o comportamento de grupos de jóvens ~ 
~ ~ 

~ que, de dia e à noite, intitulando-se ((gaiatos», importu_.. : 

~ ~ 
~ nam com pedinchas e outros procedimentos estranhos ~ 
~ ~ 

~ as pessoas, principalmente na zona da Auto-Estrada, : 

~ ~ 
~ Marquês de Pombal, Fontes Pereira de Melo e Saldanha. ~ 
~ ~ 

: Quem nos conhece sabe distinguir os nossos processos. : 
~ ~ 
~ Para os incautos, no entanto, aqui fica o &:viso: não se ~ 
~ ~ 

: trata de Rapazes da Obra do Padre Américo. : 
~ ~ 
~ ~ 
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dormitórios, por fora , está já · bas
tante adiantada, quase toda pintada, 
e com as grade s já colocadas nas 
varandas. No interior, as p aredes 
já estão prontas a ser pintadas, e os 
tectos já e stão prontos ; os pisos 
já estão também prontos, alguns já 
com os tacos. 

A p arte que se destina à vida da 
Casa, é que está mais atrasada, bem 
como todo o rés-do-chão da casa. 
Por fora andamos agora a revestir 
uma das paredes com azulejo. No 
interior as paredes ainda não estão 
retocadas e ainda há muito a fazer. 

Como vedes, caros leitores, · se é 
certo que já estamos m:ma fase de 
acabamentos, estes ainda só estão 
no princípio. Podemos dizer que 
estamos no princípio do fim, mas 
até lá ... 

Continuamos pois a precisar da 
vossa ajuda, para resolvermos as 
dificuldades que vão surgindo, e 1 

que não são pequenas, a par do pe- I 
que no entusiasmo que_ parece ~ein~r ! 
nos corações de mmtos corumbn-
censes. I 

Francisco José Hendques 

MALANJE . 

OBRAS - Actualmente a nossa 
preocupação, neste capítulo, é a 
casa para mais um casal dos nossos. 
Em princípio é para o Octávio. Con
tamos com ela no princípio de. 
próximo ano. O cimento, a telha, 
a areia, fazem-nos falta ... 

O Octávio, rapaz da nossa Casa 
de Miranda, fora das nossas portas 
quase há uma dúzia de anos, não 
esquece as dificuldades que a Obra 
tem e prontificou-se ajudar os nossos 
trabalhos agrícolas durante algum 
tempo. É nosso. Por isso, vai ocupar 

O Jacinto era dos mais an,.. 
tigos e quis saír há uma sema ... 
na. Quando eles chegam já 
sabemos que só estarão con
nosco o tempo suficiente para 
aprender o ofício que escolhe
ram. Hã por vezes a tentação 
de lhes pedir para ficarem e 
ajudarem a Obra. Sem dúvida 
que no princípio julgávamos 
que os mais velhos poderiam 
vir a ser os mestres dos que 
fossem chegando. Com esta 
finalidade montámos duas ofi
cinas que podemos afirmar não 
funcionaram ainda. 

em LAMEGO 

Talvez fosse um pouco de 
sonho da nossa parte. O ra
paz aprendeu, e todo o seu 
desejo é voltar à casa paterna, 
ou conseguir colocação e ga ... 
nhar dinheiro p&ra si. Os mes,.. 
tres que os ensinam também 
se queixam e acusam os rapa
zes que no momento em que 
dariam algum proveito, aban
donam o trabaJ.ho. Parece que 

uns e outros têm razão, mas 
inclina-me mais para que o ra
paz que já sabe, ponha a render 
em proveito próprio o que lhe 
ensinaram. Foi para isto que 
ele veio para o Lar. 

O Jacinto trabalhava como 
sapateiro e confesso que a 
saída dele custou ... nos muito. 
As suas qualidades eram pou,.. 
quí,s-simas; todavia, era um caso 
especial que nos passou pelas 
mãos. 

Foi a mãe que, vitimada por 
um cancro, nos veio pedir, me
ses antes de morrer, que ficás
semos com ele. Morreria sos
segada se lhe disséssemos que 
sim, e firmava este testamento 
com lágrimas que pareciam 
sangue. O Jacinto constituia 
para nós uma herança, sagra
da pelo amor daquela mãe que 
se arrastou com dificuldade oo 
Lar de S. Domingos para ali 
o deixar. Quantas vezes disse,.. 
mos ao Jacinto que ele era 
nosso, que ficaria sempre con ... 
nosco!!! 

Da, nossa conta era o vestuá

rio, o calçado, as ferramentas, 
o médico, os remédios, etc., 
etc.. O pedido da mãe e as cir
cunstâncias que o rodearam 

era um documento autêntico 
de entrega e de responsabili
dade que aceitámos. 

Assim foi até ao momento 
em que apareceu a família (que 
há 2 anos ainda não existia ... ) 
a dizer que devia saír para se 
fazer um homem!!! 

O <<segredO>> está nos 15$00 
que ele começou há pouco a 
receber diàriamente ..• 

Outros têm saído e nunca 
fizemos reparo. É o normal. O 
rapaz aprende e deixa o lug&r 
para outro. Desta vez, porém, 
não era isto o que esperáva
mos, mas como a Obra é por 
causa deles, continuaremos a 
receber mesmo aqueles que 
hoje não têm ninguém, embora 
amanhã apareça um familiar a 
reclamá-los apelando para os 
direitos de sangue. 

Padre Duarte 

esta Casa, como qualquer rapaz 
que nunca tivesse saído da nossa 
comunidade. 

AGRICULTURA - Sob as ordens 
do Octávio a agricultura parece 
estar no princípio de se r algo no 
nosso futuro. 

O algodão, este ano, par ece que 
vai subir d e 30 para SO hectares. Já 
semeámos girassol e milho. Já plan
támos tabaco, mandioca, b atatas e 
alguns mam oeiros. Bre vemente va
mos .plantar batata doce. 

A horta também nos dá legumes 
para as refeições. 
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XXX 

Fui visitar o Arménio. O 
Arménio é um gaiato casado 
que vive com a esposa, um 
filhinho e os sogros numa pe
quena casa em Luanda. 

Sai-se da rua alta. Mete,..se 
num corredor entre quintais. 
Passa-se num anexo, noutro e 
é o terceiro. Estavam todos. 
Um abraço. Apresenta--me os 
sogros e a esposa e os dois 
entrámos no quarto de dormir 
por um beijo no anjinho que 
é um amor. O pai contempla-o, 
eu também... os demais assO
mam à porta... quadro vivo! 
((Tem tido aftas, diz a mãe, mas 
hoje já está melhon>. 

Para estes não 'sou o padre de 
batina; o padre do altar; mas 

VISITANTE S - Temos tido mui
tas visitas. Mas, estas, somente co
nhecem a zona da la goa ! Poucas 
são as que vêm até a o largo da 
Casa Mãe ! Se rá que p r oibimos 
alguém de entrar em nossos apo
se ntos? Nós gostávamos que os 
le itor es vissem a realidade das 
nossas crónicas. Por isso, quando 
puderem dar um salto até ao largo 
da «Casa Mãe», estamos prontos 
a recebê-los e a explicar tudo que 
desejarem saber sobre a nossa 
Obra. 

Manuel F ernandes 

o pai de família que deve e 
quer saber tudo. 

<<Já tomou 2 supositórios>>. 
A cozinha está limpa. O 

aconchego é palpável. E a 
nossa comunhão no amor. 

O menino acordou. Pego nele 
ao colo. Faz-me festas na 
barba. Tomamos t-odos uma 
cerveja. 

O Arménio é atlfaiate. Está 
empregado. A mulher também. 

- <<Vou trazer-te uns pintos 
para pores no g a li n h e i r o. 
- «Traga>> •. 

Estamos certos. Pedagogia 
em grossos compêndios... não 
pode! 

É tão pequenina a casa do 
Arménio! 

Só lã cabe o amor. 

Padre Telmo 

Em terras de Missão, a torre, o sino e o deleite dlos seus acordes esti
mulam a comunidade de Malanje para o oenf)ro dJa nossa Vida - a 

Capela. 
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nada há a opor. Mas que se 
lembre de arranjar justificações 
do tipo apontado para dar lar
gas à sua ânsia de prazer ou de 
diversão, não está certo. As 
pessoas que assim procedem 
incorrem no grave perigo de 
ofender os necessitados e, ao 
fim e ao cabo, cavam um fosso 
maior entre os que têm tudo e 
os que nada possuem, a come
çar pelo pão de cada dia. A 
llealização do bem efectua-se 
primordialmente pela prática 
da Justiça, que é uma obrigação 
tanto mais fundada quanto mais 
se pode ou se tem, logo seguida 
por uma caridade autêntica, 
onde não tem lugar o munda
nismo e a discreção deve ser 
absoluta. 

Pai Américo, a propósito 
dos tipos de «chá>> atrás refe
ridos, dizia só conhecer o chá 
preto e o chá verde. Lamen .. 
tamos, pois, que se multipli
quem por esse Paí~s fora acon
tecimentos deste :aez, quando 
há tantos e calamitosos sofri .. 
mentos a nosso lado. Para quê 
«apresentações à Sociedade>>, 
em festas de «alta roda>>, da:t .. 
do às salas «o distintivo do 
prestígio>>? Será que as pessoas 
em causa não são conhecidas 

Cantinho dos rapazes - Na 
vida das nossas Casas há mo
mentos muito felizes. Também 
os há tristes. Sabemos isto por 
experiência. Vós também. Mas 
uns e outros são necessários. 
São mesmo preciso·s. É o tecido 
da vida de qualquer pessoa. 
Mas nem sempre sabemos apro
vei tá-los. E, por isso, somos 
tentados a chamar a uns bons; 
a outros maus. Uns e outros 
são um bem para nós se os 
soubermos aproveitar. 

Não é verdade que depois de 
uma dor bem sofrida saímos 
mais maduros, mais treinados 
para a vida? Não é verdade 
que no sofrimento, na luta, no 
esforço se temperam vontades? 
E não é verdade também que 
onde tudo são facilidades raro 
aparecem vontades fortes? 

Conheço muitos pais que 
sofrem porque seus filhos se 
desinteressam da vida do Lar. 
Muitas mães se lamentam por ... 
·que seus filhos fazem do Lar 
uma pensão e nada mais. Em 
parte, talvez porque nunca 
aprenderam na escola da re
núncia. Nunca souberam o que 
era esforço, privações. Desco
nhecem o valor do sacrifício 
dos pais. Não participam dos 
encargos da vida famíliar, na 
parte que lhes toca. São um 
peso e peso morto. Nunca es
tão satisfeitos. O comodismo e 
egoismo · mandam nas suas 
vidas. Os filhos devem ser 
obreiros do seu ~ar. E há os 
que o são de verdade. 

A que propósito tudo isto? 

e o prestígio resida apenas no 
dinheiro? Ora, cada um de nós 
torna-se membro da sociedad ~ 
pelo nascimento e o prestígio ' 
deve alcanç.nr-se pelas qualida
des e méritos demonstrados, 
não esquecendo, claro está, os 
bons exemplos ou !ls grandezas 
dos nossos maiores, que nossos I 
são também. Que os indivíduos 
se recriem e procurem distrac.. I 
ções, desde que honestas, e . 
razoáveis, está certo, pois a 
vida não é. só trabatho. Preci
samos, no entanto, de ser co
medidos e de respeitar os que 
estão ao nosso lado, não lhe 
vindo dizer depois qut: nos di
vertimos para lhes fazer bem ... 

Para finalizar, wn exemplo. 
Falámos durante o verão em 
quase todas as igreja:; da linha 
do Estoril. Alguém que nos 
escutou, veio ao TLjal, sem de .. 
clinar o nome e disse: <<Aqui 
estão cinco contos. Ouvi falar 
um padre da Obra em... e, es
tando para comprar um carro, 
resolvi adquirir um mais bara
to e tratzer-vos esta importãn .. 
cia>>. E pronto, a .VIãe de 6 fi
lhos que nos visitou, seguiu o 
seu caminhô. 

Deixamos aos leitores os co
mentários. 

Padre Luís 

Há dias, um dos nossos que 
trabalha na cidade, deu-nos 
um momento muito feliz. O 
patrão deu ... lhe um ordenado 
maior. Ao chegar a casa a pri
meira coisa que fez foi depo
sitar em nossas mãos o am:hen
to. E que não ·queria que en
trasse na sua ,conta corrente, 
mas sim na da Casa. Com e·ste 
gesto quer participar de um 
modo mais palpável na cons
trução do nosso Lar, que é 
dele também. Podia não o 
fazer. Foi livre. Aqui está 
todo o valor 'do seu gesto. 

A generosidade é o sinal das 
alma:s boas. 

XXX 

Obras - Quando estas no
t~s saírem à rua, já o edifício 
da Escola está perto do fim. 
Se algum dos leitores o vir, 
achá-lo-á airoso, bem acabado, 
com muita luz. Queremo-lo 
assim. Falt~nos ainda o mo
biliário. Passamos por casa da 
especialidade a buscar a má
q ina para fazer as carteiras. 
Mas ainda não a pagámos. 

Era a hora do almoço no Lar. 
As máquinas e os trabalhos 
das oficinas pararam. Na sala 
de jantar tudo é azáfama e 
bulício. O almoço ou jantar, tal 
como em tua casa, é motivo 
de problemas. Eu almoço ao 
lado do Senhor Padre Acílio, 
e é a hor a em que combina
mos as nossas «coisas». Pois 
estávamos a discutir não sei 
o quê, quando a Senh01a se 
abeira e diz que lhe custa ver 
os do Lar ali a olhar prás mos
,cas, nas horas em que toda 
a gente vai ver a TV. 

Eu ouvi e prometi à Senhora 
que havia de dizer isso em «0 
Gaiato», que a TV é uma neces
sidade no nosso Lar. «Charrua>>, 
o chefe maioral, confirma, para 
que eles vejam no ambiente 
famíliar o que os outros vêem 
nos cafés. Aqui tens a Senhora 
do Lar, que quer ser mãe, 
mais o «Charrua» que é chefe. 
Pedimos porque precisamos. 
Quem levanta primeiro o dedo? 

XXX 

É domingo. Depois da Cele
bração, fui prá «casa dos col ... 
chões» fazer um biscato. Ao 
passar na salinha de visitas, 
junto ao refeitórjo, através 
dum vidro partido pude ver e 
sentir e agora digo-te do valor 
que e•les tê~ ·que tanta alegria 
nos dá. 

Rogério, estava ali com o 
Vasco em explicações de Te
lescola. Ele é cadete e, nos 
fins de semana, vem até Casa. 
Olha pelo que é ne.cessário, 
incita, ensina.. . Obra de Rap~ 
zes, para. . . pelos Rapazes. 

Campanha de assinaturas 
Foi lançada. Estamos perto do 
Natal. É prenda de muito valor 
cada assinante novo que nos 
chegue. 

XXX 

O que nos deram nos últi
mos dias: - Casal amigo de 
Benguela veio com uma caixa 
de sapatos novos e tirones. 
Vejo-me aflito com os preten
dentes. Duas notas de 1.000$, 
de empresa do Lobito. 625$00, 
de uma filha que dá metade do 
seu ordenado. Outra mãe aflita 
com 400$00, em cumprimento 
de uma promessa. 500$00, do 
Luso. Outra vez o Luso, com 
uma «migalha>> e promete estar 
presente sempre ·que possível. 
250$00 por uma assinatura, da 
Ganda. Mais 50$00, para o meS
mo fim. Mais uma presença, a 
«pedir saúde para si e os seus». 
Pai resignado com a morte de 
um filho ainda pequeno e su
fragando a sua alma vem com 
1.000$00. A mesma quantia je 
contribuintes habituais; de Ben
guela. A todos o nosso obriga
do. 

Padre Manuel António 

Quem dera que nós, os mais 
velhos, fôssemos atraídos por 
esta. visão! 

Oh! alegria de quem se dá! 
Sabedona com letra grande! 

Rogerio e Vasco sanem di
zer dessa alegria: Um, porque 
deu, outro porque recebeu. Qu.e 

' bom ver a Obra na perspectiva 
plena de quem a c~ncebeu! 

Só o Amor pOde gerar amor ... 

XXX 

Os conquistados querem 
c o n q u i s t a r. É o caso do 
Luís. Ele é carpinteiro e de 
garra; Veio para nós, era pe
quenmo. Hoje tem dezoito 
anos. É filho, embora muitas 
vezes não alcance ainda os 
problemas de paternidade de 
que eles são a causa. Luís é o 
meu substituto na oficina. 

Tem um irmão que estava na 
nossa Casa de Coimbra e fugiu. 
Luís contou-me e disse do valor 
do irmão, mais da ·sujeição ao 
perigo em que estava posto. 
Ele é Homem e quer que o 
irmão o seja também. 

Falou-me em linguagem fa.
miliar e eu disse-lhe para ir ter· 
com Snr. P.e Acílio a dizer do 
que sentia. Luís foi à sua terra: 
e nij.o sei se tr.ouxe o irmão. 
Ele tem fé e amor. Deus queira 
que não lhe falte a coragem 
para se conquistar, conquis
tando os outros. 

XXX 

O Inve·rno chegou. Com ele, 
uma mãe que chora a neces
sidade de· entregar o filho. As 
vezes é o pai que vem. Outras 
vezes são pessoas · que se doem 
e . querem que eles venham para 
nós. 

Pois eu tenho visto muitas 
caras novas e a .càda um per
gunto o nome. 

O bom e o bonito foi outro 
dia a senhora Professora que 
insistiu comigo para lhe ajeitar 
dois divãs, pois já não tinha 
camas nem espaço prós deitar. 
Depois disto já vieram mais, e 
não sei se temos que fazer uma 
casa maior. Mas o problema 
não é bem esse, nós não que·~ 

remos ser albergue nem asilo. 
Só o intuito da família nos 
seduz. Para quê amOIIltoar 
rapazes, armazená-los, se não 
há disponibilidade para sermos 
pais, para os educarmos? Em 
nós existem os mesmos proble-. 
mas que há em muitos lares 
cristãos. Por lei não temos 
limite mas . .. O intuito é de 
salvação e de alimentar o corpo 
e o espírito. Fora disto não os 
desejamos. O teu anseio de 

bem educares os teus é também 
o nosso. 

X X X 

Na hora que escrevo existe 
em nós uma preoc .... pação. São 
as · eleições na nossa Casa. 
Laurmdo e «Charruas», os 
maiorais da nossa comunidade, 
foram ter com Snr. P.e Acílio 
a dizer que era preciso fazer 
eleições. Hoje é o dia delas. É 

um acontecimento de grande 
responsabilidade. Eu chamo-lhe 
o n. o 1 de tudo o que Se rea
liza nas nossas Casas. Toda 
a riqueza da nossa Obra está 
no rapaz. Ele é, na medida em 
que se realiza e faz realizar 
os outros. Só assim é possível 
nós irmos buscar mais. 

Eles conquistados, têm que 
conquistar os outros. Somos 
uma Obra consciente e -por isso 
temos que ter consciência. 

Foi por isso que há pouco 
reunimos os de mais respons~ 
bilidade para ver quem devia 
ser can.d'idato às eleições. O 
parecer foi que todos os mais 
capazes, sem excluír ninguém. 

A nossa Obra é de doação 
duns prós o~tros. Como tal, 
tem que estar ao alcance de 
todos essa doação. É chamado 
tanto o que está num curso 
secundário como o outro que 
está a aprender um ofício. Logo 
à noite temos as nossas elei
ções. Art:é lá, vamos pedindo ao 
Pai do Céu ·que esteja na 
consciência de cada um, tanto 
dos eleitos como dos eleitores. 

XXX 

Arroz. Não ~- do que come·
mos à nossa mesa, não senhor. 
Este tem outro sabor: É o suor 
e a dor de rins da ceifa, meti
dos na lama. É a azáfama da 
debulha, comendo pó e carre
gando fardos de palha. É o fazer 
dos alpalhões para preservar 
a dita para alimento do gado. 

Tudo é feito pelos nossos 
rapazes. 

As oficinas e o estudo 
açambarcam-nos, e como tal 
Snr. P.e Acílio tem andado de 
roda dos responsáveis das 
oficinas para ver se dispensa
mos este mais aquele... Eu 
tenho muJto que fazer para 
fora e para nós, mas o arroz 
está primeiro, por via do inverno 
que é capaz de o engolir se o 
não colhermos a :tempo. Só o 
sabor do trabalho dele faz .com 
que o mastiguemos melhor à 
nossa mesa. 

Ernesto Pinto 



Hoje caímos de joelhos! E 
damos graças a Deus. Sobre... 
tudo pela qualidade das novas 
inscrições. Que os números_, 
por vezes, enganam ... 

Estão de parabéns os nossos 
Amigos! Compreenderam a 
chamada. O modo de agir. E 
os resultados. Enfim, não se 
inebriaram só pela quantidade. 
Foram, a sério, direitos à qua
lidade. Que bom! Pois surgiu, 
apenas, uma lista de «assinan
tes prováveis». Mas devida
mente esclarecida. Tudo o resto 
é gente fixe, que se dispõe a 
aceitar - com interesse -
o compromisso da assinatura. 
Alguns, mesmo, com adiantada 
retribuição! É o caso, entre ou
tros, da lista com 1 O novos 
lei tores - guiados pela mão 
da assinante 15943. Que per
feição! 

MAIS 175 LEITORES 

Avelino dá conta de 175 ins
.crições durante a última quin
zena. Número jeitoso! Ora a 
malta, por cá, também ferve. 
Pois claro! Manuel Pinto despa
chou-me notícias para Lisboa, 
a ferver de alegria pelo êxito 
da «Campanha>>. E pelo trabalho 
dos leitores; deles e delas -
como é óbvio. 

NJ_O TARDA 

O ULTRAMAR! 

O monte de legendas e car
tas e postais e listas exuberan-

Desde o princípio o jornal de 
· Auto-Construção publica a sec

ção presente, sem dúvida muito 
querida dos leitores. No último 
número vem um testemunho 
dum professor universitário de 
Lisboa, a dizer: «Oxalá a Obra 
.consiga a estruturação, ao ní
vel nacional, que, de momento, 
carece». É, sem dúvida, a expres
são generosa dum desejo, mar
cado pela amizade. Ma~ temos 
a certeza que há ali total since
ridade. Pede-se a estruturação 
deste movimento ao nível na
cional. Desejar muito e ir rea
lizando o pouco que fôr possí .. 
vel deverá ser a nossa norma. 
Podemos dizer que este modes
tíssimo movimento tem simpa
tizantes e amigos em todas as 
regiões do país. No entanto, 
passar daí à estruturação vai 
enorme distância. Para tanto 
há que mentalizar, . assistir e 
ajudar. Antes de mais a men... 
talização para a casa própria. 
Muita gente, mesmo ganhando 
bem, perdeu a ambição da casa 
sua. Nas cidades, e mesmo em 
muitas vila.:>, são muitíssimas 
as famílias, com altas possibi
lidades ec01nómicas, que a bem 
dizer não põem sequer o pro
blema da casa própria. Muitas 
dessas famílias não chegam a 
fixar-se numa localidade. 

TRANSPORTADO NOS 

PARA ANGOLA 

tes, sobre a minha banca de 
trabalho, frustra pormenoriza
das considerações - atendendo 
ao limitado espaço do <<FamO
so». Mexeram-se e mexem-se 
muito boas vontades, de norte 
a sul do país. E não tarda, 
com certeza, a presença do 
Ultramar! 

UMA LISTA DE 34 
PROFESSORES 

Reparem neste depoimento, 
da capital da Beira Baixa: 

<d: com a maior satisfação que 
remeto duas listas de novos 
assinantes (35) de ((O Gaiato». 
A excepção do último, os res
tantes são todos professores 
na Escola Industrial e Comer
cial, onde também exerço o 
magistério. Espero, se Deus 
quiser, poder enviar daqui a 
algum tempo m&ls nomes de 
novos assinantes, pois a Obra 
de Pai Américo é aqui muito 
bem compreendida e admirada, 
pelos altos serviços que presta 

Funcionários públicos que têm 
de mudar de terra de tantos em 
tantos anos. Ora, mesmo para 
esses, há que criar a mística 
da casa própria. Poderá ser na 
terra em que nasceram. Vivam 
onde viverem e seja por que tem
po fôr, todas as famílias, sem 
excepção, terã'O imensa van
tagem em possuírem uma casa 
sua na terra natal. Essa poderá 
não lhes dar rendimento. Não 
importa. É, em certa maneira, 
um seguro de vida; vale, num 
certo sentido, por uma reforma. 
Esse desejo de casa própria será 
já, de si mesmo, um caminho de 
Auto--Construção. Depois de 
mentalizar, assistir. Sem a 
devida assistência, não se man
terá Auto-Construção. O siste
ma, na sua execução, exige 
esforço, boa vontade, persis .. 
tência. Os grupos não se for ... 
mam por si mesmos e, uma vez 
formados, também não se 
aguentarão sem alguma assis
tência. Essa assistência deverá 

AVIõES DA T. A. P. 

E MOÇAMBIQUE 

8. Criança, e Aqueles que, infe ... 
riorizados pela, doença, têm no 
meio da sua desdita a felicidade 
de encontrar uma alma de elei
·ção que a todos conforta.» 

Tanto · a «maior satisfação» 
pelas «duas listas» abonadas, 
como a expressão do seu activis
mo («espero, se Deus quiser, po
der enviar . .. mais nomes»), são 
garantia de frutuosa colhei
ta em uma ddade onde a 
Obra da Rua é «muito bem 
compreendida>>. E é! Que o diga 
o nosso Padre Horácio. ' 

No entanto, permitam que 
saliente o magistério dos 34 
novos assinantes: professores. 
Têm na mão centenas de jo... 
vens. O futuro da Nação. 
Respirando pelo «Famoso», que 
horizontes largos e frutuosos 
poderão descobrir e transmitir 
- com vista a um mundo 
melhor! Fala-se muito em cri
ses. Hoje é o mundo das crises 
de toda a ordem, que a gente 
até se confunde! Ora estes pro ... 
fessores esclarecerão e fome-

ser discreta, inteligente, mas 
tem de existir. Superar obstá
culos, remover dificuldades. O 
Auto-Construtor tem de se ir 
formando permanentemoote e o I 
assistente amigo terá umas 
vezes de excitar o entusiasmo 
e outras de moderar exageros 
de ordem diversa. Essa assis
tência dominará uma certa 
mentalidade justiceira, sempre 
pronta a julgar que se fi-ca 
prejudicado, que os outros fi
cam beneficiados e que nós, ao 
contrário de todos os outros, 
damos mais do que recebemos. 
Esse espírito justiceiro é a 
morte de Auto-Construção. 
Quando se diz assistir, não se 
quer dizer tanto ensinar como 
formar um espírito novo. E, por 
último, depois de mentalizar 
e assistir, ajudar. Não se diz 
em que qualidade e .como, mas 
Auto-Construção para se estru-

1:urar nas diferentes regiões, tem 
de possuir meios de poder 
ajudar. Não substituir. Seria 
negar-se a si mesma. No 
entanto, os Auto-Construtor'3s 
para acreditarem, têm de ver 
o sacrifício de u,s tantos. É 

este o papel bem específico do 
Gru!>o de Auxílio. 

(Toda a correspondência para 
Auto-Co:t.Strução - Aguiar da 
Beira). 

Padre Fonseca 

cerão, com · certeza, aos seus 
alunos - almas talvez irre
quietas, insatisfeitas, como são 
as jovens - mas generosas, 
mas generosas, repetimos - o 
Caminho e a Caminhada do 
Amor. 

Prezado assinante 14844: 
obrigados pela sua amizade! 

MAIS UM E DOS 

BONS 

Outra presença idêntica, de 
um Liceu da capital: 

«Para não ficar no zero, em 
relação ao apelo do Júlio na 
Campanha de angariação de 
assinantes, aqui segue o nome 
de mais um e dos bons.» 

O sublinhado, que é nosso, 
diz tudo - e bem. Que todos, 
todos, sigam a mesma rota. 
Assim, em vez de monólogo 
inoperante estabeleceremos diá
logo eficaz. 

CONSIDERO-ME 

DAFAMfUA 

Mais noticias oportunas: 

<<Envio dois nomes, um dos 
quais o meu próprio. C impresso 
foi recebido em minha cas~ 

pois um familiar é assinante. 
Leio sempre o jornal, até porque 
me considero també~ da famí .. 
lia, e acontece que é por vezes 
através dele que tenho noticias 
do Pe. José Maria. Identifico
-me portanto como irmão dele. 

<<A outra assinatura é de um 
companheiro de trabalho e ami
go. 

«0 meu jornal será enviado 
aqui para õ local oo trabalho, 
onde me proponho di~-ulgá ... lo e 
então mais tarde talvez se 
arranjem mais assinaturas. O 

campo humano é bastante vas
to, mas não está devidamente 
informado. Tomarei providên
cias para conseguir futuros assi
nantes, para que assim possa 
haver maior número de parti ... 
cipa.ntes na vossa Obra que, afi
nal, é de todos nós.» 

Amigo José Arcanjo: se «o 
campo humano é bastante vas
to, mas não está devidamente 
informado», _esperamos ancio
samente o resultauo dos seus 
esforços. Que Deus o ajude! 

® FECHAMOS COM 
UM BRAVO! 

Há cidades e vilas do país 
onde vários Amigos, desconhe
cidos uns dos outros, encara
ram a tarefa com seriedade -
e caminham sem atropelos ou 
duplicações. Bravo! Como exem
plo- Vila Nova de Famalicão: 

«Envio a lista completamente 
chei~ com 13 ass.:nantes. Foi 
ontem concluída, em dia 13 -
consagrado a N•. s·. de Fátima. 
Falei com todos os 13 assinan .. 
tes e foi de bom acordo que eu 
os inscrevi. Pois com o auxílio 
de N". Senhora é possível que 
todos eles fiquem colados à 
Obra, como tem sucedido a ou
tr-os mais.» 

Delicada preocupação: «Falei 
com todos ... e foi de bom acor
do que os inscrevi». Como se 
trata, porém, de um homem de 
Fé, acrescenta e frisa: «Com 
o auxilio de N•. Senhora é pos
sível que todos eles fiquem 
colados à Obra». Feliz expres... 
são: «colados à Obra>>! É neces
sário, para que o sangue circule. 
Que a doutrina do Amor - por 
natureza dinâmica, comunica
tiva, operante - estagnada, 
gela. 

Vamos continuar assim! E 
fazer «0 Gaiat<»> entrar em 
casa d' almas ainda interditas 
ao seu bafo, só porque não hou
ve quem fôsse por elas - quem 
se apaixonasse. Mas quando a 
patxao emerge, firmada na 
base com a luz do Alto - o 
Senhor ruté faz das pedras fi
lhos de Abraão! 

J6llo Mendes 

Visado pela 
Comissão de Censura 
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social. Foi um testemunho de 
Caridade. Podia ter-nos troca
do. Mesmo vindo, podia não ter 
demorado, pois, foi ainda tra
balhar pela noite dentro; podia 
ter-se escusado à mesa dos 
Pobres, servida por eles. Não 
sei se levou na recordação o 
nome de cada um, mas de cer .. 
teza levou um pouco de afecto 
e do nosso apreço. Não nos 
trocou. 

«Nunca o Pai Américo, no 
trabalho de amparo e socorro 
dos Pobres, quis fazer obra que 
fosse sua. Ele sabia-se um 
sacerdote da Igreja, inserido na 
Igreja, servindo em nome da 
Igreja. Com admirável espírito 
de fé ele procurava a palavra 
de ordem da Igreja- e a sua 
Igreja era primàriamente o seu 

Bispo. Daf lhe vinha a segu
rança e a autenticidade do seu 
apostolado. Este é o selo das 
obras que não morrem.» 

Por isso, continuamos unidos 
ao nosso Bispo com o espírito 
de Pai Améri.co. Ele nos dá 
segurança e autenticidade. 

Padre José Maria 

Mais um Casal! O casal Edgar. Ele 

foi do Tojal. E hoje labuta na África 

do Sul. 




