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41 
O <Eamoso» faz 41 anos. Os 

nossos ;par.abélns! 
INovo ano, um coração novo! 

<cDá-me Senhor um coração 
novo.» 

lEm cada quinzena, u1m rora
_ção !l"enovado: 

Que saiba escutar e pa.rtilhe. 
Que oomUIIili:J.ue o .AJmor e 

seja testemunho. 
QU'e aponte as .ilnJ.jJustiças e 

defenda os mais a!Dam:lonados. 
!Seja hUimillde na consciência 

pl~a de que só Jhe pertence 
se:rnearr. 

!Sendo mensageiro da ~ 
tranSIIÚital em ca~ llirnlhla a in
qUietação; e~ so.breturlo, v'Wa em 

AQUI, 
LISBOA! 

«.As orgias desmoralizam; são 
fontes de revolta e fazem revol· 
tadvs.» (Pai Amêrioo) 

!Duas lilnhas apett1aS para este 
joma1 de ani~Versátio, habit!uai
.m~tte preen.dhiklo com a cola
boração dos Leitores. 

IEm plena l1Ptoca de folia, em 
temlpos de vi~ crise, com 
desequililbrios BOCi'ais e'Vililentes, 
contfrangem-nos o delapidar de 
V'allor€15 e as ()l'lgias mais varia
das. Par~ que vai tudo muito 
bem e qu'e não há diltiiouldades 
de qualque!l" espé!cie. Foi assim 
na passagem do ano, com lata
ções esgotadas em casinos, 
hotéis, restaurantes, sociedades 
recflelatilvas, etc., a preçoo mais 
elevados, de dois mi1 a doz;e 
mil e mais esdlldos por ~
)! aJgOra, nos mais variados lo
cails. As pessoas qu~am-se 
mas não fa11ta o dinheiro. <~ 
Cartnalvaih>, di2Jettn. E é, de facto. 
Para ma!l dos n!OssO!S ~os, 
porém, parece-mos, aiflé, Q!Ue 
este pob!re Pafs é um camaMal ·, 
permanente, a aJVaHiair pelo que 
se passa à nossa vdlta. 

O Os nossos Amigos começa-
ram a enviar, pelos vem:Ie

dores do jornal, -as suas mora
das para passarem a ser assi
nantes d'O GAIATO. Obrigado 
pela resposta ao nosso apelo. 

Padre Luiz 

ANOS 
e~írito de fé e ~a111ça no 
Senhor. 

IFilllalmente, seja fiel ao espf
rito de Pai AunJér.ico: o «escrever 
como quem reza», ser EValnige-
1ho e saiJa a semear. 

T81Ilita semente que cai em 
boa tetta e dá fruto1 

íEis: 
~ o meu evaoJgelho»; ul.eio-o 

de fio a pawo»; (fl}! o meu livro 
de meditação»; «Quando chego 
a casa e o encontro1 fico feliz 
e leio-o em oração»; «Tenho 
uma preocuipação: que os meus 
filhos aprendam a lê-lo e a 
amã-lo». 

Sentilmo-nos tão pequerrllnos 
e lfeldZes pelas maravilhas que 
o Senhor faz por ele! 

Talmblém nós fQmos conquis
tados e vamos com ategtria, 
todas as quinzenas, na corrente 
deste rio. 

!No teu 4ll.• ainwersá.rio todos 
desejamos, qrueriklo <<Famoso», 
que num oota!Ção ren<Mld'O nos 
dê!s sempre a gran'dle novi(iade: 
«Vi o Senhor!'» 

e Quero pOr, h()je, em festa 
e bri!nde, na tua primeim 

págiina, o Dini:s do Oal.Válr:io, 
pall"a que o leves aOs teus ami
gos. Toma lá: 

O Dmm ICafu no meio do chão . 
Não foi cajplaZ dle se levantar. 

aos homens para lhes indicar 
o Caminho cel'lto. 

Tem sido o nosso jomal essa 
luzinlha (segunkio o Evallllgêlho) 
no meio dos homens? 

Não desejamos crutra coisa. 
Não queremos oultlra meta. 
Sabemos qltle só à Luz da 

«Luz que rvelo ao Mundo>> 
se pode aalm.ilnh:a'I' certo - IliUlill 

munkio de tanta conlfTusão. 
iE, tarnlblém,. que esta! Uuz-V er

dade tem que ser 'VIilvida no 
ooração de ciada um, em cada 
1 Ulgar e dia. 

Uttn discmso tão peqruenmo, 
querido <Eam<>so»! Olha que é 
o essenciat Só a Yisão do Se
nhor nas tJUas pági!Illas e pará
gralfos fará de ti uttna luzinha 
no meio dos homens. 

Bem no fUndo, eles só an
seiam por esta Luz. 

A úni"Ca que conduz ao ver
dadeiro Almor! 

Que dá a Esperança e a cer
teza do Caminho no meio da 
esoutridão! 

Ela é a Verdade! 
IE leva-nos a ser am.lJgos e 

·fra1:lemos nos mesmos camrinihos 
do deserto. 

!P.ronto, <attn:oso»., caminha! 
Vai! MaiiS um ano! 

Que o senhor seja a tua Luz. 

Padre Telmo 
Sé o luz da duz que veio ao MunO.!» - expressa na Cruz de /esw de Na

zaré - podeTTU)S romin.har certo num mun.d6 de tanta confusão. 

A parrulliria dbntina~. Não é r-----------------------------------------~~--~--~~------------~----~ 
mais ele a ICOllllaiilidaT os gestos. 
No entanto, pe11Inanooe senhor 
da sua rvonltalde. Aljudakl'o, logo 
a s~, senta~-Se na cama do 
<«:uca» a iim.lpar..fue o ralbi
:nho. Homlem vallente! Le!va-llie 
aillgu:ns minutos a fazer a tra
vessia do palviJhão... Mas ele 
fá4a muitaJS vezeiS ao dia, apoia
do na-s camas, pa'I'a aoodir aiOS 

doentes alcamados. Bem digno, 
a OOI'!PO inteiro, da primeira" pá
gÍilla duttn diário ... 

Vai aqui no meu dOJ:!So frá
gil, mas consóente dos verda
deiros e ootênltilcos varlores. Va
lores que o mtllilldo desconhece 
e não estima. Tem awtra régrua 
de medições ... E sai esc:ória em 
vez de :grão da eilra. Trrevas em 
vez de Luz. 

e Detpois do bo1o de amiver-
sário - que foi o Dinis da 

nossa Allldeia do Oa!Lvánio - ;vem 
o di1SCUTS'O que começa pe1.a 
PalaJV'I'Ia de S. João: <<Quiem age 
segundo a verdade aproxima-se 
da LUZ>>. 

A I.Juz é o Senhor que veio 

TRIBUNA DE . COIMBRA 
Se eu Uvesse o dom de dizer 

e esorever bem harvia! de o'fere
~Cer a O GAillAJTO como !Pil"enda, 
no seu anriiVer-sálrio, a alegJI"ia 
qrue o ~o de vendedores ma
oiiiiesta qu'31Ildo vai tomar ban!ho, 
a prreparar-se para a venda do 
jom.at Que alegria! Que alegria 
estampada no rosto! Que alga
zarra! 

A alegria dos vende'dores é 
a ilmalgem fi'ell de todos aqueles 
qu'e os recxfuem. Eles são sem
pre oos queridos. Há AmLgos 
q!u:e anseiam pela chegada e 
contam os dias da demora. Sã:o 
mensageirros do amor que le
vam e do amor que vrazem. 

!Estou a ouvi-IDos rontar os 
jorn'aÜS. A 1l1gun·s aill1da mal sa
bem contar. Calda joma[ é um 
tesouro. Tesowro pela Mensa:
garn que lew e tambm pelo 

que ousta. R.ecomendarmos-dhes 
sempll"e q/Ue não estraJg!Uem nem 
suljem os jiOI'nais. 

OU!tro dia, nlllttn la11go duma 
villa da nossa região, enJOOntrei 
dois números d'O GA!IIATO 
caídos no dhão. Ollh.ei para eles 
com .muito amor. Oustdu-ane 
talnlto vê-los albandronados! O 
jornal custa talnlto a fwer que 
r.1os dói muito vê.../lo desprezado. 

O ~é Mi@uel vei-o, triste, per
guntar se esta vez iria venlder. 
El~e, na ú/1nilma V!enlda, trouxe 
pOUICa gorjeta. <tDesta vez ainda 
vais. Procura ser trabalhador e 
edUJCado» - reS(pOindemos.Jlhe. 

O VLtor já não c<mtarva i!r. Na 
úllltima Vienda ~~cou com cem 
eSiouldos para comjprar chupas
..,Ch'UjpaiS. Já na cama um dos 
mais veillhos pengunltou.-Mle e ele 
dtsse a vertladle e entre®OU o d'i-

nheirro. No dia ~g;uinte com· 
prometeu "\Se. ~ um mullldo . de 
almostrals lde!n:tro da vida do 
V'iltOr. As v erres ooda conifun
dildo. Tomou banho e foi. A 
procura do amor há-de ajudá-lo 
a =enconttar-se. Há-de ser ven
cido pelo amor da Mensa1gem. 

O Pilnto não foi v·ender. Fi
cou tr.iste e ca'bi!Sibaixo. Está 
ainlda há poUJcO's meses coonos
co. Veio com mlu~tas chagas na 
vida. A oaJrla e os olhos são de 
sol"lriso. Nas duas ou três vezes 
vendeu powoos jornais e trouoce 
muitas prendinihas. ~ um me
nino de lJulvas. 

Não foi. Não pode ser assim. 
Não ,podem ficar presos. Nin
guléttn os deve prender. AmO'!", 
sim. Pie'~ilce, não . 

Cont. na 4. • pág. 



2/0 GAiATO 

N. da R.- Em dia de aniversário abrimos 
mais as páginas aos Leitores, ainda que não 

·haja uma edição em que se omita a sua voz. 
O GAIATO- tão pequenino! e sem preten

sões - é um jornal vivo. Inquieta e faz apaixo
nctdos. 

Já naquele tempo o Pai Américo disse por
quê, em letra de forma, à laia de estatuto edito
rial-_ como ora se diz: 

«Eu pretendo pôr toda a minha alma nas 
regras d'O GAIATO: Não aceitar anúncios; não 
falar de guerras; não dar notícias do estran
geiro; não atacar ninguém. Dizer somente o que 
é, como é - e basta! A maneira mais eficaz de 
pregar o Amor de Deus é acudir às feridas do 
Próximo. Não há .que sair deste caminho h) 

Eis as regras simples, profundas, em que 
se alinhavam as quatro páginas d~O GAIATO 
-quantas vezes em dores de parto! Por isso, os 
Leitores partilham, todos os dias, vivências moti
vadas pela leitura do «Famoso». Cartas que são 
valiosos tesouros espirituais, dlgumas escritas 
com letras de sangue, passe a expressão; ou
tras, tão do foro íntimo, que não podemos 
revelar. 

É o mundo das almas que aí está, na sua 
diversidade.- unido por um elo comum: «O 
·Amor de Deus é acudir às feridas do Próximo)). 
E Pai Américo, bem assente na Boa Nova, rema
ta com veemência «Não há que sair deste 
caminho h:. 

o 
u't chegada a altura de saldar 

mais uma df~da. O «Famoso» 
não deve ser esquecido (e ~não 
é!) prir todos quan~os o recebem. 
o ano 'b1teiro, para saciar~ aos 
poucos, a _f~ de Espírito, cu
rar chagas do coração e allmen
tar a iFé~ .. «< GMA TO» é o 
arauto do \Evaogelho vivido 
pelos continuadores de Pai 
Amérieo, que transmitem, quin· 
zenalmente, em Imagens de 
amor e carlnho, a essência do 
Divino. Ele ê credor de lncqn
dlcional aceitação e ac:lril!b'ação 
de quem nele vislumbra, sem 
dificuldade, um singular abraço 
fratemo pelo semelhante. 

Assinante 28884» 

a 
<<Que o Senhor vos COiliCeda, 

as mel.hores bênçãos - saúde, 
a:legri.a:, Esperança. 

São vótQs estes que de todo 
o coração vos dirijo. E mui to 
grato pelos beneficias qtue me 
proporcionam. 

O <cf'amoso» continua a ser 
manancial vl!vo e fi~ do Evan
geEho. Rasga, fere, ilumina, in
qw:eta e projecta para o Amor 
do Pai. 

Assinante de CoimJb:t'lw> 

tJ 

«Junto um Cheque cuja impor
tância se destina ao meu con· 
tributo para a manutenção 

d'O GAM. TO que eu tanto gosto 
de ler e que, apesar de jâ há 
bastante tempo nada ter con
trlbuido para a sua .manuten
ção, graças a neus· não deixou 
de entrar em minha casa sem· 
·pre . com a ·.mesma .regularidade, 
pelo que · me confesso desde 
já muito grata. 

Se, por:ventura, alguma coisa 
sobrar, queiram fazer o favor 
de apHcar naquUo que enten
derem. Não 'VOS falta onde in
vestir esta pequenina «migalha». 

Assinante 4882» 

• 
<«) ano passaldo não apare

ci ... Não por esquecimento au 
indilferença ~O G.MA.TO é 
um jornal que niunoa dei
~ de ler, desde lhá muitos 
anos), mas, 1amentá:velmenlte, 
por preguliça de eS~Crever, do qu:e 
peço desouJlpa. 

IPdderia mandar urn vaie de 
correio apenas oom o nome, c:u 
número dle assinante, mas acllo 
que ser.ia muito frio, e O GA!LA
TO é U'nl jornal muito qruenrte ... 

Assinante 13677>:> 

a 

«Chegou a hora de liquidar 
a miniha assinatura do Glorioso. 
Era minha Ideia aumentar a 
minha contribuição do ano que 

agora se fnicia, po:rfém a «crise» 
não · me pe:rnnlte. Espero para 
o ano poder fazê-lo. 

Como sabem, sou um ex-gaJa
to e tudo aquilo que possa en
viar para o nosso Jornal é um 
dever da ndnha parte. 

Assinante 25787» 

a 

<<.Junto o meu dheque pàra 
quatro ass:inattJuras d'O GAitA
TO. 

Não é muito, mas vai com 
muito amor ,e pedimos ao Se
nlhor que nos a!jude para po
dermos continuar a estar pre
:Sientes .em cad:a ainO, pois o <<!Fa
moso» é 1coono uma pedrad:a no 
dhar.co desta v'ida e cala mu!ito 
f,Ullldo nos nossos corações. 

Que o Espírito do Senhor 
continrue a iJ.ruminar-vos.! 

Assinante 6322» 

«Junto uma pequena quantia 
para as despesas d'O GAJIA TO 

• que regulamtente me enviam. 
Costumava ver os Gaiatos 

em Aveiro, mas, agor~ qu.e 
traibalho em ... , já não tenho 
essa possibilidade, o que me· 
deixa muita pena. 

Que .Deus continue a afudar· 
-vos na vossa difícil missão. 
Difícil mas compensadora, 

embora quantas vezes lncom
preendida, acredito. 

No meu tralbalho diário (sou 
assistente social) lembro-me de 
vós com fl:equênci~ de certo 
modo infelizmente. Quem dera 
que não fosse necessário lem
brar-me de vós nessas alturas! 
Quem dera também que não 
existisse a miséria que dlârla
mente vejo em tantas crlan· 

' . ças .••• 
Assinante 10231» 

a 

<<Antigo aJSSinante d'O GAIA
TO permit~e sugerill" que em 
todas as edtções ·venha inserida 
1\.l!Illa pequena <<'caixa>> preve
nindo os 81SSinantes que os no
mes deVI8m sempre ser bem 
ex;plfoitos (~onservando-se como 
estavam até então) qualildo só 
houver a1teração de morada, 
ou tamibém no caso de altera· 
ção do nome ClOllservando·se 
a mesma morada. Em qua[qlll'er 
drounstâncta, para maior faci· 
Iidade, oontvin!ha que todos man
dassem um iirag:mento do pró
prio jornal com o nome e m(r 
rada utill:izados at é ao momen· 
to da mudança. Ess~e pedaço 
do jornal reso'ltVeria quase to
talmente as dificuldades, que, 
não sendo assim, se me afi~u\. 

ram enormes. 
Mas pall"a isso acontecer (fa-

oilidade dos traJbailihos), enten
do absoluttamente necessáJ'lio, 
l'le:pito, qwe todos os números 
d'O GlA!JJATO insiram uma pe
quena <ocaioca» com a:s indilca
ções necessárias. De contrário, 
~erm.anecerão as confusões, as 
negUgências - e os que as 
fazem por absoluta! ignorância. 

Há pessoas que não pensam 
que s·em sacri~f:C'io para elas 
faciUta:m enormemente o tra-
ba'lho dos outros. 

AssinaJnte 9520>> 

t1 

;{~Cá estou a marcar a mima 
presença . anual para me <«leso
ibr.igan> ~con~osco de tanto que 
me dão duT'ante o ooo. 

IDe facto recebem-se em mi
nha !Casa vários jornais ·e JI"e
vi~stas, ttna!S é só O GAfLATO 
que constgo 1er lCdrnipletam:ente 
e dum trago. 

/Porquê? Certamente porque 
é a Pl;l!lavra de Daus - que 
tanto necessitamos t:Jddos de 
ouvill"! 

Asstitnante 9822» 

t1 

<<0 Senhor que é Bom, levou 
minha qlllerida mãe para o Céu 
e eu senti 1a Paz do Céu. 

Hoje sofro mais, o tempo vai 
carregando oom a saudade e 
aviva as .nossas faltas ..• 

Que o Senhor, nosso Deus, me 
dê a paz que até aqui gozei. 
Preciso de serenidade, pois 
tanto sofri com ela. As faltas 
que tive,. e o amor filial é exi
gente, queria sofrê-las sem ln
qU!ietação que leva à revolta, 
mas com serenidade e humU
dade que traz Paz. 

Tenho aprendido muito eom 
O GAIATO - que leio com 
muito interesse •. Cada ·vez aten
do mais · às famíUas aflitas para 
que e.las não precisem de 
recorrer a ·vós. 

O Pai Américo dizia e eu 
penso como ele: iKCada fregue
sia eulde dos seus Pobres». 
De modo que os problemas te
riam solução no lar de ·cada um. 
Se assim fosse ... , poucas crlan· 
ças precisariam de recorrer à 
v.ossa Casa. 

Na minha aldeia há bastante 
solidariedade e vamo-nos aju
dando uns aos outros. ConiVOS· 
co ganhei mais força no amor 
aos Outros! 

Deus é Bom - «glória a 
Deus que é Bom» - rezava a 
minha mãe, nas noites longas, 
perto da morte. 

Uma assinante>) 

a 
<<.Jill!Ilto um cheque 1P3.ra a 

nrlrrl:la assinaJtura d"' GAM. TO, 
jo~ que é ·Luz e Vida. 
Na sua simJpUdirlalde, aproxima
.-se da autentilcidade que é 
Cristo, que é Eivangellho! 

AtSSilnan'te de 'Portimão» 

ti 

l(cN'ão posso mandar mais 
como gostaria. E, se sobrar, 
saberão aplicar em tanta obra 
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necessária e que nós só temos 
conhecimento através da leitu
ra d'O GAIA TO. 

O GMATO e a Obra da Rua 
obrigam-nos a fazer, permanen
temente, um bom exame de 
. consciência. Por Isso, ele é im
prescindírvel nas nossas casaS! 

Assinante 12684>> 

1:1 

l(<Quero agradecer o terem 
tratado logo da minha assi
natura d'O G.A!EATO. Jâ recebi 
dois e adorei! É si,mples, mas 
fala sem medo das vossas rea
Hdades e da realidade de todos 
nós. Não utiliza sensaciona[is
mos, ma·s serve a iVerdalde 
sem z:odeios. É assim que o 
vosso pequeno jomal se toma 
rum grande jornaJ1, merecedor 
desse nome, que nos traz a 
ailegrda de saJber que a.ünda há 
gente boa neste MluJn.do, gente 
para quem a felilcLdade consiste 
em minorar as dores e as di
fiouldades dos :Pobres. S:ilm, 
porqrue somos todos irmãos, e 
!podem crer q!Ue eu me orgulho 
de ser vossa irmã. 

Assinante 4598» 

1:1 

<«Lemos sempre t((} GAIAT(b> · 
com um misto de interesse e de 
temma. Tem sido uma 'Vida 1110 
meio das nossas vidas. Per
doem-nos o atraso .•• Daqui para 
o futuro seremos mais pontuais. 

Assinante 17500>) 

a 
<<!Semu>re que posso leio 

O G.AllATO, pequeno no tama
n!ho mas rilco no sffill conteúdo, 
e nele vejo todos os !Vossos 
prdblema:s. , · 

Sou uma simpiles funciori.A
,ria !pública e das minhas 
economias resot'Vi enviar esta 
mod~ta mtgailhinlb.a para aquilo 
que for necessário. li com . as 
pedras pequen~ que se cons
troem as !grandes o'bras. ; . 

Assinante 547,1» 

a 
((feuho 80 ·BDQS. tvejo Jll3l, 

Escrevo maL Não tenho forças 
para trabalhar.-

Devo muito da miDha ma
neirà de ~ à leiwra d'O 
GAM TO e à dOUitrina prega
da pelo santo Pai Américo. 
Graças a Deuis l)or tudo! Mas, 
no meio da quase Indiferença 
pelos bens espirituais, eu sinto 
dentro de mim vontade de ean· 
tar:- Senhor w tenho fome!/ 
Senhor eu tenho sede!/ Não é 
fome de pão,/ não é sede de 
ãgua./ São nzões d~ viver o 
que me falta. 

Isto é um desabafo com 
pessoas que, decerto, n.re enten.· 
derão. Os outrQs não sabem 
ouvir estas coisas, nem têm 
tetnpO ••• 

Assinante :18112» 
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«Opor.tU'Ilamente recebi o 4. o 

volulme do Pão dos Pobres qlu:e 
já li e relL Se gostei ou não do 
.seu con:teudo- que nos mostra 
um pouoo do que fdi a vilda 
agitada, a vtida de sacri.fício e 
amor do nosso santo Padre 
Amér~co pelos AJblanldonados
oreio que !bastará diz.er que al
~as v.ezes as lágrimas treimo
samenrte .caíram dos m®Js olhos! 

Tarrnbém rteniho •lieicebitlo 
O G.MATO com regplaJridade, · 
menJsagei'ro que n:os desperta 
para um 'V'iiVer mai:s humooo, 
de rn,ais carinho e am:or pelo 
Pró~imo; e mostra' que ainda 
não está tudo perdido, nes•tJe 
Mnndo de tanta louicrura. 

Arrn!pami as Viútvas, letvando
-l!hes uma -palJ.aiVtt'a de amor e o 
óbulo que tornará menos amar
gurada a sua vida; olhai os 
pobres órfãos e Abandonados 
com aquel'e cariiniho qtue era 
aipan!ã!gio do nosso Padre Almé
rioo; defendei, enf'im, todos os 
q~tre sofrem duma maneira ou 

doutra, já que os homens pú
bililcos não passam de promes
sas que não CllllllllPr·em. 

Gostaria: de ser rico só para 
!Pdder dist:lribuir pelos que pre
o1sam. M-as, como sou pdbre 
e doente e vivo (eu, mulher e 
:f~liha) de uma peqiUena pelllsão~ 
vou enviando a})gumas <<mti.ga
lhas». 

Assinante 19370» 

«Contitwo a ler e a meditar. 
o livro Pão dos Poiooes. Estou 
encantada \COm a frescura de 
Doutrina que lã encontramos! 
Há casos que fazem chorar o 
coração de quem ama ps íPo
bres, como ele amou! 

É um lirvro precioso em hu
mildade, perdão e espirituali
dade- para quem o entender. 
Uma maralVilha em educação! 
Como ele escreve ••• ! 

Criadita dos Pobres» 

<<Já li por diuais vezes o Pão 
dos Pobres! A escrita de Pai 
Américo é tão. rica e SIUgesti!Va 
qu e nuruca nos oansam:os de ler 
as suas mensagens, sempre 
actuais! Algora, são-;no mais do 
que niUlil.!Ca po·rque vão ·surgin
do novos Pdbres - jiUlil.to dos 
que vão enriquecendo ,cada v·ez 
mais neslte t~po de cr1se ... ! 

<(Com a aquisição dos precio
sos U'vros do Padre Américo vou 
enriquecer a minha estante 
( e:mbora não seja apenas para 
adorno da mesma, mas também 
para ler o .seu conteúdo). ·Espero 
tirar deles alguns ensinamen
tos para a minha vida espiritual, 
dando testemunho e mareando 
presença cristã no meio am• 
blente que me rodeia, neste 
Mundo tão degradado por situa
ções antl-Evangelho. 

Assinante 9097>> 

~<<Nunca flui a Paço de Sousa, 
nem a qualquer Q'ultra das v-as
sas Casas. Nem sempre leio 
O G.AliMO. Falrta de temJpo. 
Ponlho-o de lado para ler. De
pois, vem o esqueoimenrto .. .l 

Conih·eci o Padre Américo. 
Acomp.aiillhei a evdl'ução. 

Tomei ... me oombartente pe1~ 

Higiene Menta!l e pela Cateque
se de ad!ull:tos ... 

Por força das cirolLil!Stând:as 
empooho-me por boa Medi!cina 
(e F1é ·esdlarecirla) dentro das li
mitadas fa:cuJ.'<lades. 

1R<eoebi os rvol:ulmes do Pão 
dos Pobres. Não recebi a nota 
dos custos. Não sei qual será 

<~Do que tenho li(}o e aprooia
do n'O Gi.A!IATO jlullgo poder es
tar ooosciente de aprecialf 0 vos
so trabalho naJquillo qUJe im'pri
me'm, que escrevem, naquilo que 
mostram!. .. O vosso traba1ho t~ 
inte11esse. Ajuda! Dá força! Dá 
vilda! É Uina> obra rica de digni
dade, dentro de outra Obra 
aimla maior. Grandiosa! 

!Aqui, em :Setúlbal, conheço, 
por dentJro, a vossa outra Obra 

~~~~~~~-~~~~~~&,~~~~~~"':":~~~~-~~·-::-:;:~;-~if--:~~~-;-- que continJUie, assilm, !Pela 

<<!Sou vossa assinante 
muitQs anos e desde os meus 
tein~Pos de estudante 'do Li'Ceu 
que O GAíM.TO tem tido sem
pre, para mim, UJm vaior mui
to particu[ar e verdadeiramen
te espiriltJuall. 

·Sou I)rofessora 'do IEnsi:no Bá
si-co. Leio o <~amoso» com vivo 
interesse ·e muito carinho, pois 
em cada número do ~ornai lhá 
algo para sentirnnos be:leza ou 
para nos fazer clharar, se qllli
sennos ter uma Vlivên'cia dos 
factos · humanos, e espirituais, 
das ~ pessoas que neles 
se envol'V€tm. 

IA doutrina pregada por Pai 
Amlérico continua vi!Va em tu
do o que é a OJ:)ra dia Rua. E 
tudo o que se lê no jomai é 
tamlbrézn !Wlha oração e1evada ao 
Oéu com os ol!hos no Presé
pio, um caminho de Luz vinda 
do Alto pa.'il'l que sa:itbamos pros
seguir ou (possamos orar tanto 
qru.anto o mesmo Senhor espera 
de todos :nós. 

Assinante 28018» 

a 

<CFaço votos /para que o <cF'a
moso» entre em todos os ga
binetes ministeriais do nosso 
País, a ,fhn de que a sua acção 
se faça sentir noutro <(ljomab> 
chamado «Diário da República», 
para bem dos !Pobres... e não 
só! 

Assinante 6304» 

Em dia de festa não dispensamos a presença dum dos nossos Rapazes com-
pondo uma edição d'O GAIATO - pois «0 trabalho deles, por mão deles, 
querido por eles, é, ainda, a extinção lenta e sadia dos d-efeitos morais que os 

afligem». (.Pai Américo) 

eternidade. São sempre preci
sas essas vossas Obras... Que 
continuem! Sempre!... Até não 
mais pararettn... <@otrque tudo 
o que Deus ori<ru é bom 
e não é IPM'a desprezar ... » (1. • 
carta a 'funóteo) 

Assinante 17536» 

• 
<~vio mais uma migalha do 

nosso pão. Metade da quantia 
que vos en~Yiiamos, é fruto duma 
oferta da nossa filha mais ve
lha (9 anos). Prescindiu dos 
40$00 semanais que lhe costu
mamos dar, até perfazer 500$00 
para vos enviarmos. 

Sentimo-nos muito felizes por 
Deus ter tocado o seu <q)eq_Ue

nino» coração e pedimos-Lhe, 
feNorosamente, o pão, pela sua 
vida fora. 

Que o Senhor louve ~eJDl)re 
a vossa tão grande Obra. 

casai Matos e filhas» 

<<Um dia Pai ~ enttou
.mos em casa, muito à sua ma
neira, através d'O GM:A TO e 
veio pedia- a nossa grande ou 
pequena contribuição em favor 
dos Outros. 

Que bem nos fez este apelo 
contra a comodidade e insta
lação, pensando apenas na nos
sa vildiniha! E que ele, como dis
cílplrlo do Mestlrie, incomoda e 
desinstala. É bem verdade qiUe 
ainda não cooseguimos chegar 
até onde devemos e qu.eremos •.• 

a tmpor.tâlncia que deveria dar. 
Vai um dhe!que... ' 

1Fiz uma grande descobef!ta! 
Nã:o há na lirerarura odstã, do 
nosso Piais, nada parecido para 
treilrro de EN'angeli:za.ção dos 
ad'uilltos como esses livros que 
«·sabem. a pão» da Palavra de 
Doos! 

AssinaJnte 29842» 

E oomo agralde!cillnento des
te ape·lo en!Viamos uma peqiUe
na oontt.iJbuição JI>Ma alguma 
ViúMa com lfHilros pequoooo. 
Desaulpem a insignificância! 

IE a vós todos as . que traba
lhalm nessa Obra - de Natal 
perene - desde os <~atati
nlhas» a todos os Gaiatos e a1 

qllliaJntos se de~am totalanente à 
continuação da Obra de Pai 
Américo, vai o :nosso muito 
Obrigado peki MenJsagem que o 
Espírito S·anto, atmvtés d~'O 

G.A:11ATO, OQI);tinuamente nos · 
en!Via. 

<Ct com muita alegria que 
lhes escr~vo. la agora enviar 
um cheque .de dez contos em 
acção de gr.a~ pelo nasci
mento da .nossa filha, depois 
de uma gravidez wn bOcadO 
diffcU e incerta. Antes de 
escrever, disse ao meu marido 
- que está ali com os filbos 
a ver televisão para 
procurar o vosso código postal, 
e diz-me ~e sem saber ainda 
das .minhas intenções: 

- Já passaste o cheque? 
-Não! 
- Então envia tvinte contos, 

pois eu tinha pensado nisso! 
Senti as lágrimas virem-me 

aos oJhos por também ele 
querer que todos aí partilhas
sem da nossa alegria. !e que 
nós já temos dois rapazes, um 
de treze ·.e um :de .dez anos, e 
sempre sonhámos. eom uma 
menina e ela chegou perteltinha 
- que é a maior graça de 
Deus. 

Por isso, agradeço que apli
quem esta migalha com toda 
a nossa amizad-e. Af sabem o 
melhor destino a dar-lhe. 

DescWpem esta carta um 
pouco longa, mas apeteceu-me 
transmitir o que sentia neste 
momento feliz da nossa vida. 

M. Filomena>> 



SETÓBflL 
A carta do João veio a ca

torze de Janeiro. Queria tê-ila 
puJbliJCado há ma1s tempo, não 
só por ter sido uma meilSaigem 
natalfcia, mas, ainda mais, por 
manilfiestar um conjunto de va
lores do Sermão dai Montanha 
que os jovens hOje tanto apre
ciam. 

Espero poder merecer lugar no 
seu coraçlo, ao mesmo tempo 
que lhe peço remlsslo para esta 
falta. 

o produto que hoje ponho 
nas suas mãos é proveniente 
destas fontes - a renúncia: do 
casaco que ~ na montra; da 
canüsa Idem, Idem; do marisco 
que habituaknente comprava 

nesta época e que Dlo adquiri; 
dos preseDtes ~ comprava e 
este ano l'eduzi a um terço do 
seu wlor. 

'11udo somado não é multo, 
mas como é oterecldo com 
muito amor, penso que Jesus 
Cristo abençoad este meu pe
quenino e modesto gesto. 

[)e vez em quando sabe bem 
despojanno-nos daquilo que 
muitas vezes nos prende e po
dermos expressar o nosso amor 
por aqueles menos protegidos 
pela Sociedade. 

Mas, mel!hor me sabe quan· 
do o bem que procuro plantar, 
possa ser abalado, ficando so
mente entre o dador, o receptor 

e~~ Pessoa .que 6 
Jesus Orlsto. · 

Foi assim o meu Natalt 
1Espero que muitos o pudes

sem ter vivido CIOID.forme eu o 
'V'iYI ••• 

!Agora, satisfeita a mlnba 
vontade, que é a vomade do 
Pai, posso ficar em pu comigo 
mesmo na esperança de obter 
crédito um dia, lá no Céu. 

Junto um cheque de 20.000$. 
Convicto de poder ter COJDe 

preendldo a sua mensagem -
que no mom~to se me alaga
ram os olhos - subscreve-se, 
o seu amJgo em Jesus Cristo •• .» 

Padre Ad'tio !Neste ano chlamado «da ju
ventude>> os jovens vêem o seu. 
mundo oettTado por uma socie
dade setni:l, orientada pela mo
rad p~tb do subomo e da 
corrupção, oompre pronta a 
servilr.-se deles em vez de os 
serwk. Que lhes seja, ao menQS,: 
pemnitido marit!festarem os seus 
wn'Seios, as suas virtualidades 
e os seus valores - é uma 
tarefaJ a qlue todos os cristãos 
se devem sentir chamados. 

vocação, e, quase por outra na
tUII'eza, do seu partido, não 
pos;so siiendiar a riqfUeza 
desta carta. O seu maior 
vallor reside na exiilgêneia que 
o João me faz de qiUerer uabo
rear melhor o bem que proc:a• 
ro plantar, filando somente 
entre o dador, o receptor e 
Jesus Cristo». Entendo não 
dever comental" esta exlpllosão 
de beleza ju'V'eni!l, mas deixá-la 
como rajada J.ilvire de vento que 
es~C~an.Care as portas e janelas 
desse ~ vellho que no.s 
envollve. 

EJq>lroarei somente que o 
João é UJil1 jovem tralballiador 
com faa.ta de sa~e iií!Siea. 

O BOM SAMARITANO 
!Eu, que, de há . longa data, 

consagrei a minha vida aos 
jovens mais pobres e .sou, por 

VISTAS 
de DENTRO 

Só um 8{J)Ontametnto para esta 
d~ de aiilLVersáriO:' Cosruma
mos guardar no coração as coi
sas tristes da nossa vida. De vez 
em quando, lá vai uma O.U ou-
tra, não vá a.contacer que os 
Leiltores nos ponham nas a[ru
ras. E não seria verdade. So
mos feLtos de barro. c~ra
-te, ó homem, que és pó e ao 
Pó hás-de voltar» - assim re~ 
a Liturgia de Quarta-feira de 
Cinzas. 

!Pois aJCOnt~ uma coisa 
tlriste, há poulOOs dias. Um ra
paz não resistiu à tentação de 
rot11bar. E toda a Aldeia ficou 
em aiDvoroço. Num cot1>o V'i!vo 
é aSSim mesmo. As células sau
dálveis vão em atmdlio daquela 
qlll'e está. doente, não vá: acon
tecer que todo o corpo fique 
tocado. Somos um or-ganismo 
vtvo. o perdão é rem~io. Neste 
caso tattnbéan o foi. O falltoso 
apresentou-se. Que não volte 

· a cair! 

Padre Manuel António 

Tribuna 
de Coimbra 

Cont. da 1. o pág. 

Livres. LL\r.res oomo o jornal 
'qrue lt;Wam. O GAillATO é livre. 
Sem partidos. Settn Colres. O 
úttüco CO!mpromisso é arpr~oaJr 
o Almor de Deus aos homens e 
proaur-ar que todos se amem. 

Que neste compromisso 
o GIAmArro fest~je muitos ooos1 

Padre Horácio 

tCPassa um mês em que, ao 
ler n~ GAIAro um seu 
artigo sobre a quadra que 
passoUt fui tocado de uma ma· 
nelra slngular e conclu.zldo a 
viver o Natal de uma forma 
diferente. 

Logo de imediato não tlve 
a ~oragem - e aqu:l ficam as 
minhas desoulpas - de actuar 
como o meu ·coração pedia. 

Todos os dias que decon-e
ram até esta data pensei na 
Casa do Gaiato. Nenhum dia 
ficou esquecido porque eu sa
bia que estava em falta eomlgo 
mesmo e 'eom os outros que 
de mfm necessitavam. Mas não 
foi o meu coração que me Jm.. 
pediu de actuar Uwemente; foi, 
como a toda a gente areont~ 
o excesso de pensamentos egofs
tas que cllárf.amente atonnentam 
uão só os que jâ fazem pritfea 
de doação da sua rvlda, como 
também os outros, Indiferentes, 
Insensíveis ao soklmento e à 
Miséria. 

Hoje, que lhe escrevo, ~ mais 
para ~ deseulpa ele nlo ter 
agido na oportunidade devida. 

A parálbdla do <ãlom Sa
maritano» não se ~ng;uiu 
<maqooie tempo», louvado seja 
[)eus! Ailnda um dia destes a 
eXij)erimentei. 

:Anoitecera. RegressaiVa a 
casa. Queria chegar a tempo do 
Terço. O sono foi o <dadrãO>ll 
que me agrediu. A pressa, a 
tenltação pela qual não palrei 
um poutco. Um feah.M de ot!hos; 
,uma f,raiCÇão de segundo - foi 
o suficiente para sair à valeta 
e chQCar um laooi1 de passeio 
que ali: princL'piava. Graças a 
Deus, do a'Cidente nada mais 
resultou que uma valente amol
gadela. na frente direilta da 
cairlínha. O qtu:e poderia ter siklo 
se não fora alli!-... 

Vários cturiiOsos ewe os que 
plassaraan. Doi:s, porém, para
ram a oferecer seus préstimos, 
insistenltes, gmtis. Ambos eram 
jovens: um ailto, o outro de 
eStatura mediana - foi tudo 
em que reparei. Não hou!Ve 
necessiCiakfe do s® a!UXfliio e 

Associações 
dos~ Antigos Gaiatos 

Sul 
Não tem lhatvido qiUail:quer re

ferêniCia à nossa :Asoociação. 
E parque o tlem.po u11ge, aqill!i 
estamos a dar notícias. 

A oonüssão, embora não e.stá
tiica, tem dado !pOUCOS 8!VaLnÇOS 

ao combinado: estruturar os 
E!staitlu!tos. No entJanito, :reu!nimo
·nos a 3 de FevereiTo p. p.,. e, 
brevemente, remeteremos a 
noS!sa prqpiosta para apresenta
res as ·tuas sulgestões. 

Vamos cOinta!ctar o nos~so Pa
dre Luiz !Para acerto de pro
graJmação e só depoi's ICOlllfflrnna
remos a Ass·Emlblleia, defini.ti!Va
mente, para o s~egundo domingo 
de M'arço @ia 10), na Casa do 
Gaialto do To}at Guarda, já, 
esta dart:a para o efeito. 

Aigora, ôiTEgitmb-nos a~o:s es
tilmados LeiJtores que têm sem
pre Ulm..a re~ostla para cada 
Ulmai das nossas n~eoessitlades: 

Qualquer kssaciação tem uma 
sed.a, de pedra e cai. Não have
rá, entre OIS nossos Amigos, de 
Lisboa, 8illgfUlém que tema um 
andar p'aJI"a nos arrendar? Ofe
reoOClo é pedilr demadJs... Um 
cdu!guer qrue possamos liqll.liidar, 
poi1s ainda samos embrião e, 
durante muito tempo, seremos 
bébés ••• 

Márinho 

Norte 
No dia 16 de Fevere'i:ro reu

niu a Assemlbteia Geral, convo
clad'a pela comissão instaladora 
da noSISa AS'SO!Ciação. 

Depois de prestados alguns 
esldlarecilmentos, elegemos os 
s·eguilnttes OOI1POS gebeilite:s ~ · 
que tommarrn posse ilmedi'ata
moote: 

Assembleia Geral: presiden
te, Carlos Gonçal~e:s; secretá.-

todos se~tinnos o nosso cami
nho. 

V1ilnte e quatro horas depois 
sou chamado ao telefone. Era 
o de estatwra mediana. 

- Sabe? ••• ! iF1d para casa 
ab<mreeido com o que lhe acon
teceu. Disse à minha mulher: 
- Andam aqueles homens a 
trabalhai" pelos Outros... Deus 
podia ter-lhe posto a mão ... ! 

Pôs! De que mameira pôs! E 
como oonrtinualVa pondo! Pois 
qrue era, senão a Sua mão, aque
le telefcmamru!1? 

- Olhe ... - continluou o 
meu int:erlolcutor - Eu talvez 
tenha possibilidade de lhe dar 
uma ajuda nas peças que wl 
precisar. Não prometo nada; 
mas diga-me o que é e eu rverel 
o que será possível arranjar. 

tATrmjou. Arran1dll tudo. E 
este tudo signifi'ca dezenas de 
contos (]! assim q.uallqruer amol
gadela, mesmo sem maiores 
consequênCias!). Mas, muito 
mais do qJue este tudo está a1 

rios: L001"ell,ÇÇ Martins e Ma
nnel Pilnlto. Conselho Flscal: !pre
sidente, JoSé Eduanlo; secretá
rios: Femando Malrques e Wal
dâmar Soares. Dlreeção: presi
dente, JOSé Lemos; vice-presi
dente, .Aiuigusto Ban:x>so; seore
tário, Lufs Gtdmes; tesoureilro, 
Jaime DeLmar. 

IA. llista recebeu 39 votos, 
·alé'tn de dois bralnk!os e um lnJU.lo. 

Com ots ndvos !COrpos .geren
tes (eleitos estaJtwtáriamente) 
esperamos realizar UJil1 tra'ballio 
váJli(l!o - dentro das possibili
dades de 'Cada um dos re'SjpOn
sá.lv'ei.s. 

Luis Gomes 

beleza do seu comportamenlto 
de cillom Samaritalll.o» - o ho
mem que pára, se apeia e pro
videncia logo e depoiis! 

F~l.izJmoote não hoov.e a me
nor beliscadura nas pessoas. Ele 
podia ter cuidado de qualquer 
awctlio U!I'Igente na ocorrência 
- já não era pOUJCO! - e, uma 
vez que não foi necessário, se
gui:r o seu caminho despreocu
padamente. Mas não. Foi a pen
sar. Foi a sofrer. E vinte e qua
tro horas depois, a sua mente, 
ailnkla OOU/palda com o prob!lema 
de onrtem e de outrem fá.-lo 
insistir com o seu présti'mo -
e Q!Ue préstimo~ 

Ouitlras vi'nte e quaJtro horas 
e ele sE:ma pai pela s·egwnda. 
vez. Eu descon.heci.a este tran
se da sua vida f811Illiliar (eu 
desconh~eeia tudo!), razão aores
centak:la para se ter tdheado do 
nosso pr.oblettn.a. Na ·maré dos 
nossos encon:tros e desenJcOn
tros daquele dia, tive, a graça 
de salber .primeiro e de lhe dar 
a boa ncwa da filhinha que aca
bara de nascer. Menina feliz 
qllle, maa entrou no ·Mundo, teve 
por bênção e por berço a cari
dade de seu pai! Que acollhimen
to tão rico de presságio! Que 
pr~aJração próxima tão santa! 
Como não terá sildo a prepara
ção remota de seus paOC!s ... ! 

[E eu lemlbrei-me d~ <<!feliX 
cul!pa» que cantamos Da! Noite 
1Pascal. E agradeci ao Senhor 
a sonolência que me perm.itiJu 
o esbarrannen.to sem mais q'U'e 
alcanteceu! Sdbretudo, a grande 
e prâtilca lição de rumor ao pró
xiim.o de que me foi oportunf· 
dade! A milm, pdbre pecador e 
indtilgno pregador, de tal!l.tas ve
z.es, do <<Bom Sacrnari:tattlo»1 

Padre Carlos 

Tiragem média por edição no mês de Fevereiro: 55.027 exemplares. 


