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O.BR" D-E RAPAZES, PARA R:APAZES, PELOS RAPAZES 

Cada um deve ajudar · o seu 
semetbante a levar sua carga. 
Cada um deve • ver no outro 
um irmão. A nossa atitude 
para com os que nos rodeiam, 
os que trabalham oonnosc<J, 

reias do c a c o 
os que pa~sam por nós . nas ruas, nos caminhos 
da vida, depende do modo como os olhamos. 

O empresário verá nos seus trabalhad<Jlres 
companheiros empenhados na mesma tarefa. 
Terá que recenhecer neles a mesma dignidade, 
com os mesmos direitos fundamentais e os 
mesmos deveres também. O capital precisa do 
trabalho e o trabalho precisa do capital. A har
mcttl.ia, a paz entre estes dois elementos assenta . 

no respeito mútuo. Pelo contrário, quando uma 
parte procura explorar a outra, surge o desas
sossego, a revolta, a guerra que não traz bene
fícios para ninguém.. . 

Por vezes, o desejo desmedido do lucro, · 
do dinheiro, vai provocar choques e abrir um 
fosso que divide. · Onde há divisão não pode 
haver verdadeira progressão. Esta é um fruto 
da união de todos as elementos do corpo sociaL 

O bem-estar nunca pod~ as
sentar na injustiça. Ser justo . 
é dar a cada um o que lhe 
pertence, é ocupar o lugar que 
é seu. 

Estes princip1os tão claros 
como a luz do sol não podem 
aceitar-se ap-enas na teoria, 
como e<slogans» lançad<Js ao ar, 
mas devem passar à vida quo
tidiana. 

E, dada a tendência natural 
de cada um para o domínio 
dos .outros, seja em que campo 
for, há que fazer um esforço 
permanente para rectificar des
vios, sempre pc~~síveis e reais 
nas relações a todos os níveis. 
O aforismo de que «é mais 
fácil prevenir do que remediar» 
é sempre actual. Donde a neces
sidade premente que tod<!s te
mos de dialogar, de nos encon
trarmos, de confrontarm<Js as 
nossas posições a tempo e 
horas. Se o não fizermos, cor
remos o risco dé passar · a nos
sa vida em permanente sobres
salto. 

e tarefa difícil, é<llnvenba
mos. e dolorosa, temos de 

O N elito na tarefa da rega dos jardins Cont. na QUARTA página 

M 
e Pois cla,ro que todos nós de
sejamos uma socledade mais 
feliz. O maior respeito de ca·da 
um de nós por todos os ou
tros. Ideias? Cor? Situação 
económica? Homens. Conscien

tes todos da nossa dignida
de... Presentes . todos ne. amor 
mútuo. 

Só ·palavras não. Factos vi
vidos no quotidiano. 

e longa e difícil esta ca
minhada... A ambição ~ eufo
ria dos lucros espreita já . na 
primeira esquina! E com am
bição . no coraçã.o continuare-

NJE 
mos a pisar irmãos com pés 

de cardo. 
Não só o dinheiro. Mais 

terrível a ideia vincada de 
superioridade; a loucura de 
impor ·aos outros as nossas 
ddeias; o mínimo respeito pelas 
deles. 

Ser irmão é aceitar com 
amor o outro-total. Servir os 
irmãos ~ partirmos deles e não 
de nós. 

Se nos colocamos num pe

destal, não podemos ajudar o 
que passa na rua ... No mesmo 
plano e só no mesmo plano 

porque t o d o s homens. 
Custa. Tantas vezes caímos! 

Mais um passo nesta cami
nhada para o Pai qu~ nos trata 
a todos por filhos - para além 
dos limites de Pátria, d·c par

tido e de cor. 

Entraram no meu quarto 
de rompão e cheios de alegria e 
anunciaram-me à uma - Com
ba e Carlos Júlio - o nasci
mento de dois cordeirinhos. 
«Um é persa c'mó pai, outro 
é fêmea>>. E mais pormenores 
simples, claros e cheios de 

E NTRE as· muitas movimentações que há, aqui e agora, uma 
acção nos toro de perto e nos conforta: a das gentes dos 
Barredos e das CurTaleira.s, dos Mucequcs e dos Caniços que 

infestam as nossas JTWJiore,s cidades -gentes ansiosas por uma niora· 
dia digna de seres humanos, como não é nenhuma das formas de 
viver de que são tipo os referidos aglomerados. 

Uma coisa que sempre nos doeu ao contaçto dessas zonas de 
desurrwnidade, foi uma espécie de conformação, negativa, parali .. 
zante, a somar forças com o conformismo dos que deviam estar aten
tos à prioridade deste problema sobre tantos outros qué, por mais 
fáceis e vistosos, passaram à frente. 

Neste ponto o Povo da Província foi muito Tl'UJ,is reactivo. Haja 
em vista esses surtos de auto-construção, anónimos, desconhecidos 
do grande público, mas que são uma realidade, mod~sta embora, 
por esse País aJém. Apesar da pequen~z das sUJas exigências, do 
primitivismo do seu viver, o habitante das aldeias nunca se r~signou 
ao tugúrio de pedra solta por onde entra o vento e a chu'l)(.V; de 

HABITAÇÃO 
Problema 'Priineiro 

ampliações abarracadas, na diligência de separação sadia. d~ pdis e fi
lhos e filhas; com a as pi ração de uma boa lareira - sala d~ reunião 
familiar; e mesmo de uma salinha asseada para . dias solenes e 
visitas de maior estima. 

E com es/Ja vontade, mal lhe surge a aurora de um terreno 
disponível, desde que pressinta a seu lado a solidariedad~ de outro~, 
com a disponibilidade de auxUio em tr.abalho ou com umas miga
lhas que ajudam aos materiais, ele abalança·se à empr~sa de cons· 
truir a sua casa, pobre mas suficiente ~ digna e, tantas ve:es, airosa. 

Na cidade o problema é mais difícil, todos o compreendemos; 
mas não é insolúvel. Os remédios serão diferentes. A empresa não 
pode · ser individualizada. Daí, ser condição prévia indispensável o 
entendimento de todos os interessados para a defesa da sua causa 
junto dos poderes de quem depende terreno e assistência técnica e 
mesmo financiamento, cuja reprodutividade não será' tentadora em 
numerário, mas é·o em vaX>res sociais. Te remos de converter os 
poderes públicos ao aprer:o destes valores? ... ! 

Lemos em jornais diários notícia de reumião de moradores das 
· zonas ribeirinhas do Porto a determinar o aceleranumto e a sim· 

plificação burocrática na distri· 
buição das casas que se estão 
construindo, ou d~ algu1TU11S já 

vida como a luminosidade das construídas, para rarefazer o 
Barredo e permitir a reconver

manhãs. Este palpitar de vida são . daquele bairro em lugar 
educa e faz primaveras nos ônde se possa morar sem esti~ 
corações das crianças. lamento de corpos e almas, sem 
~ Hoje, domingo, já pronto a ve_rgonha de todos nós. 
a ir pró altar, chega o Comba Lemos que «a Curraleira se 

organiza»; e que há «.sonhos de 
pedra e cal e sem ratos», de 
que se espera acordar em rea· 
lidade. 

atrasado e cansado (é ele o 
ajudante da Missa esta sema· 
na) e, enquant<> veste a opa 
bra<11ca - desfecha solene: 

- Pariu outr~ já temos 
43. 

- Nesta semana vou à Ga
bela por mais 12 ·que nos deu 
a C. A. D. A.; faz-lhe as coo
tas. 

A sorrir, fui entrando prá 
Capela - o ·comba à frente 
com a oração do cordeirinho 
no peito. 

Padre Telmo 

Lemos qtie técnicos de dese· 
nho d~ um «atelien de arquitec
to «pÕem à disposição do Go
verno um dia de traba?Jw por 
semana (o sábado) com vista 
à fornuu;ão de grupos d~ tra· 
balho voluntário e gratuito para 
execw;ão, o mais rápido possí· 
vd, de habitações condignas 
para as classes trabalhadoras». 
E «apewm a todos os soldados. 
mar-inheiros, tJrabalhadores, es· 

Cont. na TERCEIRA página 



A venda do Jornal 

no .Norte do País 

É a segunda ve-z que escrevo para 
o «Famoso». Vou falar sobre diversos 
casos e, a seguir, da própria venda 
do Jornal. 

e Há muitas pessoas que pergun
tam porque é que «0 Gaiato» subiu 
de preço. Ora essa I Não tem n1da 
de saber: se todas as coisas subiram, 
e muito, nós tínhamos o direito de 
subir, também. Há trinta anos que 
o nosso J ornai era a 1 $00 li 

O A maior parte dos Trabalhadores 
faz se-mana inglesa ou americana. 
(Porque razão é que oão fazemos, 
ao menos, semana inglesa?) De 
maneira que, por isso, na reunião 
de vendedores, discutimos a possi
bilidade de alterar a venda para o 
domingo e segunda-feira. É difícil. 
Vamos a ver ... 

Estão a chegar as férias e as 
praias. E os nossos colegas, de Azu
rara, não tardam a invadir a Póvoa 

. de Varzim e Vila do Conde, prejudi
cando o encarregado da zona I É 
assunto para S!) resolver ... 

e Agora, vou falar sobre a própria 
venda do Jornal: 

Porto - O «MenO>> apresenta-se 
no Porto às sexta-feiras com 300 
jornais, mais o «Melancia» com 200, 
o «João Ratão» com 200 e o «Rou
xinol» com 350. 

Agora, que os jornais são raciona
dos, poucas vezes sobram exempla
res das vendas de sábado e domingo. 

Aveiro - O «Tiroliro» leva 35) 
e esgota a saca. Mas, o nosso amigo 
«Tirolirm>, da última vez, achou um 
tio e ·seguiu com ele para Olhão. Vá 
lá, uma senhora que o conhecia 
soube e levou-o à nossa C~sa de 
Lisboa. Estava prestes a fazer o 
exame da quarta-classe e era bom 
aluno ... Pode ser que ainda o faça. 

Braga - O «Rouxinol» parte com 
200 jornais. E corre bem a velha 
cidade .dos arcebispos. Toda a gente 
é minha amiga I 

Amarante - O «Grilo» segue com 
120. Mas esse bicharoco canta ale
gremen.te por toda a vila, banhada 
pelo rio Tâmega.· Safa-se razoavel
mente ... 

Póvoa de Varzim - O <<Melão» 
vende 200 jornais. Vende-os todos, 
mas havia de nos oferecer uma fatia ... 

Viana do Castelo- O «Girassol» 
avança com 120 e também não é 
dos molengas. Viva o «Girassol» I 

E pronto. Aqui vai um abraço 
apertado, para todos os leitores, 
do vosso amigo 

Notícias da 

de Paço 

«Rouxinol» 

Conferência 

de Sousa 
Lembram-se daquele homem -

marginado, como ora se diz- a quem 
destinamos almoço e jantar em deter
minado estabelecimento de comes 
e bebes - 1-10r passar fome? Lem
bram-se? 

Essa modalidade, para o pobre 
velho, é um grito de lpiranga! 
Senhor da sua liberdade, uma vez 
por outra (po1,1cas) marca a sua falta 
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porque prefere- e muito bem - ace
der a convites de um ou outro amigo. 
Isto é comum a qualquer pessoa ... 

Já não passa fome I É o que inte
ressa, graças a Deus e aos nossos 
leitores. Um pesado encargo para 
a Conferência. A volta de um conto 
de réis por mês. Mas, apesar dos 
nossos Pobres não terem pratica
mente outros fundos além desta 
coluna, temos fé e esperança de que 
o indispensável há-de surgir perio
dicamente quando, como e quanto 
for necessário. Há-de. Porque o ter 
mesa certa- por .não a possuir- tem 
de produzir na alma de alguns a justa 
repartição. E do Evangelho. 

(Aliás, os milhentos programas 
- mais ou menos válidos - que 
nesta Primavera aliciam as massás, 
têm a sua origem na Boa Nova, com 
um impacto proporcional à força da 
Miséria imerecida. Foi assim de há 
dois mil anos para cá. Ma.s, ainda 
hoje, em todo o mundo, infelizmente, 
em cada três, dois homens passam 
fome ... l E o chamado terceiro 
mundo, quantas vezes L é porta 
com porta, no mesmo prédio, na 
mesma rua, na mesma aldeia - sei 
lá I Não é preciso tentar descobrir 
o caminho maritimo para a 
lndia ••• ) 

Soubemos, entretan·-,, que um 
aborígene - por força do nosso 
critério na resolução do caso- resol
veu escandalizar-se ao máximo. Não 
nos surpreende. «Santos da porta 
não fazem milagres». E são «estorvo». 
É assim em todo o lado; sobretudo 
nos pequenos aglomerados- vítimas 
de sub-desenvolvimento, na expres
são dos economistas - 'onde, ainda 
hoje I, se «não pode ver uma camisa 
lavada a um Pobre», ou, ao menos, 
dar-lhe de comer! Naturais remi
niscências feudais, que passaram de 
geração em geração - fruto do 
pecado original. Não nos custa a 
crer, porém, que esses mesmos, 
arrebatados pelo calor de oradores, 
sejam capazes de dar vivas a dou
trinas válidas - que rejeitam no 
concreto: dar de comer a quem tem 
fome (seja ela qual for) ... 

DONATIVOS Não podemos 
esquecer que a nossa acção, junto 
dos Pobres, não tem férias . . Que, 
se algum não- acende a lareira, pre
cisa, ao menos, das três refeições; 
já que à maior parte deles foi oportu
namente negado aquilo a que, por 
Justiça, têm direito - o pão. Mas 
não só: a impossibilidade de recla
marem tão elementar e cristianíssimo 
direito, às vezes também vedado aos 
seus próprios recoveiros I -

Não há dúvida, custa muito- sem
pre nos custou - ir a casa de um 
homem que durante uma vida inteira 
deu o corpo ao manifesto e, por fim, 
é atirado às feras - como um animal 
decrépito I Custa. A Justiça deve ir, 
sempre, à frente da Caridade. Não 
há outra regra. Só esta. 

Afinal, tencionávamos publicar a 
lista dos donativos e mudámos de 
rumo I Apenas quatro: 

Rua Alexandre Herculano, 1 00$00. 
Bairro Municipal Presidente Carmona, 

Lisboa, metade. Torres Vedras: «A 
Intima gotinha mensal de 5$00 
para a Conferência Vicentina 
de Paço de Sousa - ao cuidado 
do .Jornal «0 Gaiato». Não é 
porque o med pobre coraçio 
esqueça : mas, quem 6 enferma 
e inválida tem muito que se. lhe 
diga, para poder cumprir com 
o qJJe deseja o coração ••. » Final
ment~, de Oledo, «uma pecadora 
pedindo a Deus se compadeça 
das minhas misérias espirituais» 
envia «uma gota áe água para as 
variadissimas necessidades» -
50$00 

Para todos, um muito obrigado em 
nome dos Pobres. 

Júlio Mendes 

tQBlfit.l'l' + 
PRAIA - Estamos quase no fim 

do ano lectivo e as férias na praia 
prestes a começarem. Os nossos 
trolhas já partiram para a nossa 
Casa de Azura ra, a fim de repararem 
os estragos devidos ao temporal. 
Esperamos que, este ano, quando 

. formos para Azurara, encontremos 
tudo arranjado. 

EXCURS.ÓES - Com tanto calor 
que está, é rarfssimo encontrar a 
hossa Aldeia deserta. Com este 
te.npo, vêm até nós muitas excur
sões de escolas primárias espalhadas 
pelo País. Isto de as crianças nos 
visitarem é um dos meios mais sim
ples para convivermos com muitas 
pessoas. 

CINEMA Na tipografia têm 
visto diversos filmes sobre Artes 
Gráficas. Este é um dos meios de 
que os nossos tipógrafos se servem 
para aprenderem cada vez melhor 
aquilo que lhes convém. 

OBRAS - Na casa-mãe as obràs 
continuam normalmente. A nova 
cozinha está prestes a funcionar; 
mas, antes disso, a antiga cozinha 
vai ser transformada em refeitório. 
O largo, em frente e do lado direito, 
foi calcetado porque aqueles pontos 
não estavam em condições de serem 
pisados pelos pés das pessoas. 

PISCINA - O ano passado não 
se tomou banho durante todo · o 
Verão porque as obras não tinham 

Um dos núm e_ros da nossa F,esta no 

Monumental - Lisboa 

acab~do e e-ra preciso terminá-las 
o mais depressa possfvel. Este ano 
começou-se a tomar banho bastante 
cedo, mas com a água um pouco 
suja. 

Tomaram-se as devidas precau· 
ções - foi prêciso mudar a água, 
porque não convinha tomar banho 
em água suja. No próximo número 
vamos publicar uma gravura, da 
nossa piscina. · 

CATEQUESE - Já terminou a 
Cateque-se para os que fizeram a 
Profissão de Fé, na Festa do Corpo 
de Deus. Foram mais ou menos 
tantos como no ano passado; mas, 
na mesma celebração, outros fizeram 
a Primeira Comunhão. 

TEMPOS LIVRES - Nesta altura 
jogamos à bola, ao pião, .à malha e, 
sobretudo, à grilada que é uma coisa 
que cá em Casa nunca acaba, isto 
é, enquanto existirem, porque che
gando à altura deles desaparecerem, 
a malta deixa de ir aos grilos. 

Morgado 

C A L VÁ R 1.0 
' .... . . 

VISITA INÉDITA- Não me ocorre 
recordação de uma visita assim. 
Coisa anormal? Em certo sentido, 
sim. Mas cheia de significado. Espe
cialmente na explicação de pessoa 
que sente o dever de tornar o am
biente que o cerca mais consciente. 
E agora que todas as notícias fazem 
eço de tantas liberdades antes amar
fanhadas, ou nascentes, sabe-nos 
bem ver a liberdade consciente com 
que aquela pessoa procura cons
ciencializar os sãos de corpo e os 
menos capazes fisicamente. 

Foi num destes últimos domingos, · 
pela tardinha. Ao dar conta, estacio
nam três carrinhas. Duas delas com 
tendas de feira na parte de cima. 

Causou-me espanto. Mas mais 
espantado fiquei ao ver tirar de uma 
delas uma cadeira de rodas de for
mato igual às que temos aqui a 
servir de pernas a quem as não 
pode mover pelas mais diversas 
razões e males. 

Acto continuo, tiram um ser pare
cido com tantos que têm estado 
aqui. Tem 18 anos. Não segura a 
cabeça. Tinha junto dele a mãe. 
Mulher do Povo. Gasta pelo tra
balho e pelos anos. Não vinha pedir 
para o internar ou «despachar» a 
sua quota-parte que deve ser a 
existência dela e do filho. «Enquanto 
tiver forças e meios, poucos que são, 
eu não quero carregar para cima 
dos outros os trabalhos, canseiras 
e aflições que me dá o meu filho» I 

Será sónho ou realidade esta abne
gação, nos nossos dias? A mim 
parece-me um alertar. 

E para ti, caro amigo? Não vês 
nisto uma prova de contradiçf:a ao 
egoísmo que parece amarrar tudo 
e todos?! 

Pessoas conscientes de que nem 
só do pão ou da polí tica vive o 

homem, poderiam fazer o que fez 
quem já n<>s tem trazido pessoas 
sãs de corpo, mas, de-certo, &nfermas 
da alma. 

E a sua explicação, ante a nossa 
surpresa, foi a de vincar em termos 
claros e. bem profundos: cOs pais 
destes deformados (eram vários), 
têm de tomar consciência dos seus 
deveres. E para que não julguem os 
seus os mais e'eijados e disformes, 
foi a _intenção principal em os trazer 
aqui». 

Ficámos convictos de que tenha 
sido útil a ideia. Embora não tenha· 
mos a mesma convicção de que r3te 
pequeno apontamento vá fazer grande 
estrago no meio do egoismo de 
tantos que persistem em continuar 
de uma forma ou de outra! Se a 
hora é de esperança para todos, que 
não nos faltem homens conscientes 
para tornar a nossa sociedade virada 
ao bem e à paz! 

Manuel Simões 

Postal 

ao QUIM 
«A t:i, Quim2 que feneceste 

na agreste e sórdida batalha 
da Guiné, para onde tp obri
garam a partir em defesa dos 
interesses nacionais, dedico 
duas palavras! 

Quando soube da tua morte, 
fiquei triste! Não creio na. vida 
além morte, s e n ã o , ficaria 
contente perdei, é ver

dade - pois, sabia que na 
tua inocência, s e r i a s uma 
vítima de exploração •.• Esta 
será sempre uma realidade; 
ela é fruto do h o m e m e 
não duma politica que se rege 
por boas intenções! «0 ho
mem é um animal insatisfeito»! 
Medito na tua morte e na de 
tantos que, de anna em punho, 
partiram e partirão para Mrica 
em defesa da Paz- absurdo! 
Sois, como eu, _ apolíticos e1 

nada deveis à Pátria - o ho
mem é do Universo. Medito. Ao 
o!har os muitos dc">ertores e 
refratários que regressaram de 
viola na mão, vomitando can
tilenas, armados em heróis do 
país que abandonaram - pre
sunçosos! - a minha admira
ção por ti cresce! Sabes, re
pugno os heróis de cartaz, os 
oportunistas que se deliciam 
alienando multidões com lamú
rias e acusações! 

Partiste! POl'ém, . tli.'Yeste a 
alegr.ia de sentir o renascer 
de Portugal a quem deste mui
to de ti - a vida! No silêncio,. 
foste Herói! 

É tarde. V:ergonhosamente,. 
os meus lábios procuram es
boçar uma oração ao Deus em 
que pensei acreditar! 89 Ele 
existir, guardar-te-á. Até seiD>-
pre. 

Manuel António>l 



A inflação atingiu a pa1a
vra, as ideias, as aspirações ... , 
muitas vezes ·completamente 
desl<igadas do reaL' Por pouco 
qr.e a Tida nos deixe disponf
bilid.ade de atenção1 há no que 
vemos e ouvimos e 1emQs um 
mundo de sugestões para re
fletir, para replicar - tantas 
que nos embaraçam e tornam 
difí-cil determinarmo-nos. 

<<t fácil fa:lar daquilo que 
se não conhece .. . >> Por para
doxal que pareça ·e seja, a 
experiência tem-nos ensinado, 
como e:1sinou · a :Pai Américo, 
o conteOdo desta sua afirma
ção. 

Os homens são sempre 
iguais. A superficialidade e o 
oportunismo são mais vulgar 
característica do que as vir
tud~s opostas. O que há de 
merros nobre numa filosofia 
pragmática e uma moral do 
.instante poluem densamente a 
atmosfera dos hu~anos.. A ten
tação do vedetismo é e será. 
Braços abertos a receber acla-

RETALHOS DE VIDA 

NOTAS 
mações- é gesto fácil. O mes-

. roo gesto para acolher os ou
tros, perseverantemente con
servado, é atitude heróica de 
que o homem, só por sil não 
é capaz. 

O uso indiscreto d~s palavras 
esvazia os conceitos de que 
elas deveriam ser expressão. 
Nem o seu significado, sequer, 
é bem conhecido por multidão 
dos que as debitam. Definições 
unívocas para que se caminha
ria num esf{)rço longo de apro
fundamento, são banalizadas, 
transformam-se em equivoco. 

O que é a Liberdade? ... 
Livre é Deus. Nós somo-lo, 

participadamente, · à Sua ima
_gem. Eis uma meta de procurâ, 
que não lisongeia o orgulho do 
homem, mas serve o deus in 
fieri que crísto nos declarou 
e em cuja pista nos estabele
ceu. A razão do F.ilho do Ho-

Chamam-me «Casquinha» porque o meu nariz costuma descas

car sempre que vou à praia, mas o meu nome _é José ManueJ Ferreira. 

Tenho 12 anos e estou no 1.0 ano do Ciclo Prepar~tório. Embora 

as minhas notas niio tenham sido famo.sas, cá uou continuando a 

estudar. 

C orno meu pai deixou minha mãe, entrámos eu e meus dois 

irmãos prá Casa do Gaiato, quando eu tinha ~ anos e estudava na 

J.a elas~. 

O me-u irmão mais velho, '«Banaf!.a», não se adaptow à Casa e 

quis ir para junto de minha; mãe ; hoje só tem a 4.a classe e é tracto· 

rista. o outro meu irmão, que estudava no 2. 0 ano, este ano deixou 

o estudo por te r notas' fra cas. 

Sou vendedor de «0 Gaiato» já quase hâl dois anos e toda a 

gente na cidade de Malanje me recebe com carinho e me compra 

o jornal. Agora mudei de zona; sou da zona dos Castras e também 

gosto de vender nela porque os leitoTes me continuam a receber bem. 

José Man".:: el Ferreira («Casquinha») 

DO TEMPO 
vação do homem. As estrutu
ras ajudarão, mas elas próprias 
serão difi.cultadas pelo egoís
mo incontida. 

m~ é possibilitar aos homens 
-a condição de Filhos de Deus . 

Cristo é o Caminho para a 
Liberdade. Ninguém A atin• 
girá por via da só reflexão inte
lectual, ou por firmeza niuna 
moral. O Caminho é a Vida. 

XXX 

De carta de um nosso padre 
de Angola: 

«Por cá também se tem f.a

zadas reclamando, com bastan
te exaltação e pouco civismo, 
que desligassem os outros, por
que cada qual tinha urgência 
em falar. Cada um, árbitro da 
sua própria necessidade, rele
gava evidentemente para se
gundo lugar, a necessidade dos 
outros.. 

Fala-se constantemente na 
reconstrução de um País novo, 
mas tal não será sem 8 r.eno-

Há metas a prossegúir? 
Há problemas a resolver? 
Há planos a executar? ... 
Pois mal lhes irá sem uma 

·grande generosidade, sem um 
profundo sentido dos o~~ros, 

sem um sério esforço de renún
cia, sem um autêntico espírito 
de Pobreza - exigência dema
si·ada para o homem-só. 

Deus nos ajude. 
AssJw o qu~iram os homens. 

[ado ba~~nte. Em alguns, creio ·----------------------------
que minoria, .há pouca confian-
ça quanto ao futuro, dado que 
as forças contrárias· são muito 
barulhentas e podem levar a 
uma precipitação dos aconteci
mentos, mesmo que as inten
ções dos responsáveis sejam 
equilibradas. 

Angola parece ,contar muito 
para as decisões a tomar. o~a
'lá que a verborreia tenha fim 
rápido e se comece a trabalhar 
e a estruturar. ( ... ) Oxalá .que 
nada seja decidido sem Ango
la ser ouvida. · Faz-me pena 
ouvir tanto palavreàdo sobre 
o Ultramar de quem nunca cá 
veio e por isso o não conhece. 
Assim era antes; assim é agora, 
também.» 

· Com este pensamento se 
cruza a palavra lida, hã tem
pos, do Senhor Presidente da 
Repúbl-ica: «Temos de encon
trar · um govet:'nador para An
gola com estrutura política e 
intelectual que, mesmo bran
co, tenha coração africano.» 

Por aqui passará o caminho 
da paz. 

XXX 

No <<Diário do Alentejo» de 
21 de Maio lemos que <~ter 
do Chão acusa: Ninguém ain
da falou em cumprir deveres». 

~is um assunto velho nestas 
colunas: a correlação direito
-dever. 

É difícil ao homem o crité
rio único· nesta matéria tão 
importante. O «puxar a brasa 
para a sua sardinha» está-lhe 
na massa do sangue; e os mo
mentos propícios à espontanei
dade bem o confirmam. 

No dia 25 de Abril, face a 
uma confusão de linhas tele
fónicas, detive-me uns momen
tos a escutar. Eram vozes cru-

, 

CAL VARIO 
Impressiona e confunde os 

cépticos a chegada constan
te de presenças sublimes que 
"ápesar dos queixumes nesta 
hora de desequilíbrio econó~ 

mico1 não cessa de nos esti
mular com suas renúncias na 
íngreme escalada da doação 
aos mais carecidos. É uma . 
multidão, na maioria pessoas 
que vivem do seu trabalho -
os Pobres sempre foram os 
mais amigos de a}udar os Po
bres - pelo que é susceptível 
que me esqueça de dar alguma 
presença à estampa. Confian
do me perdoem, lanço mãos 
à ·«procissão». Antes, esclareço 
que estas são só as chega
das a Paço de Sousa. O rol 
dos restantes v·ai numa pró
xima oportunidade. 

para os <<Irmãos doentes», 
300$; Maria: do Sameiro ·com 
20$; · Maria do Carmo com vá
rias presenças; Mercedes com 
500$; alguém com «:pequena 
nota>> de 1 00$; Maria, da Maia, 
com 100$; «pobre e vúvru>, 
com 100$; o Amaral com 500$; 
e «desejando muitas felicida
des», trazem-nos 600$; <<Um•a 

. pêquenina ajuda>> de 1 00$; de 
Fátima, 1000$; ma.is 100$ 
«com saudações»; do ass. 14849, 
100$; outros 100$ do ass. 
28369; Leite Frias com 1000$; 
<rum(! migalhinha>> de 1 00$; 
M. Manuela traz-nos 50$; «uma 
portuense qualoquen> com 500$; 
mais ,_500$ «para tap~r o maior 
furo do momento»; mais pre
senças de Laura Nunes; 250$· 
dê «un a amiga de sempre c.om 
muito pouco»; 200$ doutr·a ami
ga - todos os que vêm a nós 
são amigos. 

«Contributm> de 100$; mais 
40$ de «muito devota, mas po
bre»; 100$ em «d-esconto de 
todas as minhas faltas»; 50$ 
«produto dum awnento na pen
são»; 50$ duma Maria; vários 
óbulos no Espe_lho da Moda e 
muitos no nosso Lar, todos com 
discreção e car·i·rrho. 100$ em 
paga de orações - estas não 
se pagam - e 250$ com pedi
dú de «:preces pelo marido»; 
1000$ de Emília; 600$ de Mário 

HABITAÇÃO Problema Pritneiro 

Abre um Carlos com 500$, 
seguido de muitas presenças 
da já conhecida «anónima da 
rua das Papoilas». Mais do 
Ramos «em sufrá•gio da alma 
de minha saudosa Mãe». E o 
Custódio, de Santos Pousada, 
aparece com vários 100$. E 
50$ <<!para um Pobre do Cal:. 
vário», de Lisboa; mais uma 
Lurdes com 200$; um «peque
no óbulo»; uma professora 
pedindo orações,__ .com 500$ 
«para os • velhJllhOs»; 100$ 
duma <âigueil"ense»; muitoS: 
100$ do E. Oswald; amiga de 
Gaia com 600$; de Niza, 1000$; 
Belo com 200$ e uma Alice 
com 200$. Alguém, pedindo 
<ffi.vlé Maria» traz-nos 500$; ' 
e o «Zé Ninguém - eu diria 
o contrário com 1000$ 
«como costume na passagem 
do aniversário de casamento»; 
Maria Castro com 5.1J$ e Ho
mem Cristo com I 000$, pe
dindo desculpa pelo atrazo -
chega sempre a tempo; 1000$ 
de um Amigo de Lisboa e 400$ 
de senhora de Espinho; 500$ 
de engenheiro lisboeta; 18 
dólares de Albertina; 500$ do 
assinante 4800; «dois irm..ãos . 
unidos>> com 500$; Olímpia, 
dp Setúbal, com 1000$; mais 
«simples oferta» e 50$ de 
Serafim, de Gaia. Amiga Etel
vina, de Foz, .. aparece com 
200$; a «.criada Maria» com 
vários 20$; Maria, de Agueda, 
com 1 00$; alguém pedindo 
<<'que o nome não seja divul
gado», com 500$ - adoro 
os anónimos. Ass. 17022 com 
50$; «para os Pobres do Cal- · 
vário», 20$; simpática velhi
nha que faz 86 a1nos, lempra 
os nossos Doentes com 700$; 
M. Conceição com 50$; M. da 

'Maia; 100$ de Carlos Afonso; 
500$ «para algum buraco mais 
aflitivo»; 35Q$ de <<pequenina 
lembrança>>; 100$ de Maria Re
belo; 100$ «por alma dos Pais»; 
5Q$ de anónima - é grande 
o desfile dos que dão no sí
lêncio, temendo di~er nomes. 
Amam sem rótulos! Alguém 
<<com o pensamento sempre na 
.família» com 201$; Nori7nha 
c-om 20$; «por alma das so
qrinhas», 100$; «aos queridos 
Doentes», mais 500$; de Clarat 
100$; ass. 170~ com 50$; um 
<<professor catedrático» traz~ 
-nos 10.000$ por «alma da es
posem.. E muitos sins em 
Paço de Sousa, de tantos ami
gos que vêm até nós. 
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tudantes e ticnicos especializa
dos, para que se mobilizem e 
inventem formas concretas de 
utili:::ar as suas capacil ades e 
tempos l i v r e s , tempos de 
trabalhos indispensáveis à me
lhoria da vida do Povo portu· 
guês ·e reforc_:o da democracia.» 

Assim, sim.. viva a semana 
ameri,cana! É q.ue fa zendo dos , 
tempos livres, tempos de traba
lho voluntério e gratuitC? ao 
serviço daquela porção da Co
munidade nacional menos pro
vida de recursos, no sentido de 
satisfazer a todos do que é 
essencial a uma expansão sàdia 
dos valor~s humanos de cada 
cidadão - é. as.sim que st: cons-

troi uma Pátria sã, onde a' Jus
tiça Social seja moeda corrente 
a enriquecer-nos a todos pela 
partilha equilibrada dos valo· 
res concebidos e queridos como 
.património comum, do qual 
cada um fruirá o seu quinhão 
razoáve3, pro porcio,nado. 

Mas este desiderato não se 
consegue com 'ideias e discur
sos ou entusiasmos de momento. 
Realiza-se com ascese. Postula 
uma mentalização prévia contra 
todas as formas de egoísmo e 
:::~:!.;ição pessoal. Os melhores 
ideais, as 'mais perfeitas estru
turas serão sabotadas por aquele 
«lobo do homem», que espreita 
sempre em cada homem, mesmo 
nos melhores. HáJ um esforço 
de reconversão do ~lobo» em 

«irmão» que · cada um de nós 
tem de empreender sem ilusões 
de pode r. suspendê-lo a c trto 
prazo. Os homens têm sido sem
pre o grande obstáculo à feli
cidade do Homem. Os sistemas, 
por muito qua~ficados, acaba
rão ·por falhar com as Jathas 
dos homens. · 

Que os habitantes dos Barre
dos e Curraleiras, dos Muceques 
e Caniços, esses «lugares de San· 
tfJs, de Mártires e · de Heróis», 
não recaiam na letargia em que 
têm vivido secularmente~ 

E q~e a sua voz; justa e paci
fica, não deixe adormecer os 
instalados, que devem juntar-se
-lhes com toda a sua força e 
determinação até que não seja 
mais este ~grande escândalo». 

·Glória com 300$ e vários 100$; 
Adelaide lisboeta com 600$; 

Manuel António 

TRANSPORTADO NOS AVIõES 

DA T. A. P. PARA ANGOLA E 

MOÇAMBIQUE 
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UMA CARTA 
«Senlwr Padre José Maria: 

Sou há muito~ anos assinante de «0 Gaiato» e, quando 
pu.>so, contribuo com uma~ migalhinhas para a Obra que me 
apaixonou desde que a conheci. 'Às vezes {J)petecia-me ir aju
dar mesmo, ir trahalhar para urna das vossas Casas. 

Hoje resolvi não ir almoçar a óasa e ficar no meu em· 
prego; resolvi e7rJ-pregar esse meu tempo livre na leitura do 
ú:timo. «0 Gaiato» que acabei de receber pelo correio e do 
penúltimo, que ainda não tinha lido. É que nem há cabeça 
para nada depois desse 25 de Abril que nos deu tantas es• 
perança;s, aos que vinham clamando por justiça, mas que 
agora apfllrece tão carregado de reivindicações, que mais 
parece um cada qual querer governar-se, aconteça o que 
acontecer. Será que democracia para muitos terát o seu ver
dadeiro sentido, ou será antes um «governo-me eu».? 

Eu, agora, estou com medo, mesmo muito medo, tanto, 
que quase me · apetecia desaparecer. É cobardia, bem sei; 
mas o que posso fazer perante tanta loucura a que se chama 
liberdade? · 

Mas isto fai. apenas, um aparte, porque lhe escrevi 
(eu que não. sou nada dada a isso) por ter sentido a necessi
dade de o fazer depois da leitura do seu artigo publicado 
n' «0 Gaiato» de 27 de Abril P· p. É que ele pareceu-me 
uma resposta ao que tantas vezes me perturba, a ponto de 
abalar quase a minha Fé:- Porque é que Deus permite que 
se sofra tJanto, se nos ama? _ 

As suas pakz.vras pareceram-me um bálsamo e, o final 
.do artigo « ••• E se a angústia que me tolhe por me 't:er só ... » 
pareceu-me um hin·o; embora estivesse a ler baixo, instinti
vamente dei';"lhe outra entoação, apeteceU-me declamá-lo. 

Que Deus ajude, ampare e dê muita coragem a todos 
os Obreiros dessà maravilhosa colmeia 1-ois não .de-:.,em ser 
pe1uenos os problemas morais e materiais. É que, afinal, não 
ajudam só os rapazes das vossas Casas, ajudam-nos a todos 
os que temos a fdicidade de vos conhecer e de ler as vossas 
palavras de que tanto necessitamos no meio déste mundo 
que parece · correr desvairado pára o abismo. Só Deus nos 
pode valer; mas serei que a paciência de Deus não se esgota? 
E era tão simples sermos felizes, mesmo já neste mundo! 

Saudações afectuosas dumà admiradora da Obra, 

Fomos a Joahnneshurg apre
sentar, mais uma vez, a· nossa 
Obra aos amigos que ali temos. 
Foi o Luís, empregado de ar
mazém na FEDCO e na altura 
aqui em férias; foi o <<Gordi
nho», o mais responsável e 
representa~ivo da equipa de' 
vendedores de <<Ü Gaiàto». 

sifmos no mes"!lo dia em 
que os J-ornais esboçavam as 
primeiras notícias da queda do 
Governo~ -Todàs as formalida
des de fronteira foram nor:
inais. Por avaria na carrinha, 
pouco depois de Komatiport, 
quando finalmente batemos à 
porta do nosso Manuel D~ 
eram tluas da manhã. 

Fomos encontrar os -nossos 
compatrriotas desassossegados, 
pelas consequências no seu 
bem-estar, ganho à custa de 
tanto trabalho. É sintomático 
o quadro que vi em casa de 
um: «Portugal é a minha Pá-

if!;;r ·.• .,.· . 

. ~~ .9!· ~L~~ .. ·-~ 
r\:;1 ~· 

.... : .. ' • _... J • \ ' ~ • • • ..; ~ • • • _· .. 

Página .4 22/6/74 

Helena» 

tria; a minha terra é onde me 
dou bem». 

No primeiro domingo pedi
mos em Santo António e nas 
Igrejas onde se estenda a sua 
pastoral: Malvern, Belgravia e 
La Rochelle. Se nos sensibi
lizou a amabilidade de · P.e 
Freitas e P.e Luis, nas pala
vras com que nos apresenta
ram às suas comunidad~, não 
menos nos cativou o modo 
como estas corresponderam e 
mais ainda como as vimos 
viver as suas assembleias do
minicais. 

As Igrejas de La Rochelle 
e Belgravia são primorosas no 
seu estilo litúrgi'co-pastoral, 
erri groode parte levanta das da 
colaboração dos portugueses 
que ~li vivem, os único~ que 
as e n c h e m completamente 
numa presença viva e parti-ci
pada. 

Durante a semana foram 
.chegando a casa do Manuel 
Dias, ou <<;Padre Amér·ico» como 
al-i lhe chamam, embrulhos com_ 
roupas, géneros, l9iças, etc. 
de vizinhos ou de longe, . que 
nos quiseram ajudar. AI' esti
vemos durante onze dias sem 
descanso para a Esposa do 

e A Voz dos Leitores 

Aquela Rosa, dos arredores 
do Porto, é um vulcão! Sem
pre foi. Temos mais notícias 
delá - com o vigor de sempre: 

«É para mandar para esta 
direcção... o nosso querido J or
nal - mensageiro da Paz. Con

-segui· mais esta assinatura! Sem
pre amiga ... " 

Persuasiva, calorosa - tanto 
na proporção da sua fé vi-\ra-, 
vertebrada, c0mo pelo testemu
nho de grandeza da sua condi
ção de Proletária, de ·mãos cale
jadas. Ela - que . não tem 
d}·plomas - sabe mais do que 
muitós letrados da Igreja. Foi 
sempre assim... E, apesar das 
fraquezas que nos são. próprias 
e até por elas, sempre denun· 
ciou, pela sua vida, a paz podr.e, 
com a simplicid{ldc dos Simples. 
É guarda-avançaJa da Paz · 
- baseada na Justiça,' na Ver
dade, nas exig.Jncias do Manda· 
mento Novo. 

Esta procissão ê repositório 
de doações, de geração cm gera· 
ção. Sempre! Porquê? Aqui vai 

. uma amostra, já que as amostr~ 
gens estão muito em voga: 

~.Junto um vale postal que se 
destina a pagar uma assinatura 
de «0 Gaiato» até ao fim do 
ano corrente. 

Agradecia o favor de a mesma 
- assinatura ser feita em nome de 

meu fillw ... 
Desejando os mdhores êxitos 

para a vossa Obra, me subs
crevo .• •~ 

É de Coi.mln-a, berço . da 
Obra da Rua. Reparem como 
«Q Gaiato» passa de pais a 
filhos! Não há melhor univer- . 

Manuel que, habituada ao ritmo 
de trabalho daquela terra, onde 
o marido sai antes do sol nasc6r 
para regressar com ele posto, 
nos fazia diariamente um belo 
almoço, com o melhor que po-

Novos · ssin · ntes 
de ·110 & IAIOJl 

sidade dJo que a Família. Aqui 
está. 

Neste breve relailiCe por le
gendas e opiniões e notícias, 
passa, agora, a «Mãe que crê 
em Deus» ~ habitual nas colu
nas de <(O Gaiato~. Úiz: 

«1 nteressei. uma amiga na 
compra do jornal «0 Gaiato». 
Ela ficou desejosa de assinar o 
jornal. Pediu-me para .1 insere-· 
ver. Assim, peço que lho enviem 
a partir do próximo número, 
que de seguida ela enviará a 
importância relativa a uma · assi
natura anua&. 

Agradeço lhe seja dito quan
to é •.. » 

Sublinhamos· aquele «interes
sei uma amiga», porque vale a 
pena. O cristão, por naturt:Ylia, 
tem de ser ass~m mesmo - re
volucionário. Revolucionário da 
Paz, a Paz de Cristo qué não 
se alcança por meio de armas 
mortíferas ... 

Viremo-nos para a cidade do 
Porto: 

«Meus bons amigos: 
É com muito gosto que venho 

até junto de vós dar mais algu
mas · notícias; infelizmente, nãQ 
trago rr,ovos assinantes, o tempo 
foi pouco para falar aos amigos. 
Mas vamos com calma! 

O que me traz ati junto de 
vós é o pagamento das 27 assi
naturas que tenho a meu cargo. 
Graças a Deus q~ todos com
preendem o alto valor social 
da Obra da Rua. E, tanto assim, 
que as ofertas para pagamento 
do Jornal são generosas, claro 
está dentro das possibilidades 
de cada um. Mas, mesmo assim, 
considero-me satisfeito com a 
boa vontade de todos o.~ meus 
calegas. 

Do vosso amigo 
Bancário 

P. S. - A~abo de arranJjar 
mais dois assinantes, ·também 
aqui do Banco. E já segue o 
dinheiro adiantado do jornal 
dos mesmos. Como estou con
tente! Graças a Deus.'>> 

Mais' uma nota muito opor
tuna: 

«Há uns anos a esta parte -
que venho comprando o Jornal 
avulso. 

Com a modificação do preço 
e porque é mais cómodo assi; 
ná-lo, .tomo a liberdade de man
dar 32$00, para o pagamento 
do tempo que decorre até ao 
fim do corrente ano. 

Peço o favor de regr,sta·rem 
a inscrição e subscrevo-me -aten
tamente .•• » 

Que este Leiltor-aTUlso seja 
motlvo para centenas deles, mi
lhareS, seguirem o mesmo crité
rio - «porq~U i mais cómodo 
assiná-lo». E contra factos não 
há argumentos ... 

V amos resumir a p10cissão, 
quando não «Ü Gaiato~ fica só 
por nossa oonta! 

e Portugal de lés ct lés 

Passa Tomar, Coili)bra mui· 
tas vezes!, Águflda, P.aço de 
Arcos,. Leiria, Águas Santas, 
Alcoitão (Estoril), S. Mamede 
de Infesta, Meadela. (Viana do 
Castelo), Mem Martins (Sintra) 
Mourisca do Voug·a e grande 
número do Porto e Lisboa. 

Ultramar 

Moçambjque marca presença 
com Lourenço Ma.rques e Trigo 
de Morai-s (Limpopo). 

Angola segue com novos assi
nantes de Luand~, Lobito, Dun
do, Nova Lisboa, Luso e Silva 
Porto. 

8 Estrangeiro 

Fechamos o desfile com Emi
grantes portugueses, que não 
encontraram condiçõe& de so
brevivência na Pátria ,fe todos 
nós. Ir: uma data de-les de 
J oaneshurgo e, também, da 
Califórnia ( U .S.A.) . 

Júlio Mendes 
ili~ para que o ~u ac~h~e~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
to s~ja sempre a melhor lem-
brança que de lá trazemos. 

No segundo domingo, rece
bidos com satisfação pelo Pá
roco d~ Benoni, fomqs apre
sentados também nas duas · 
Missas ali celebradas. O resto 
do dia foi rematado em casa 
da Família Braz onde almoçá
mos e nos deliciámos no con
vívio de uma Família feliz na 
sua Fé, no seu trabalho e no 
seu bem-estar. 

1:' razemos recordações mui
to gratas da dksponibilidade 
de ·alguns Amigos em ajudar
-nos. Não fôra a reparação 
da carrinha, que nos levou 
quase metade dos donativos, 
traríamos dali uma grande aju-

. da para as nossas necessidades 
presentes e urgentes corno ~ão 
o apetrechamento da Casa Dois 
e as novas oficinas. 

A to-dos o nosso bem hajam 
de Deus em prémio de tanta 
amizade. 

Padre José Maria 

··AREIAS DO CAVACO 
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concordar. Mas a paz social, a 
verdadeira pé:Z, é fruto da 
<<guerra>> que cada um fizer 
ao seu egoísmo que impede o 
crescimento harmónico de _to
dos os m~mbros do corpo social. 

Um povo próspero, uma na
ção progressiva, não é a que 
tem mais riqueza, mas aquela 
cujos bens são possuídos pelo 
maior número dos seus mem-
br~. , 

A terra onde vivemos, esta 
Angola a que -chamam (<por
tentosa» pela riqueza nela 
contida, nesta hora ainda é 
pobre; ainda é miserável, por
que a grande maioria da suêÍ 
gente vive na miséria. Não nós 
iludamos com a grandeza de 
algumas empresas; não nos 

iludamos com o número de 
carros que circulam nas cida
des que a povoam aqui e além 
(alguns são o últimQ grito da 
moda, mna afronta descara
da à penúria da maioria do seu 
Puvo); não nos iludamos com os 
arranhd-céus que se levantam 
orgulhosos por sobre as cuba
tas dos nossos muceques. 

Nestes últimos- dias tem-se 
falado multo, mesmo n:uito .. 
Começa a ser tempo de se 
falar menos e trabalhar mais 
na construção duma socieda
de angolana mais justa. A ba
talha -das ideias será ganha 
na vida prãtica de cada wq. 
Angola é, na verdade, não de 
quem diz que a ama, mas de 
quem mostrar que a . ama. 

Padre Manuel 


