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24 DE JUNHO DE 1972 

ANO XXIX N.0 738- Preço 1$00 

OBRA DE RAPAZES, PARA RAPAZES, PELOS RAPAZES 

Panorâmica du.ma nossa Casa d' A jrica? Não senhor! É um fl agrante 
da Casa do Gaiato de Lisboa, Santo Antão do Tojal Loures. 

((V ·1 
É o livro que vai sair. Não 

já! Estamo-lo preparando. Me
llwr direi: É o Júlio que o vem 
preparando em noitadas e do min
gadas debruçado sobre a l.a 
edição. 

Esta não estava nada bem 
ordenada. Pai Américo foi o 
primeiro a notá-lo e a chamar 
a ateru:.ão, em «.0 Gaiato» n.0 286, 
de 12Í2/55: 

«Viagens não abona a mestria 
dos compiladores. Em muitos 
casos wi adiante o que devia ir 
atrás. Quem souber geografia e 
conhecer roteiros, nota imedia
tamente que metemos os pés pelas 

G 
mãos. Sim, o livro não abona. 
Porém, nisto como em tudo o 
mais, estamos dentro da nossa 
ortodoxia: nós aqui não sabemos 
a quantas andamos». 

N iW havia pois qwe hesitar. E 
assim, a próxima edição- não é 
corrigida e aumentada no sen
tido vulgar do qualificativo. É 
aumentada, sim, pela inclusão de 
falas de Pai Américo que não 
foram publicadas no «Famoso», 
de outros artigos que sim, mas 
que escaparam à selecção feita 
para o livro, de ressonâncias de 
pessoas sobre o que viram e ou-

Ao direito ao trabalho cor
responde de fonna simultânea 
e irrefragãv.el o dever de tra
balhar e reciprocamente. Pres
suposta a justiça na retribui
ção, hã que exigir de quem 
trabalha o cumprimento dos 
hQrãri os e da prestação dos 
serviç()S justamente acordados. 
Desrespeitados estes princípios, 
todo o equiUbrio se rompe e 
não é possível a paz social. Por 
outro lado, as exigências des
medidas de quem paga ou de 
quem recebe são de igual mo
do reprovãveis, atingindo não 
só as partes como a própria 
colectividade. 

Das considerações expostas 
Tessalta a necessidade duma 
legislação ambivalente que faça 
respeitar os valores morais e 
espirituais que devem presidir 
a todo o contracto de trabalho. 
É que é tão criminoso não pa
gar o justo salãrio ou despe
dir sem mais um trabalhador, 
como passar este o dia «en
costado>> ou não diligenciar 
por fazer o melhOT possível a 
tarefa de que está incumbido. 
Felizmer.te que a classe tra
h::~li:a*!orll' V?i, tE'n{lo quem a 
defenda, jã que · as grandes 
empresas têm naturalmente ca
pacidade de verem também 
salvaguardados os seus inte
resses. Quem defende, porém, 
a chamada classe média, cuja 
existência vigorosa e sadia é 
um indício de bem-estar social? 
Colocada entre dois polos, sujei
ta aos abusos de um e de outro, 
é a que mais sofre e geme e a 
quem, muitas vezes, mais se 
pede, sem contrapartida . . 

XXX 

Estã chegado o período 
normalmente usado para férias. 
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viram no decurso das viagens; 
e de todo um último capítulo 
referindo a visita à Madeira. E 
ordenada (melhor que corrigida} 
segundo um critério de crono
logia que não o da publicação 
no nosso jornal, mas sim dos 
assuntos ligados ap itinerário 
realizado. Tivemos, pois, que 
reconstituir cada viagem, que 
discutir a inclusão aqui ou mais 
além de um determinado capí
tulo menos evide.nte - o que 
nos obrigou a uma leitura cui
dada, em parolelo, um pequeni
no ensaio de críti·ca interna, que 
nos fez saborear como de novo 

Homens e 
Recentemente, em íntimo 

convívio com um Amigo res
ponsável pelos poderes públi
cos, veio à baila o folclore 
triunfalista nos actos solenes 
de inaugurações (oficiais ou 
particulares). Sobretudo as fi
tas. As fitinhas. Imagens 
tão banais. E tão divulgadas! 

A opinião de Pai Américo 
surgiu num relâmpago!: 

- Eu não corto fitas, acen
tuou o nosso Amigo. Não cor
to! Devo isso ao Padre Amé
rico. Dele colhi a lição ... 

Marcámos silêncio. E acen
tuou: 

- Só uma vez foi impossí
vel não comi ;;t:endcr! Nilo 
cheguei a tempo ... 

Carregou o sobrolho. Era o 
pesar daquela hora, daquele 
acto, da circunstância impedi
tiva. 

XXX 

Hoje, cai sob os nlQssos olhos 
a nota de reportagem dum ma
tutino, · lisboeta - «0 pedido 
de um ministro»: 

«Ontem, o.. ministro Inaugu
rou, na sede do Clube, um pa
vilhão onde descerrou uma 
lápide. 

A construção desse pavilhão 
foi auxiliada por um vultoso 
subsídio do Ministério, tor-

>> 

textos velhos conhecidos e a des
cobrir riquezas ainda niio explo
radas. 

Trobalho apaixonante a que 
o Júlio me associou, com grande 
cópia de protestos meus, a es
conder uma profunda alegria 
íntima, recebida do objecto das 
nossas atenções e do zelo im
plícito no seu esforço. 

A gora sou eu que tenlw em 
mãos o projecto &a edição, para 
uma última leitura e mais algum 
possível acerto. Depois, no in
tervalo de cada número do nosso 
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factos 
nando-se assim possfvel a rea
lização do sonho daquela sim
pática agremiação. 

Ao descerrar a lápid'e, o mi
nistro teve, porém, uma sur· 
presa: aquela pedra ostentava 
o seu nome. 

Inevitàvelmente ficou emo
cionado. Estava all o gesto de 
gratidão que não pode de~ 
ninguém insensfveL 

Finda a cerimónia, nas bre
ves palavras proferidas para 
agradecer a homenagem, que 
especialmente o tocava, fez, 
porém, um pedido: solicitou 
aos promotores da iniciativa 
que o seu nome fosse apaga
do daquela placa (o sublinha
do .é nosso). 

E explicou as razões, que 
de maneira nenhuma envolviam 
menos apreço pela intenção. 
Como ministro, providenciara 
no sentido daquela organizá
ção melhorar as condições da 
sua actividade. Como ministro, 
igualmente, não lhe parecia 
bem que se prestasse uma 
homenagem a quem usara po
deres ligados à função (o su
blinhado é nosso). 

A Direcção não só compreen
deu as fundas razões daquele 
pedido, com:o fundamentou 
ainda mais o seu apreQO pelo 
homem de quem vinha. 

E mandou retirar a placa ••• ». 

fDuas atitudes semelhantes. 
Dois homens .coerentes. Dois 
exemplos ainda raros! É pena; 
por amor da Nação, das obras, 
dos homens - e das suas fun
ções. 

É sempre tempo de arrepiar 
caminho com humildade 
cristã: «Não .corto fitas. Não 
corto! Devo isso ao Padre Amé
rico. Dele colhi a lição». 

A talhe de foice - e oomo 
re.mate- renov~mos um depoi
mento transcrito em uma das 
últimas edições do «Famoso»: 

«Da sementeira do Padre 
Américo alguma coisa há-de 
nascer, que em santidade e 
zelo o hã-de prolongar no mun
do dos leigos. Aguardemos. 
Deus é grande e misteriosos 
os seus desígnios». 

Júlio Mendes 
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, 
GUINE 

Estou no íun desta peregrina,ção 
por terras de África. E assíduamente 
tem estado comigo bem vivo o espí
ritfo da Obra, através das páginas de 
alma de «0 Gaiato» e de <<A Voz dos 
Novos», recheados ambos com o que 
de mais rico tem a essência humana. 
E quando o «Famoso» me chega às 
mãos, instintivamente vou.o . devor.an
letra após letra, linha após linha. 
Tomou-se necM>ário ver-me por pa.
ragens longínquas, afastado do seio 
da Obra onde fui gerooo e onde tan· 
11as vezes fui beber o seu leite de 
vida., para que sentisse com profun
didade a in·tensidade da espuma de 
vida . que ressalba das suas linhas. E 
.tantas vezes metido wté ao pescoço 
nas lides da Obra, tão poucas vezes 
senti o espírito d'Ela, como agora. 
E tão pouoas veres as colunas do 
noggo Jornal me fizeram doer !Janto, 

me causaram tão grandes sangrias. 
Só agor.a compreendo como tantos 
sentem a intensidade da verdade 
expostas nestas duas folhas quinzenais. 
E como tantos se recusam a lê-las! 

Vejo-me um petiz de 14 ou 15 anos, 
com um monte de jornais debaixo 
do braço, calcorr~ando lojas, ruas e 
becos da cidade de Serubatl. Era ven
dedor de ~ Gaiato». Ali, havia 
a~nas um espírito de competição 
com os outros meus colegas vende
dores. A qu•alidade pouco interesse 
tinha. Apenas a quantidade tinha 
valor. Se saía com 70 jornais, em 
mim havia alívio e consciência do 
dever cumprido; quando retornava 
sem nenhum ou encontrava outros com 
menos jeito ou mais preguio~te a 
quem dava uma ajudita. Nunca exis
tiu um interesse de apurar as pessoas 
a quem se devia vender; de infor
má-las pormenorizadamente do que é 
e do que tJ:ata esta pequenina parte 
da nossa vida. Com frases mais ou 
menos empoladas, ou <<enrolando» as 
pessoas, lá conseguia passar mais um 
«jornalzito~. Se se recusavam, eu in· 
sistiJa. E conseguia os meus intentos 
quase a «ferroS». Hoje, embora não 
esteJa arrependido desse meu pro
ced~ento, verifico não ter adoptado 
a melhor atitude, tal como a maior 
parte dos nossos vendedores ainda 
insistem nesses processos. Resta-me 
a consolação de muitos dos que nesse 
tempo fora.m «compra-dores», que 
deram .:dez to9tÕes» «para ajudar os 
rapazinhos pobrezinhos da Casa do 
Gaiato:~>, terem, num momento de 
ócio, uma vez regressados a casa ou 
sentados a uma mesa do café, desdo
h11ado o .:Famoso» e terem•no lido. 
Alguma coisa neles ficou, tenho a --. 

· .. ,. · 
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certeza. Mas quantos, meu Deus l, não 
acabam de dar a «esmolinha aos coi
tados» e atiram para dentro duma 
sarjeta ou para um caixote do lixo 
o «<mpulsionador da verdade>> sem 
se dignarem sequer nele pousar os 
olhos, ao menos para ler os títulos. 
De quem a culpa? Deles ou de nós, 
Gaiatos?... De ambas as partes. Uma 
má informação das pessoas pela nossa 
parte ; uma falta de brio de nós 
mesmos e pouca consciência do que 
estamos a fazer; uma teimosia, por 
vezes raiando a. estupidez, de t;<antos 
que, dizem, dão «a esmolinha.» e em. 
hora tantas vezes lhes seja explicado 
o signifioado das duas folhas de pa
pel que lhes passamos para as mãos, 
se recusam a dar Menção. Tantos 
pensam estarmos nós a fazer um 
reclame, tli.po banha da cobra, -ao 
nosso produto. Que .tristeza.! Aqui 
deixo este meu apelo para que tanto 
os de dentro como os de fora aten
tem na «maravilhosa lição» que as 
colunas do «Famoso» nos ensin•am 
quinzenalmente. 

Rogério 

Paço de Sousa 

CASAMENTOS - Vai casar bre
vemente o nosso Bemardino. Cá 
em Casa é esperado o grande dia de 
festa e por conseguinte mais um fe
riado!... 

Também prepara o seu matrimónio 
o Alfredo (Elvas) que foi de Paço 
de Sousa. Aos dois ilustres compo
sitores tipográficos, desejamos muitas 
:felicidades. 

PUBLICAÇõES - Recebemos pu
blicações de diversas editoriais: 

Boletim do Imave «Tecnologia edu
cativa», «Flama», «Management-Di· 
recção de !Empresas», da Pór.tico, 
«Observador», etc ... 

E não podiam faltar os jornais des
portivos e muitos da Imprensa Re
gional. 

A todos os jornais e revistas, ex
pressamos um muito obrig111do, pela 
oferta. de uns ou pelo prazer que 
outros nos dão em permutas. 

FESTA DO CORPO DE DEUS
A nossa Festa do Corpo de Deus foi 
vivida na maior simplicidade, mas 
rica de espiritualidade. 

A manhã foi preenchida com pro
cissão - que percorreu a nossa Al
deia- e a Santa Missa. 

As cerimónias foram enriqueci-das 
com a Primeira Comunhão do «.Pas. 
88<rinho~, «JójÓ)) e «Zé Galego». 

FUTEBOL - O último encontro 
;teve como resultado 7-2, favorável ao 
nosso grupo. 

Com este andar não tarda que o 
nosso onze represente a selecção por
tuguesa no Mundial-74 ... 

NOVOS GAIATOS - Para junto 
de nós vieram mais 4 rapazes. Dois 
irmãos do nosso «Casa-ca>> (já casa-

(Lourenço 
* Largo 

do). Têm como alcunhas «Canário» 
e «Feijão». 

Os outros dois mais pequeninos, 
também irmãos, chegaram há dias -
e :ainda não os «baptizámos». 

Temos quase todos alcunhas muito 
a propósito ... 

MIVERSARIOS - É muito sim
ples a festa de aniversário cá em 
Casa. O rapaz que faz anos tem um 
dia -normal; porém, ao janliar recebe 
um pires de doce arcompanhado de 
palmas, em especial quando se leva.n
·ta da mooa para oferecer aos snrs. 
pad.res, ou aos amigos, parte da. sua 
prenda, o que indica respeito c:: edu
cação. 

H enriq}ue Ribeiro F e mandes 

OBRAS- Foi no dia 17 de Maio 
que passámos a residir nas novas 
instalações. 

Tivemos feriado na parte da tarde. 
Dissemos muito obrigado ao Pai do 
Céu participando na Missa celebra
da ao fim da tarde. Jantar de festa, 
também. 

O Sr. P.e Manuel fez-nos ver que 
devíamos dar graças a Deus por nos 
ter permitido tanto bem-estar. Bem 
sabemos que Deus se serviu de nós. 

Quantas vezes sentimos as 
forças a diminuir e a vontade 
a querer seguir o desgaste da 
vida! Vem-nos a tentação de 
parar. Mas parar é morrer. E 
quem lida com vi~as penna
nentemente a desab~har não 
pode ser morto. 

Na minha frente anda um 
grande grupo dos mais velhos 
a sachar um campo de milho. 
As chuvas fizeram crescer as 
ervas e o milho está abafado. 
É trabalho duro e delicado. Os 
rapazes têm começado este tra
balho às seis horas até abrir 
as oficinas. Depois do trabalho 
das oficinas vão para o campo 
até às oito da tarde. 

Temos feito assim a nossa 
vida de campo desde há anos. 

Os rapazes gostam. Os fru
tos têm mais sabor. O pão é 
mais gostoso, porque mais cus
toso. Pão ganho com muito 
suor. Pão muito saboroso. 

O Elísio anda a regar batatas. 
Que lindas elas estão! Temo
las tratado bem. Plantámos mil 
e quinhentos quilos delas. Espe
ramos que cheguem para o 
nosso consumo. Todos gosta
mos muito de batatas. De há 
anos que as não compramos 
para comer. 

Zé Albino passou agora com 
um cesto de alface para o jan
tar. Comemos travessas e tra
vessas de salada a todas as 
refe!ções. 

Florindo anda a preparar os 
vales para regarmos os toma-

Todos nos sentimos felizes e cada 
um conta as peripécias que lhe •acon
teceram .Q<>m as novas camas com col
chões de espuma: O Antoninho, n:a 
1.a noite, julgando-se na cama velha, 
caíu da nova abaixo I E outros... mas 
calaram-se. Conta-se que o mesmo 
aconteceu ao sr. padre mas não se 

diz nada ... 

As camas são lindas e airosas I As 
cobertas, feitas de amostras, ficaram 
lindas pelo gosto da Sra. D. Virgínia. 
Valeu-nos também a Sra. D. Sofia, 
de Paço de Sousa, que arranjou as 

linhas. 

Nas casas novas ficámos distribuí
dos em quatro famílias. Mais os dos 
«baratinha~. Gostávamos de ter mobí
lias mesmo usadas. E também nos fa
zem falta três rádios para as nossae 

salas. Mesmo usados. 

F-UTEBOL - O furtehol é do que 
gostam os Gaiatos de Ben.guel:a. _Cá 
esllou, por i890, a falar no assunto. 
O Carlos Dias todas as tardes de 
sábado leva a equipa a.o treino, no 
campo do Colégio Salazar. Fazemos 
parte do torneio que se está a reaJi
zar no campo do Benfica. A no~ a 

equipa encontra-se em 2.o lu~. 

PEDIDOS - O harmónium? Os 
leitores da Metrópole sabem que Ben
guela também é Portugal. Porque não 

telros. O ano passad·o colhemos 
uma farturinha com que fize
mos duzentos e cinquenta qui
los de doce e enchemos cen
tenas de garrafas de calda com 
que temperamos os nossos con
dutos. 

As árvores de fruto, que 
temos tratado com muito cui
dado, estão carregadlnhas de 
fr.uto e já nos deliciámos com 
cerejas. 

Albertito está a afiar empas 
que Mendes vai espetando 
para segurar o feijão de cantei
ro. O feijão de canteiro é um 
elemento forte para a nossa 
alimentação e temos tido sorte 
com sua produçãc.. 

A nossa volta as oliveiras 
estão revestidas de flores e, 
com o tempo que está, prome
tem bom ano de azeite. 

José António andou a dar 
calda às videiras. Estão cheii
nhas de fruto. Regalamo-nos 
com um copinho de vinho às 
refeições. E o nosso vinho tem 
fama de ser bom! 

Carlos levava hã momentos 
um grande tabuleiro com fran-

vem de lá um, mesmo pequeno e ve
lho que não faz mal? I 

tE a máquina fotográfica que o 
meu colega Zé Luís já aqui lembrou 
faz-nos muita falta. Podíamos ter lin
das fotografias da nossa Aldeia para 
regalo dos leitores. Não temos fo rç.as 
materiais para a comprar; por isso, 

esperamos que nos mandem uma. 
Temos duas mas são <chassos» qu e 
não valem nada. 

VISI'F ANTES - Esperamos tam
bém visitantes porque já temos coisas 
bonitas para os n~ amigos se ale
grarem. A nossa Aldeia está a fica-r 
muito bonita, muito bela. Encanta · 
cloral 

Manuel D~ 

MIRANDA ·DO CORVO 
"·. . . 

UMA VISITA - Foi com muito 
prazer e alegria que reoebomos os 
n0590s amigos do Liceu D. Duarte, 
de Coimbra. Vieram para conhecer 
a nossa. Casa e para. juntarem a ale
gria deles à nossa e passar o fim de 
semana mais alegre, embora já vies
sem preparados para um encontro 
de futebol conn09C0. Desejaram a 

vitória, mas nisso tiveram pouca sor
,te, pois além do muito esforço que 
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gos jã amanhados. Não pode
mos ir ao talho, mas vamDs 
criando nas capoeiras e a sal
gadeira ainda tem um resto de 
carne de porco. 

Zé Tonito passou com duas 
bilhas de leite que foi tirar às 
vacas. Todos morrem pelo lei
te das IWSSas vacas. Ouvi dizer 
que Zé Albino - o nosso 
cozinheiro - chega a tomar 
sete copcs de leite. 

Ribeiro veio mostrar-me 
oitenta ovos que as galinhas 
puseram hoje. e assim todos 
os dias. São todos p'rá gente. 

Se tivéssemos de pagar a 
gente de fora para nos fazer 
estes trabalhos teriamos de cru
zar os braços como tantos fa
zem. Mas preferimos, sem es
pírito de escravidão, suar ge
nerosamente e colher o fruto 
do nosso trabalho. 

Bendito seja Deus pela ben
ção que vai dandlo ao nooso 
esforço e pela fortaleza para 
não desanimarmos. Bendito 
seja Deus! 

Padre Horácio 



No dia a dia que vivemos, a 
presença amiga em ajudas ma
teriais é sempre estímulo e 
alegria e como que uma recom-

, pensa d' Aquele em Quem acre
ditamos! Aqui vão, pois, para 
que os nossos amigos também 
acreditem e sintam a mesma 
alegria. 

Na Catedral, por ser lugar 
de mais frequência, somos re
cebedores de vários donativos. 
Da Permar 225$ todos os me
ses e mais mil e metade e cen
to e cinquenta e o dobro e du
zentos; metade e mais dois 
mil; 50$00 todos os meses de 
uma estudante de medicina e 
outro tanto do irmão. 

Da Africa do Sul também 
aqui chegam os visitantes. Com 
mais frequência o nosso Ma
nuel e esposa sempre .com o 
carro cheio de roupas oovas e 
uma mão cheia de rands. Vie
ram outros visitantes com mil 
e outro tanto de Nelspruit. 
400$ de White River; não sei 
quanto de Kempton Park; 10 
rands de Nigel 

Na Igreja da Polana recebe
mos 200$ para amêndoas, mais 
o dobro e metade e outro tan
to. Das Vicentinas da mesma, 
2.500$ e dos Vicentinos uma 
carrada de géneros, roupas e 
um corte de fazenda para cal
ções. Mais 2.100$00 da venda 
de Whisky a nosso favor. 

Dos visitantes da nossa 
Casa que vão acompanhando 
as obras materiais, que as ou
tras são mais demoradas e 
menos visíveis, temos muito a 
registar. Casal Lopes, volta e 
meia, cem e frutas do seu quin
tal. Mil para a ajuda de uma 
ventoinha quando o maFido 

Aqui, lisboa! 
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Estas são um direito e um de
ver para quem trabalha. Des
baratá-las ou negá-las, consti
tui um crime de lesa-pessoa 
e de lesa-colectividade. Desba
ratam-se quando, podendo gozá
-las, se dissipam energias psí
quicas e físicas em vez de as 
reparar; negam-se quando não 
são concedidas, ou ns parcos 
salários auferidos obrigam a 
utilizá-las na obtenção de pro
ventos suplementares. Se até 
as máquinas precisam de pa
ragens e de revisões, quanto 
mais o Homem, corpo e alma, 
necessitarâ de repouso e de 
mudança da habitual ocupação! 

XXX 

Já que falãmns em férias há 
que referir ser esse o momen
to em que se toma mais evi
dente o luxo desenfreado e a 
delapidação sem medida de 
alguns poucos, em contraste 
com as necessidades básicas 
por satisfazer dum grande nú
mero. Poder-se-ia falar na jac
tância do e no ter, ·ante a mi
séria afrontada e afrontosa do 
e no não ter. Que os primei
ros se refreem e os segundos 
possam também ser gente. 

Padre Luís 

lhe deu ar condicionado para 
casa. E o que se pode chamar 
~entir o calor dos outros! Não 
sei quantos em acção de gra
ças por uma filha atropelada 
ter ficado ilesa. Professores 
primários ~om 1.086$80. 250$ 
de promessa. Mais 400$; e 
500$ de renúncia quaresmal. 
Quanta beleza em ajudar os 
Pobres com verdadeiras re
núncias! Mais igual de outra 
promessa. De Lisboa alguns 
donativos em carta e valor de
clarado. E dois mil de um se
nhor de Santarém. Visitantes 
com 150$, 200$, e igual de Mãe 
e Filha, roupas e doces. Outras 
promessas com 700$ e 5{)()$ e 
metade; mais cem e outra vez 
500$ da Beira. 

De um Gaia1o antigo para a 
)!>áscoa de outro, mil; e de um 
prémio universitário da esposa 
outro tanto. Uma carpete para 
o altar da n'OSsa ,capelinha pro
visória na casa-mãe. De uma 
continua de H. U. L. M., cem. 
Engenàeiros amigos com mil 
cada. Mais visitantes com mil 
e 200$. Da mãe de um noivo, 
não sei quanto. Assinante rom 
245$. Avó de um neto com 50$. 

De uma promoção, mil e um 
primeiro ordenado de médico 
sempre à disposição: 5.000$. 
De Senhora que renunciou à 
festa de ~os, 3.500$00. Da 
Cruz Vermell;la várias vezes, 
géneros, medicamentos e bolos. 
A pedir uma oração, não sei 
·quanto; assim oomo a pedir 
intenções para a nossa Missa. 
De Senhor de Lisboa 5.000$00 
para a ajuda das obras e dois 
mil de Santarém. Mais de um 
casal que passou a ver as obras. 
Um rancho e 258$50 de várias 
crianças. 

Também fomos receber mui
tas coisas à cidade. «250$ de 
uma avó em acção de graças 
pelos netos». Um fato novo 
para rapaz crescido. Dois col
chões e algumas camas-divãs; 
uma caixa de sardinha. Cem 
escudos nos Velhos Colonos. 
Mais roupas e uma geleira. Su
bscrição do Pessoal de Ferra
gens e Vidros: 1.060$00. Do Lar 
Vicentino roupas. Da Cooa Co
la uma remessa de mercearias. 
Loiça sanitária. Tanto que te
mos de comprar agora! «Nape
rons» de uma Senhora que 
quer oferecer mais. Precisamos, 
sim, de artigos mais grosseiros, 
não para adorno, mas para uso: 
lenços de bolso, toalhas, fro
nhas, etc. Não leve a mal, mas 
essa necessidade é maior. 

Da Obra do Voluntário So
cial trouxeram muitas roupas 
e sofás. Não sei quanto de al
guém que acompanha a Obra 
desde Ooimbra. «Para uma 
Páscoa Feliz», de quem muito 
nos quer, 3.500$00. 

Atl:lm no Club de Pesca numa 
boa pescaria ao l-argo. Que 
bom se se lembrassem mais 
vezes de nós! Da avó, duma 
neta que morreu 50$. Dois mil 
de Simão, de Vila Luísa. 

Aos nossos vendedores entre
gam normalmente mais dinhei
ro que os 2$00 pelo «Gaiato». 
Vez por outra topamos aque
les que não são fiéis. Quando 
a importância a mais é avul
tada agradecíamos um papeli-

nho a acompanhar, se possível. 
O Jaimito troll.xe da Capela 
dos Maristas mil e mais cem. 
Outro entregou quinhentos e 
.cem em cheque. Na Shell 100$. 
Duma enfermeira do Hospital 
da Universidade, 500$00. Ao 
<<Canário», à porta da Catedral, 
mil por alma do marido. Ao 
Jorge seis mil em cheque. Nas 
Reunidas 300$; no Prédio Mac 
Maon, 500$. 

Finalmente aqui vai o que 
mensalmente são ajudas fixas, 
além daquelas que entregam 
em dinheiro ao nosso pequeno 
cobrador e àquela Senhora que 
em qualquer lado <<crava» as 
suas amigas e nestes dois me
ses nos entregou cerca de seis 
mil escudos. 

Da Protal vem queijo e leite 
condensado. De S. Gil arroz; 
do Grémio do óleo, o dito. Da 
Incomati e Sena Sugar, açúcar. 
Da C. I. M.., massa e 1 saco 
de farinha e da Facobol, sapati
lhas; Cajuca desperdício de 
castanha e de Ginwalla, casca 
de algodão para o gado. Da Fa
sol mil e quinhentos escudos e 

50$ da Casa Bernina. Uma ca
mioneta de laranjas da Alfân
dega, mandada pela Assistên
.cia. Da Cifel 14 autoclismos 
propositadamente para a nossa 
casa-mãe e dormitório. 

Ainda da Beira registámos 
várias presenças: uma de dois 
mil e quinhentos, outra de 500$ 
mensais; Cruz da Beira, men
salmente e com várias finali
dades. E agora também um 
repa:-~ ct~ alguém: «Nunca mais 
puseram em «0 Gaiato» a vos
sa direcção em Lourenço Mar
ques. Eu dei-me ao cuidado de 
a recortar no início, mas quan
tos o fizeram? Não terão per
dido eventuais ajudas de toda 
a Província por esta omissão?>>. 
E um reparo bem feito, sobre
tudo porque a maioria dos as
sinantes de «0 Gaiato», habitua
dos à dificuldade das transfe
rências para a Metrópole, não 
cuidaram nunca de o fazer para 
Lourenço Marques. Pois, assi
nantes ou não, podem enviar 
tudo o que queiram para Casa 
do Gaiato - Lourenço Mar
ques. ~ bem simples afinal. 
Temos mala do correio direota 
da Central todos os dias para 
nossa Casa onde funciona um 
Posto Postal. 

Dêem connosoo graças a 
Deus, o único a Quem quere
mos servir nas crianças que a 
soded.ade nos abandona! 

Padre José Maria 

UMA SUGESTÃO 
«Aproveito um pouco de tem

po livre, cumprindo uma mis
são a que, não só por mim, 
mas também por quantos se 
encootram na minha precária 
situação, lancei ombros. 

Em quase todas as salas de 
espectáculo, os estudantes usu
fruem do notório desc~nto de 
50%. É de louvar tal iniciativa 
numa sociedade sempre e cada 
vez mais materialista, pois o 
gosto dos jovens pelo teatro 
está decaído(?) e, além de mais, 
suas economias não penrnd
tem(?) grandes despesas. 

O louvar quem estima a arte, 
fornecendo condições para a 
adesão do público jovem ao 
teatro, contribuindo assim para 
a sua educação, não quer dizer 
que cale o sentimento que me 
causam as obras incompletas. 
Por isso aqui estou e, se me 
penrndtem, pergunto: 

- Porque não um desconto 
igual aos militares? Esses Jo
vens, prontos a dar a vida pelo 
torrio a que chamamos Pátria, 

<//JiaÇJe/lt~(s » 
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jornal, serão os nossos compo
sitores e impressores a firma
rem a sua marca na ob·ra de 
todos. No fim de tudo, os en
cadernadores (e os mobüizados 
extraordinàriamente para tal) 
terão a palavra antes de a passa
rem aos expedidores. Uma azá
fama! O nosso pequenino mun
do em ebulição. Mais almas con
soladns entre lágrimas e sorri
sos - nunca em neutralidade, 
em paz estagnada. E Pai Amé
rico no Céu, a VIVER. 

cumprindo assim um dever, 
sem uma remuneração que lhes 
permita alimentar sequer as 
pequenas necessidades huma
nas, não terão direito a uma 
distracção educativa? Ir-se-ão 
negar a visitar os entes queri
dos, econ'Oillizando o suficien
te para não viverem sem um 
m~mento agradável que atenue 
os muitos amargos que conhe
cem?. Noo terá a consciên
cia dos que podem remediar, 
um pouco de lucidez para re
tribuir àqueles que defendem 
muito do que é de todos? ..• 

São estes alguns sentimentos 
dum jovem militar, com gosto 
pelo teatro, ansioso de se valo
rizar, que se vê privado de 
afluir ao espectáculo por falta 
de recursos. Espero que estas 
palavras iluminem a consciên
cia de quantos pode depender 
uma solução eficaz! - e não 
caiam em <csaco roto>>. t tempo 
de renovação. Unamo-nos pois, 
e lancemos mãos à obra. Mas 
não sejamos falsos, nem tente
mos enganar-nos com reme
deias (Estou a recordar-me 
da <csimpática» iniciativa da 
CP com os (<comboios espe
ciais para militares» ••• ). 

Acreditando merecer um 
pouco de con~lderação o assun
to aludido e que este não seja 
mais um a lançar no «cesto 
de papéis», peço perdão pela 
arrogância e agradeço a aten
ção dispensada. 

Manuel António» 

TRAJI\~PORT ADO NOS AVIõES 

DA TAP PARA ANGOLA E MO-

ÇAMBIQUE 

CANI'INHO DA POESIA 

Meu arco 
dI infância 

Meu arco d'i~ância, 
- Que é feito de ti? ... 

Gancheta na mão, 
Nem recta nem curva, 
Curva e nova recta 
Nos cansavam, não! 

Que bramisse o vento! 
Gelassem as fontes! 
Histórias contassem 
De ladrões pelos montes 
Brandindo punhais! ... 
Nada nos detinha! 
Podíamos mais! 

Goocheta na mão, 
Nem recta nem curva, 
Curva e nova recta 
Nos oansav~ não! 

'Mau arco e eu -
Tão ledos na estrada, 
Por entre as herda-des, 
Vencendo arvoredos, 
Seguindo os atalhos, 
Na mesma ânsila a:lada 
De, livres, corrermos ... 

- ó covas! ó galhos! 
ó lugares erm06! 
Quem de vós, por forte 
Nos detinha então ! ? 

Gancheta na ~o, 
Nem recta nem curva, 
Curva e nova recta 
Nos cansavam, não! 

Um día (-Vá, recorda!) 
Tão brusco parei, 
Que tombaste logo ... 
E viste-me triste 
(Tão triste fiquei!) 
Triste e amedrontado 
Só porque um menino 
'stava da.Ilfdo corda 
A um brinquedo fino: 
Um carro blindado 
Que fazia fogo, 
Que se punha aos ti.11os ... 

Meu arco d'infâlncia, 
- ue e e1to JUe ti .... Q , f. .] "? 

Horas .como aquelas 
Não mais terei, não! 
,Que história::. m'e contam 
(Verdades, eu sei ! ) 
De homens pelos montes 
Matando, aos punhais, 
Aos tiros, às bombas 
Numa e noutra mão ... ! 

Meu arco d'in:fân.cia, 
Brinquedo ligeiro, 
Ah! queda-t~ arteiro! 
- Que é feito de ti? 

-Perto ou à distância, 
Onde quer que estejas, 
Já doutro que sejas, 
Te recordo aqui. 

!unlw de 1972 

SANTOS SILVA 

-.: ... 1~ : l1ê:.t(.a.:to 
<.<~~&.~ 

• ~- •• :. :~. ·~~- '~~ ... , ' 1.) • ' 
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EM FOCO 

A reedicão , do volume 
<<Pudéssemos nós dar à 

estampa uma dúzia de car
tas e ficaríamos todos a sa

ber que o Mundo Novo há. 
-de ·renascer desta Doutri
na singela; e nunca, nunca, 
nunca dos Tratados Inter
nacionais. Mas estas coisas 
estão escondidas à inteligên
cia des chamados sábios e 
são reveladas aos H umü
des. 

do «Isto é a Casa do Gaiato)) 
Um facto interessante e 

quase unânime é a confian
ça mútua. Quase todas as 
cartas admiram e apreciam 
a confiança que nós depo
sitamos nos nossos amigos, 
enviando o livro «1 sto é o 
Casa do Gaiato», ou outros 
livros, sem condições. Mui
tos deles, d&>-nos o nome 
de irmãos: - «nós quere
mos ser vossos irmãoS>>, di
zem cartas e cartas e car
tas. Mais luz. Caudal de 
luz. Tudo quanto é simples, 
brota logicamente: con/ia1ll
ça, aTTWr - fraternidade. Há 
deles que dizem não ser ca
tólicos nem protestan•es e 
pedem livros e mais livros. 
Temos caruz.s assim. E aqui 
vai uma nota que faz pena: 
muitos que se dizem católi
cos niW o pretendem, nunca 
o leram, e, pelo que ouvem, 
gostariam que livros destes 
fossem postos no lndice! 
Há sim senhor. Estes ho
mens velhos atrasam um 
nada, sim, mas não impe
dem a tTin.da do Mundo 

sempre boas leituras. Mas che
gou o célebre volume «Isto é 
a Casa do Gaiato», com todos 
os seus relatos e noticias e ime
diatamente pus tudo de lado. 
Fica ele de companheiro por 
todas as noites, até ser saborea
do, meditado e absorvida toda 
a sua seiva. .• ». 

Segue o Porto: 

«Acabo de receber o vosso 
último livro que, oomo sempre, 
foi recebido com verdadeiro 
prazer por todos cã de casa e, 
se possível, a maior satisfação 
foi dos meus dois filhos mais 
velhos (de 11 e 9 anos) que o 
devoraram. •• ». 

Mais satisfação! Mais can
dura! Vem de Luanda: 

Novo.» «Tomei conhecimento dessa 
PAI AMÉRICO grandiosa Obra que é a Casa 

do Gaiato. 

Agora,. eu quisera fazer uma 
escolha do maço de correspon
dência sobre a nossa mesa de 
trabalho; quisera. A meu lado,. 
porém, está o Toneco; aquela 
adorável criança que anda nas 
mãos e no peito de toda a Co
munidade. Vem seduzir-me com 
um pardali to!... «Ele voa»... E 
atira-o para o ar. E até para 
cima de mim! «Ele come 
broa» ... E vai por ela. Minutos 
de rodopio; saborosos, actuais 
- como o «<sto é a Casa do 
Gaiato»! Beleza inenarrável ao 
comum dos mortais. Só possí
vel pela veia carismada de Pai 
Américo. 

Foi-se o Toneco. Risonho. 
Em correrias. Mai-lo pardali
to a saltar, a piar, a debicar, 
a voar - a encher a alma do 
pequenito. E a nossa alma 
pecadora. 

1! dia do Sagrado Coração de 
Jesus. Exaltação litúrgica dos 
Humildes. Af vão presenças 
faiscantes. Pequenos excertos 
de cartas suculentas - moti
vadas pelo <dsto é a Casa do 
Gaiato» e outras obras da nos
sa Editorial. São o «renascer 
do Mundo , Novo», na feliz 
expressão de Pa: Américo. 

• 'CORREIO 
DOS LEITORES 

Lisboa, abre a coluna: 

«Costumo ler à noite, após 
as ocupações do dia a dia -
revistas, jornais, etc. Em geral 
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Tive, também, oportunidade 
de ler algumas dessas encan
tadoras histórias dos seus pe
quenitos, pois sou aluno do Co
légio ..• de Luanda. 

Visto isto, gostava bastante 
de adquirir esses bonitos livri
nhos. 

Rogo o favor de me enviar 
o primeiro e o segundo volume 
do (dsto é a Casa do Gaia-
to» ..• ». 

Tomamos ao mundo dos 
adultos. E deixem passar S. Pe
dro do Sul: 

cdsto é a Casa do Gaiato». 
Benção que desce sobre as 
nossas casas! 

Pai Américo ensinou-nos a 
compreender melhor que Cristo 
ficou entre nós... Está sempre 
entre nós, vivo e actuante. Do 
mesmo modo cremos que Pai 
Américo, o seu espírito, a sua 
alma continua entre nós! 

(<Bendito seja o Senhor, Deus 
de israel!» - como tantas 
vezes dizia. . .». 

Mais Lisboa: 

«Meus irmãos em Cristo: 
Tenho à minha frente o 2.0 

volume do <dsto é a Casa do 
Gaiato.>>, que tão gostosamen
te e reconhecidamente agrade
ço. 

Tenho todos os livros edita
dns pela vossa Editorial e não 
me canso de quando estou de
sanimada e com o moral abati
de, os ir buscar para ler algu
mas dessas páginas admiráveis. 
Reconfortam-me e dão-me co
ragem para prosseguir esta 
luta tão grande depois que meu 
marido me faltou. Deus assim 
o determinou e eu curvo-me 
perante a Sua vontade ... ». 

Ouçamos, agora, a assinante 
25205: 

«Recebi o ''Isto é a Casa do 
Gaiatm>. E, apesar de já o co
nhecer, quase o devorei. É lei
tura apaixonante! 

Ora eu ando a rondar pelos 
70 anos, mas ainda me entu
siasmo e procur .1 transmitir o 
meu entusiasmo. Por isso, li 
troohos do livro a um grupo 
de jovens, para os quais venho 
pedir dois exemplares. 

Mandai depressa, para que 
venham encontrar as aulas 
ainda a funcionar e tenham 
tempo de ler e saborear ••. >). 

Comentar seria macular, 
seria desvirtuar. Continuemos. 
É mais Porto: 

MIRANDA DO CORVO 

Continuação da SEGUNDA página 

fizeram, não conseguiram ganhar. Nós 
somos duros de roer! Não vieram só 
os alunos; vieram alguns dos seus 
professores. Também trouxeram um 
lanchezinho para nos oferecer. No 
final do jogo lá estavam as mesas 
muito bem postas e rechead&S de 
coisas boas. Depois houve música, os 
nossos «hatatinhas» cantaram para. 
todos, acabando uma. senhora Pro
fessora. por tocar música de acordeão. 
Todos batemos palmas e cantámos. 

Depois de tudo isto tão bom, par
tiram. Ainda lá foi um dos nessos 
dizer que quando cá quisessem vir 
os receberíamos com todo o prazer. 
Disseram, muito contentes, que tal
vez daqui a uns meses. NÓs cá fica
mos à espyra. Com certeza que leva
ram saudades. Tfll'llMm ficámos com 
muit&S. 

EBtamos sempre ansiosos por ter
mos cá visitantes. Todos gostam de 
nos ver a trabalhar. Por isso, vêm à 
semana. Pois que venham sempre 
quando quiserem. Com certeza que 
todos admiram as nossas lindas plan
tas, a nossa Capela, os nossos baloi
ços, o nosso pomar, a nossa casa e 
quinta; é tudo muito bonito. Quanto 
ao futebol estamos sempre prepara
dos. É só avisarem quando vêm. 
Temos sempre vencido, seja de Coim
bra ou seja destas redondezas, em
bora os estudantes de Coimbra sejam 

(<Acabo de receber mais uma 
partícula do vosso Tesouro -
o (dsto é a Casa do Gaiato» 
- que muito vos agradeço. .. ». 

Outra vez Porta. Um jovem 
Pai, mui to nosso amigo: 

(<Meu caro Júlio: Não calcu
las as lágrimas consoladoras 
que o (<Isto é a Casa do Gaia
to» me tem feito chorar! E no 
meio de tanta confusão, como 
são luminosas as palavras de 
Pai Américo! .•. ». 

No meio da procissão está 
uma visinha, de Besteiros -
Paredes. Ei-la: 

«0 livro é maravilhoso! E 
precioso o seu conteúdo! Fi.: 
quei contente por se terem lem-

mais fortes. É preciso ter calma e 
paciência; depois os golos aparecem. 

Fi-cámos muito agradecidos aos nos
sos amigos do Liceu D. Duarte, es. 
pecialmente aos senhores Professores 
e a todos quanto nos quiseram visi
tar. 

REGRESSO DO ULTRAMAR -
Acabo por dizer que chegou mais 
um tropa dos nossos - o José Fer
nando - que cumpriu o serviço mi
litar na Guiné. Todos o recebemos 
com muita alegria.. A noite tivemos 
festa; mas infelizmente não pôde EJer 
para muito tarde, pois no outro dia 
tinhamos de nos levantar cedo. 

Carlos Gomes 

.f!o 11 fe~êv,cia 

do l!a~ 
do ';Po~tto 

Acahava de chegar de aulas. Duas 
almag esperavam (sei lá há quanto) 
uma resposta e algumag migalhas. 

Certifiquei-me. O .cofre, bonito por 
for:a, esconde o nada ... que se encon
trs dentro. Não há dinheiro. 

brado de mim. Já possuo vários 
livros dessa Editorial; mas, 
para mim, é sempre novo 10 

reler c Evangellw escrito atra
vés destas páginas. Que pena 
não ser possível atingir todas 
as classes sociais esta preciosa 
leitura! Os Ricos sentiriam 
mais necessidade de dar e de 
se darem a si mesmos; e os Po
bres sentiriam a alegria de ter 
o necessário para viver' airo
samente sem humilha
ções .•. ». 

Vamos fechar, por mor do 
espaço. A chave fica na mão 
duma assinante da Capital: 

((() que o homem pode fazer 
quando tem Deus no coração! 
E como Pai Américo sentia e 
sabia transmitir ao papel a 
vida da Casa do Gaiato! .•• ». 

L ·e i t o r e s, ·massacrem-nos 
com pedidos. Mais pedidos. 
Muitos pedidÇ>S! Queremos fa
zer chegar o «Isto é a Casa do 
Gaiato» - os livros de Pai 
Américo - a todos os homens 
de boa vontade. Não importa 
a crença, a cor, a condição ~ 
cial. Cristo veio por todos e 
cada um dos homens. 

Estamos à vossa espera. E é 
j(!Onsolador verificar a série 
de requisições hoje despacha
das! As mãos do Raimundo -
porque de cor - pareciam tor
nar-se brancas! 

Júlio Mendes 

- <<Ao menos algullli8. ajuda .. ! sou 
posta fora de casa». 

A cara de quem isto dizia er.a 
lago de lágrimag que escorriam de 
duas fontes que brotavam. 

- «Sou uma infeliz: não tenho 
nlada, não comi migalha hoje. Que 
sitmação: oom luz, sem casa, sem 
amor!...» 

Uma que ainda se arrastava, lá 
foi vida fol'la, correndo ruas da cidade. 
A outra, sentada e amparada por 
moletas lá esperava ir recebér, não 
o prémio de lotaria, mas um naco 
de pão. 

Apressei-me. Oh que consolo o 
meu! Como corria a sopa pela gar
ganta! Que prémio, que lo·taria! 

Esqueceu-se a fome, mas sentia-se 
o encargo de pagar a renda de casa. 
Mas como? 

Não só estes. Como estes, quantos 
tJambém não choram ! 

Amigo nosso, colabora para a 
maior felicidade dos outros e faz re
nascer o nosso grupo de pequenos 
confrades em Cristo. 

Envia-nos, hoje mesmo, a tua ajluda. 
A morada é fácil: Conferênccia do 
Lar do Por.to, R. D. João IV, 682 -
Por.to. 

Adriano Fernandes 

.Divulgue 

«O G A I A T On 




