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IJ 
Na nossa Casa do Ga:~ato de 

LiSboa - Ol'ltde estJamos .a rSJU!b3-

tituir o :Padre l.Juiz que se está 
;prepaMndo parn rf\azer uma 
ope:mção - recebi o seguinte 
cartão do Júlio 'Mendes: 
<~o 1longo da bistó~ia pou

cas vezes temB e~ado ---
mas, desta, eseapou! A edição 
de 5 de Março, que vai prià 
rua, é d' aniversádo. . . e ê:'Stã 

omiSISO! O GAIATO faz 39 
anos! 

Sugiro que m'envie uma 
nota para o próximo <núanero, 
a eniCalbeçaa- a lpl'limeira pági
na, refe:rinld.o, entre o mais que 
achw- por bem, que: 

---- Nas encrurilhadas 1da nos
sa vida, tão absorvi,da (que 
bom!), nem semp,re se dá fé 
do tempo, das efemérides ... 

- O GAJ!ATO, projectado 

' r • I • r ' ' ~ ' • '-

no !tempo, é factor de Etemi
dade; 

- Todo o bem que f.az a nós, 
aos Outr.os, por tudo isso só 
nots resta dar graças a Deus 
pelos seus 39 anos; 

- lÊ sinJéd \viisivel das mlél'l'a
vi..lhas que o Santíssimo Nome 
de J,esus opem nJaS almas ... 

- Reservaremos festa maior 
rpara O 'aDO prtmimo, IIlO qual 
fará q/UJaltro rlléeadas.» 

Que mariJs. quer o J ú1io que 
dig:unos!? 

Em todos os aniversánios te
nho sempre o gosto de ir re
buscar nra co1ecção e salborear 
o que !Pai Américo dtiz em oa
d3. um. lEis, pois, o que ersor,e
V'eu na fe~ta Ide a:no.s dlo n. o 54 
de rl94'6, fazila o jornal dois anos: 

<f0 ~ornalzinho nasceu aiDS
z-; "cioso. Ai!nda estava no ber-

~o e já o públf1co gostJaVla de o 
ouvir. IAi1iguns teriam até dito, 
'Como naquele tempo disseram 
de Jesus llnifmlte: t~as onde 
é que E'le aprendew?» - de 
tão bem que fa:lava! 

E tem crescido sem mudar 
da opiniãlo que iliaz de si mieS· 
mo, nem os rleWtores mudialm da 
que dele fazem. Ele fala de 
e:xperiências. üada um que 
tiale das suas expe:riênJcdlas. 
Não que elas se comuniquem, 
mas ajustam-se. Por !isso· mes
mo o jomi3!1 ~de-se, é fon
te de ll"eceita, faz bem. às al
m~. 

'Este é o nos'so ponto de O)i-
11a: Fazer lbe.m às allmas.» 

Sabem sempre tão 1bean ~ 
paHa'Vl.'las de IP·ai Américo! 

~Apesar das nossas rra;quezas 
e 1Limil1:ados dons, temos feli:to 
tudo - o que nos é poSisfvel 
- pa:r.a que O GMATO con
üp,UJe 1a ser no rteu ilar um s•inal 

:· de paz, rUJma mensagem de 
amor e um elo de conftleci,men
bo e amizade. 

<D~..Wante o · ano, Jtan.tos tes
temunhos daqueLes Ami.gos que 
se deixaram oa.tiv.ar pelo nos
so «jomal~inho» que, .disoreta
men:te, V!ai esélal'leoendo, ilu
minaJndo e ~convertendo, mes
mo, tantas aLmas. Conrv,el'lsão 
:par.a o amor aos Irmãos e oca-
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Um símbo'lo 
~ 

O Reinaldo - ooj.a ~avura bém pellos Outros, sdbrntudo 
li!ns~lmos •Illa 4. a ;pá'giillia - é um pelos que não têm voz - e 
·.simJbólo de rVári•as gerações de :SãO tJaa:l.tos! 
pequenos embaixadores '<l'O Alinda agora •siOIDOS albor'da
G.A!I'ATO que rao longo de :mlil dos por 1.llma Crucilfioada, es
e tal ediçõés têm 1levrado o Fa- posa de um Jiomem que te.rmi
moso à rua, aos IliOS:SIOS leitQ:res nO!Lli ma~s IUllll tra.rt:Jamento de 
-como fJzetm.os nós outros. ·Ele de.sarlooollização em clÍip.ica ooi
é UIIn gartalto de cor. Veio die dai. Thaz .uma filha peha mão 
Alngola. ~1Jé por i-ss-o simbollii.- que sofre 1:Jalrn!l:)êm,, desde que 
m ta!m.lblém o ecumenismo da n asceu, as ,fraqueZJas do pai! 
:Obra da tRua - e d'O GAJJATO! Não faLando, já, dia mãe esqure-

Alpesarr das ·1imimções ... dos létka- qrue malis não tem p'ra 
~pequenos embalixadores - que se m~n.11ar! Santos que a gente 
pelJa mão de .Prai Amlél'lko se·r- topa diá:ni.amenre... e se cru
'VIirarn de mote làs ma~s belas zam connosco rSeii1 darmos 
:pálg.mas do nosso jomarr! - não fé! .. 
deboa .de ser. pertinente sa.lien- Mal arnUliTllaJdos deste caso, 
ltlar a .s1ua aoção e como, ali.ndla surge logo ouJt·ro! Um moço 
rhd}e, são IU!ll1 1elo de traPJsmis- Ví11:tiana d' acidente. Ningulém o 
são da Olbra da Rwa - r110s ca- quer. Não 1arnanlja 1:ralba,llho. 
lf1és, nas rUias, nas ilgrejas, nas Mias desej1a andentemerute Emllaln

emlpresas - ~bé ao líer-oitsmo... ciparl-s•e, ser útil aos seus· e 
Como. o <<ró»!, que, há um ano, à Pátrria. <Neja se m'acodem! ... )) 
morreu de acidente, no seu pos- Albr~mos camlin.fho. Rota olfio~al 
to, qua111d10 t•ranspunhJa a via por onde possa looiVWitaJr ca:. 
rápida ao ·encontro de Leitores 'beça, m~e.r JaJS mãos - já que 
d'O GALATO; v.isil1:a .sempre os pés não co!llsegue - para 
agua:rdaJda com ansiedadJe, por- ser, amaJpJhã, algwém n•a vidla. 
'qute , aJlém do mais, adm.Lrav.am ALém de reouper:ar1•Iegiões de 
a sua natura.rl discrJ€ção e oo- crianÇias, <(fLixo das a:uas», de 
munri<oa.bdl,idade. ,procurar :fazer de cada rapaz 

Não ;importa, agora, se a um Homem, a ObTa da Ru:a é 
mística do.s aotuais IReim~dos ainda braço, locomotiva, v(JZ 
<liidiere da dos ·cabouqueiros. dos sern~voz - a ·sua melhor 
Impocta, süm, que são rruz in- plllrte! 
tbensa de umra vela que tarde , Como é subi~ime ,a missão do 
na al-ma e no 1coração da ObTia Famoso! Como deVJemos escre
da Rua- ,a nos·sa Obrra- para !Ver,- difundtr, 1amar O GAJIATO 
que o IIlllUiildiO se interesse tam- Con~.JnJa 4." pãgina 

RIBU A DE. COIMBRA 
Volteti. ,àquela ltre.rra dis!tan

'be, m·esmo :rerutin!ha 'à frontei
tla. É sempve com aJegr.i,a que 
lá vou, recordarndo a primeira 
vez -que if.oli ·logo ,a seguir à 
mort·e de 'Pai Améri:co, qurul
do al1i se oonS'wuia um rpeqiUie
nhlO bairro d1e oasas do P:atrli
:rrió.alo dos :PObres. 

As fa.mítVias, então muito ne
ressdta!das de um.a oasiniha para 
cri!ar .os seU!s. fiUhos, hoje, c-om 
os filhos a tr1afbalhar e a vtver 
1honestamentJe, Jq!Uer.em comprar 
as -casas q:ue !foram seu berço 
famHtilaf . 

IF!ez~me tão bem a atitude 
d J.queles sete firlhos que con
hinaram e quiseram eles com
lprar a casa onde forarrn cnira
dos e deram por ela quinhen
tos contos! Vi'Vlem tod01s. longe, 
mas 'querem ,conservar a oasa 
que amam e ande esperam 

passar os .d~as de 11éria•s que 
!puderem ter .na swa taildelia. 
Peitos e mãos ca1ejadtos, aben
çoados por estes gesrtos de 
gl'labi,d.ão dos fri•lhos! 

Qurall1do !passamos ou temos 
<00l1'hecimenrto do aoondooo ta 
que ,dhJeg;alf:am muitJas ~casas do 
IPaJtrimónio dos ·Pdbr!es ou da 
usU~r.pação a que oertos mora
dores se ju1lgam com <lli:leito, 
dói-;I'lO.S o 1coração com a b.ali.xe
za dess·es senrti.tmentos. 

DestJa !Vlez fomos àquela ral
dei'a ver a anti.ga ade~a e oe
leiro da oasa. grande, agora 
rtnans:.fol'tmada enn iLar de aco
'lhimrento de d.ia 1aos vellhlinhos 
Ulecessitaldos. Tudo tão acdlhe
:ctor, a reHectir ta111ta dediroa
ção! 

Bstavéilm a ;ter.m1rmr o aLmo
ço. Ambiente fll'lruterlno e de 
rrnurita 1alegria. O oheiro da re-

feição desperrlla!va apet:Jiite. A 
grande rllare1ra porttuguesa es
ta!Vla .aoesa. Uma das v,ehlli.nhas, 
já oansatda dos ano,s e mu~to 
,comlU!Illicaiti'va, gosta de cantar 
K~A Porouguesa». E cantou. E 
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Corrigenda 
Esclarecemos os nossos 

Leitto.res ... coleccionadores 
e são mulitos! - que no 
caJbeÇ3l)bo ido número tran
sacto figJUirou 10 Ano XXXIX 
quando dleveri'a ter sildo. o 
Ano XL 



~ 2/0 GAIATO 
~ r 
fil .... 
t 
I 

í 

Lll DlllildBIL 
filliE1IÇõEJS - Acin;da noo se co

nhecia, oomo hQ,ie, 1a paiLawa Deono
c:rac~a, já nas Oas~ ·do GwiJaJtJo se 
tfa!ljiJarrn elciçóes. 

tDest:a. ,vez foi n'O Lar. O CéS81r fui 
éLffi1~o vor m.aÍionila. ]1ruitme !foi o se
gum::bo. 

INias rwSSJas Co!IIJlllllildad~, o che-fe 
tem que ser -e&tffilo. Um bom ohcle 
(lqu1val1e a wm bom amhilffl1!Je. Se 

e1e é :firaoo, há daooça na ÜOniillnli

·da!<fu, doença que 1eva 'tempo a sa
r;ar. 

fOésa.r está. oom o lil. 0 ·aillo às cos

I!JaS. V<e~io para nós a!inda Mbé. Ho~·e 
tlem. VÜin1te .a:nos. 'Dem agona uma 
~d·e reSpO'D.SalbilliJdJa·dle ! É 'bam sen

t i-da e da:r o seu mclthar a10s seus 

irlmi\los. Ou•llros já assim :&izwwm .. A<Q 

O !César, que 1vew pa;m nw érru!Ja bébé, 

hoje é o tnovo chefe><Jooim'al klo Lar 

do Gaiato d e Setúbal. 

mesmo tempo é um tr:eámo gra:nde 

P'!IJ.'a a vilc1a. 

IÜ OésBil' e o~ oultlros [Jem!brem-S!e 
que a boa ohetiila powp.a oolffl'.gji<as aos 

mruis responsárv.e'is pe<.Las n<QS9as Casas. 
Q l!re eles si:n nam, arrud!a, qlllle devem 
se,r rum 'bacaodinlh!o civemeus. Somos 

ruma oolmei•a orud:e nado.s são olbrl6i· 
ro - ; onde a ca•da um cabe mm ho
cadi!.n,ho da sua oon:t!in·wirdia.de. 

Ernesto .P.iT!Jto 

TIJ'IIl!l a .fii!Jha mais vdlMna pdl.a 
mão. Terá seós lllnOS? Ellia não 

olllha mui't!o ·de tfz1enlle - '00<111lpllex,a,cLa 

'P'~los tomlbos dia vü.dJa; oom a fia~e 

t8.l'ltbém mamcadia p·eiLa cLar. «Preciso 

d' a levar à médico ... » - e6o1areoe o 
pai, lq'lre j·á :blj!Ja'Via ál>OOO!l' pdl.a boca 

!fura, ronda .qwe nruo esi~ÜVIesse emlb:rWa
~do. 

-'tá a ver o tempo-... ! 

- OhlW.a mmto nooessá'l'Íia ... 

- tM as não posso trabalhar. .Pre-. 

cisava que nos botassem 'a 'TrtJo. 
Em cmsa, looo temos nada wros ifilhos! 

[É ll.lllll oaso diiifírdill que, por mwis 

!Vlol\ ta:s que se dêerm, 'POO' malis qll!e a 
gJell1lt'e fiaça, a•p•arlffl1t6Illlffll.lte lOS resul•lla

Kios são nulos. E se cruzássemos os 

os braços - 100mo se.cila ! ? ... 
- Se v., hoje, não botarem a 

mão-.. 
!Oorto.a a voz ! Enite~nde.mos. QUJem 

illiillda n<eSba v.iJdia, ·ao senviço dos Ou

,tl'IOS, mw seria não oomprOOil.Jder 
rruq·uda QIT11.ieaça em •to d,a •a ~wa ex ten

sãJo. 
IA orill!Dça, .d'dliho5 tinistes, dilt!a 

I()( pai oom dtwer p•ll'llavr.a. Irrnagerrn 
d'lwrepelwr! É a respO'S'tla ld.as vrti-

mas ... 

- Não rtenho que lhe~ 'lia;r! Não 
tenho 'Mm ·dent:ro da po11tJa! A mãe 

!fPJ:nbém '!I-ão prà I/17Jais •pequeTIIino, q ' o 
peito se·aa P'Or não ~er que come·r! 

6 , hiO!IDJem ! , nãio ih~a! Ollhre 

pe1os seus !fiill:hos! ... 
Agora... vejam se nos acodem. 

Dri·ruheiro, não. Não senhor ! 
V amo mas é dar-vos ·dJe oo.meT. 

iPI8.SSamoo ,recado ao meroeeiro : 
-V. oorulreoe F .? 
-Conheço . .. 

- Fo11ILeça-llb.re... Se,gJU!e um billh:e-
·te pãra oonillinnaç.Wo ... 

'M1wnJuimenrt:os p a:na uma Sfflii•IllllJa! 

iGomJO gosba,['Í·arrn•os 111.ão rter d·a do 
o lbhlheite - qwe nãio é vale ! OoilllO 
•gos~aáamos qtre, IJ1JO m'elroe>eii.ro, ele 

acas..ce do bdlso o 'P're'C.iso e ruiUl!guém 
soulbesse a pro'Vit'mi&l!CJ~a rdos va:l!OreS 
- P'alia malioc di·gnllidB!de Ido Homem! 
fNão 1pôdie ser, ;por VtÜa dJa tffllltaçãJo .dlo 
vinho, da •miM·g'i!n·ail~drudle ... IEJm pri
mcill'o 1lu1gJa:r, ra genlte prolcuTa ,defun
der os iF.raoos; mwi& ali'll!da os i'll!doon- _ 

llles, .os dillhoo, ;pa.ra tdhegarm{)S ·ao diim 
se dheg.armos ... 

'Ü ·dú•a foi pll"à romaria! 
A mãe de ~ai.to ri•lhos e.SilaJV:a à 

palita e, mail n10s vê, exu11la d' •allegu:ira ! 
<<A gente vê.se p'ra dar .pã;o a todos 

eles ; a gpe11!te vê-se ! Es tá Pudo pela 
hora da morte .. . !» 

IDei.xJamos l1llla quota pB1I1oo da par

tillJiha dos ll<OSSIOS lcitQolieS. 
IEiia me ma ill•OS ileva à mn11adi~ dia 

Ma.dJnüna - r.erenirdia na ú'l.,rii ma redli

çwo - que nos recelbe dl101lh·os mar 

~reljrad!oo . 

- Ai! q~ozu não mereço tanto .. . ! 
Mostra a casa, n inlho o:r:dJenado e 

J.ri.mpo por suas mão J:1 sequidlas. 
- Olhem prà tecto ... ! 

- Um d!ia a~oorda oom 'Ü esnuque 
llla orubeça! 

- Adiei , é (J)SsVm ... Ccrsinha de pro
lhes ... 

Su..;pem"o da pal.'ede vellha, é um 
II'osár.iJo monurmentJail! Não fa!itJa.m 

tf.i1oo·üS iU 'l.rres fflll j.a.l1l'as e jarri'llas. 
Vê-se aili 10 de d!o rda mu~he.r! <<É casita 

de pPolbe », m1~ «tenho-lhe muito 

amor» .• 0Ia se nã'O ! 

- V ern,hllim 1à coziJn.ha do foma ... 

r'frudo em ovdlem ! A'~ o fumo -
que é :neú ! 

•- Se nÕJo .fosse e\Site lxcrraquito, 

morria d.-z frio .. . ! 

D eixamos outra pa'11biJiha .d<Qs nos

sos llci'tro·res, ntas mãos ,dieiJ•a - que se 
errguem, n.uma 'lon.ga prece, a'O Oéu ! 

e íÉ V!i'lÍivla. Rlerqu.ereu já a p·en.são 
t<fu soibre~V~iJv6noia. l'i\ã!o salbem.'OS 

quarud:o fV!irá. lP o:die dem'OJ:1ar um, dois 
·a:nos. Não ~e sa:be ! 

O oogull"o <Saoi1all 111.ã{) provê ãmedita.

lllannente. 'É pellUl. ! A situação da Vlliú
va nãro ·pade ser prote~wdia, mas .dden
dli·d:a IIla 1hor:a iprÓprtia, pm rmor dos ~-

1ihiOS, das oarêm.O'ias dia ov:tiarud'wde, 
e 1da sua Ínll!e'gnilda.de morall:. .. 

!Não ba..s1JBii'ia a oor.tiiidãto de óhii•tb lá, 

.para chegrur ~{)go oá a nespootJ1v.a 
pensão? ... 

lEs!ir:a.nhO ê 'qOO, rdo lpOTI to dre vtlStla 

so•cüa•l, e num Plaís de -sociólogos en
CiaiJ'IIla'dlos, o prndhlerrua nãro mj.a sido 

~da equra'Cioo1rudo ·dle ml(lll1JeiÍ.ra prá!ti:-
oa, e;f' caz r • 

V:amos -dar a mãJe à VilúV!a - mais 

U'ffilll.! - até 'l'OOeiber {)S atrlliSaáos; 
supri!Ildo, OOllliO é á'b'vli'O, tO qru.e com

palle a q.uem de d.!treíJto. 

!PIArR'DTIJH)A - tA1Lguer.ilrã10, 1.000$00 
p-ana «uma senh'Ora d()ffi}Jte e neces-

~lla da». 1.500$00 .dJa R·u.a Anrtónii10 
J osé dia .Siil•va, iP10rto. Lame go, 500$00 
para ·«a neoe.ssidade mais premenlle». 
iÉ pr.esen Ç'.a Vli•cenlli!na ! Mi;gallia de 
Oeriras. Oheq.uJe dle 1~lgures e um v.ono: 
a P ·az no ,MurndJo; {) fiim rdle to dias ras 

~guerras ! IP<Or int!JerrrOOéhlio da iGasa do 
Gatliato, em Srunillo Antão do T dj1a!l : 

190$00 de M. A., 2.000$00 de Ma
il'~a F ema.nodla e 7 .ó00$0ü da assinran
tr,e 6691. Dwrib81D (Atfriiaa .do Su[), os 

lhaibitua•is 10 .ramds. BerudiitJa pel'S'.is- · 
ltên oia! Rémanesrenbe de O()n!IJaS, pela 

mã<O 'd'a assi.na'll.te l r265, de J.Jisooa. 
10()$00 da ·a;;:s iTh81Illt!e 7769, dro Port<Q, 

e um lamenllO : ..:4: v.ergonlhosa mig:a-

11ha! A mísetia CIOOlltnihwiçã<Q que en· 

JV1i10 pll!l1a nrada aooga ! » B.asua . qu<erer 
e não po·deT. Vrale mruis alquelle v~ho 
·dlo que ~lle . . E Deus srupre ... 

!Sintra, 2.0D0$00 <<rpana auxiilliM a 
Viúva na cons trução dia sua casa. A 
m1i!nha 1intem.ção é pa'I'tiilha·r Ullllra mti

g~anJhrunJha •da m1wha p ffi1Sãlo de pro

lfussom prrimá•11ila ap'Osem.llírudJa». Quean 

poderá jamais arv.aliill!f a· . ~ll!DdeZ<l 
desta d.fie.I.ita ! ? Só Deus. Está 'llO Li 
<Vro d·a Vlida, quaJ lureilr·o que 'lie'l'< 

111.10 Oéu ! 

Agor.a, IQU'I:rtàs 1.000$00 «dtepois de 
a!lgum s:ilên aio - que nrunca é es 

rqueciunrent<Q». Vêm ·de Lisboa oomc 

<<Si•n.all dJe Vl1dta». PoT .isso, levamlie 
mos as mãos ao Oéu ! A.i.nda de Li ~ 

!boa, meoa;de de VüJLa. Berta. Porto. 
20 oofiltlo de uma Anóruima. e 300$0-. 

da as3in ante 19177. 

'Voellho Amigo de !Duas Igr~j.as (Rro

ma.riz), 3(}0$00. Miais presenÇI!lS de 
S. Mantillllho d 10 Pm1to e Ru.a Antó
nio Gorrei1a c1e Ga.rvail!ho - Gtwia. 

'Üutra vez Porto, Rll!a Eu·g'énio de 
lCiliSL'OO, com <<Uma paroe~a desrin•adat 
à IComerêm<Ci a». .A,madova, ,remanes

cenlte de OO'llltas dta assÍnaill·t'e 2658'1. 
(E re c!hamos com a pa'latvl'a ard~w 

·de um rre.aoveitro dos Po!Dres, dJa. oa-

. rp'irr.ail., presença assídrwa nffltia coluna, 

há muÜx>s anliQs : 

<<~Começou ·11UDÍis U11UL QwccresTTVa, o 
tempo aceitável~ o rtempo 'de Salva

ção, ;no 1dizer do apóstolo S. .Pawlo .. 

É !também o tempo \tbe .ren úncia., rpre

cisannente para qrwe 1eif:a tseja ac~á
vel .e de Scdvação. 

Em primewo lugccr renúncfla ao 

pecnxlJo que rofenxie Nosso S enhor, 

já tão ·ofemdiído - como ip.vÍisou Nossa 

Senhora n;a M ensage111m de F áti11UL. 
Em ~~gurvdo l:ugccr renúncia à par-

te de <beTIJS maten'ais rque nos sobrem 

ou, até, 'que /no•s ifaçccm Jaita (esta 
mw:to mcd..s meritória pe!Jo ·sacrifí

cio ,que componta) .a fooor \(];o l.nnão 

necessitculo. 

Foi imbuido porr esrtJe re<spírito que 

inicio 'U m lnha Pr~tência .quaresmai 

envianJdo o incluso cheque para ,qual

quer necessidade premente ... » 

1Em. nomre dos Pobres, muito ®ni
ga.do. 

] úlio tM oodes 

!DEJSPORW - Thda a pai'te des

IJ>orrlwa, em nossa IOasa, oofreu ,urna 
lhr.eve i!Illle.rrwpção, em espeoi:aà o fu
iteiborJ., p-ois de momeDitJo 'é a parte 

mBiis -aativra do Despo.:t1no em nosoo. 

A·Pdei:a. 
.A p-ava.'lisação roi dfflridia 1810 raiCtJo d:a 

•diÍirercçãlo do Grupo sofrer uma at1neroa

çãl0, qtue Tiros ltev:ou ta tenrnos de ®diiJrur 
lal1gu'llS emoo1111t•ros j á ma:rtoados e r ellar

diaT out:nos, pclo qu1e a;reserutlarrnos as 

ll'lrOSS-as diesclll1pas a. rodias ~ ~UJi!pas 

,ai:fiect.adas. Nra mrdaid:e; o Desporl'O'prara 

ser uma :Desta é p.reciso mui.to trrruba
lbo e furça tdle IVIO'IJ.ill/l!d:e, UBJD'bo d1os 
p11a•türcalllttes oomo <ias 11'6S'ponsá•veis. 

1Esnamos co.n.'Vietnoidos de q.ue, pa11a. o 

fu'turo, •as cO!isas se prooossem oom·o 
desej BimOS - par a be.m de roda a 
nossa Oomu.n;i.d·ad:e. 

IOBRAS - A rresrw'l1ação ·dros edii
dicios da n·o~a Al1deila não ptll!l1Bim! 

Sãro U'l11BS olhras a !f'IIl•dirur e 'OUtraJS 

pvon~tas a oomeÇJa.r ! Ta!l raJot·o le'VIa ·a 

roorbas .a11lerações na n~ iVi:da : a 
rrnudJil!nça de h1abiltação dos ocupan· 
1tes da noSS:a 00:9a 2. E :::mas o:ln,as já 

er-am agura.rdladas há brastl!IITh1re temp'O, 

mas a 111.ossa WldJa é marcaJa ,POr 

muitos probllemras, o qwe lJeva muitas 
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vrerz;es a te1r •cre se reuard!alr ce.ntJos 
ipiLanos. Qo;rurudiO, agurardamtOs que as 

<Oibvas dleoorr.am derutro do rrrueil!har 

lll.lllibWn.te e dedioaçoo. 

10 GA.IAffQ - .Oompl:eoou, no pas

sadiO rua 5 ,de Mwrçro, o 39.0 anriVJersá.

·rio. Foi há 39 ll!nos que ,a prime:i:na 
ed,ição foi escri1ta p e.lo ruosso qruwhdlo 
Pai Améo::iloo. N.a vercLad·e recordlar o 

' 'ptaSSrudo :fiaz-m;os rem.. E é com grta.n-

de .alegr iJa.. e satisfação que passo os 

olhos pel].o pl1Í.1Í:leiro númem d':O 
GAJIAID. 

.O :niOSSrQ j10:mal é uma ~lllllde fon

<Ce dJe Vida pana rod'Os os nossos qu~ 
mdos leitores, espa•llhados pclo Ml1.l!ll.

dio inlleiro. E oadta VICZ os ped;i d'OS de 
IBSSÍJnJaltl:l:m ~ão mais :firequ,emrtes ; o 
que nos l16Via a fiazer uma breve paru
sa e pen.sll!r o qure sruo 39 an oo de 
pulbll_.ircaçãJo ! 

rDeS€1jamos que O GA'IKDO oon•ti
.n'Ue a · ser uma foruoo d:e Vi:dla p.wr.a 
•tJod•O'.s os ruossos Je'it<Qres. 

'V]Stf'.AS - Voltlonl a estiar entre 

nós o ,grupo de •am i ·~os de íP•igailrlre 
úPtoJ:<Vo) , sempre em grande :fesna, 
'POlis já vem oondio há'hl'•oo t.odlos os 

rrunos. Mas, esltle a.no, o reoor•d fui 
lbatlirdlo, pelo que mwi•tJo a•gt18:de:oemiOS 

o orurí:nlho qJure n.os dediroam e dlese
j,arnos a todiOs anui•nas fu1ircid,acles. 

lAI:NlDA A NEV!E - O.s n~Õ'es ter

'm.lilllanam e é ail tura de reoordar maÜs 

uma foto tii1a:dla p:or vávios .rtap.azet>, 

enltre et1 o ZaCJo - unu•~to d e~diowdio 

à W!IO·goaf!ra. Reoord1arnos os hellios 
momeruros pa.ssadtos en tne as maTavi

ll:ba.s q;ure a n!6Vie n.os Olfere c:eu. iE: 
1pen a-mos que oorá uma gran-de re

oordiação doo hoos •momrenltos qwe noo 

dfierece'l1am os nevões que oobTioom 
.noda ta nossa hela AJ.deiJa dre Ptaçro de 

Sousa. 

Carlos A lherto 

O Zaco, na;tural ria Guiné, p·reparou 'a máquina fotográfioa. (Jwtru J,,6parou. E 

aí está ele, d'()l/w-s embeve'O 'dos pela br(NI,ca moldura da nossa Aldeia, ~m 

Paço de S()usa; idêntica a outras, nas montanhas suiças ~ pirell!aicas ... 
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c ntinho da 
IQs rva:lores do espíri<to so

mam-.S:e sempre no p;aJtrimónio 
dia Humanidade e itncess•ante
mente o engrandecem. Me.smo 
qtUJe v;aJlores naturai.s; ~a~i!Ilda que 
frutos de uma procur1a sãn.oe
:ra que não .logrou o re.rnno 
·e'Dioaz que dela Sle esper:a~Va -
são luz a il.umiJrualr outros ca
minlhos de bus•ca que, tendo 
em conta os ljá andados, per
mirt:em a aproximação e, muitas 
tveze.s, o ating~ir da me.ta dese
j•adra. Com- maioria de ·razão 
quando se tr.atJa de va~lorles so
brenaturais, todos eles redutí
:vetis à espécie do am~ que é 
o «cQil!traslte» - gam.n.te dia 
eternidade desses mesmos V!a
tlo:res. Assim ·a Itgr·ej•a, consti
:tuída por «pedr.as VlÍIVas» que 
são os homoos peaadores, cres
ce a'bsolutamen:t:Je em JS&ltllida
de por cada actJO de justiça e 
de bondade , port todo o esrorço 
autêntko neste senttdo, de 
qualquer dos seus !Illlemfbros. 

!É reconfortante este ;pensa
mento quando, frequeniellnen
tte, somos tentados a sucumbi·r 
ao ·atropelo de taJiltos fraaas
•S!os, de tantas violêno~as, de 
tbanta mald·.1de que fierem e en
sombram a faoe do nosso mun
do. 

!Não é, pois, de estr:mha·r a 
:alegria ·e a for,ça que reco!bria
mos no encontro de Rapaz·es 
111osso.s, há muito longe da nos
sa .vis·ta - lonjura no temp'O 
e no espaço que operou uma 
purif.ica.ção dos olhares para 
uma reaJ. ,a'prox!imação. 

iFoi o que aconteceu meses 
atlrás, numa paróqu1a do c:on
eelho do Se1ixaJl ond·e ce}ebrei 
-esse domingJO e bive a d.i,ta de 
nee!lCOIIltrlar o Zeca. 

10 Zeca foi, 111aquele ttJempo, 
o mais peqweruino do ' T{)Ijal. Pai 
Aménko ainda o re,feri:u algu-

DOUTRINA 
Se qui•sermos ter sempre 
da~quele mesmo ~pão que 

O COfiVO dle!poSiitaVJa diá
riamente n.as mãos do Profe
ta, JSa:ibamos depositar agora 
do nosso 1pão no seio dlos 
sem-fortunla. 

Nunca se viu o 1usrto 
pedir esmola a nJi.!ll.guém; é 
uma !Vertbde etem,a. O corvo 
vlirá rtrazê-la a seu te~o. 

Só o Bem apa!ga o ma~I 
.que ourtl10!3· d'arem. Na 

economi,a divina não .s<e pega 
em armas; põem-SI€ mãos, a 
guerra estupenda das mãos 
postas, ftazendo o rbem a toda 
1a ~ente po.r amor de DetUJS e 
das almas. 

Senhor! lEu acredito 1n.a 
Vida eterna, Oillde a 

pú~ura dos arvarentos há-de 
diesejar etemam.ente a sorte 
dias chagJaS dos Lázaros. 
Mudam-se as coisas; fitca a 
Vida. 

~·c.&-./ 

mas vezes nos seus escritos, 
me11cê, exadamente, da impor
:tância que 1he .advinha da sua 
ipe!queruez. Os anos pas·S:aram 
e nem sempne fi01ram fátceis. O 
Z·eca saiu a!Iltes da tropa. Vd-

Maria João, de 19 meses, f zlha do 
Zeca, do Tojal, re da Maria Helena. 

Moram em Pcdo Pires. 

'Sitou-11os d~is, UJrn:a vez, creio 
que oasado de :fu'es.oo. IE v.ol.tá
rnos a perder-nos de vista du
mhte muitos anos... qwe serão 
.perto .de drez. 

Qual não foi, pois, a minha 
ls:ulflpresa quando, ,lá no a:ltar, 
o d,isti.."lgud solifi.dente IJlO meio 
da :assemb1eia! Qual não foi 
o c:alor do nosso abraço quan
do, finda a M~issa, o pudemos 
~trocar! 

Atnda esse dua passei por 
swa casa e prometi que, em 
rnarté de now jornada por ali 
perito, inia lá almoçar. Cumpri 
'dom:Lngo passado. Regal1ei-me 
/Com o .seu CM'inho; e também 
com o dos seus, sua mãe, ooa 

Toca o telJe.tione. O <<lN etra» 
atende. !Do outro la'do, 

um senhor pede para o <<!Shiém> 
e o Serafim jantaJrem com ele. 
\Eu mando dizer que não. E 
•ele diz que é o pá:trão do nos
!SO «tRégua». Então, Stim se
nhor, que ja;ntem e que ve
tnham logo. 

Assim foi. A<té me pareceu 
que comeram à pressa. Aquele 
nosso Amigo quis ·vir trazê-.los 
e exp~icar-se. Que, a pr11ncíp·io, 
111ão tinha comprteendido bem o 
nosso não. Que o desculipáss.e
rnas·. . . Soube eu, depois, que 
até um murro deu na mesa do 
rest<l!urante. Um murlro de ami
~ade! Só os Amigos compreen
dem os nossos não ou sim. 

lEu não per·dti um segulildo a 
explicar-me. Ele não deixou. 
:PeçLiu desculpa ... Pois, os nos
!Sas ·vendedores d'O GlAliA TO, 
:pelrus ruas da cida.de, enCOIIl
tra~m o bom e o •maJUJ. Thmos 
que os defender ... ! 

Tj111ha acabado de tomar o 
1Jie'queno-almo.ço e pelo 

Família 
muilher e a famí.lia desta, gen
te simplles e bondosa que quis 
oonV!iver .connosco aquela tar
de, oontagbaidos rodoo !Pelo 
.alfu:ot:Jo deLe que é justo e belo 
- um vailor que eu supunha 
perdido 1e tornei a aahar! Rega
lei-illle com as «:dialbruras» da 
.sua fi·lha em quem o revi pe
qJtreniiJlo. E .tomei-me a reg:atlar, 
!Ila pausa que um scmito deJ.a 
IIlOS pmpordonou, com uma 
tranquilizante ·músvoa de fun
do, a que nem faltou um disco 
de «gregofliano» a matar sau
dades velhas e a sur.preender
... me por uma comümlão de gos
to que estava bem longe de su
pcxr! 

Apetecia-me }untar a esttas 
nottas, carta do Canadá, do ba
hoso pai de uma Anrta extptlo
rstiiVa de .simpat ia qrue os Lei
:tores já conhecem de r8trato, 
tbal oomo eu; e que espero cu
n'hecen este Verão, !SI€ •for possí
rveJ anuir à sua requi-sição de 
<~d01is au três dias cO!Ilnosco» 
para matar .saU1dades (CYtJ. avi
!Vá-las .. . !) e para «e~imir o 
•que sinto e quero dizer, depois 
de tJetr ,s·eguitdo os passos da 
IP.Ossa fi'lha até aqUii: Nós dievia
mo.s ser sempre oriançrus». 

Que traba~hos sofr~emos os 
dois quaJldO ele sentia e quis 
em senüdo diametralmente 
oposto! Mas v:aleu a pena! Viale 
sempre a pena quando 1se se
meia em Nome do Senhor, bem 
ce11tos de qoo a verdade e a 
~fecundidade do amor consistem, 
e só, no amor que Ele põe nos 
nos.sas peqweninos corações! 

Padre Cat'ilos 

corredoc adentro vejo o Rafaetl 
·padeiro. Ele 1a'Ilda na tr.opa e 
há qumtas meses que não vJ
.nhta passar o fim-de-semana a 
nossa Casa! Depois do .a:braço, 
os desabafos. O pai ·úin!ha mor
rido, queimado pelas chamraJS 
que dlestrui<ram .a sua casa. Os 
dois irmãos que já aqui vúve
ram e fugkam, andtarrn perdi
dos na v.adiagem, no rouib'o. E 
e le sofre, sozinho, estes dra
mas todos .. . Só, hoje, nos trla.Z 
o queixUJme .da ;sua so1tdão, 
'Viergoniha e desgosto, nestes 
meses que o .separarem dre nós 
pe•la desg;raça dos seus. E pede 
se aceitamos um daqUJeles 
irmãos... Que bootdade e ;srim
iplidd,ade! Se a vida fosse sim
ples, como é o Roafae,l ... , não 
ttrania, asstim, t-amarl!has dores 
a quem não é .merecedor! Como 
ele sof111e os problemas d.os 
.seus irmã01s:! Eles não meTecem, 
mas talvez nece'SS:item mais do 
qwe ni1111gwém :dre a]gulém q\le 
se doa pD'I' elles. 

(E dói. .. ! 
A t:a.:rtdiJn!b:a, ao l)assarl plelo 

3/0 GAIATO 

I vos Assinantes 
de. « Gaiato» 

É rum muru:lo de genre de 
todo o País e do estrangeiro! 
Não falm.cto, já, de recolhas 
directa!s em Areosa (!Porto), 
por !Padre Moura; e [l)a Vl~gararia 
do Seixal, ,por Padre Cartlos. 
Um mundo de gente! 

No enta11to, há presenças :re
cebidas, via .postal, tão espu
mantes, que não podemos dei
xar de 1as passar a rletra dte 
forma. OSIIlalbruck (Alennanba 
•Fedeml): 

<<Há uns bons tempos ra esta 
JPatte mão .amiga Item-me cedido 
O GAIATO. De maneil'la que 
me tomei •leiror ~ssíduo do 
tmosso» ~om·ai, o qual leio de 
ponta 1a 1POI1i1Ja - sem falhar 
•nad·a. 

A mesma mão !foil ailllda mais 
•longe: :ofereceu>-m.e rum autênti
co !Presente Ide iNatal - nada 
menos que oito rolumes das 
marav<ilhosas edições Pão dos 
'P.olbres, Doutrina, Calvátrio,_ Lo
do e :as Estrelas. 

Aí vai um 'cheque !Q.Ue pode
rão receber imedilaftlameDJte, 
É fPOUco, D;Ias acertarei os pon
teiros !breve: tirei, se Deus qui
ser., com minha tmufliher e fitlthos 
pass:ar 'wns lboniS bocados na 
iVOssa Aldeia, Ide IPaço de 1Sousa. 

ú31Illento só tagOl'la, quase com 
50 'anos, ter dido 1as 101bras !lega
das pelo Padre lA)mérico!J) 

Castelo Br:anc:o: 
<(Já lhá muito que desejo tor

nar-me assina\llfOO de O GAIATO. 
Mas, por desleixo ou ta:lvez 
mais por comodismo, ... , o jom:al 

escritório, vejo o R!afuJel, de . 
:cócoras e com o fato de ma
caco vestido, no S'€'U trabalho 
de aJjuda ao sr. Vieira, elect;ri
cista.. A humHdade tem muit~a 

di,gn1dade! Hoje... :e :sempre! 

Carrninihamos para a Pás
coa. É a nossa maJio:r Fes

ta cristã. A Rlessurreição de 
Je1sus, aJpós a S:ua mo.r1te na 
cruz. {(Vàrver a Festa, v.ilvendo 
o ·i·nes:perado com Esperança e 
if1é na Ressurreição de JesJUJS» 
- 1é .a doU'trina forte dta oo-
muPJidade cris·tã de TaizJé. Em 
[esta, a F1esta! Só pela Fé é 
possível. O i.Jnesperado c8JI'T'e:ga 
a .cruz oa:m a EspeTmça ... Esta 
não deixa viiVel'• o desespero. 

10 mundo de hoje precisa 
tanto desta Esperança que .só 
a 'Fé no Res1suscitad10 é capaz 
de drur! Nada mais. 

Tudo o que é miséria e .so
,friúmento e contmdições t>Oca 
IS·empre o inespex-ado da vidJa. 
iE oad.a um s:e dei:xJe tocar con
IÍO!rme a Vlivência da sua F1é 
n'tAquele que é ... a r:azão da 

!Vinha IPa~aJ.'l iàs minhas mãos 
por uma senhom! 
Agor~ pol-ém, aqui estou 

a \Pedir I<)UJe me con .. sliiderem 
as·SJilllaiD.te desde 10 lplinc!ípio Ido 
ano ... >) 

IStaruta!Ii~: 

«Os rvotos da :madlor paz, co
•ragJem, saúde e 1am.or-para o 
ano há .pouco CODre98!do. 

J'Ulnto IUm. cheqlllie pam a mi
nlha assmatum de O GAI!ATO. 

!Pela · carta j•unta, teserirta por 
um muno meu, vereis como o 
reS!ta.nte !dinheiro lfoi arranjado 
e se destina ·à .noVta assilllat'urn 
(lo querido jomal O GALATO 
para a IEsco[a destes meus 
WJUlilos, onde exerço a função 
de professom. 

1Peço que me acuseis recep ... 
ção do diniheiro envialdo... E 
1escrevei umas !Pailavrinlll!as de 
estímruflo aos meus aJlunos, pam 
que os seus com.çõezinhos 
cresçam no amor, na generosi
dlade, no .sacrifício, mo darem-se 
aos Outros; dons que, irnfe.liz
mellltJe, cada vez •1mdam mais 
afastados deS!Va soCJiedade tão 
matedallS:ta.» 

Esta carfta é um monumento! 
Conüruwam a aparecer ~ei.to

res de~enoont~~dos dos peque
:nJinos distnibtutdo.r~s de O GAI!.A-
1:10, :na venda avulsa; mas 
,resoliVem o problema com sen
tido prático: 

«Boa genrre, 
Segue uma md!gaJlhia destJ.ina.. 

da à ·assinatma de O GAJATO 
que, de agora .em diante, dese-
jo re:ceber ·em casa, !pOis,. mui
tas JV'€Zes, por desen•contro com 
os ·gaiatos ou por IBfazeres, não 
!procuro ·e, assim, não tenho a 
grata opol'!tlmti.tdtaldie de o ler! 
B'em hajam e obrigado.» 

É uma carta de Vii1arl do ::Aa
iiiaíso. 

Há mais in'terjeições: Mdle
!}inhos - <<Fina!lmente CO!Ilse
gui · owtro assimmte jptalla O 
GAIA TOb) Faro - «;Comu
nico o endereço de ruma nova 
assinante... e agmdeço todo () 
bem !Qlllle 10 GAIATO nos il'laZb) 

Qwe dlizer · daJq.uela Amiga, 
de ViSie'll, que, <CIJ)Glr lamentável 
descuido)>, esquece de ass•i!Ilar 
um c:heque e, agora, devolve-o 
<Gnmto sadsfeiJta porque - diz 
- consegui arroojar uma nova 
assinaiD.te>)!? Ele há males que 
vêm por bem! 

!Ficamos aqui, por m'OT do 
·e!Sipla.ço; não .sem d atr wm bre
ve apontamento das ter:ras gail
gadas per.lia procissão: Ãlfena 

~~Ermesinde), .Atko:rodhel. Entre
-os-Rtios, Alhandra, Y.ila Nova de 
IAlP.ços, MadaJenta (Gruia), Car
.rasqueir,a (Lourinpã), Almada, 
SacaJVIém, V. N. Gaia, Loures, 
Odive!l•as, OascaLs, S. Cosme 
I~Gondlomar), Sei:xJal, Coina (!Bar-

Cont. na 4." página 

!Festa da Vii1da sobr1e os domí
n~as da morte. 

Como é dilfroi•l vi'veirl assim! 
Mras só als:sdm ... 

.Pa!dre Moura 



O Lito, d,e q'Uieiill já falei há 
oaroa de tlttl1 ano! quando da 
SUJa Viinda piaJI'Ia a nossa CaJSa, 
1:1em ago'I'!a quatro ·aJillitos. Alntes 
de m·e VJir sentar a esta mesa em 
q!Ue escrevo, tVIi-o coore.r ;aJle
gre, pela :arvenlida ·albaixo. Anda 
qroose semplie de Klr' !feliz,. re
ooboodo .as ·atenções que 1JhJe 
rvão doo. do. 

Quis trarer para .aqui a sua 

cocriida feliz como um to
que de aleg:r:ia nresta minha 
~eflexão. O Ltto, ainda linoons
oiente das difiotJoldades da 
vida, cone sahlsfeiw. Mas que 
V'idia lhe será dada amanhã!? 

IH.oj1e, já é eX'firemamentte pe

sado o horizoUitJe de muitos 
daqueíles, mais velhos, que 
assumem as rea!lidJaides que lhes 
são ofere.ditllas. A duvenrude 
tem neçesshiade pre:mente de 
i!noentivos 
esperança. 

que :a!limen.tem 1a1 
'A :siltuação hoje 

ofe.Tiecida ao,s jOVIens é esxtre
mam·e.nlte tfall!ha deles. O aspec
oo esooLa;r :tem de!nbro de ,s,i iUIIll 

g11oo.de rws'oo pa·:va ruqueles que 
não tendo 'UiiiDa !Oapaddade 
aaima da médiJa,. andam a gas
lt·ar anos inútillm.ente, sem se 
prepararem profissionalmente. 
Ohegando ta adultost o diplo
ma de aLguns .mos d.e Liceu 
não ·lhes dá quailquer soLução 
!p!'o:fissionall. A ~da ilusória
mente [arrtta qiU'e hoje é ofere
cida ao.s jovens ·é também em 
si mesma. .tmi,çoeira, jâ GI:Ue 
muitos terão 1110 fururo que 
raooi tar oarlê.noias ·a q!U/e não 
estão haibilbuados. '.A f;(l!l1:ia de 
empa-egos, ao f\im e ao · aabo 
oultro tempo negarti'Vo no seu 
oaminhar. Falar :no 'PifOblema 
hail:»mciona'l, para aqueles que 
apesa!I' de tudo conseguiram o 
seu emprego, 'é já um lugar 
comrum tão flagra.ntJe e ~a;ve 

DO 
quando dersej!arem CO!l1JS1:1Ltuia." a 
sua ftamHila, o ql\ie envolJVe a 
.neooositdlad.e de independência, 
d.e oo,ndições ihJaJbitaoionaJi,s 
onde seja 11eal essa indepen
dênai,a. Só o tempo nos falará 
das conse•quêndas que surgi
rão a tlanba.Is famílias que se 
vão .constri.tuindo sem .que este 
grave problema estej1a resolvi
do tSJatJLsfutóriamente. 

Não qurerendo pintla!I' o qua
dro oom iÇJ()res demasiado n.e
gnas, não consigo, no 1entanto, 
out·ras ma.!i.s colooidas; não 1:1am
to pelo que são agora as oo:n
d.ições presentes, ma;s porque 
é extrenro.rrnenrtíe ddlfíoil acredi
talr em mel!homs nos próximos 
tempos . .. ! 

TRIBUNA DE COIMBRA 

Perante e!S!tla probllemátka é 
ccxrn extremo receio que vejo 
a maneiia como os 1jovens pali>S 
vão ediuoando os filhos~ ou oo 
maior ;parte dos casos o filho 
únko. O seu :amor natur.a:l !{)Or. 

e•les, leva-os a fuz;er-llhes, des

de pequenos.. tddiaJs 1as vonta
des; proporoiona!I' tudo o que 
·lhes podem dalr; flrucilitar-lhes a 
VJida - mUii'tas vezes até par.a 
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na Tua ·vo111xm a oantalf. r.Ao 
saJ1r da mesa tinlhia. no bolso 
do 'aJVentall um rgiarro 1e guarida
·napo que querta levar JPiana swa. 
casa. O ma:r.ido não quer" !Viir e 
f\i1oa em oasa soziniho. ELa gos
ta muito do (úar 1e n.unaa faJlta. 

aMm do ·iflazoável! Se por um 
IReig'I'!essei f·eliz e Illa longa . ~ado tesrtemwnha 0 .amo.r que 

VJtagem desejei mruiilto que to- J:he.s têm e Viai d!e encontro à 
das ais casas do IPatrimÓillio dos sede de 'amor que quallquer :um 
IPOibres que !há em Portugal tr1az lio.go ao nasoer, por ou-
,Siejam est.imadlas; e q1ue todas ltro lado, dado sem .conta, peso 
1as 1a1deg·as e .oeleirros que hoje 
!Ilão s·ervem, sejrun .acolhimen
,tJo 'para os que .dele neoessi
rtam. 

e medida, pode beV!wr a que o:s 
fill'hos .aDesgarrn sem .alieerrçar a 

oapaddade de solf'.rimento, :s,em 
eSibrU!turar a vontade, condi
ções absolutJann.ent:e ,indtispensá
veis .pa·r.a fazer frente .aos r~e

veses da vida que a todos, maiiJs 
tarrxle ou mais oedo, vão aJpaJre
cendo. 

Padre A!bel 

Novos 
Assinantes 
de ((o Gaiato» 

lfei:rto ), Mero ~:ns, San.to 
António dos Ca'V1alleiros, A-das-

JLelbres, P!ar.ede,. Tormes Vedras~ 
namibuljall, Jibrnos de AJ.go
dr-es, Amadora,. Arruda dos 
Vinhos, ·AzJinhagl8! de l?-aJiVJa 
(:Amora), Coimb:r1a.. A'lvide 
~Oasoai~)~ Mla1~iral, Amora:, 
Quelluz, Ermesú!Pde,. Perosinho 
(ICartvalhos), Poaai'IiQa, Gondo
mar, SaJbmsa~ Gueifães (Maia), 
Tialvira, Leiria, Ses:imbl'la, Se
nlhora da Hora, Rio Tiiil.to, 
lÜari'!aJPalbelo (!Maoco de Canarve
ses) e S. Ma!mede de In:i1esta. 

Júlio Mendes 

Tão bem !aJProveiltados a:que
l}a 1aJdega e aq:uet1e celeiro que 
•nUlD.Jca necolhera;m frutos tão 
deLLoiosos! Va~1e sempre ·bem a 
tperua quando tl'looamos as coi-

Há taiil:tos vaU.ores desperdiça
dos! 

Feliz 1todo aquell·e q.ue põe 
o.s dons de Deus ao seiVÜIÇo dos m s'mbolo 

·séiJs de estiJma: rpa;r!a dar ·lugar homens. 
'às pessoas. Rec<>nJheoor que as 
pessoas são @. glflal!ldie Via!lor que 
vale a poo a estimar. 
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s1ao dJe lpa.rtHha com teiles. 
Eis aiguns testemum'hos ·en.

·t&e tJantos, 'ban1tos!: 
t1JDe fado ·o vosso jomal 

tt.az~nos o .pall!pitar de Vida, 
·amas·sada no 1811l10r e des!pren'
d~nto que nelle fervilha. 
Ble me ldá cont~ ll."eguJIM~men
re, de tlainlta!s coisas bela'S que 
são feitas a favor dos despro
tegidos; faz~me tam1ar cons
ciência do meu •ablwgueS~amen• 

to, do meu deb:a-andar.» 
T~o belo! 
IE este: 
tC!QUiero dizer--vos qrue O 

GALA110 continua a ser o con
forto nas horas dolorosas; a 
força nas hOMs de desândmo; 
a allegria nas horaJs de triste
za; e 1a ,abertura ill'as homs de 
egoísmo. Bendito seja Deus que 
taJl dom me deu!» 

ISentiJrnos o peso e 1como que 
esma~3!dos pern.ntf:e tantos e 

Padre Horádo 

d t 
:tão ibe~los testemunhos ... Quan
to, do coração, nós desejamos 
oocar ta•s alm31s e ·caminhar ao 
lado dta multidão de Amigos e 
Irmãos em dlirecção à .Pátria! 

Se a Obra da Rua é uma 
,f.arma, na 11gveja, pela qual o 
'ES!Píll'1ilto de neus wi aos mais 
•albandonados e a todos os que 
oom eles parUlthrum o tpão -
O GAJA TO é a sua voz. 
~arabéns, 'poils, pelos teus 

39 •anos! 
És já um homenzinho! 
tNão há tbdlo nem 'V'elws.. 

Thmhém não ·apa.·reces nos 
gM .. nd.es jo~naJis. Tens que te 
faz,er Cialda vez mais pequeni
no, püiXIue, cada !Vez mais se 
apertam os 'carreiJvos idesne 
mundo. E tu Itens de w .lber -
mesmo nas veredas mais aper
tadas! - onde maJl oalbem as 
aiillgúJS·tlias dos homens. 

Que o Senhoc te aj'Ude! 
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com todlats as forças da no.ssa 
tallma, do nosso ~oração! Mís
·tioa que Plari Amérioo no·s in.-

cutiü - e aconselha e exige: 
<<!Escrevam <como quem reza, de 
maneira que o I(CZé da lettth.a>> 

tim.tendta» ... 

O · mundo evoluiu. Os proble
mla:s d' ontem não são em 1:1udo 
iguais aos d'Ihoje. Rar1a. os pe
quenos embalixadores do Fa
moso já não é o cdbrndor dos 
eUéatlriaos e éliU!tooarros, nem 
o sacristão, o polícia, o 
iho~em da rua que os corre •a 
'POntapé . ou ,com dmpreaações. 
Não! Os bloq!U:eios são douúro 
IP)ai pe. . . E, no entanto,. o lu
zeiro não murcha nas alm•as. 

COLECÇÃO 
·EDITO·RIAL 
DA CASA DO GAIATO 
PAÇO 00 SOÚSA 

Volumes da auro!Üia d1e P.ali Amér-i'oo: 

l. lP .ÃJO DOS iPlO BRJES 
11.0 ·volume (4.a edição ) 

2. tPÃIO DOS PIOB'RIFB 
2. 0 VlOlwne (4.a edl.i.ção) 

3. iP ÃiO D'OS POB RJEJS 
13.0 Vldlntme (3.a edüção) 

4. OBRA IM RJUA 
>(3." ~d·i'ção, 'aotuall:izada, no prelo) 

5. IJSTO É :A OASA DIO GA'IWIIO 
1.0 volume (2.a edú.ção) 

6. IST.O É A CASA D.O GAWATO . 
2.0 v~ume (2.a edüçã.o) 

7. IM!RJREIDO 
·(2.a ~<1içã'O - ni()VIa recoil.ha e 

se.I.eação de ·te:Jdtos) 

8. OVlO DE QOLOMJB!O 
(2.a ediçã'O) 

9. V11iAJQENS 
(2.a edliçã;o 

i1!-UllielliÚ81dJa.) 

1'0. DOUirR.IíNfA 
ll. 0 voil u:rn.e ('2. a edlrgão - au · 
men1l81da) 

il;l. OOUPR]N(A 
i2. 0 volume (!La ed!i.ção) 

12. OOUDRllNA 
'3.0 wlume ( ·1~a oo~ção) 

13. SUBSliDJOS 
'IJU[)O 00 
P!EIDAJOOGiliOO 
A!MIÉRIOO 

\PA:R!A. o !ES
IPE!NSALM1Ell\TO 
00 PI.AJD.RJE . 

nr. ]IOão EN.amJge]Jst.a Lolll'eliro 

14. ~OAiLV'.AJRro 

!P.a<ke Batptiisba, 

1'5. A \PORTA ABiEm,'llA . 
a?1EIDA!GOGllA 00 P M:mE AJMiÉ

!RlLCO - M2TOOOS E1 VIDA 
Obra oompii1ada por MMiila P.a'l
'mliTia de iM.onalis P•into Dw8Jllte' -

' esgocada 

16. O IIJOtD:O E .A!S ES'llRJBLAS 
Prudre Telmo !Fem'az (2.a e<Liçã'O 
- ruumenrtl8ida) 

Não pode m!Urohia;t.1! O Mensa

g·eir.o doSJ prolbremas da Rua -
O GAIJJA 110 - segue prà rua 
com a For,ça de sempre; 'Seija 
pe'la mão doo Rei1Il·a'1das, rej,a 
pelo coroeio. Re.cebemos tan
tos ass.ilnm't:les novos, ddá:vita
mente! ... 

O GAMr.rO não fiaz poesia 
nem jomali'smo nem liter,atulfla. 
S;lo aJ1mas que comooicam, que 
partHham; que em ft.nguagem 
IPrópilia anse·iam por um M!Ullldo 

MieJlhor. ELe é o que é,. sem
pre ,peq.uellliiilo, e :apenas com 
uma ambição diVJiiila: mosttma: 
1a10 M1UII1d.o outros mundos ... , 
que o:s homens ignocam ou fa
zem por ig•norar, 'COilll:O parte da 
Vlrda de cada um no Corpo 
Mí·stJi,co de JesUJS de Nazalt"é, 
Cll!jo · Santíssimo Nome - e 
!Mensagem sãlo Vild1a e 
Redenção para tod.a a Huma
njldade! 

Júllio Mendes 


