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túbal 
A 1 de Julho, OQillO tínhamos anotado, celebrámos a 

data jubUar dos 25 anos desta Casa. · 
!Foi ainda Pai Américo qu:e a v·eio começar em 1955, 

um ano antes da s;ua morte. 
O coração e .a consciência pediam-nos que, no Alta!r 

de Deus, dléssemos graças e pedíssemos perdão e nos jun
tássemios a partHhar religiosamente .com Ele e com os 
l•rmãos mais íntimos as alegri·as desta hora. 

Foi um d~a dheio. Apesar d·e ser dia de trabalho, pois . 
calhau à terça.Jfeir.a, muitos rapazes aqui criados vieram 
com suas fta.míHas .gozar connosco esta solenidade. 

Celebrámos .fora da 0aJpe1at pequena par:a Cion.ter toda 
·a gente. 

iEsta'Va connos'co a Igreja. Nós somos da Igreja. Não 
distinguimos a hierárquica da institucional, do P.ovo de 
!Deus. Não fazemos di stiiilções, pO'is todas são coohas. A 
IJ!gn~j·a oom toda a sua riqueza e majestade maiernal! Olha
mos ,para a Ig11eJjta como um filho olha paTa a sua mãe. Este 
n ão distingue ent·re a dona da cas·a, a esposa do pai, a ope
rária dest•e ou da~quele mist•er. É a Mãe. Nós bebemos o 
·seu mel!hor leite. Leite espontâneo, generoso, dado quase 
sempr:e com lágrimas de aleg•ria e dor. Olhamos para Ela 
tf.ascinados . pelo seu esplendor ·maternal. El1a veio. E-steve 
connosco, na pessoa do Bispo,. na fraternidade dos Padres, 
na ·comunhão dos Irmãos. 

Os rapa:z:es que são a Cas.a do Gai.arto sentiram-'S.e 
•rodeados de .amor 1e carinho. Quisemos que esta data fôsse 
assinalada com uma prenda aos rapazes: uma casa. Uma 
casa pai'Ia trinta dos mais :novos a seguir aos <illatatinhas»" 
reconstruída dentro do oasarão mas 1ndependente d1ele. 
Quartos de três .camas, balneá·rios com água quente e fri:a, 
uma .sala gTande de oonvwio e o~~ecreiol um sótão enorme 
de estudo e brincadeii'Ia, uma pequena arrecadação . para 
:wUJpa e calçado. 

Um grupo de Amigo·s dinamii:l:Ou-se e tram~e-nos uma 
telev!-são 1 a cores. Outros, aos pinguinhos, deixaram-tDos 
setenta e oito con;tos. 

Três di:as antes da festa roubaram-nos quaotno dtas 
melhores caheças de gado vacum, pela .calada da noite1 dos 
es·tálbulos :f1eohados, no valor dte mais de 230 contos. Temos 
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Quinzenário 

Julgo que irreversívelmente 
ruralizado, o descer à cidade 
é para mim tar.efia penosa, 
mais se a cidade é a capital 
de «muitas e variadas gentes». 
J>erdi -me dos caminhos da mi
n!ha ~erra; jâ a não conheço 
:neste crescer dela sem medi
da e .sem f lei; contfund:o-me 
com o frenesi~ tantas vezes 
estér.il da grande urbe. Ape
tecia-me gritar: - Não dei
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.x;em fazer mais casas. Não matem a verdura 
deste espaço. Basta!,. o País é mais do que Lis
boa e .os portugueses cabem nele e devem regá
-lo todo com o · seu sUJor e o seu amor . 

de se arranljar como ;puder? Esta geração em
proada de ciêncLa e de bécnica não se en·ver
gonha da ~erança que acumu~a em tijolo e ci
mento e desalinho?! 

O progresso do urbanismo é um retrocesso 
à .selva, uma no'Via selva artificial e desumana 
poi1que os homens .S·e perdem de si mesmos 
uns dos .outros e são levados numa torrent~ 
de atropelo. Nem tanto me atflige a poluição 
física como a moral que resulta de uma des
personalização invencível das gentes, na sua 
t·erra marcadas por qualidades e detfeMos eSjpe
dfitcos, mas que eram eles. 

Os próprios prédios que a gente vê subi.r 
pareoem gaiolas onde não caJbem as asas de 
cada um. De atto!fia e aiblação é a imagem de 
'futuro que nos ocorre da contemplação do pre
sente. E ra beleza não é uma necessidade do 
homem?! Qure· dizer da monotonia inc<M"acterís
tica das construções? E do caos onde a clan
d:esHnidade reina e prolifer:a? Mas poder-.s·e-â 
fiaLa:r de clandestinidade? Ou dwer~a antes di
:z;er-s-e: fraqueza de auttoridade e ausência de 
so1uções de fundo que dlesmotivem cada qual 

Aléngiao a sail.l" do pequeno mundo em que 
halbito, belo em si mesmo e de beleza respei
tada e acrescida peLa magnificência de Pai 
Américo, uma excepção experimento: quando 
a rota mi:ra o Douro, Trás-os-Montes, Beiras ... 
o interior do País. CNão faLo do sul do Tejo, 
porque mal o conheço.) Ao esplendor dos pa
noramas, junta-se o s.abor da fidalguia das gen
tes. A pobreza imerecida dessas províncias 
abandonadas é, todavia, mails d ~gna que .a media
nia e a opulência sem alma das grandes cidades. 
A instruturada dim•ensão destas transforma-as 
em monturo onde os delfei.to.s medram e as qua
lidades .estJio1a.m. O vi'Ve:r cada qual para si quei
ma o ox:igénio revitali:z:ador das relações huma
nas. 

TRIB 
Com muitos milha~res de 

cristãos de Coimbra, de Por
tugal e do estrangeiro, assisti 
às procissões em louvor da 
Rainha Santa Isabel, nas festas 

O Homem não foi cniado pa.ra viver sózinihto, 
mas tamlbém não para as multidões em qrue se não 
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·oe COIMBRA 
que •a cidade de Coimbra faz 
à sua .Padroeira. 

Na sombra crepuscular' da
quele anoitecer e . no silêncio 
de todas as almas, ouviu,-se 
a saudação Aquela qu,e foi 
Rainha e que fez da sua :rea
leza um serviço •a Dews e aos 
homens. 

Fe~ :a saudação o P.e Manuel 
PaUJlo, desde sempre assin·ante 
e apaixonadQ pel'O GAIA TO~ 
Saudação cuja doutrin·a pensa
mos deve chegar' a ;todns os 
homens ·do nosso .tempo. Ei-la: 

<~É no cnração e na alma 
deste povo aqui ~eunido para, 
um a ·vez mais, te ·saudar que, 
,ao lon·go dos t.empos se vem· 
pe!1)étuando o oulrto à tua san
ta memória numa fideHdade 
1que desatfia a natural incons
tância dos homens! ... 

porventul'la na alma dos ho
mens . admiração ou temo:r, mas 
passando-l'hes qruase sempre 
indiferentes ao amor! Es.tâ 
nisto a sua fragilidade~ pois· 
todas as ~andezas deste IDUtll• 

do que não enraíZJam no cora
ção dos homens, não têm qual
quer garantia de sobrevivên
da!. .. 

O milagre do Amor está jus
tamente em criar eternildade!' 
As glóri·as mundanas erguidas' 
sem amor acaJbarã·o fa talmen
te por dteS'fazer-se, assentes 
como estão em pés de barro, 
•ruo terreno movediço das pai
xões ou sent imentos transitó
rios! Só o Amor . enohe de 
imortalidade tudo quanto Jeva 
o seu c·unho, da descolberta 
d entílfirca ao poema, da siiilfo
nia à revolução, como também 
o mais pequeno gesto de ca'fi
dade feito •a favor do mai·s hu
milde dos i•rmãos! Tudo, em 
:suma, qruanto neste mundo 

s eja factor de humanização e 
progresso destinado a ser ás
sumido .em Vida Eterna! 

A casa-1'/'ÚÍ;e da rwssa Aldeia de Paço de Sousa. «Cedros e granito - beleza eterna!» 

Mis•tério este da .santidade 
1que faz do santo um contem
porâneo de todas as idades e 
ger:açôes!... Ideias e sistemas, 
artes e ideologias, tiranias e 
impériO!S poderão erguer na 
praça da Históri•a os seus ídiO
los mome•ntâtneos,. provocando .Çont. na 3." págin·a 
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IPfSGINA. - A n'OSS'a piscina co
meçou a funcionar há cerca de um 

mês. Durante a semana toma-se lá 
iban:ho, excepto às quartas e sábados. 
As 18 horas, depois do trabalho, 
:toca a sine~a· e logo vão às suas 
·casas huscar cada quall o seu . carlçãio 

;para tomar baruho e ser o pi"imeiro 

a entrar na água. 
' MB.<3 a nossa piscina já tem algo 

q!Ue nos faz gostar mais de da.r uns 
ibe~los mergulhos: a prancha, com um 
metro e ta.l de al.tura. Desta vez, a 

responsabilidade da piscin•a cabe a 
ltrês !'&pazes: Jorge, «F alileca» e ~Cam
rpa111ent». Antes de entrMIDos na água, 
'\"amos ter oorn um deles, para ver 

se podemos ou não Lalilçar-nos à água; 
listo é, para não .irmos sujos para 

eila, que assim conservamos . limpa 
muioto ma~ tempo, ·pois o ca:lor 
é bastante e não dá pam a mudar~ 

mos miU!i tafi vezes. 

CASAMENTO - Casou, no pas

sad'<> dia 7 de Jum.h.ro, mais um dos 
OO.IOSS'OS. F'Oi o Tino·co. Nem a Missa 
nem o almoço se realizM~am em nossa 
Casa, pois cas()u perto de Coimhra. 

Tinoco e esposa. 

Convi:dou três dos ni(}SS<hS rapazes e 
o m. P:e Carlos. Correu tudo bem. 
iMais um rapaz que dá um passo 
para a v.i·da. A ele e sua esposa, 
desejamos as maiores fdioidades. 

FUTBBOL - Rea!l:iz<>u:se no pas
sado domingo, -13 de Ju·1ho, um en

contro de fiuteb01l entre a nossa 
equi1pa e llilila outra do Porto. Logo 

antes de · se d~ iní~io ao jogo, a 
e:quipa visit•ante o.fereceu~nos uma 
l~mhrança. Foi um j'ogo bem dis
putado pat~a ambos os lados, tendo 
mareado ~11Ím'(}iro .a equ.~pa visitante. 
Mas nós não desistimos. Estava um 

&a hastan·re quente, um autêntico 

dia de Verão. .Assim2 mais tarde, em
;patámofl e, depois, ficámos a ganlh·ar 
por 2-l. 

Termilnado o enoontro, o resuhado 
defmit1vo foi 3-l, favorável à nossa 
equilpa. 

MORAIS - Um rapaz esperto e 
alegre. Nabm·al de Sintra, veio oo

oo.ntrar-se com a Obra da Rua. Com 
os seus ll anos, como deveria ele 
andar pe<las ruas de Sintra?! Ta:lve.z 
·de porta em porna, a pedir .o seu 
n•aquinho àe pão. Agora, que faz 

' varte da nossa Aldeia, sente-se feliz, 
oi'gu1l:hoso, com mui•llos anügos à sua 

V'Qil•ta. 
·,Ele foi escdl.lhido, erutre !dguns, 

para vendedor de O GAIA TO em 
Valongo. Foi o meu suJbstitllito. Des

pacha ~00 jomlris! 
Ag<>ra, que escrevo esta crónica, 

:pergun tJo: 
- Mor·ais, queres que fa'le de ti 

no jornwl? 
- Quero, mas e:u sei <}!Ue é na 

fhrincadeitra isso que estás a fazer. 
M'Gstro o .papell. onde faço a cró- . 

niroa e logo eile me diz para então 
e9Cr'(}ver. 

- Estiveste na pl'a.i:a. a ~oz8ll' u.n.s 
dias de férias. Gostaste da praia, 

.este ano? 
- Nã-o, porque o6 dias estavam 

~u-Íoto maUJS ... 
- Viste a reportagem sobre a 

no~a Casa, na Te~leViisão? 
- Vi. E gostei muito. Foi mwito 

ihonito! 

TELEVISÃO - Há dias es~iiVe

ram connosco mpórtm-es da Radlio
tdev-i.são Portuguesa. Filmara-m a 
nossa Casa. Gostámos . de nos ver 
na Teletvisão. Fi[màram as nossaEt ofi
oi.ntas, casa-mãe, campos novos, e:tc. 
EstaiVa uma fillmagem bem bonita. 

nia ll/7, às 21,30 h aiJ}arocera:m 
to'dos no bar, pa·ra vm-em o pro.grama. 
Pareci•a já um tea•tro! Até se owwu 

IU'llla roz dizen.dto que a p.la:lleiá esta
va a encher ... 

As câma'l'as da W j•á cá vieram 
mais vezes, enlre as qu•a-is para um 
apontrumento desllin·rudo a uma a'lllla 

da Teil-escoila. 

~alsichas» 
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nruda.s as aul8.'3 par·a todo8 Cà excep
ção d<o J oãozinlho que a·inda tem 
e~ames), os nossos professores pr-i-

ltnálrios reso·lveram olferec.ey um pre
cioso jantar a rodos o5 que passa
ram de ano, tanto no Ensino Pr.i

mário, .como no Ensino Preparàtó

rio e SecUIDdáv1o. 

Aca-bados os preyaratiws, com o 
tractor ,e a nossa <<10pell» d.iuigi:mo
-nos pa.ra ' a Senhon da Piedade 
(lugar para onde, p11imitivamente, 

lPa.i Arruérico levava os rapazes em 
colóni·as de férias, e onde se rea-
1-Í2íaram os nosso5 primeiros retÍiros 
!fra.:ternos): 

Ohegados lá, oomemos urna peque
na mas deliciosa merenda e fomos 

·dar uma volta prua .fl-oresta - ser·ra 
que ciocunda a capelinha de Nossa 

Senhora da Piedade1 Durante esta 
•v<Ylta, a1lguns dos nossos, inclmdvé o 
Ahí:J..io (:nosso tra.oooris-ta).2 aiVistaram 

umas cerejeiras, ahandona~as nas 
sià!VeÍiras, n.as qua.ig i'II1eldiatamente 
trea>ar.arrn e tr01uxeram um chapéu 

grwnde de cerejas que mai.t-a 'tarde 
veio enr.iquecer a nossa soh<re:mesa do 
salboroso e ddicioso j·antar. Para en
ri-quecer a nossa festa, e anteg do 
jantar, diúgi'mo-nos à pequena e an
tiga capelinha ()nde i}artildipámos na 
ce!leibraçãó litúrgica que foi e é para 
nós a grande Ceia eE!piriotual. 

.E, então, viemos m'uüo con·tentes 

para Casa, elll'iquecirdos fiísiJca e es

pitr.itua:lmente. 

A!G;RilCUtLTURlA Nos passados 
dlias 27 e 28 de Junlho, fizemos a 
nossa primeira coll.iheita de hatata. 
Foi uma gra.nde festa! Entusiasma
Idos com a tarefa, lev·antámo-nos ~ais 
cedo e traba:lhámos duramente, mas 
com ailegria, até à noi.te, chegando 

a colher 550 anroibas de batata. 
En trelianto, o noSso mi~ho depois 

de uma sa.dha.dela, recelbeu uma vez 

mais . adwbo para, seguidamente, ser 
regado. 

As restaliltes batatas já estão pron

tas pal'a ser a'J)anhadas, depois de 
iJJhes term'Os cortado a 1'8.'ID.a. V ali ser 

ID:O'Voa tarefa par·a daqui a <lias e vai 
ser OfUttrO trahad.ho de resta. Gosta

mos ITIIU1to de c01lher o frUtto do nosso 
tralba•llho. 

Carlitos f? GuiJdo 

notí[ius . · 
do lonferên[iD · 
di! Pu~o di! Souso 

• É um casal jovem. Elle exerce 
:a .profissão de tra.bwllhador mdi

lferenrciado, no P<>rto, e não vai ad.ém 
do saJlá.rio Illlll'lmo na:ci{)nll!l. Ela, 
qu·arudo pode, tralbaiha como jorna

iJ.eira. 

V1v.em amb<>S com o ointo· muito 

•a'Pertado, pois ailugaram um anexo 
·caríssimo, sem condições de ha:bita

ibi.Hdade. 
A fa1ta de moradias e o preço das 

alil.llguéis tr·aumatiza:m os jOIV<elliS ca

sais! 
Con•versâ'llllos, sériamente, a1Ce!l1Ca do 

;p;rohlema. Agora, não podem erg.ue!r 

uma mDrad•ia de raíz, em reg-Íiare de 
Auto-construção (além dos impeoi
l'h-os, custaria uma for-t!una!), nem 
terã'<> hipóteses a médio prazo. única 
solução vi.áve~l: «procurarem uma 
agu:]lha no pail'heiro», isto é, uma de

pendência com o mínimo de cond:i.
ções. E compartio~paríamos o vrulor 
do a'l.u.guer, enquanto fior possívdl. 

- rP.rocurem. Se cDnseguirem uma 
moradia decente, estaremos colWosco 
enquanto for possfve'l. 
Reacend~mos uma fumaça de Es

iper·ança naqt\e'les desi/lu.dildos, qua.l 
lâmpada <}!Ue emerge na .densa escu-

11i·dão! 
Foi um encontro o'p~rtuno! E, ma.is 

uma vez, sen•timos dolerosamente os 
sHem>ioE~os dr.a.m8.'3 de multidão irrco.r:i

ttá'Ve~l de famíH·as nas mesm.íssim·as 
oircunstâncias, por esse Pais :fora -

tl'a cidade ou no cam.po. 

e A>pes-a;r das inúmeras mor&dias 
construíd~ pelo saorilfício dos 

Auto-construtores, é muito grande o 
d~filcit habi-tacional em toda est-a 
região, já dormitório do irande •Porto. 

O . F. F. H. vai fazendo alguma 

eoisa, lá' par-a 9.s zonas Ull'lha:nas. Po-

rem, o meio rur.al (ooja ou não dor
mitório de ~andes ulihes) continua 
·a ser preterido em oonseq.uên.cia da 

maJorocmalia reinan-te. 

l\ão fala!ffiiOs de cor. Não denun
ciamos por :prazer. O rec<>veiro dos 
lPoJbres tem obrigação morail - e 
sociall - de nÍÍIO esconder o gemido 
.dos sern.-'voz, &l assimetrias no País 
que 8omos. 

Só nos últimos tempos ab-ordaram- · 

-nos três famíJI.ias carenda.das de tecto, 
em função de um con-curso p~ra a 
chama.da habitação social. Uma, da 
1e11ceira idade, sem h:Íjpóteses. As ,d.ru,as 
restante&, famí1lias numerosa.S v.eige
tando em imund()s cu.bÍlculos. 

Av:esso que somos . à i.ntfilação de 
pll!pdada, de um agregado só pree.n.
dhemos os questionários, com dbjec
>t1vidade, e depois sentimos escrúpu!liQ 
!pOr não irmo& mais além! No outro 
_caso, por'ém, ainda que a pa!la'll'a do 
.100coveiro dos P01bres possa nãlo inte
ressar a huroc·ratas e hom~s púhli:. 
cos, juntámos um grito de an·gÚstia 
·a ver se pega. É u•m casal e seis 
lfii•lhos (cleE~ e e1as) am()ntoados num 
quase pardeeiro de poucos metros 
quadrado~. ! E qu'B, no fiim de con

tas, p~del'iam pagar, CÜ'~ sacriiíoio, 
uma renlda mensad. - em moradia 
decente - q.ue não fosse ~ém de 
.dois contJos. 

Não sâlo mendi•gos. Sã'<> ~obres que 
sofrem, na sua pelle, a in•éipciJ8. de 
um cÍirculo viciiOE~O, instailado; que 
anda mas não anda, . emlhrulhado em 
niquices, de ciDjo tempo perd1do o5 
mais prejudicados são os PQbres 
o País.. 

A gente lê e oUtve, a ·cada passo, 
que o défic::it habitadonllll atin.ge 
quase um mi·~hâJO de faJtnJÍilii.as. Con
cretamente, do ponto d>e vista . esta
tísricq oficütl, 700.000. Um problema 
graVIssl'mo que não se reso'lve com 
me21inlhas. Vam10s cruzar os braços? 
Que seria hoje a França, a Alema
nha, a Inglaterra ... , ví:timas de tre

mendas devastações na Seguru:l·a 
Guer.r·a .Mundial? ! 

É necessá:ria uma gnan•de cruzada·, 

·diríamos uma santa cruza-da de mãos 
dadas para a solução do problema. 
HOimens que pon·ham cristãmente de 
parte tudo o que. os di·vi•de e arre
gacem as mangas e tratbalhem neste 
campo, para se dar casa a quem não 
tem - e sã() tantos! E pell$111Iltdo, 
ta:mh'ém, na geração nascem:te - em 

nossos Hlhos. 

Jamais esquecemos a . ai\f.ancll'd·a do 
Patrimón:i'O doSl P~bres, na década de 
50. Agora, que Pa.i Améri~o fez 24 

anos de ~lóda c~este, é bom rooor· 
'dar cJomo a força do ESpírito, em 
doação total, revolucion()U ~ttJos 
portugueses que fizeram o incrível; 
que, a-o temipo, rea:lizararn rendadei
ros mirragres. 

Não i.mtportam as etiquel!as, os por
me11ores - Património dos Pobres, 
Au.to- oonstrução, Habitação social. 
Cootperativas... Importa, sim, que os 
homens de boa vontade se ol'ga.nizem 
e, a nível C()munitário, mot·i.vem a 
oonsotrução - ou constr~am - tan-

. ltas moradias q;uautas 8.s n~cessáJIIias 

pa;ra o se:u me~o. 

Esta permanente inqudetaçãD pro
vocará, naturalmente, a inquietação 

de muitos mais. Será uma bola de 
neve. E o resultado das acçóe.<"J, . um 
meio eficaz de a•br.ir os oLhos a quem 
tem medo de se meter em traha.l!hos 

- a quem não faz uQ.da! 
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PARTILHA - Assvuante 9058, do· 
!Porto, 600'$00. Paço 1de Arcos,. 
2.000$00 retirados ao vencilffietn:to. É . 

assim todos .os meseEi! 

/L. G., Rua de Sara•g:Qça, Coim
!hra, é presença que sur·ge, agora,. 
com pesada nota destinada aos Po
.b.res. 1dem, .de Lisb<>a, com uma. 
ll'ecomendação: «0 dcma•tiJvo é anó

nimo». 

!No camin.ho do Toj·a:l Praça 
•de T'.imor, Loureg - 300$00. nuas. 

notas de E~ilnho1 em vA'le do co·I;
I!'eio. Rua Manuel Alegria; Oliveira 

de Azenwis, 250$00. Na Casa do
Gaiato do T<>ja:l um Anóuimo en
:trega 100$00. O rn.etm10 de Cabeooi
r.as do Basto, pe.la mão de <<'VeJ1ho 

Amigo». Três vezes mais da Rua 
OoC~llho da Rooha, Li·sboa. Mafra, 
130$00. Por fli'm, alhra.mos os o[ihos. 
da ad.ma: 

«Venho, m~is .l/Jma vez, no cwm
primeTIIto do meu voto. e<TWiar o do
nativo habitual. 

Como sempre - e porque a ne
cessidade é .muita - · rogo não ser 

esquecido nc&S vosõas &rações. 

Sou wm ente desprezível..., que se 
aproxima d:o fim. e não poderá nun
ca vir a ser imais ·do que uma nuli
dade.» 

Acto de Humi·~dad•e que Deus re

gista no Livro da VtÍida. 

E'm nome dos Pobres! mnritJo obri
·gaJdo. 

] úlio Mendes · 

1Es1ie an.o a oossa Casa da P.raia 
de Mira foi ocupa;da, na segunda 

cw·inzena de J un'h'<>, p<>r uma CO'ló
nia de crianças do J ardim-~E;scola de 
Ohão d~ Co1l!ce2 devido ao facto das 
aulas não terem terminado para a 

, lín.sbrução Primária. Thndo eles ter

minado de salhorear a ara.gem e a 
fres.cura do mar, deu então entlrada 

Q primt}:Íu'o rumo dos nossos rapazies~ 

•composto pdios mais pequenitos e por 
p-arte dos V~endedoreg de O GAIA 110, 
a film de repelirem de si própries 
o cansaço qu_e deles se apoderou du
rante um ano de .tralbal!ho. 

O Mrunuelzi:to tem· o enc8ll'go de 
velar pel<>S rapazes e o <<'Rebola», 

com a sua boa vontade e satbedoria, 
foi encrurreg.a.d·o de nos Qoferecer os 

bo.ns petisc<>s diár·itOg com os qUJa:is 
nos sa•óamos regaJactament.e. 

Os pescadores têm continuado a 

oferecer-nos rioos sacos de peixe freer 
quinlho que <>S nossos ailegremente 

1trazem para casa. 

Duun•te o d·i·a a alegria das crian

ças manifesta-se predominan·temente 
nas sua<, variadas · brincadei-ras, quer 
D'OS jogos da bola, q~er no fazer 

· os «bolos» de amia com Os .balditos 

e pás que aos pequenitos foram atri

buídos. O hanh'<> é sempre a hora em 
que a rapaziada se- lilberta das a:le
gtres brincadeiras mergulhando e sal
tando nas on·das saJgadas do m8ll'. 

A tod'<>s os ra:pazes que se encon
:t.ra.m n-a P-raia de Mira e a todos 
os oaros leÍitores do n9sso jorill>a!l, 

deseJamos umas boas férias, prilllci

pa!lmente à bcira'-m.ar. 

CarlitO'S e Cuido 
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TRIBUNA DE COIMBR 'Oom ódio acumulado em all'
mamento que t.raz a humani
dade mergulhada na an:gústia 
dum equilítbrio de terrO'l'! 

Do que I nos 
Cont. da 1: página 

( ... ) Há dois mil anos, Je
sus Cr isto inaugur:ou na ter
ra um Reino que a li turgi:a 
canta como um reino de ver
dade e de vida, de santidade 
e de graça.t de justiça,_ de amor 
e de paz! 

( ... ) .sem a realiza'ção destes 
valores et.emos do Reino, não 
é possível a humanização do 
!homem e da vida nem pensá
veis qualquer cultur.a ou civi-
lização! . 

Este Reino que teVJe os co
meços humildes dum grão de 
mostarda, vem abrindo penosa
mente o seu caminh'O históri
oo na massa humana, sobrevi
vendo na improvabilidade, no 
meto das grande.s resistências 
das forças do mal! Forças estas, 
no entanto, que poderão re
tardar mas nunca impedir de
tfinitivamente o advento dos 
«novos aéus e nov.a ter.ra», ra
zão de ser de todia a aventura 
da Criação! ... 

'( ... ) Viveste num tempo, 
Santa· Isabel, em que se · en
contrava um tanto deSfigura
da a imaJgem duma IgreJa apa
r.ecida no mundo, alguns sécu
los antes, como stnal vivo de 
esperança ou como espaço es
piTi tual onde se assumiu c'Om 
extrema seriedade o apelo ra
dical d:e Jesus a uma vida sim
Jples e solidária com os Pobres, 
bem patente na comunhão e 
partillha de bens, na institÚi- · 
ç.ão dos sete diáconos ao ser
viço da ca•ridade, no · fervoro
so empenho de S. p,aulo em 
acuair urgentemente aos Po
lbr;es de Jerusalém ou no mo
do apai.xonado como S. Tiago 
!fala aos dJsdpulos de Jesus 
da «religião pura» que serve 

1 os Pobres, princi'palmente ór
fãos e viúvas. 

( ... ) É nesta ]greja pecadora 
que se ergue .a voz dum FTan
cisoo de Assis, na linha da 
denúncia prof1ética dum S. Ba
sHio ou dum S. João Crisós
tomo e de quantos, no meio 
de todas as infidelidades, cons
tituem sempre aquele «peque
no resto» que nunca dei.x.a.z-á 
extinguir no mundo a chama 
da Esperança e do Amor! ... 

·Os santos . como tu, Rainha 
Santa, salbem que o mundo 
.seria sem dúvida mel'hOT, no 
dia em que o amor e .as ener
gias espirituais dos bons s·a
maTi.tanos se destinassem, não 
.tanto a derramaT azeite sobfle 
as feridas dos caíd'Os nas es
tradas, mas a acabar com to
dos os ladirões do mundo! Não 
.a?enas os bandidos anónimos 
e os salteadores nocturnos dos 
caminhos, mas também aque-· 
les que Tapinam tranquila
mente, instaladoSl' nas estru:tu
lfas s'Ociais de injustiça! 

(. · .. ) E assim é que, neste 
mundo mau de humilhados, 
of.endidos, perseguidos, em su
ma, de homens prostr,ado.s na 

· ·estrada da . vida por toda a 
espécie de malfeitores, t'l'ucu-
1entos ou «civilizados», num 

" mundo assim continuará infe
lizmente a haver lwgat par.a os 
bons samaritanos das Obra;.s 
de Misericórdia. O Senhor fa
lou mesmo com infinita má-

goa da sua eterna necessida
de! 

Que mundo nos espera, Rai
nha Santa? Assi:nante amigo,. tnalbalhan

do em Osnabruck (Alemanha), 
envia alguns assinantes novos 
e dinheirinho à fll'ente, no to
tal dle 5.690$50. As·s. 31~87 
.com 1.000$. De Nova Oe~ras, 
500$. Da Calçada da Estrela, 
200$ num· envelope. Os 250$ 
mensais da Figueira da Foz. 
100$ do Porto, também todos 
os meses. São bastantes os 
1nossos amigos que, atr.avés 
·çlos tempos, man•têm a sua 
assídua presença. 

Neste mundo frito de egoís
mos tranquilos, em que o 
«amor» a uma humanidade 
albstracta serve muitas vezes 
de pretexto ,pa.r~a od.iaT os ho
.mens concretos, apar.ece o cla
rão de esperança duma Teresa 
de Calcutá como Rainha San
ta d:os tempos de hoJe! Se, à 
luz do Evangelho, a caridade 
nunca pode servir dle aUbi para 
a falta de justiça, também 
nunca um certo conceito de 
justiça pode·rá de·sculpa:r a fal
ta de oaridade! As lutas e os 
com'bates pela justiç,a no mun
do ou levam a marca do amor 
ou S!e transformam em novas 
!fontes de opressão e injustiça, 
.segund-o uma lei fatal hiJstóri- · 
·camente averi&Uada! 

Os homens deveriam lem
brar-se de que é mais difícil, 
mas mais nece·ssário, c'O.nstrui:r 
a · justi'ça com amor do que 
destruir a injustiça com ódio! 
E nem a justiça nasce neces
sáriame.nte da tnjustiça des
truída!... É qllle s:e a paz é 
obra da justiça, a justiça tem 
de ser sempre obra do amor! ... 

Em tua vida, Isabel, foste 
também obreira da paz! Como 
·tal te quer saudar também 
hoje aqui este povo, que nãQ 
compi1eende os <<chefes das 
nações>> que com o seu orgu
lho, ódio, cegu:eira e mentira 
comprometem a cada instan.te 
o dom ,preci'oso da paz! 

De Gavião, 1embnança de 
1.000$ daquela senhora que, 
·ao partir para férias, se lem
brou das nossas: Ass. 16264, 

Tem . resultado vã a tentati
va de con$trução. dum mundo 
de justiça à margem do amor! 
Aí temos um mundo sem alma 

Na nossa pequenez, mai's 
nada podemos fazer do · que, 
por tua intercessão, pedir a 
Deus pafl'la todos os poderosos 
deste mundo, um cOTação I.im
po que os transfo.rme naqueles 

homen:s de boa vontade .a quem 
na terra foi prometida a paz! ... » 

(Do <<CoNe i o de Coimbra») 

Padre Horácio 

~loviinento Esperança e · Vida · 
------------------------------ ---------------------------------------------------, 
v u 
4 O M. E. V. começou em Portugal em 

3/12/58, por i.nt erm1édio de al•gumas 
·leitoras da revista Otifertoire. Fpram 
a Lourdes (FT.ança), integtradas numa 

peregrin~ção organizada pelo Groupement Spiri
ttuel des Veuv~s, tomaram parte .em !I'euniões 
especializadas e regre.s.s aJram motivadas a lan
çar o Movimento em · nosso •Raís. 

A-ctualmente existem Centros do M. E. 'v. 
nas seguinte.s dioceses: Algarve, Aveiro,. Braga, 
Coimbra, Guarda, Lisboa, Por.tto, Portalegre e 
Castelo Branco, e Sant arém. Hã outros Centms 
em rormação. 

O M. E. V. portwguês,. enrbre os seus meios 
de acção específicos, plllblica umas discretas 
folhas de formação com temática adequada a 
Viú'Vas 'jovens e Viú'Vas recentes. 

É tão oportuno o conteúdo destas folihas de 
Hgação que, hoje, não resistimos a rtJranscrever 
-- com a .devida V1énia - a Cat1ta de uma VliúJVa 
jovem a jovens Viúva~: 

<~iga, 

Conhec~nd•o as di.lficuld:ad·es que enfrentas, 
dificuldades que . tens de aceitar e ul.trapassar, 
ansiosa por te ajudar, dirijo-me ·a ti. A ti, que 
nestes primeitros tempos d·~ sofrimento nada 
percebes, nada compreendes,. quero ofer~ a 
min ba amizaoo. _ 

Não te ofereço ·o meu dó, que não te serve 
de nada. Não te falarei tampoUic.o do «deven>, 
mas a caminhada jã por mim percorrida p2r
mite-m·e parHihar contigo a .tua inqrudetação e 
necessidaéJ.e de compreensão. 

Como tu, conheço eu também aquela pala
wa tão diffcil d~ entender, .tão custosa de vi
ver: a solidão. No entan.to, acon'Selh'o-t-e a não 
te dei~ares a1bater demais. Não permitas que 
~~a tome o lugar de preponderânci•a .na tua vid•a. 
S•abes. cada um.a ·aprende a viver a sua solifdão 
e é muito importante tomar a encontrar uma 
qua 1 idade da vida. Sê e:dgente quan•to a esta 
qualirlad·e. Não te esque~as que tens a tua per
sonaHd•ade, as tUfas riquezas de coração e o teu 
próDrio acolhimento. Não te esqueças que és 
((;tu mesmm>! Escolhe os teus amigos, as tuas 
r~lacões: abre a tua casa. 

Tu vais diz~r..Jme que sõ7iinha ·não te senms 
bem em parte nenhuma, que só te ·apetece Iso
lar-te: que a ·mlt)tura carnal, a •ausência do com
panheiro, do confidente, a fa,Jta d~ palavras de 
te,.,ura e de ·aten~ões são uma realidade terrí
rivel ••• ·Eu ,sef, no entanto, toma eulda~ó contigo, 

v 
física e intelectua:bnente. Ocupa o teú espírito. 
Se não tiveres nenhum emprego profissional, 
hã outras actiViidades que podes encarar. Hã 
sempre quem precis2 de ti ... 

Conheço bem as tuas preocupaçõ·esl revol
tas, faltas de coragem. Th.do é tão pesado quan
do não hã ninguém pam nos :ajudar a pegar no 
fardo! 

Não é possível mudar o s~nftido da nossa 
vida n·um dria. O importante é manteres-te de 
pé. 1E s·e descobres que a dor pode ser um ca
minho para Deus,. a oração e o aprofundam~nito 
da- Fé serão para ti ifontes de serenidade e de 
paz interior. 

O amor e o sentimento dr~ ser útil são el~os 
que te ligam ao mundo; dão-te uma certeza 
de tomar parte na existência dos Outros. O 
nosso mundo é composto de homens e mu•lh~ 
res, e não tenhas receio de um encontro com 
eles. Anda em direcção ao futuro .e não vivas 
demasiadamente agarrada ao passado ... 

Criar 1atlgo de n'OVo na nossa existência actual 
parece-nos difíciL Contudo, recorda o que te 
diss~: «Tu és tu mesmo», e não .sómente a es
posa d•aquele que paÃiu. É preetsó <<cultivan> 
as tuas ·riqu•ezas, despertar o teu dinamismo, 
tomar · a vMa nas mãos.· Se ;tens um trabalho 
profissional, seria bom tirares daí uma realiza
ção. •l)e mais ·a mai.s, uma c~rta ambição pod·e 
ser uma ~ajuda p~a reencontrar o equUíbrio, 
com a satisfação que nos traz um encargo bem 
desempenhado, ou a descoberta do que s~ con
segue l'azer para ·ajudar os Outros,. nem que 
seja através de uma actuação oculta. As rela
çõ~s do rteu meio profissional trazem-te uma 
certa valorização e .um sentimento de seguran
ça. Um grande auxílio !também seria tomar 
parte em algum grupo: desportivo, cultmal, 
paroquial, sodal, ou ·em •algúm Movimento que 
te atl"ai: M·ovimento Esperança e :Vida, Acção 
Católica, as Ordens Terceiras como a Domini
cana, Franciscana, OarmeU.ta, etc. 

Não te esqueças disto que te digo: não se 
constrói sobre o que ,falta, mas sobre ·as rique-
zas que existem! · 

Antes de te-rminar, quer-o dar-te m,ais um 
conselho: vive um dia de cada vez. Procura 
o es·sencial. Anda em busca da paz e da espe
rança. Olha em teu r~or e colhe a rosa que 
embel~: pequenas alegrias juntas formam um 
ramo belo ... » 

,Júlio Mendes 
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necessitamOs 
oom 600$. <illuma Mãe de Ma
tosinhos», por àlma de seu fi-
1ho Rog1ério, várias quantias. 
(E informamos que os donati
v.os depositados no busto a 
!Pai Arnérico, que se encontra 
no Teatro Sá da Bandeira, nos 
ohe~am sempre às mãos. Rosa 
com 300$. De Br.aga vale de 
7.000$. SUJfragando a alma de 
Preciosa Tavares, 5 dó:La!'les de 
Newark. 500$ de Espinho; pe
las mão.s do nosso Rui vende
dor. 1.000$ do Pórto. 900$ de 
Anónimo de Banrô. De Leiria,. 
os 1.500$ mensais. De visitan. ... 
•t·es de Aveiro, 2.200$ entre
gues ao nosso P.e Moura. Mais. 
·cheque de 20 c:ontos da ass. 
25183 e muita amizade. De 
visitantes, 581$50. Anónimo de 
Águeda com 10.000$, sendo 
m:et<l'die pana o Calvário. 500$ 
dle LisJboa. ·E 1.390$ do Porto. 
Mais 500$ da Amadora. Assà
nante 26543 com 10.000$, cum
prindo uma pr.omessa. E de vi
sitantes 'de S. Roque, 600$. 

Dos paroquianos de Peralfd
ta, 2.597$20, · ofertório da Mis
s a celebrada " n:a nossa Capela. 
LOOO$ do Porto: 5.000$ da Pó-

, voa de Varzim, pelas mãos do 
·nosso Vlendedor naquela cida
de. V,ale de 1.120$, resultado 
da visita que nos fizeram os 
pai'ioquianos de AzuraJTa e seus 
catequistas. E 100$ de Cacém. 
400$ duma promessa. Sufra
g ando a a·Ima do escritor An
t·ero dJe FigueiTedo, 2.000$. Da 
Av. João XXI, a mensalidade 
de sempre e mais um cheque 
de 6.000$. Do Barre.i.ro e em 
cumprimento duma promess.a, 
7.450$. Da Trav. Areosa, 3.200$. 
De Erm·esinde, a presença men
tSall de 700$. Em acção de gra
ças pelo aniversárioo do marido, 
1.000$ duma assinante. 

De um jovem casal à espera 
do seu primeiro filho, 2.420$. 
De Lisboa, 100$ e <<que o Pai 
Amé'l'ico acuda a um Américo». 
.Ais·sim seJjra. 500$ duma pro
m·es-sa, de Murça. Val·es de 
796$50 e 836$50, do.s FUJilcio
nários da Direcção~GeTal da 
Marinha do Comércio. 1.000$ 
no Lar, de M. C. G. A. Mais 
um ofertório de 3.545$, de Gon
domaJr. Dum Pároco, também 
Capelão Mi.Htar, dois vales de 
10.000$. Por intermédio - do 
jornal <<A Ordem», oheqúe de 
1.200$. Dum•a tempregada de 
Castelo da M<l'i·a, 3.000$. E do 
Mo.nte Estoril, os habituais 
100$, ;todos os meses, de <mma 
vellha .assinante». Mais presen
ças mensais, da. R. Alferes Ma-
11heiro, com · 150$. Dum estu
dante de Paços de Ferreira, 
500$. · !igual importância_ de 
«doi.s gaiatos pequenos». 

Várilas pr.esenças com a le
genda cca promessa que a ini
nha g~rati:dão não esquece». 
4.000$ de um Padre pobre, dle 
Santarém. Os 70$ habituais de 
Cl1ar:a e Jos·é Flores. Por alma 
d'e Manuel Durão, 50$. A men
salidade em sel'Os de correio, 
villlda da Amadora. 600$ da R. 
Barão Forrester. De M. C. G. 
A., 1.000$. Roupas do Porto. 
'E 2.000$ do Campo A:l·egre. Do 
Bairro do Car.riçal, 6.000$, a 
dividir pelo Cal~ário. Vale d•e 
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possa identificar. A s.eu res
IPe'i;to us:ar-se o cole·ctiv:o mass·a 
como tantas v.eze~ se ouve, 
soa-me a insulto essencial. A 
civHização uiibana tende a mas
sitficÇtr o Homem. Es·s:e o seu 
vírus ~uim, o grande perigo 
que é .urgente neutTalizar. Poc
que hã-de po1afli,zar-se o de
senvol:vimento económi;C'o ape
nas em certas regiões, sempre 
as mesmas, arrastando para 
elas cada vez mais emigran
tes que vêm agrav·ar os pro
blemas de habitação jã &is
tentes, sllljeitar-se à promis
cuidade, submeter-se a uma 
luta desen'freada e endurece
dora por um lugar ao sol, 
quando o tinham na sua terra 
ou poderiam conquistá -lo mais 
fãcilmente na sua região? Por
que não vão as fontes de tra
balho ao ·encontro dos homens 
.e hãlo-dle ser estes a vir a elas 
com todos os inconvenientes 
humanos e sociai:s resultantes 
dos processos milgratór.ios? 

Seis dos nossos Rapazes t7i
zeram hoje a sua Pdmeira Co. 
munhão. Não queremos deixar 
de sublinhar o facto pela im·
por.tância que tal tem n:a vida 
da Comunidade~ 

Na ;peugada de :Pai ·Américo 
fizemos uma opção de vida. 
Somos padres da ·santa Igreja, 
participante·s do único e ;ver
dadeiro Sacerdócio que é o de 
Cristo, o Filho de .Deus, a Jim•a
gem do Pai, o Primogénito de 
todas as criaturas, a Oab2ça 
da Igreja e a pl'limícia dos ces
suscirtados. IPor Cristo, /COm ~le 
e n'Ele tencionamos con.su-

- mk a nossa 'Vida, mau grado 
•as Um~tações e fraquezas rine
:rentes. Evangeliz·ar é a nossa 
mlssão, c~rtos de que o rpri
m·etro Mandamento· ~.mJ.Cilui ou 
supõe 10 segundo,. o d 'o amor 
do Práximo. Amor a Deus e 
·ao· 'Próximo é, pois,. a nossa 
missão. 

:Pai Aniérieo foi ele mesmo 
porque sacerdote que buseou 
a sua lid <mtificação com ·o Mes
tre, amando todos JOS homens, 
independentemente de qual
quer ·tipo d·e sujeições, sobre
•tudo os m·ais f!l'acos e os mais 
des~ituídos de .amparo ou de 
bens de !fortuna. !Porque cen
trou a sua !Vida no Altar, amou 
·os que eram ~seus até ao fim, 
como o Senhor. 

<CI'elas ·almas dos ra~pazes 
sangrem os padr2s alte ao fim. 
A nossa Capela. IA Missa do
minica!l. O ensilno da doutrina 
cr.istã. IA prática das orações 

Menos polui uma fáJbrica aqui 
e acolá do que a oonoenüa
ção delas num só lugar. Mas 
para altém desta vantagem am
lbiencial, quanto mais não con
ta o evitar do desgaste do 
Homem, do desperdício de 
famílias! Alde.i·as ou pequenas 
vilas f.abris espalhada..s pela 
P.rovíncia, onde os habitantes 
rencontrassem as condições de 
vida que a..gora não têm, s:er1a 
também um grande passo · ,para 
o equilíbrio demográfico - que 
se ,a fro'nteira leste fos.s·e des
tacãvei do· maciço peninsular, 
hã mui to a pequenina barca 
;que é Portugal teri-a Viirado 
'sobrle o mar. · 

e 1R.egrressei n'llll11a sexta-feira 
:à tarde. O comboio vinha 

.pejado . . Predominavam jov.ens 
mili.tares .em fini de semana. 
!Sem lwgar .m.ais d1e meio ca
minlho, perco,rri ,a caTTUagem
-salão. ;e olbservei que de quan
tos se entretinham a ler, ap,e
nas um o fazia de um livro. 
Todos os mais, e eram mui
·tos·, seguiam h'istóri.as aos qua-

<l:radinho.s 
«lf1rescas». 

e delas 

Faz pena .este panorama· de 
·sub--cultlJ,II'a, s.e é que s-ulb não 
•é um nívet muito alto pa.ra os 
baixos interesses comerciais 
que o fomentam e exp·loram 
com gordo rendimento. Estas 
publicações, mesmo qU!e mo
ralmente neutras, são pasto de 
incultura. Ler .aquilo é pio:r 
que nada ler. E se o gosto da 
lei.tum é índice de valia in
telectual de um Povo, que pen
sar de uma a·ctivi~ade edito
.r.ial que se situa . em campo . 
de v.alpres negativ.os, onde . o 
sentido do profundo e do belo 
que à literatura caibe desen
tVolver e aviv.ar, é destruído 
na raíz?! Como conciliar com 
a exi,s.tênci.a de uma Secreta
Ti•a de Estado da , CultuTia o 
li'W'e trâ'IlSito consentido a es·ta 

_ onda paralisante do que há 
de mais nobre .no Homem: a 
inteligência?! Caberá esta 1ilb:er
dade no conce.ito · exa:cto, edi
ficante, fiel à natureza espiri
tual do Homem, da Liberda
de?! 

e De oa.rta do BTasil: 

«Recebi boje, 15 de Junho, 
O GAIATO de I9 de Abdl e 
notei, com surpresa, ·o preço 
da franqu•i:a do correio. Há 
mais tempo estava pal'la escre
v·er, mas agora il'es()llVli-me. 

No corrente ano apenas re
cebi quat,~ jom.ais: 8 de Mar-

<4A -vida re.l.igliosa nas nossas Comunidades S'e'ja o centro. 
As ,gram.des af.lições dos «padres da rua» tenham aqui a sua 
origem; va!l.~ mais a a'lma do que o co11po.» (Pai Américo) 

quotidiaQias. Os Sacramentos: 
- pôr-lhes a mesa, chamá-los 
ao banquete e chorar se el·es 
não quiserem ~Vir, chorar os 
nossos pecados.» São palawas 
de Pai Américo aos seus con
tinuadores, que nos obrigam e 
comprometem. 

O Há coisas que não se en-
tendem. Esta Cas·a do 

Gai•ato fica a cerca de 20 
km do c·entro da capital. Em 
Loures, s·ede do conc2lho1 há 
um•a Conservatória do Re
gisto Civil, como é n:a1luil'al. 
Tirar aqui o bilhete de iden
tid·ade representa esperar à 
volta de três meses peita sua 
pos~e, enquanto em Lisboa 
·isso demora uns quatro dias. 

ço, 22 de Março, 19 de Albril 
e 3 de Maio. Aqui :tudo é 
péssimo, não !fugindo à regra 
o serviço dos correios. 

Assirumte há tan·to temJpo, 
aprecio muito O GAIATO e •a 
sua doutrina está firme den
tro do meu coração. No Lar · 

. Geriátr.ico onde estou n1inguém 
se ·interessa pela 1leitUil'a. Ora, 
na minha opinião, é um <J,es
p erdício de dinheiro em pre
juízo da caridade e em benefí~ 
cio dos correios. 14$00 por 
quinzen•a é uma boa migalhi
,nha. :p()ll' isso dou :o alvitre de 
•não mandarem mais ·o j-ornal, 
visto que o não cecebo, a~sim 

.· 

Do que 
, 

nos 
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30.000$, de Litsiboa. Da Cai:&~a d1e 
Previdência do Comférciú, do 
!Porto, donativo de 1.480$.00. 
Ofertório dos paro·q,uianos de 
Gulpi.l'hares, n.a Missa celebr.a- . 
da na nossa Ca:pela,. 7.158$30. 

D:e um sacerdote que .muitas 
ve~es nos lemlbra, 1.500$ ao 
comem.or.ar mais um ani'Vler.sá
r.io natalído. 500$ d'a R. Mi
gue'l Bombarda. 250$ de anóni
mo. 400$ e 100 franco·s, do 
!Porto. Maria !Luiza com 200$ . 
Por alma de António de Sou
•sa, . 100$. Dos <<cinco CTespi
n'hos», 1.000$. Mais vestuário 
da Amadora·. E 500$ por graç.a . 
.recelbida. 1.000$ de ·<<!Portuense 
·qual(luer». Ass. 20541, com 
2.500$. Dos alunos do 1. o ano 
da 2. a faSie da Escola de Mo
gofores, 412$50, produto de 
vârio.s samilfícios. 1500$ do Por:
to. 1.000$ da SenhoJ1a da Hora. 
50$ em srufrãgio de .Aina da 
OMceição. E mais um ofertó
ri'o dos paroquianos de Lorde
lo (P,wedes), 2.176$. 

De um primeiro OI'Idenado, 
6.000$ do Porto. 200$ por alma 
dle Etelvina Torres. Mais 500$ 
de uma professora primária. 
De M. T., 500$. Helena com 
100$. Da as's. 8492 e com vá
rios fins, 2.000$. Por uma •gra
ça concedida, 500$. De «uma 
avó a-gradecida»,. 200$ pelas 
meilhoras de sua ne1:ia. Do pes
soal da InrtJerveste, 110$ por 

Um cristão coe·rente e que ' 
busca a consequênci·a com
preenderá as nossas . palawas. 
Um não cr.ente ao ver o nosso 
em/penho, entell1dê.;lo-á ou res
peitá-to-á também. Sem ·Euca
-ristia, as Casas do Gàiato não 
eXJistidam e nós não seríamos 
capazes de nada. IÉ que, para ~á 
de memoria!l, de manifestação 
de ·amor e de doação do pró
prio Cristo, a 1Eucadstia é wna 
reailidade eclesial geradora de 
partillha e de comunhão a todos 
os níveiiS, dela brotando a par
tillha f,raterna, o sentid·o da 
justiça e . a 'noção empenhada 
de quem é o ~óximo. 

Quer dizer que quem não mo-
·re nos grandes centros conti- ~etu~ bal 
nua a :ser discriminado, en- ~ 
quantlo ~·e vai fwando, em vão, 
·na descentraliz~ão dos servi
ços públicos pam 'beneficio dos 
seus utentes. H.ol'las de •traba-
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lho perdidas, despesas com sido martiriZiado.s oom roubos. 
ltranspol'lte e outros prejuízos As autoridades polici·ais reco
não importam. O Povo eonti- • nhecem-se impotentes .para des
nua sofrendo as consequências . cobrir os larã;pios e mais ai.nda 
duma ·burocracia inconcebível. de nos guardarem. Que háve
Vsba-nos !Deus! mos d.e fazér?! Não temos 

O Continuam a chegar-nos 
pedidos de todos os lados, 

sem qu2 os possamos atender .. 
Ante ·a nossa impossibUidade 
de ll'eceber mais Rapazes, as 
pessoas, natJu.r.allm ~n·te, pedem 
que indiquemos outl'ias lnsti·tui
çõ·es ou •lugares susceptíveis 
de enquadl'lar os jovens em 
causa. 1 Com·o não s·abemos o 
que responder, aqui damos con
.ta do embaraço, que :tallrvez al
guém possa ultrapassar e ven
cer. 

quem nos defenda. Vi!VoemOIS em 
sobressalto contínuo! 

Padre AcíUo 

como, por vezes, não recebo 
correspondência de amigos.» 

E cá? Como estão os servi
ços do correio e vão sendo na 
generalidade os serviços pú
lblicos? Para obviar -incanve
nrirentes que tantas vezes re
sultam da demora da corres
pondência (quando se não 
perde no caminho ... ), seria 
simpl·esmente honesto que na 
estação da chegada se carim.
lbass:e .a data, como se faz, em-

. !borra frequentemente de form·a 
pouco v-isí:v:el,, na estação da 
partida·. 

Padre C·arlos 

necessitamos 
alma de Ana Marria Guim·arães: 
Mais um pacote oom roupas, 
de V ãlega. 100$ de Va1bom. E 
150$ de anónimo, da R. Mãr
•Hl'les da Liberdade. Mais 3.000$ 
vindos de Bragança, mas a pe
dkLo de um amigo no Bra-sil. 

· 2.000$ silenciosos dentro dum 
enyelope, oom carimbo de Al·i
jó. Vale de 5.500$, de Queluz. 
500$ d;e Viana do Castelo. 
Anónimo de Gaia com 100$. 
SlVflrarg:ando. a alma de Lucília 
Neves, 1.000$ em cheque. 

Desfilam, agora, a quase to- · 
tallidadte · da..s exc~sões .escola
res que nos v>i:sitar.am esta 
época e que · ao f)ax:t·ir repar'lti
·ram connosco das suas miga
lhas. Ei-1as: 

1 

Escola de Sousa - Felguei
ras, {;Om 350$. Duma ! dos Car
valhos, 1.880$. De Sequeira, 
1.000$. Dos professore e alu
no'S da Escola n. o 2 de Qliveitra 
de Az·amléis, 685$. De Fão, 
1.650$. Mais 1.000$ do Ja•rdim 
l.rÍif,anti.l <<SOO», da Associação 
das Creches dle .S. Vicente de 
Paulo. 500$ duma Escola de 
Sall1:to -Tirs'O. E 3.716$ de Rui
vães. 3tl2$50 d~ Foz do Douro. 
De Cel•eirós - BTarg.a, 1.530$. 
De Grijó, 725$; Espi.nho, da 
Escola de Silvadilllho, 1.'590$; 
de Mogo.fol'les, 1.174$40. Escol·a 
Piloto de Braga com 1.380$. 
De Pi·nheiro d' Além - Valbom 
1.000$. Da Escola de Sol!posto 
- A Vleiro, 4.520$. E de Negrei
:ros, 562$50. De Paradela, 600$. 
Da Escola de Moinhos, em S. 
Félix . da !Marinha, 1.500$. Mais 
1.230$ de Car-razeda de Aa:l·:· 
d~es. 670$ 'de Guimarães. De 
Ga~a; 1.060$. Do Candal (Fiães), 
1.231$50. Do Casalinho ('Or·es
tuma), 500$. E de Figueiredo, 
1.360$. fE mais 1.000$ do con
selho Directivo do Liceu :R.ai
n'ha Sainta Isalbe1, que acom
panhou um grupo de alunos de 
visita a esta Casa. 500$ da 
Turma do 7. 0 IA. da Escola Co
·merci.al Filipa de Vil'hen.a. Da 
Escola n.o 119 de Ramalde, l'le
V·istas, lbr.inquedos, 1.207$ e 
muito carinlho para todos nós. 

Mooue:l .Pinto 

A noss·a talegda - e não 
podemos esquecer que o jugo é 
1suave quando estamos unidos 
ao Senhor - é, no momento 
etn que escrevemos, exube ... 
rante. tA seguir às ce·l'limónias 
da Capela seguiu-se ·um alm.o~ 
ç.o melhol'lado. -Lado a lado se 
sentaram os Catequistas e os 
Rapazes mais v~os e respon
sáveis. Não f·altaram as foto
gralfias para assinalar •o evento. 
Que Deus nos ·f11ude sempre 
a forma·r Homens e Hom1ens 
cristãos, com o sentido da sua 
própria dignHlade e a medida 
das :SU'as devidas l'esponsabi
Udades. Padre 1l.JU!iz Tirage-m: 43.300 exemplares 




