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Ai de nós, diante de Dezu, 8e a ~Wssa vida for somente o afã dO$ bens e de 
nós' mesm();, sem a mínima preocupação com os Outros - particularmente com 

OS que sofrem (sem VOZ ••• ) a miséria MS pardieirosJ 

A Q ORA 
· tcEnvio, humildemente, a 

minha oferta, creia-me. ~Peço a 
Deus me ajude a ser mais 
desprendida ainda - pois que 
não é fácil ser-se feliz, só por
que os nossos filhos têm pão.» 
Diz uma mã-e e é com este es
tandarte que hoje começamos 
a nossa procissão. Tem razão, 
minha senhora! 

fazem clarão! Outro grupo, 
atraVIés do Espelho da Moda, 
Rua dos 10llérdgos, 54 - Porto: 
A p.ropósilto: aviso os nossos 
leitores qu~ ele reabriu, de 
novo, e, apesar de novos donos, 
ficou o mesmo dom e igual 

Cont. na 3." pág. 

c<Nem sempre signüica posse 
o verbo ter. Quem tem fome 
não tem nada.» (iPai AtmériJoo) 

Uma Casa do Gaiato é um 
ipO!Sto de o'bsetwação ímpar. Aqrui 
chegam os ecos, v:itvos ~ reais, 
das mais díspares necessidades 
mater:ia:is e morai:s. Sen_timo-nos, 
com frequência, muito peque
ninos ante os dramas dos nossos 
Irmãos, por nada quase poder
mos fazer ou sugerir cQmo le
nitirvo. Diríamos, até, qu~ a!l
gurrna.s das nossas insónias re
sul tarrn da nossa incapacidade 
de resposta aos problemas pos
tos, tão var-iados e difíceis d~ 
solução. 

Noutros teunpos víamos, de 
quoodo em quando, os nossos 
escritos cortados ou, de tal ma
neira deformados, que só havia 
ruma solução: vin!gar-nos fazen
do o bem, OOiii'ando os dentes 
e .procurando resolver à medida 
das nossas p:ossilblilidades as 
questões postas. Hoje, em 
nome da Hberdade, há quem 
nos queira sillenciar. Puro en
gano, que enquanto tiv.ermos 
forças, ninguém nos calará e, 
rilll\llito menos, nos conduzirá à 
passi'VIidade. 1Fazer algo em 
favor dos nossos Irmãos caren
ciados é o nooso fimlle propó- · 
sito. 

Dizer que não há fome neste 

Pais é pura desfaçatez. Não 
dizemos já fome qurulitaJtiva, 
que esta gmssa em la:rgas ca
madas da papulação e, tanuo 
mais, qua111to menos recru:rsos 
dúsporúV'eis houver. Comer car
ne, peixe e outros alimentos 
basilares não é acessírvel a gran
de número. R.eferimo~no.s, so
bretudo, à fome quantitativa, 
à maneira da ração de balastro 
de carácter pecuário, pel'llllita
-se-nos a ClOilllpa.J:IaÇão. Nas zo
nas degradadas dos grandes 
centros, soibret:udo, fácil é cons
tatar o referi.do. 

Pelas nossas portas passam, 
com frequência, esfomeados. 
Nunca 111hes negaremos o nosso 
crolldo. Melhor ou pior, deLe re
parti:rem.os sempre, sem que 
façamos q!Ualquer aila.rde disso. 

No outro dia recebemos qua
tro oriooças da Musgueira, dos 
dois aos onze anos, vivendo 
com uma mãe jovem numa es
péde de tenda, ao frio e s~m o 
mínimo de condições hUJinanas. 
Dlllrante o período mais agreste 
que p-assou, uana delas, coan 
oito aliOS, apanhou um resf·ria
mento e teve de ser conduzido 
ao Hospital. No cam.inho inqui
riu do motorilsta se voltava de 
novo para a Casa do Gaiato ou 
se ia para o bairro donde pro
V!iera. Interrogado da ra'zão da 
pergnmta, só disse: cd:u não que-

,Ai de nós, diante de Deus, se .-------~-~---..L------------~------~~~--~-.....,-, 
nos contentaJrmos somente com 
o pão dos nossos! 

Ai d~ nós, s~ a nossa vida for 
somente o afã dos bens - e de 

mós mesmos - sem a mfnim.a 
.preooopação com os Outros. 

As suas palavxas são Evange
lho. 

·Logo a segui.r, esta bandeira 
,f1Iorlda: «Nunca tuf rica, pois 
tenho Ni!Vfdo com o meu orde
nado e CJiiei dois fllhos. Mesmo 
. assim há sempre uma possiblli
dade de ajudar os Outros mais 
-carecidos do que eu - quando 
se me com um ,fdeal em espí
rlto de pobreza. Com estes 1 O 
fazem 73 contos>>. .Assim é e 
que o Senlhor a a1ude. 

Pr-esente, «para um caso mais 
. aflitivo dos Autoconstrutores», 
Arnnanda Pereira com dez e 
ma:is dez. Helena, de Oeiras, 
com outros dez. E Maria 
.José com mais um. Miga:1ha 
para a «Casa de Jesus Miseri
-cordioso». Vem a se~ui:r um 
grupo grande de Anónimos com 
velas acesas. Muitas 1uzinhas 

(fE, agora, quem vai dar-nos 
de comer?!» Foi assim que se 
despediu de mrim um vellhinho 
que perdeu tudo o que tinha. 
IA suaJ aldeia foi queimada na
quela gu~rra medon.iha. 

Trouxe oom.i~o as palavras 
daquele velhinho. Falou no 
plulflall. Eram tantos, tJantos ... 
os que semanalmente busC'aiVam 
a comilda ao redor da árvore 
grande que se chama manguei
ra, meSI!l1o ao :pé do que foi a 
nossa Oasa do Gaiato de Ben
guela! A árvore ficou com os 
seus braços compridos, ao jeito 
de quem aibriga os que perde
ram o teoto e ab-raça os que 
p.roouram pão. 

Esta átrv'ore lembra-m~ a Igre
ja. A L~eja deve ser assilm. Os 
Pobres procuram a Igreja como 
os fillios se ag.arram às saias da 
Mãe. A Lgreja é Mãe. É o nom-e 
mais bonito. É preciso que seja 
Mãe. Que grande responsabHi
dade! Numa oasa de fwm11i.a 
nada e ninguém substitui a Mãe. 
Não tem descanso. Está sempre 
de serviço. Ela intui. Aditvinha . 
Vai ao encontro. Não espera. 
Actua. Não des·espera. É a CIOtn

fiança em pessoa. Junto de1a os 
filhos sentem-se bem . 

Ao escr-ev•er estas linhas, Lem
bro-me daquela cena do Evan
g.e1ho de S. João (2,1 e ss): O 
quadro é simples e mUiito hum.a-

Por 
P .e Manuel António 

no. Jesus aceita partiilihar as 
alegrias dos homens. Maria, a 
Mãe de Jesus, foi cxmvidada . 
Os disCÍlpulos, tamib'ém. Muioo 
atenta ao desenrolai' da festa, 
a Vi11gem intervém para ev~tar 
a tristeza dos noi:v'Os. Nm~ 
lhe diz pala!Vr:a. Ela toma a in:i
ciaU.va. Provooa a intervenção 
de J,esus. O problema fka resol
viklo. Assim a f>g;reja. 

T::rou:xe comigo, sim, a per
gunta daquele velhinho na hora 
da minha despedida de Afr.ica. 
Pergunta que é f·eita à Igt1eja 
onde quer que virva. Que a Igre
ja, desde a Caib·eça até aos mem
bros, em cada comunidade, seja 
a Mãe que os Pobr.es procuram. 

ro voltar para a Musgueira, que 
lá passava muita fome». O mais 
velho, de onze ooos, qu~ não 
queria nada com padres, todos 
os dias nos vem oumJprWm.entar 
efusivamente, sinal de que tem 
a ba.IiTilguinha oheia ... E, como 
escreveu Pai Américo, é verda
de que <<quem tem fome não 
tem nada»; agora, com o estô
mago oheio, já tem alguma 
ooi:sa. Era bom que os nossos 
homens páiJl:iros, em vez de 
perderem o tempo em questões 
de lã capr.ina, por meros inte
resses pessoais ou de grupo, 
deixassem de ser «sacrificados» 
e se d~spusessem a servir devo
rtadarrnente os malis f·racos. Não 
acreditamos em messias, com 
m minúscu~o. ou em persegui
dos ou oomtplexados por fan
tasmas. Aooeditamos, sim, na
queles que dão o corpo ao ma
nri.lfesto, sem eSpaMentos ou pre
tensões de grandeza, e que se 
apagam ou diluem no trabalho 
em farvor do Próximo. 

Que a Iga-eja, na Hnha do 
Mestre, atraiV'és dos seus Bis
pos e demais 11nembros, seja 
sempr·e comprometida no ser
viço dos Bobres. Que iodos te
ruhamos ;coragem para denunciar 
as injustJi,çars e vi;ver apaixona
damente os proMemas dos mais 
enfraquecidos, sem ostentações 
ou inibições d~ q'llla:lquer espé
cie. Que servir seja sempre Q 

nosso lema. 

e PaJSSOu um dia destes o· 
centená.trli'O da excelsa fi.gura 

de Padre e de cidadão qu~ foi 
o Dr. Luís Lopes de Melo, nosso 
saudoso Mestre no Liceu de 
Ooimbm. Ali nos dri.rigimos, em 
ramagem, como preito de sin
cera veneração, por q.UI6lll, apa
ga:damente, passou uma vida 
intei:ra a servk os Homens e, 
em parli'cular, os mais despro
rVid.os do mínimo essencial. Não 
esquecemos, para lá do mais, 
que o Padre Mclo foi grande 
amigo d~ Pa'i Américo, por 
quem este nutria a maior con
sideração ~ o mWctmo re~ito. 

e ReLemlhramos que a venda 
d'O GAlllA TO vai acabar 

nas ruas ou igrejas de Lisboa. 
iPor is:so, caros leitores! não se 
esqueçam de se fazer assinan
tes e de mandarem os respec
tiiVos endereços pelos pequenos 
Vendedores do nosso jornal. 

Padre Luiz 



2/0 GAIATO 

notí[iDS 
do [onferi!n[io 
di! Po~o de 5ousu 

e Uma I't'lCOVeira dos Pobres que, 
no lugarejo, é apoio dos 8CJB· 

-apoio, voz dos sem-voz, já nos tinha 
dado sinal: - Há pràqui um caso de 

miséria. ( •.. ) Temos d'acudir ... ! 

Faz o relato à sua maneira, na cal
ma hahitiual. E suplica, delicada
mente: - Temos d'acudir ..• ! 

Que não fosse mais, bastaria o gri
to d' a:larme da recoveira dos Pobres I 

T~ata-se de um casal jovem, com 

horizontes sombrios por via do desem
pre,go; novos Pobres que são um sinal 
de contradição neste (final de) séoulo 
marcado por extraordinários a vanç.os 
tecnológicos - da energia atómica à 
cibernética, da conquista do Espaço 
à sinistra guerra das estrelas - em 
preparação; mais as danças e contra
danças da vida sócio-económica, onde o 
Homem, às vezes, não é mais do que 
um número. Os novos Po'bres, além de 
sinal de contradição, são a falência do 
progresso q.ue belisca ... o Homem -
feito à imagem de Deus! 

A mulher e mãe chora a sua des
graça, dos seus, com um tfi1ho nos 

braços: 
- O meu marido está desemprega

do. Não arranja traballw! Além deste 

menino (olha para a criança com 
doçura e amargura), temos mais outro, 

também pequenino. Só prà renda da 
casa vão sete contos e quinhentos por 

,. ' mes ...• 

IPor força de um conjunto de cirouns. 

tâncias, nas horas sombrias, as Mães 
eom letra maiúscula suprem a falta 

Apoia-me 
APwa-me 
Quando frente ao turbilhão 
IDa vida fugidia 
Eu não experimento nenhuma 

[ sensaç.ão. 

Aipo ia-me 
Quando perante os problemas 
Do m~u semelhante 
:Eu sou um ignorante. 

Apoia-me 
Quando encaro com a paz bombardeada 

Dos campos, das pessoas e dos rios 
E nada sinto. 

Apoia-me 
Quando estou desfi.gurado 

Como um cão raivoso 
tPor cansa do homem desastroso 
iE não encontro, de ~pirito outro 

[estado. 

Apoia-me 
Quando vej o os golpes da solidão, 
Dos operários que sofrem 
E não tenho compaixão. 

Apoia-me 
Quando ouço o triste ohorar 
Dum lindo menino 
Que v1u morrer a sua mãe 
Nas mãos ~mpiedosas do inimigo 
E não consigo chorar também. 

Manuel Amândio 

de coragem dos Pais e são alavancas 
que evitam o completo desm()ronar I 

-Acudam à nossa miséria! Acudam 

os meus filhos ... ! 

Aquele que trazia a{). colo, bem cin

gido ao peito, dava fé das súplicas da 
mãe: - Acudam os meus fil/ws ..• l 

Foi logo. Como, quanto, não impor
ta I Aoudimos na hora H - como 

recoveiros, liam!hém, dos nossos Leitores. 

A Oaridade é .universal! 

!PARTiiLHA - Assinante 32905, de 
Nova Oeiras, 4.000$00. Baguim (Rio 
Tinto), 750$00 «.para a Viúva». Emília, 
da JWa da Boavista, Parto, 200$00. 
cUm amigo de sempre», do Fundão, 
1~00$00: «Mensalidade do corrente 

mês de 1 aneiro». ,Persistência! Mais 
persistência: «.Avó de Sintra>>~ o dobro 
«porque o pão encareceu bem» e temos 
de nos <dembrar dos Pobres». Assinante 
75GS, de Nau.gatuk Conn, América do 
Norte, dez dó1ares. Manuela, da Rua 
ÁltVaro Castelõ·es, Porto, 2.000$00 'Para 
serem em'Pregados «.no que melhor 

acharem ». A Caridade oústã é assim 
mesmo! M. G., do Porto, «:uma parte 

do seu primeiro ordenado>> . Só Deus 
sabe o valor desta oferta no Banco da 
!Providência! Um remanescente de con
t~s com O GMA'tO, do assinante 
3·3:59 que aparece várias vezes ao lon
go do ano. M anuel, de Braga, no 
aniversário do falecimento do pai, 
«com a oferta do costume para as 

Viúva.s>>. Marinha Grande, mais um 
rremanescente de c{)ntas com O GAIA
TO e a EJditorial e um hino ao nosso 
querido ·Pai Américo : «Quem praticou 

a Caridade, a 1 ustiça, o Amor em tão 

alto grau, não merece out ra coisa» 

- a sua heatifi~ação. Não importa 
quando - a nÍtVel d'1greja - na 
medida em que já goza plenamente o 
Oéu nos braços do Pai Celeste. E é, 
cada ;vez mais, o nosso apoio - o 

nosso in tercessor! 

Assinante 14708, de .Minde, 2.000$00 
«para ajudarem a resolver algum dos 

m uitos problemas>>. Assinante 25199, 
de ,Carvalhosa (Coimbra), «um resto 

de contas>> para a C onferência. «Uma 

assinante de Paço de Arcos» aí está 
- como habitualmente - com «a par

tilha de Janeiro e Fevereiro» e «sau

dações f raternas» que retrib uímos na 
mesma proporção. Assinante 20856, de 
Espinho, um cheque «da minha con

trib zâção para a Conferência, referente 

ao primeiro semestre de 1985. ] unto 

mais um pouco do que o habitual para 

acompanhar a injlaçiío». São assim as 

almas grandes, 'Preocupadas com as 
cHrências dos Outros - dos Pobres ! 

«Uma triste», da Capital, manda um 
cheque e diz : <<Novo ano começou e 
as necessidades continuam a afligir os 

Pobres. É preciso ajudar! Aqui estou 

com uma «migalhinha» ... Q-ue Deus vos 

continue a empurrar no vosso trabalho, 

com saúde e coragem». Naquele tem
po, os Apóstolos agiam desta forma, 
com o mesmo o.bj·ectivo, não só para 
a saúde espiritual das comunidades 
nascentes, ·coano para a perseve
rança e difusão do Reino de Cris to. 

Por intermédio da Casa do Gaiato de 

Lisboa: 1.000~00 do assinante 21742, 
da Capital; e metade da assinante 
23404, da Damaia. Alto lá! Passa agora 
uma Empregada doméstica com <<:mil 

para a Conferência e queria que 

rezassem urna Avé-Maria por alma da 

minha senhora, que faz agora anos de 

falecida». O sentido de Justiça, de Fra
ternidade cristã da senhora mancou 

fundo na alma da serva I Um qua
dro tão belo, tão oportuno, tão oheio 
de doutrina neste Mundo cheio de 
guerras, de injustiças! Durban- Alfrica 

do Sul: <Os meus habituais dez rands 

para ajuda de quem mais procisar». 

Assinante 4235, de V alongo, terra 
das reg,ueifas l, oom 160$00. Rua 

do Bonfim, Porto, 200$00. Ponte do 
Gôve (Baião), 2.000$00. Assinante 524, 
de V~a Nova de Gaia, iUJil vultoso 
ohequoe e um apurado sentido cristão 
de partiJha: .Se tiverem algo muito 

ur§ente para onde queiram encami

nhar o dinheiro, é favor proceder 

como entenderem, pois eu bem vejo 

pel'O GAIATO que as necessidades 

surgem a todo o momento e de todos 

os lados». 

Ex!pressamente para a Cancerosa: 
1.000$00 do casa'l-assinante 29756 -
testemunhando o Grande Sacramento 
- e 1.050$00 da assinante 17322, da 
iPraia da Aguda. Pois agora mesmo, 
pOT confidência dum vi:Centino, tomá
mos conhecimento de mais um atra

sado da Cancerosa, numa mercearia ; 
e, sem ela salber, arrumámos contas. 
Va i ter uma grande alegria quando 
der fé e não souber donde nem quem 
pôs o calo em ordem. Será mais \Lilla 
hora dirvina, ela que caminha a passos 
largos para o ~u! 

Em nome dos Pobres, muito ohri

gado. 
Júlio M endes 

Paco de Sousa , 

OB.R!A.S - .AB dhras, em nossa Al
deia, vão continuando. 1 á está pronto 
o campo de .futebol. Ainda não pro
cedemos à inau.I§Uração, porq;ue falta 
acabar a reparação do balneário -

qwe não tarda. 

'Muito perto estão, ag-ora, a terminar 
um muro para escorar o novo campo 

de ténis, que será uma delícia I 

GENTE NOVA- Chegou mais um 
gaiato, o Sérgio, de 12 anos, de V. 
lN. de Gaia. Que seja .mais um rapaz 
'Para se formar um Homem útil ao 

nosso País. 

,Como a maior parte de nós todos, 
veio da vadiagem; mas ele aqui apren

derá a ser uma pes oa de bem -
como milhares dolLtros que já passa

ram pelas no as Casas. 

1\f.A TA !Estamos com dois 
caterpillars removendo a terra da mata 
para semearmos pastagem para o nosso 
gado. Estará lá, depois, à vontade, 
em recinto próprio. Assim já não 

andam un para cada lado. 

V:ESITA.t~TES - Continuam as vi· 
sitas à nossa Aldeia. 

As excursões começaram a visitar 
a nossa linda e maraviilwsa Casa! 
Uma excursão de cria11ças esteve, há 
<lias, connosco. E já recebemos not:c.ias 
de várias pcsaoas que nos querem 
conhecer. 

Venham sempre que puderem. Nós 
queremos conviver com os nossos Ami· 
gos, aqui, em nossa Casa. Nós somos 

a Porta Aberta! 

1p ADRE MAJNUEL ANTóNIO -

Ohegou o Padre Manuel António, que 

esteve em nossa Casa do Gaiato de 
Benguela (Álfrica), em tempo nado
naliza'da pelo governo angolano. 

O Padre Manuel António 'Veio para 
nos dar força, para fazer de nós 
Homens. V amos dar-lhe todo o nosso 

carinho. 

Aproveitamos a ocasião para desejar 

ao Padre Moura e ·&O P-adre .Ah~ 

que, fora da n{)ssa Casa, nas terras 
para onde vão, continuem a lutar pe

los r&lpllZ6S que não têm condições 
de vida. E saibam q.u:e os •rapazes com 
quem. viveram durante 8 anos, aqui, 
na nossa Aldeia, não esqueoom o Bem 
que eles n0S fizeram. Tem{)s saudades 
deles, é verdade! Desejamos-lhes boa 

sorte. 

Agora temos é que lutar para q-ue 
o Padre Manuel António se sinta 
bem na nossa coanpanhia. Lutare
mos todos para que isso aconteça. 

!Esperamos, também, que a cruz do 
Padre Telmo e a do Padre Manuel 

António não seja mais dura. iE 
Deus os ajude muito nesta tarefa, à 
qual se entregaram, para nos tornar 
Homens úteis à Pá1ria. 

Manuel Augusto ( «Chin,êSt; ) 

IIIIRII . 
· WSJ:TAS - Tivem-os aqui, há dias, 

um pequeno grupo de peregrinos, com 
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um sacerdote, de uma paróquia de 

Aveiro. 

Vieran1 cá farer uma pequena ceri

mónia - a via-sacra - até aos pavi
lhões dos Doentes. No· fim participá

mos na santa Missa, e eles deixaram 

ofertas. 

O celebrante, disse, no fim, algumas 
palavrinhas aos nossos Doente5, 
at ravés do microfone. Algradecemos a 

todos os visitantes. .E esperamos que 

voltem cá mais .vezes. 

AGRlCUilPlJ'R.A - Na agricultura. 
nem tudo Vl&i bem. A geada queimou 
tudo! Continuamos com a poda das.= 
videiras e a das fruteiras é que está 
um ,po.uco atrasad-a pois a pessoa 
encarregada tem estado doente. 

VAGARIA - As nossas vacas estã() . 

ibonitas, graças a Deus. Têm nascido 
mais alguns vitelos e esperamos que 
n asçam mais. Os pastos é que estã<Y 
um bocado r.uins, devido à geada; mas, ' 
daq ui para o futuro, esperamos que . 

sejam melhores. 

[)ffiPORTO - O nosso pavi1hão 
gimno-desportivo está em fwnciona- , 
mento, há aJlloouns meses. Todos os fins_ 
-de-semana Já estamos todos com um 
professor que vem de Baltar, ensinar : 
ginástica. 1t uma ·grande alegria l (;)-; 
pavilhão ainda não foi inaugmado 
solenemente, mas, quando for, faremos 

urna cróni>Ca. 
<<Palhaço» 

Casamentos 
A roda do ano damos noticia 

- taml:)ém pela imagem - de 
casarrnentos dos nossos Rapazes. 
A imagem entra pelos olhos 
dentro! 

Além da participação - ou 
presença dos Padres da Rua na 
maior parte das certmónias nup
ciais de Gaiatos, irealizadas fora 
da nossa Obra - a verdade é 
que nem sronpre os noivos, 
a:bs<>rvidos na lua de mel, têm 
o au:idado de nos mandar uma 
fotografia do soo g,rande dia. É 
pena! «0 casamento é o acto 
final dos R~pazes da nossa 
Obrru> - como em todas as 
famílias onde impera o Grande 
Sacramento. 

Nós somos uma grande Famí
lia! E, no dia da oerimónia, 
fazemos uma grande festa -
do lutar à mesa comum - a 
todos quantos preparam, séria
mente, o Matrimónio. São 
!horras de muita alegria, revela
das oportunamente pelos nossos 
cronistas . 

No entanto, quanto anais o 
tempo passa, mais oportuna é. 
a palavra de Pai Américo -
fruto da sua interioridade, da 
sua vivência espiritual. Quantas 
vezes nos d·~sse, à lai.a de pr:o
feoia, como quem brinca: -
Depois d'eu morrer é que vai 
ser ... ! Não resistimos, por isso, 
a transcrever wm eXlpressivo tre
aho que lhe serviu de remate à 
notícia do casamento de um dos 

Rogélio Mendão e Pai.Lla casaram em. 

Dezembro 

nossos, j á nos finais da década 
de40: 

«0 casamento é o acto final 
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chama. :P.Odem. poi:s, cOI)timlar 
.a pôr· lá ·as ofe~s. Presente 
João .· ·Fonseca com 18.134$80 
pa,.ra a Autoconstr.ução. E Maria 
Na:za:reth: <ic\ habitação é um 
dos problemas mais graves do 
nosso País, por isso dou o meu 
contributo a algum desses cora
josos trabalhadores,,. João Fll'an
cls·co da Silva com algumas 
~judas para o · Património dos 
Pobr.es e palaiVras tão oportunas 

dos iR.apazes da nossa Obra. 
X1guns fazem actos mal feitos. 
Sim. Tem acontecido. Para que 
é que há-de a gente esconder 
a rverd.ade? Ou dizer somente 
uma parte dela? Se assim 
fizesse, os 'leitores haviam de 
ficar a supor que a Obra da iR·ua 
é perfeita, e isso ·não é assim. 
O que é, não costumo fazer 
aqui relatórios das coisas que 
me desgostam. Basta a desdita 
dos que se têm amancebado e 
as :lágrimas que por isso mesmo 
eucltoro. 

Eles vêm e sabem de mance
bias em redor. De tguais. De 
maiores. IDe grandes. Eles têm 
·Ouvido fazer escárnio da água 
benta e do latim do ·Padre; e 
.igualmente têm ouvido que o 
tal casamento pela Igreja não é 
mais que água benta e latim. 
1sto tudo, mais a natural heran~ 
·ça deles, tem feito com que 
.alguns fiquem para t rãs. ·E não 
são mais, por:que se tem Hdo 
em nossó Lar O ·Matrimónio 
Católico. Ali vem tudo menos 
a água benta e o latim.,, 

JúJlio Mendes 

Humberto e Maria Manuela 

e ami:g~! Ir.ene Pinto, cinco 
mil pará os A!Utooonstrutores. 
Amiga,. de COimbra, com três 
mil. JúLia Soares com trezentos 
escudqs para umas teihas -
tclha!s afbençoadas! Vem agora 
a assinante 19243 com cinqruen
ta mi.l e ccdou graças a Deus 
por me ter feito cristã e por me 
ter ensinado a abrir as mãos 
para ajudar os meus irmãos>,. 

E, . todos os meses, os nossos 
amigos Runcionários da Caixa 
Têootil - Porto. Também do 
•Port-o, o assinante 23824 com 
25.000$00. 

A assinante 4 728: ccEm acção 
de graças, nos meus 25 anos de 
matrimónio, envio 25 mil para 
serem aplicados na Autoeons
trução, agradecendo ao Senhor 
o ter permitido que nunca ti
vesse sentido a falta dum lar 
para me abrigar, como acontece 
a tantos irmãos>). Também pre
sente, com dez mil, o assinante 
27312: cd.eitor da rubr.iea <!Ago
ra», continuando a procissão e 
em lembrança dos que não têm 
a sua casinha, aqui vai, em des
culpa do muito que se gasta 
em futilidades, nesta nossa 
sociedade de consumo .•• » Assim 
é, bom Amigo! De facto, tanrta 
eoisa supérflua e inútil a esma
gar a economia dos lares e da 
NaçãJol ... 

Jâ velhinha, ma:s não falta a 
«mãe que crê em DeUS>) com a 
habitual renda para a famflia 
do Barredo. A seguk, a grande 
amiga da Obra da Rua, Viviane 
G., com palavras ami!gas que 
nos 00Il1So1al!n - e uma ajuda 
aos Autooo!l!Stnltores. Presente, 
também, o Samuel Usque, de 
Viana do Castelo, com vinte e: 
<<Ninguém é bom senão Deus,,. 
Assim é! <cRigorosamente anó
nima, quinhentos contos para 
os Autoconstrutores por alma 
de meus pais, a quem, depois 
de Deus, devo e agradeço o po· 
der partilhar - dentro do que 
foi o espír.ito da sua vida -
com os mais necessitados o· 
que deles recebi.» Graças ao 
Senhor! E a «Casa da Paz», 
de M. M., com cinco e mais 
trinta que faz cento e trinta e 
oito. 

. Vêm, agoxa, os pais e fi1hos, 
q ue dum veliho celeiro fize ram 
a <<Casa de Nossa Senhora da 
Conceição» e se lembraràm dos 
ArutoconostDutores oconi t~llhas 

para dois t e1hados. E a Orist i
na , de Erunesindre, com cinoo 
m il para um· Autocons,trutor 
pob11e. E Laura Marques, de 
Lisbüa, com trinta m il para 
umas tel'haos e unrs tijolos. O 
António Diniz, da Pa•Dede, com 
cinquenta mil e «para que al
gum homem, meu irmão, possa 
num futuro próximo sentir-se 
aliviado». A Mar;ia das Dores, 
da Póvoa do Varzim, doi:s mil 
parr-a uan AJutoconstrutor que es
teja mais necessitado. O assi
nante 30859, cinco mil para aju
da de um telhado. Outros cinco 
mil e «talvez haja uma goteira 
sobre a cama dum velhinho para 
mandar tapar. Não dá para 
mais. Gostava que essa goteira 
fosse também amolecendo o 

A 
meu coração. Gostava e quero 
meditar nisso. Eu sou apenas 
a Femanda>>. A Maria Adll'ilana, 
de Vtseu, com dez para umas 
telhas. A presença habitual de 
C. Crunlha com vinte. A Maria 
~anU:ia, da Amadora, apara uma 
telha com :muito amor e cari
nho)). Que o Senhor a abençoe. 
Alilónimo amigo, da Parede, oom 
vinte. Mais a Ana Rooha, do 
Porto, oom wma telha. Mais 
uma presença para a «Casa de 
Nossa Senhora do Carmm>. 
A Maria da Ried·ade e A. Car
los, sempre presentes com te
lhas e palawas amiigas. Presen
te a <<Casa Deus connosco,,. A 
Condess.a de São Payo com dez. 
Júlia Mendes com vinte. Assi
nam:te 2756 com cinco. Marflia, 
da Póvoa de Varrim, com cin
quet1Jta. .A:ssinante 23415 com 
dez. <C!Para que a procissão con· 

tlnue a andar e eu não me atra
se demasiado, seguem mais dois 
mil pMa a . «Casa do . João e 
JuditJlm . . 

. A ~·sinalilte 25.205 com cineo 
mii. O assinan~ 31909 e sua 
esposa eom dez pam o Patri
m9:nio dos Pobres. Horiência, 
de Allhandll'a, para ajuda de 
tJelhas dos qrue maJis precisarem. 
A á.ssi:nante 21'187,. vinte mhl: 
((15e todos os que podem man· 
dassem uma telha muito me
lhor ficarimn os que não podem 
e necessitam de uma casa». 
Ana Pina, de Santarém, traz 
dois mil para um Autoconstr:u
tor. Ainda a presença de .A:l
bertLna, de Al!buiieira; de José 
!Pereira, do Porto; do assinante 
10961, de Monfortinho; Maria 
Mioe, de Ferreira do Alentejo; 
Jiu<liJth MarÇéll1, do Porto; e o 
nosso amigo Albano Antunes 
com marcos da Aletn.<mha parra 
ajudar a cobrir uma casa de 
ailguém nooesS!itado. 

Para terminar, vem uma 
amiga de Ermesinde com esta 

linda mensagem: «Multo obrf.. 
gada por todo o bem. Não só 
pela Obra em si mesma (que 
é> de Deus), mas também pela 
evangelização que se .faz atra
vés d'O GAIA TO. Esse aspecto 
não é menos importante do q~ 
a educação dos Rapazes. ~ 
bos são ,parte integrante da 
constmção do Reino de Deus. 
E é . esse Reino único e original 
- tão oriJPnal e único eomo 
o s~ Rei - que interessam 
verdadeiramente>>. 

Certo! Só o Reino e o Rei. 
Te~has, casaJS, ofertas e Auto

OO!llStrutores - somente pelo 
Amor e para o Amor. Pelo Rei 
e para o Reino. Quando, des
prendidos de nós e dos bens, 
partilliamos com os irmãJOis -
amando-os de verdade - esta
mos cons·truindo o Reitno, todos 
os dias, cada um de nós, den
tro db coração. 

Para todos, as bênçãos do 
Senhor, neste novo ano. Até à 
próxima procissão. 

Padre Telmo 

ovos Assinantes de «O GAIATO» 
É uma longa procissão! Mes

mo com fa!Lta de espaço, vamos 
rpulblitCaT mais 'Ulrna nota- em
purrados pela Amizade dos 
nossos Leitores! 

O telefone toca. Falam de 
Castelo Branco: 

-Venho pedir que me inscre
vam assinante d'O GAIATO ••• 

Outros, doutras bandas -
sem tempo para nos escrever, 
pela vida agitaoo dos nossos 
dias - resolv~ tamhém., pegar 
no telefone. São minutos deli
ciosos! Sentimos o pulsar das 
aLmas, dos corações! «Há muito 
tempo interessado n'O GAIA
TO, ainda não consegui vagar 
para vos escrever. Agora ••. , não 
resisto mais! Mandem-me o «Fa
moso)). Não posso dispensá
-lo ..• !>, 1! uma voz anrlga, do 
norte do País. 

São cada vez mais os Amigos 
que, diil"ectamente, resol!Vem pe
di·r a itnscrição n'O G.AillATO -
sem o apoi:o de terceiros! 

Cacia: 
«Sou leitor d~ GAIA TO !há 

muitos anos porque o costumo 
receber da mão dos pequeninos 
vendedores - para qu:em tenho 
sempre uma palawa amiga. 
Mas como acabei de construir 
uma casinha e, portanto, jã 
posso dar o meu endereço defi
nitf.vo, venho pedir ,que me ins
crevam assinante, pois não dis
,penso a sua leitura que muito 
me faz reflectir - e nem sem
,pre tenho facilidade em o con
seguir ... » 

VicÜgal: 
<<Já leio O GAIATO há tempo, 

ma~ só quando eventualmente 
o adquiro por intermédio dos 
pequenos distribuidores à saída 
da Missa na cidade de Leiria. · 

Todavia, porque tenho muita 
admiração pela Obra da Rua e 
por todos os que não se pou
pam a saerifícios para qiUe ela 
prossiga na sua cruzada de bem
-fazer, gostava de me sentir 
mais atento à Obra fundada 
pelo Pai Américo e a melhor 
maneira será .passar a receber, 
,regula11mente, O GAIATO ... » 

Que dizer da e~ansão d'O 

OAIAffO entre familiares, ami
gos ou minhos dos nossos 
habituais Leitor:es?! 

Pombal: 
<cSou professora primária hã 

43 anos e hã quase outros tan
tos assinante d'O GAIATO 
que, ao longo da minha docên
cia, me tem servido, muitas 
vezes, el~ e os livros de Pai 
Américo, como gula pedagó
gico. 

Há 26 anos um meu sobrinho 
iniciou as Udes escolares e, 
nesse dia, confiei-o ao Pai Amé
rico, a quem, mruirto justamente, 
se poderia chamar o santo pro
tector dos jovens. 

Para esse meu sobrinho tem· 
-no sido, até agora, graças a 
Deus, pois é hoje um ·bom ho
mem, formado em finanças e · 
gestor de empresas. 

Também confiei ao ·Pai Amé
rico os filhos do meu so.brlnho, 
meus sobrinhos-netos, na hora 
em que iniciaram os estudos. 

E para que possam·, também, 
dispor d'O GAIATO como guia 
e suporte da sua educação cris
tã, agradeço a ·fineza de promo
verem que o nosso jornal lhes 
seja enviado .•. >) 

GOOim (Régua): 

(( .( ••• ) IP.ooi a uma vizinha, 
minha amiga, para assinar 
O GAIATO. DissHne que sim. 
Eis o endereço ..• 

O santo Pai Américo - nas 
c:Ufioo.ldades que têm - vos 
ajude a perseverar. E a mim, 
que, como mãe, sei dar-lhes o 
valor: Sou inulher dum marce
neiro. Já criei quatro filhos. O 
mais novo tem l6 anos. Tenho· 
dois casados e alguns netos .•• >, 

Santo Amaro de Oeiras: 
«Leio O GAIATO sempre com 

interesse e, a té, por vezes, com
emoção! 
~ um alerta para muitos que, 

Cont. na 4.• pág. 

Soru o Joaquim Augusto Bento. Nasci em Carviçais 
(Moncorvo), em 1971. ·Tenho, portanto, trez;e anos. 

Vim para a Casa do Gwiato, de .Parço de Sousa, mais o 
meu i:nm.lâo, p c~- :JiUe a minha mãe era doente mental e meru 
pai fi.cou em u : a com mais três irmãs. 

Aqui, na Casa do Gaiato, sou o <~acieirin'ha>>. Estou 
muito bem. Trathalho na Administração d'O GAIATO e 
distribuo o jornal no Porto, zona do Marquês e nos Bancos 
da Praça D. João I. .A:ctua!lmente estou na 4.11 classe e, 
quando for grande, quero se-r mecânico de automóveis. 

Mando muitüs cumprimentos pa•ra todos os Leitores 
d'O GAIATO, es:pecialmente para os meus amigos. 

Joaquim («Macieirinha») 

' -- ~ 



O Mntfa se não tiJnha despe-
elido a tia do Migu.elito -

que viera :ultimar os preciws 
para a admissão do : S()brinho, 
portador, oom os Sf!US trunão
Zinhos, de um drama muito 
~ande - e já outras pessoas 
a~avam para apresentar o 
seu caso. Eram Ulllla. mãe de 
dnro filliO'S, o mais velho de 
nove anos, e uma rvizinha. sua 
aoompa:n·hantes. 

- iMuilJher nova esta mãe, mas 
dO!m traços fortes de sofrime:n
te ilmlpres:sos no rosto-, que lhe 
dão rum aspecto envelhecido. O 
hlomem dela belbe e gasta con
sigo quanrto ga.nlha, quando 
ganha ... Em casa, a fartura é 
só de .pancada nela e de seví
ci'as feitas aos pequenitos. O 
pãio., esse é o que a -Vlizinhança, 
condoída dos miúd:os, partilha 
com eles. 

Uma lhiistória, i.nfelimlente 
vulgar, que conhiecemos em 
milhentas versões, que ra~ros 
mati,zes distinguem umas da:s 
outras. 

:E'la queria <<arr:uman> os me
ninos fosse onde fosse, para 
tf1ugir ao 'hioanem e -l'legressar à 
:casa de seus pais de O!llde es
pemva arranjar trabalho. 

Disse-Lhe a nossa impossibi-

lidade e que 1havia um _Tribu
.nall de Família :pam tratar des
tes casos e um Curador de 

-Menores pam defender as crian
ças · das agressões que me con
ta'Vam. E que, se nãio fosse ela 
a pôr a qwestão por medo do 
~ ati estava uma vizi
n!ha ••. e toda a Vfizinihança sa
lbedlora daqucle viiver, o podia 
denunciar à AutorMa.de compe-
tente .em favor das crianças iln
dereoos. Que não era menos 
esmola esta acção do que o 
alimento que com elas iam 
repartindo! 

lEias foram-se pouco oonven
•vend{las pela minha sUigestão. 
Que já tinham tentado, uma 
'Vez, e nem oonseguira!Ill fia1ar 
a ninguém que Ilhes desse segui
mento à queixa. Que não vale
tia a pena. 

iFi:q.uei tviste com o des-cré
dilto das IllQssas instituições e 
~e:ocupado com o mar imenso 
de proMemas desta nature:z>ai 
que, sem remédio que os cure 
ou mitigue, se tomam fataiJ.i
dade invencílvel. 

Que serão ·estais crianças, 
amanhã, com as ·carências e 
cr-ueldades qrue hoje s<>fr.em?! 
E como estas cinco são multi
dões! 

TRIBUNA. DE eOIMBRA 

Lembrei-me da alfirmação de 
Pai Américo: ~ mais barato 
evitar crimes do que 51\lStentar 
crhnlnosos». E lembrei~. tam-

IF\ui -me aninhar, mlUJÍto 

longe de Coimbra, em 
'Wlia casita de esmola, entre 
a verdura de choupos es
preitando as âguas do Sousa 
qrue matam a sede às gentes 
da gloriosa Inrvtiota. É um 
descanso forçado, por isso 
mesmo muitíssimo la.'botioso. 

8 Um mu de recordações 
e um mundo de coisas 

vivas passam diáriamente ao 
pé de mim, neste mlirante de 
beleza: IEle é a casa velha da 
escola e a lareira da cozinha 
e as trindades da igreja, 
anunciando à boa gente dos 
campos o mistério da Re
denção. Ele são as fontes, os 
caminhos e as encruzilhadas, 
o musgo das paredes e o lei
to dos regatos - terra bendi
ta onde me nasceram os den-

~· tes mai-los primeiros amores! 

Um grande número de cris
tãos -encheu a S'é Velha a cele
brar o centenário do nascimen
to do Dr. Padre Luís Lopes de 
Merlo. 

Um homem que virveu quase 
toda a sua vida na cidade de 
Ooirrnbra, sendo pároco da Sé 
Velha m:ais de quarenta anos. 
<cUm homem que viveu pro
fundamente a sua fé, homem 
com alma grande de apóstolo, 
homem que amou apaixonada
mente a Pobreza e os Pobres» 
- como afirmou o Bispo da 
diocese pa homilia da M-issa 
rolene. 

Da sua vilia de fé dão teste
·munho a sua oração nas ·pala
was e nas dbras e as celebra
ções li-túl'lgicas. Mergulhava na 
contemplação. 

[)a sua alma grande de após
tolo dá testemunho a sua ofer
ta generosa como capelão mili
tar, aoompan.halnrlo os nossos 
-soldados destaoad-os para a 
França na primeira grande 
guerra, onde foi ferido e per
deu um dos olhos. Oferta gene
rosa sem promoção e sem quéd
qtuer recOill!p-ensa eoonómka. 
Dão testemunho da sua alma 
grande de apóstolo muitas le
giões de estudantes liceais, oo.i
versitários e seminaristas que 
!dele receberam dil'ecção e estí
mulo para as suas v-idas. 

rA. faceta que mais marcou a 
sua vida foi o a:mor apaixona
do à Pobreza e aos Pobres. 
(('Nasci pobre e quero viver e 
morrer pobre» - dizia muitas 
v-ez;es. Muitos testemunhos 
mal'lcar-am esta faceta. A casa 
:humi-lde onde viveu e onde 

morreu. A cama pequena onde 
1 

dormiu quase toda a vida e 
onde f:i·caJVa com os pés de fora. 
56 a longa doença q!Uie o reteve 
até ao fim levou a~migos a pro
curarem uma cama 'l11JaÍs oom
p.rida onde vcio a morrer. 

O seu funeral, com calixão 
feito de tálbuaJS toscas, cordas 
por mãozotas, enterrado em 
campa ram no talhão dos Com
batentes, tran~orttado e acom
panhado rpor uma mulrtidão que 
oaminhou em silêncio e cOIDl 

lágrimas, tJev-e senrtido profundo 
de beatificação. 

As Conlferências Vioontinas, 
sdbretudo as unilversitá.l'lias, ti
'Veram na akna do Padre Meio 
o seu arranque e o espfdto que 
as animou. 

Também a s.ua pwixão de 
amor aos Pobres levou-a a aj-u
'daJI" a construir o elo que ligou 
as vidas de Maria Carolina e 
de Maria Clementilll:a, v.ik:las fiun
didas donde nasceram as Oria
di.tas dos Pobres. Elas a sei!Vir 
a Deus e os Pobres. 

Homem sacerdote que viveu 
na teima uma vi!da breve, mas 
qrwe a vi'Veu em abundância. O 
dia de hoje lem!brou-o bem. 

Mais uma 'Vez recordei 
o pedido que Pai Amér.ilco me 
fez um dia: - Olha Horâclo: 
se aJI~a vez souberes que eu 
estou mal~ leva-me o -Padre 
Melo à cabeceira. Ele é um ho
mem de muita virtude. 

Passado .pouco tempo o Se
nhor chamou wm e outro e jun
tou-os para sempre. 

Bendito seja Deus nos Seus 
santos. 

Padre Horácio 

Tudo fala à alma de episó
dios da meninice, com o sa
bor de on~tem. Mil anos dian-
te de Ti, Senhor, 'Valem tanto 
comowndia! 

8 É um mundo inteiro de 
.coisas vivas!: Ele o mis

tério da vida a germinar nas 
sementeiras, no morrer das 
folhas caducas e nas espigas 
das eiras, escondendo dentro 
de si todo o pão dos Polbres e 
as searas do ano que vem; 
são moças de lenÇOS ver.me
lhos lançados em cruz sobre 
o p~ito, nos descantes das 
desfâlhadas e abraços de es
pigas; são ve1Jhinhas enruga
das a assedar- estrigas d-e 
linho qrue pas-sou nos campos 
em flor 81ZU1, girou no fuso 
daJS rocas, estendeu-se em 
meadas de neve, dobrou-<Se 
em teias finas no ibragal de 
gerações, depois de passar 
pela mão de tecedeiras a ou
vir as festas que lhe trazem 
os moços daquelas redon
dezas: <~qui estão os três 
rapazes,/ todos três de Que
brantões./ Os nossos três co
rações/ qual de vós é que 
falseia? I Serás tu 6 Feli:slbela, 
/Maria ou Doroteia?>> Mundo 
inteiro de coisas vivas! 

e Até parece poesia! Mas 
é vida do Mundot vista 

e saboreada através d' Aquele 
que, pela Sua morte, tudo 
n'Ele vivificou e dá ãs almas 
o gozo de infinita Paz. 

~·-s-./ 
(in Pão dos Pobres - 1.0 vol.) 

bém, daquela OUtt:ra voz que ela- .ict~ enoon~. pa ~~ 
mou no . de.serto., __ a do. Dr. ~ . . a~de' _\nieram:' sao ftluito' menOs 
nardo Coimlbra, fillho, que acei- carecidos aqueles que nos pri
tol\1 partidpail' na vida política meiros dias InOOJiifestam estra
(e morreria no exercício dela), nihleza e ~rimem em lágrimas 
moV'OClo apenas pela paixão da a sua saudade de quem deixa
criança deficiente e das que são ram. Tai!Vez lihes minguasse o 
VÍ!timas do abandono e cruelda- pã10, mas tinham, com certeza, 
de dos seus fiannili.ares. alllgtum afecto. 

Vozes prafié1licas! Vidas que Crianças ~o o Miguel, 
se gastaram ao serviço de um oomo o LúCio, com quatro anos 
ildeal de Justiça e de Amor. Não apenas e desde a ,pritmeira hora 
foram em vão! - cremos. Mas um reizJinho entre t1ós. A mãe 
quase parece ... ! ·deste adorá.iv~ m'paZito an<Ia 

O O Mtilguiel Angelo já veio. lt 
impressionante como uma 

cnialnça de seis anos chega e 
se desprende em indiferença de 
quem a trowre e se ·entrega a 
quem a recebe como se houve
ra com esta conhecimento e 
int·imirlade desde >Sempre. É 
preciso que a sua i~nsegurança 

:foSise clamorosa, para assim 
nascer tão espontâneo e rápido 
tal comportamento de conrfiança. 

São os nossos casos mais 
81Utênti-cos. Crianças que em 
!poucos diaJS constroem iUlllla 
relação muilto profunda com 
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por ignorância ou esquecimento, 
não perfilham a doutr~a cristã 
pondo em prática os Manda
mentos do Senhor Nosso Deus. 

Tenho JUttna nora encantadora, 
interessada ~pelas Obras do Se
nthor Jesus. !Resolvi tomá-la 
assinante d~ GAIATO ... » 

Que dizer, ainda, do grosso 
da procissão- os Leito-res que 
não sossegam, dia e noite, na 
cata de n:o!Vos assin,antes, antes 
sufici>entemen-te preparados para 
devorarem O G.AillATO de fio a 
pa.rv;io?! 

LiSboa, aJSSinante 247711: 
«Junto uma mini-relação com 

os nomes de quatro pessoas que 
também desejam ser assinantes 
do «Famoso». 

Estes quatro elevam para cin
quenta e cinco 10 número de 
assinantes que ultimamente re
meti ... )) 

Antes de revelMmos o peque
no-grande filme dos locais de 
partida da procissão - de 
aJl'gumas terras s&limm nJU

merosos grupos de mãos dadas, 

por !lá e aJbandon.ou-o a wn 
casal idoso por qoom passa!Va, 
às vezes, SÓ para lhes di:zer: 
«Ainda não o deram?... !Dêem
-no a quem quiserem!» E veio 
parar às nossas mãos talmanlhà 
riqueza, sem que os velhotes 
soUJbessem na verdade a quem 
o deram! · 

Que Deus no-los guartle e IQS 

defenda a todo o tempo dos 
in-teresses do sangue -'- qu:e 
eles não têm Olutm Força /pOr 

si, jâ que daJS ~leiJS d0 Mnndo 
pouco ta'lliOiS a esperar!· 

Padre Carlos 

com muito entusiasmo - sa
lieilltaJmos outra oolheità vul
tosa do nosso Padre Carlos, à 
hora das Missas, na 1Comunida
de de Pegões: 56 novos Leito
\l"es! 

Eis a longa procissão: Cami
nha, Barreiro, Moita, Alverca, 
Anadia, Valongo, OVar, Vila No
va de Gaia, üarcarvelos, S. :Aedro 
do Su~. Cl1tn: da Areia (Leiria), 
Bragança, Reguengos de Mon
saraz, .Aamada, Castanheira do 
Ribatejo, Edceira, Amnaimar, Er
mesinde, Damalia, Oeiras, Mon
tijo, Alfena ~rmesinde), Telões 
(~Amarante), Castelo Bran-co, 
Cuoujães, Nogueirn da Regedou
ra, Carva[hos, Ohosendo, Coim
lbm, Portimão, Caparica, Buar
cos, Tomes V-edras, Louriçal. 
'Esta-rreja, Colmeal (Góis), Cova 
da Tailpa, fllha'Vo, Seixal, Olival 
Basto, Aldeia da Ponte, Pevi
dém, N~, Coviahã, Rio Tin
to, Vale Figllleira (Sacavélm); 
muiltos de Lisboa e :Aorto; ou
tTo de Brunoy (França) e uma 
lista da Repúfblica Federal da 
~ha:VVickede,Ukn,Nünv 
Jblerg, Offooba-dh, Remsoheid/ 
Lennep, Hamlburg, Hilden, Bre
men, Dortmund(lDeme e Essen. 

JúHoMendes 


