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Educação e problemas sociais 
Reeditou o Mini·stério da Edu

.ca,ção, faz este Albril um ooo, 
um tra'ba~iho de Amónio Sérgio 
intHn1lado l(<Frluicação Cí·vica» 
.cuja leiwra, attenta e reflectida, 
eu recomendaria: em primeiro 
lugaT, aos que no mesmo Mi
niS'bério têm obrigação de to
mar a peirto e levar ao fim uma 
séria I'efonna d'o Ensino (será 
q:u-e o leram? ... ); e logo após, 
aos professores de todos os ní
veis a quem este estudo ajuda
ria a arejar ideias e a assentá
-las. 

P: que não sei as intenções 
determinantes da pr-esente pu-

MOIAS 
DA 
QUINIEN 
e Quisera ser capaz, nesta 

Páscoa, de te fia.Jlar do Se
n1h011' Ide mo!do a despertar den
tro de ti o desejo de O conhe
ceres: Do Seu olthar, cheio de 
ternura, quoodo Se despediu da 
Mãe; do Se.u rosto de sofri
mento ao ser ooroado de e~i
nhas; do Seu silênteio <<infinito» 
ao ser ulttaJjado. 

Passou pelos homens fazendo 
o Bem e eles O trataJram como 
malfeHor! <~oa-l!hes, Pai!,, 

blicaçã.o: se simplesmente ho
menagear o aUltor pe1a mera 
pulbliicação; se honrá-lo autenti
camente pe1a di;vJUlgação da 
doutlrina perllalgógilcai que me pa
rece tão actuai nas S!Uas gran
des lilnlhas e tão oport.una para 
o nosso País como em 1915 
quando foi alpresentatla a prj
meira vez. 

Não somos tão aboodantes 
em ,pensadores 111esta rrn:rutléria 
que nos !POssamos dar ao 
J;uxo de ignorar os poucos que 
so!br-e ela se debl'!uçaram com 
sofrilrnentt:o nascido da desadap
tação patenite entre a prepara
ção que dá a nossa Escola e 
a efilciêrl!Cia que nos faílta e 
nos poria a par de outras na
ções cujQs cidadã'Os, indtvidual
mente, não são mais dotados 
qu-e o português. 

Há a1110s a Gulbenkian pro
meteu as O'blras Compietas do 
Prof. Faria de Vasconcelos, 
outro grande servo da causa 
da Educ:açãlo, poslta na raiz de 
tantos prolb1emas soc1a1s a 
sanar! Quando se cumprirá a 
promessa?... Faz-nos falta. E 
qluanrta pena m1e faz a ansieda
de da veneranda Senhora de 
quas·e noventa anos que é sua 
viÚIVa, na exJpelatatitva da pulbli
c:ação de uma Obra que é a 
úni·ca riqueza herdada de seu 
Maridlo para legar aos viinidou
ros! 

Ao longo deste tJralbaffiho de 
Antónib Sérgio, proflundalmente 
ilnspirado :no pensarrnento de 
Mexandre Heroulano - ((Cre
mos que se devem estudar os 
sistemas de educação estran
gei!l"a e adoptar aquilo que neles 
for 'Verdadeiramente útitl e apH-

dãos britânilcos. O gosto da 
língua e a continuação de lei
tura em ingaês, de~pois da orde
nação saoerd.otall e na sua vida 
jâ com!p11Dm·etida na Obra da 
Rua, prqporcionou-1he o co:nhe
cimerno de Obras e eX!p.eriên
cias semellhootes às suas, do 
que foi da!Ildo cOllll:at no nosso 
Jornal. Não aldmira, pois, que 
sem qua1.quer esptélcie de plágio 
em relação a Obras como, por 
exemplo, a do Padre IFlannagan, 
hOUIVesse na ,sua intuição o 
a!Pr.eço do método de auto-go
verno que intJrdduzilu na Obra 
da Rua destle as Colónias de Fé
rias para os gaTotos das ruas 
de Coimlbra, nos anos trinta: 
Obra deles, para eles, por eles. 

Ao contmrio de rubras eXjpe
riêndas s•eme'llha!ntes mas de 
carátlter mais lecnicista em que 
o auto-governo pode ser ((re
dU2lido a um artifício discipli
nar ou la wn .expediente admi
nistrativm>, em Pai Amériro, 
tall como no pensamento de 
.Atntónio Sérgio, o silstema nas.oe 
de UIIlla paixão: <<A formação 
da personalidade, na iniciativa, 
na .res:ponsabiJlidade, na vonta
de criador~ no auto-domínio, 
na dignidade da cidadania>). 
O papel do aduillto não é supri
mildo, IPOrqrue insuprílvel. <<A 
criança abomina a coerção, mas 
apraz-lhe o ser .dirigida: enca
min!hem-n~ poliS, com mão dis
creta, como a um cidadão apren
diz que na !Verdade é. Desta 
maneira a autoridade do pro
fessor mantém-se .plena; não 
abdica, só delega 1nos sei.s dis
ciaJulos a julrisdição e a regên-

Cont. na 3. • pág. 

câvel a Portugal)) - e oonstan- .--------------

V i no bcran da vida as crianças abandonadas-.. ! E apeteceu-111e gritar a quem 
me escutava: ~ Sejamos todos a Igreja de Jesus Cristo - Família de Deus! 

Não nos queiramos libertar das nossas responsabilidades ... ! Tãv dirfícN fa:lar de Deus aos 
·homens! Vamos todos compres
sa ... Mais di.rffcil ainda colher, 
mostrar e p()[' na vikla o Seu 
·exein/PlO de mansidão, de amor 
à justiça selm filiação em pa·r
tido. Alpaixonado só na comu
nilc'ação da PaQa:v.ra do Pai e 
com as dores e fraquezas dos 
h omens! 

temente apoiado no sistema de 
self-government praticado na 
Esicola britânica - fui-me en
contrando muitas vezes com 
Pai Amlériao; e, na verdade, sem 
gtréliilde Slu,r.presa. É que nas for
mas humanas ~ que Deus so
prou - e constituiu a pedago
gia de Pai Améritco - há, cer
tamente, influências da educa
ção dos ingleses. Os dezoito 
anos passados em Moçambique 
no .primeiro quarto deste séoolo 
em que a presença ingllesa nas 
grall1des atcti:vjdades da Co1ónia 
era domina!Ilte, dei'Xa·ram maroa 
no seu eS/píTito, ma,rca que ele 
frequentemente denunciou nos 
seus e&oritos, deixando ,pertCe
ber a sua aidlmira.ção pelo alto 
ní.vel de dvi.smo que caracte
rizava a genemllirlade dos cida-

TRIBU A DE. COIMBRA 
· Havia no Seu tempo uma 

ocasião ,propílcia para que Jesus 
falass·e ao povo em trransfur
:;mações económiJcas e na luta 
para a sua l~bertação. E1e não 
o fez. Só a Pa1lavra do Pai, no 
•convite à Verdade de Deus 
{condição Ide L~beroade autên
tica) feito, quotiidianamente, a 
.Seus di!Sicípulos; e Ele na Oruz, 
orud'fica.do, silenci'Oso e manso. 
«Tão desf~o estava o Seu 

Cont. na 3! pág. 

Senhora vi:centina levou-me 
a uma ca:sa-sartl'tuário na cidade 
de Coimbra. Era domingo à 
<taroe. A igreja ontie me e!11Con
trei na celebração das Euca
ristias (iaqruele domingo esteve 
sampre ·aheia e partiJci!pante. 

Também naquela casa-sanfuá
rio eu senti muito a :pTesença de 
Deus. Deus-Redentor nos qJUe 
sofrem. A es!posa e mãe, talvez 
·cansada do martírio, aJbando
nou a fa:.milia. O doce Jesus 
Cristo é urrn lfiltho de dezas.sete 
anos. Não fala. Não ouve. Não 

vê. Com de!fi'Ciência mental pro
funda. Tem necessidade de tu
do. Os outros do~s fil!hos tam
bém são pes-o. 

Eetava o pai. De manhã ti
nha esfregado o soalho de to:da 
a casa e lavado a ro.Uipa de 
toda a família. Apresentou-nos 
este fi:J.lho todo lavado, fraldas 
~mudadas, cabelo bem penteado. 
É este o seu mais querido. 

TraJbalha todvs os dias de 
todas as semana.s. Ao meio-dia 
vem a cOTrer a casa tratar do 
seu menino. Levanta-se muito 

cedo para al'lrurrnar a casa, fazer 
o pequeno-aLmoço e o almoço 
e deixar o seu m·enino em rou
pa emrurta. 

Este pai não se lamenta por 
este fiQiho. Não se qruer separar 
dele. Só tem medo que lhe ve
nha a faltar a saúde, pois sen
te a forças a diminu-írem. Em 
tudo muito discreto. 

As senhoras viocentinaJS têm 
procurado aju!dar. .Prometi a 

Cont. na 2 ... pág. 
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Paco de Sousa , 

'PASOOA - Estamos a fazer os 

preparativos para a Pásooa com a 

a:juda de um sace11dote que nos faz 
reflectir so'hre a Mortte e Ressurreição 

de 1 esus - para ·a nossa própria 

ressurreição ... 
·Trumtbém vamos pôr a nossa A1ldeia 

bonita, como nos anos -anteriores, 

ron especirul a nossa Capela. 
!Desejamos bo.a Páscoa a todos os 

nossos cruer.i:dos leitores. 

AJAR:O'VlETIJIIAfMlFJNmO ESOOLAR -
Terminoo o 2.0 período de aulas. Já 

temos as notas dos rapazes. A maior 
pal'te de1es foram .u;m pou1oo infelizes 
e não gostaram .das notas. É pre
ciso ir em frent'e, não nos ,perdermos 
pelo caminho! CJ:aro, fa:lo da malta 

que frequenta a Esco'la Prim'ária, a 
T(}lesoo}a e o Liceu, tanto de dia co

mo de noite. 

IB@lJEZAlS DA NIOSSA MJDElllA -
Já há muito tem(po que os nossos ra

pazes vêm emlbe1eZJando a nossa Al
deia: po'dando os cedros, p.r~par.ando 

as rilianceiras e o.utras partes. 
Ma o que neste momento estão a 

pmparar são os j•ardins. Temos logo 
um, ao dmo da a'Venida principa.I, 

mesmo encostado ao nosso campo de 
rru'têbo'L Tem um fontanário muito 

bonito. Só de o ver, dá logo vontade 

·de beber! Temos outto ·ao pé do nosso 
h ar e tem lá escrito com cedrozitos: 
O GAINDO. Tamtbbm é muito bo

nito! E ainda outro ao pé da nossa 
casa 3, nll'ma ribanceira ·oom dois ca
minhos que ta11to dão para swbir 

como para descer. 
lN ós não q;uer·emos perder a bele

za da nossa Ald-eia! Por isso, pedi

mos que respeitem o que está feito 
pela nossa comunidade. 

.1\tl.A!LTA NOVA - Chegou mais 
um à no sa Aldeia! É o «!Melro», de 
B anos, que veio de Sendirm (Trás
-os-·Montes) . 

Que o Senhor lhe dê forças para 
que se sinta 1bem no meio de nós 
- para ser um Homem como deve 
ser. 

Manuel Augusto ( <<:Chinês») 

MIRANDA DO CORVO 

ICASAi.MEJNTnO - V ai já um pouco 
atrasada a noticia d.> casa.Jlié!ll <> 'o 

V:itor com a IsalbeJ, no passado dia 9 

de Mar~,o, em Mira. Eqc veio para a 
nossa Ca a ap enas oom 17 meses; cá 
foi baptiza-do e seus padrinhos de 

Baptismo ,puderam tambérrn apadri~ 

nhar o casamento. !foram a1lguns 

à c riunónia para que ele se s~ntisse 

em família. 

'0 casamento foi simples. E o casal 

veio, depois, com o nosso Padre Ho
rácio c o ·padrin:ho, Carlos Manuel, 
passar uns dias a nossa (e sua) Casa. 

Que sejam felizes e saibam cons
truir a própria família co.m base na
quela que eles aqui tiveram. 

FÉRIAS - Não é não fazer nada .. . 
mas mudar de actividade. Findo o 
segundo período de ll!ulas os estu

dantes vieram para Miranda do Cor-

vo; e, assim, há mais b-raços disp01lÍ
veis .para o que for necessári<>. 

!Estamos na altura da plantação da 
batata. O tempo não tem permitido .. . , 

mas é necessária para que não nos 
falte à mesa. É certo que as Festas 
ta.rn.hém nos ooupam muito tempo; 

porém, nem tados estíão o'cu,pados no 
elen·co do p rogra:ID'a. 

I() que é preciso fazer, tem que ser 

feit-o. Se não hdje, amanhã. Temos 
sempre onde ocupar o telll{Po, por.q;ue 
a dciosrdade não tem luga·r na nossa 
vida r 

Chiquito-Zé 

Notícias 
da Conferência . 

,~d~ ·~ .~~s.o . de _ ~tlu~~-: 

• 'Ele trazia um sobrescrito do for

necedor de materiais. Suspira rum 
tudo nada. - É a conta ... 

Alhrimos. Lemos : «Três sacos de 
cimento, ·um 1metro cúbico d'weia, 
cinquenta blocos, dez telhas>> . 

O nosso Amigo acre-centa: - 1 á 
não falta muito ... ! 

!Entendemos as reticências, que de
pois téi integralmente : - Que pena 
não termos a instalação eléctrica 
pronta para ·a festa da Páscoa! 

O jovem casa'l desejaria cantar ao 

Mundo a sua ressurreição e com
ip'leta int~gra~ão no meio - qual 

Mensagem pascal! Na verdade, a vi
da agora é outra, bem mais humana: 

Têm uma casa pobre, sim, e pwcu
ram esquecer o tempo viv:do em ga

ragens, fflll cafurnas, .onde, a•pesar de 
tudo, faziam au tênticos milagres 

d' ordem, de l impeza, d'·a.con hego! 

PARHILHA - Fundão, amigo de 

sempre com 1.500$00 : «Fi:: cLma «li
geira ~J-Ctualização"» (bem ligeira!), já 

qne 1a injla~ão não pára e a degrada
ção do nível de vida é o que se sabe 

e tantos sentem na carne!» Uma ca
rinhosa remessa da Rua dos Bom
lheiros Portugueses - Far.o. Assinan
te 7464, de Li~boa, 5.500 00. Uma 

S<">nhora vizinha, de Cête, veio até 
nós, peJo seu pé, entregar 500$00 
motivada pelos ais ·dos P.dbres - reve
ladO's nesta coluna. «Uma pequenina 
( g.rande!) oferta» da assinante 30217, 
sufragando a alma de seu marido -
e um desa:bafo: «Penso muito nas 

pessoas idosas e doentes!» Agora, 

uma «Lisboeta com um abraço fra

terno» e «algo para os Pob-res». Assi
nante 4456, da CovilJ..'hã, um grande 
folar distrihui.ldo por vário.s sectores. 

A esposa do asSinante 3l251J. 7 com 
«a segunda mensalidade». Évora: 

<<2.000$00 para ·uma Viúva com filhos. 
E; rpowco, ;mas :Cá :também há muito 
quem precise>>;. A miséria não tem 
fronteiras ! Cheque «anommo», de 

Fráltima, com os olhos no Alto: 
«Oxalá Cristo não morresse rn-em res
suscitasse em vão - nem 1para mim 
nem para os outros homens». Duas 

'Presenças da assinante 123!10, de Odi
velas, «pequena renúncia quaresmal>> . 

Mais um dheque «para aquela família 
cujo marido está IJesempregado» -
da asslliante 7649, de Monção. «Uma 
pequena gota para a Coroferência>> , 

da assinante 14584 que a'crescenta: 
<<É pouco ... mas os Pobres são muitos!»1 
E são, infelizmente! No dia de S. 

José, a assinante 10068, do Porto, 
mandou <<Uma ajuda para a jovem 
mãe qlLe .não tem que 'dar aos filhos». 

Um «pequeno donativo» da assinante 

307119, de Odivelas. O costume da 

assinante 111162, do Porto. Não fa1ha! 
Ou'tra presença habitual : o «Manuel 
de Braga» e o seu contributo para 
as Viú'Vas. Se já naquele tempo os 
primeiros cristãos .tinham uma consi

deração especial por elas, quanto maior 

deveria ser hoje - tão esquec.i'das 
e com pensões de miséria da Segu
rança Soc.i•al! Os Amigos de D. Antó
nio Barroso lemlbram o seu patrono 

com «uma pequena lembrança» para 

uma família pobr·e. Um cheque do 
assinante 11040, de L'isboa, que diz: 
«Estamos em plena ·Quaresma e sinto

-me na obrigação de alguma coisa 
fazer em 'favor de quem nada tem 
nem de onde lhe possa vir». Fernanda, 

de Sctl;lball, que aparece várias vezes, 
manda um•a «importância para a Con
ferência ir espalhando o ben~ no 

meio rural tão esquecido, tão care
cido;>. Um pequeno orucifixo, de ouro, 

para ser usado pel<a Cancerosa -
por rulnna da esposa do assinante 14866. 

A]handra, l.OOOç: OO «por uma graça 

recebida». Manuela, do ·Porto, oom 

1.500$00 e «espero q1Le deles façmn 
melhor uso do que en.» Mais P·orto : 
assinante 8632 deixou 1.000$00. Um 

cheque ,para o <<Soldado da Paz>>. E 
duas presenças da assinante 219.12, de 
CarcBJvelos. 

•R etribu ímos v<Ytos de santa Páscoa 
e agradecemos tudo em nQfllle dos 

Pobres. 

Júlio Mendes 

TRIBUNA DE COIMB 
Cont. da I." pág. 

nossa mão e o nosso compro
misso. Píromessa ao pa.i Jde que 
o seu filho não filcará ómão 
abandonado. 

Depois, a caminho da ~greja, 
feliz e m•aravilha!do :por a:quele 
encontro e t estemunho, vi no 
é.-;rru.ã da 'Vi'da: as crianças 
abandatna!da'S; os defi'cientes 
abandonados; os doentes aban
donados; os velhos aibandona
dos! Abanda:na'dos lllll1S pelos 
1pais e outros pelos filh.Ot'> e ou-

tros pelos irmã:os! Apeteceu-me 
gri·tar àquela grande assem
bleia que me es·cutaVJa: Que seja
mos todos a rgreja de J1esus 
Oristo Família de Deus. 
Que não atiremos fora o fardo 
da vida. Que não :nos queÍ!ramos 
libertar das nossas responsa
bihdades. Que os outros nã'o 
tenham de curr(orir os nossos 
deveres. 

A:que1a casa e a:que~e pai e 
o seu filiho ti'Veram para mim 
sabor de santuário! 

Padre Horácio 

+ CENTRO DO PAíS 

iOa!da vez mais próximo o dia da ;primeira Festa! 
~As aulas rec-omaçaram, impedindo a a•ssLdurdade dos ensaios, 

agora nos fins-de-semana - em ,que estamos todos .HVIres. 
Já .se acertaram alguJmas co~sas, mas outras aiJnda estão por 

a'cerrtar, pois têm dado muito tralba1ho!: São roupas para arranja·r, 
passar, coser e ajnsta·r - que quem põe mãos nisso, não as esta
rá a medir. 

Os ensaios par:a os responsáveis e a im'pa1Ciê'ncia de gente 
atairefalda qrue eles são, t-udo isto e o mais que se pass~a foifla 1são 
das maiores cansetras na preparação para o arrantqlue nna·l qnJe 
se aproxima a olllhos vistos! 

rNãü .estamos fartos; um pouco caiilsa:dos, mas não fartos. No 
enltanto, até passarmos em vossas terras continuaJremos a pre
,parar as Festas o mellhor que pudermos e soulbermos, ·com a ale
gria de já estar próxiJma a primeira aJctu'açãa. Bis o itinerário: 

2·7 de Abril, à noite, Salão dos Bombeiros, M!iranda do Corvo; 

I de Maio, à tarde e à noite, Teatro Avenida de Coimbra; 

3 de Maio, à noite, Cine-Teatro de Tomar; 

5 de 1Maio, à tarde, Teatro de Arganil; 

8 de Maio, à noite, Teatro de Leiria; 

10 de Maio, à noite, Cinema Gardunha do Fundão; 

I 1 de Maio, à tarde e à noite, :Cine-Centro da Covilhã; 

12 de Maio, à tarde, Cine-Teatro de Castelo Branco. 

Inquietação 
<<JDesde muito javem comecei 

a .ccmhecer Pai Amérioo. Pas
saram-se anos . Era, então, mem
bro da Juventude A:grá·riw Ca
tólka quando a srua influência 
se fez sent ir 1com mais aquidade, 
at:Jé ir para a vida ~militar. Oo
mecei a sentir u.ma exigência de 
entrelga, à semeillhança de Pai 
Améri<co. Ftui para Angdla, co
mo soldado, e, no regresso, en
trei para o Seminário Diocesa
no do Porto. Quatro anos depois 

Chiquito-Zé 

Sacerdotal 
.pedi a transferência para a Dio
•cese de Beja - considerada a 
ma is pobre de Clero da Europa. 
FIUi ordenado Padre, tendo a 
alegria de ver tada a mililiha 
família reunida, colegas milita
res que se deslocaram do norte 
do País e amigos de Ooi1111lbra, 
onde frequentei o Seminário 
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Novos Assinantes ele «O GAIATO)) 
É uma grande procissão! 
A nossa f·rente, um ror de 

cart·as, de postais, de lisltas, de 
pape'l:iiillho.s com no!mes e mora
da's de novos assinall1tes! 

1Só no que toca às Alrturas 
a que ohegam os nossos corres
pcm'detnt:es -Ide quanto dizem e 
fazem - teríamos, hdj'e, uma 
página por sua oonta! São a'l.mas 
<que v.ilbra-m! São muitos os que 
leram O GArtAffO pela primeira 
vez e não resistt:i:ram ao ítmpeto 
de .se vilnou1aTem .como assinan
tes do <~Fa~moso»! Outros, para 
quem o mundo é p~qutmo, !VãO 
em cata de amL~os .e fami'liares 
,palfa que talmJb!ém façaun parte, 
conscienltelmente, da !Família 
d~O GAIATO - e o amem 
na proporção do soo amor 
poli" ele. E, aiqlu,i, temos a'Vós, 
pais, fillihos, netos, sob11inhos, 
primos a FaJmília! Dad: 
a: razão p'o11que a chama d'O 
GAIIATO passa de geração em 
geração com o mesmo entlusias
mo da primeilra bOTa! Gmça:s 
a Deus! 

Vall:nos dar a voz a poutos, 

Educação 
e problemas sociais 

Com t. da 1. a :pá:g. 

cia, por onde estes se exerci
tem no ·govemo de ,si !Próprios». 

É assi!m na Esoo[a ·com'O na 
Falmília, onlde o lugaT dos Pa1s 
é ins1wbstituJvel. Por isso estas 
aifi·rma·çõ·es, tra nscritas de Sér
gi'O, são pa-ralellas a tantas que 
Pai Amlérico ;proferiu. 

,Aqui me tr-ouxe o dis·correr 
de hoj1e soibre este estudo e 
nem era .es•te o ponto a que ten
donava Cihega'r; mas hoje há 
que parar aqui. 

Padre .Carlos 

Mai.ar, mo qua'l se encontra bem 
patente a memória de Pai Amlé
ri!co - que tamblém aH tin'ha 
estudado. 

Ti,ve a aleg·ria de ouvir um 
Padre da R.Jua que se deslocou 
ao Ailentejo e me a!companhou a 
o'bras qrue consi!dero muito im· 
rportantes: para a te11ceira ida
de, para os mais ca;renciados 
de faiffiHia da zona !Srull do Paí.s 
e a -c-onstrução de um !bairro 
destinado a vinte e s·eis faJmí
lias ,pobres. 

São várias as obms a ·qrue nos 
dedi>camos e queremos conti111uar 
a dedi.car enquanto o Senhor 
quiser que sejamos Seus coJa
boradores na ·cons,trução do Rei
no de Deus - que passa pela 
ajuda aos nossos Irmãos mais 
careoitlos. 

iN este dia do meu ani,versário 
nartaJlíJcio ,faz bem 'OJVharmos 
pa.ra aqui[o que o Senho.r opera, 
serv.indo-ISe de nós oomo Seus 
calaboraidor.es - e mafllllflestando 
a!bertamente a grande infiluên
cia que Pai .Nmér~co tem na 
minha vida. 

Assinante 29680» 

que os restantes - são tantos! 
- mais tarde revelarão a sua 
eXiperiênda na procissão, sem 
perderem a eiloquência, que os 
elcos da alma têm o salbor da 
E·úernidade! 

1.Assinmtte 2712'38, de Coimlbra, 
benço da Obra da Rua: 

<cNo nosso quotidiano, entre 
o trabalho ~ as horas de des
canso, antes qU'e o sono cihe
gue, é Ulma virtud:e pensar em 
tudo .o que OUIV'imos·, em tudo 
o que os nossos olhos testemu.
nhara!m e o .que represenrta para 
nós a ka:querza bUlnlana e'm 
mais ,1Jim dia que já não volta. 

Nos me811ldros destas l'leali· 
dades envolventes, na ICcselva'» de 
cilmento armado vivemos uma 
era que nos albala o espírito. 

Os nossos OUV:idos terão de 
acusar .o som dUlm toque de 
alanne nas nossas consciências. 

O que somos !e o que vale
mos, em muito depende do Bem 
que ,fazemos aos nossos seme
lhantes- call'entes de pão e de 
amor. 

Todo o restante não !Passa (te 
futilidades ... 

Sinceridade e fll'anqueza são 
virtudes que se vão tornando 
cada vez mais raras neste mun
do conturbado! 

É com muita satisfação que 
IP'ro!Ponho !.mais uma assinante 
para O GAIA ro - solidária 
da vossa missão que também 
é nossa.» 

Assiiilante 793·2, da Senhora 
da Hora: 

«'A minha filha casou e não 

<<Que nós ·devemos viver a res· 
suscitar. Que todas as vezes que 
a gente procura emendar·se de 
uma fa"4~a, resis 1ir a wma tenta· 
ção, ·ex purgar-se de um vício, 
levantar·se de uma queda, sempre 
que assim fazemos com a cons· 
ciência ·acesa - ressuscitamos. 
É uma ressurreição com Cristo.» 
(Pai Améric-o) 

As ipailaVTas adma citadas 
foram es1crita·s :por Pai Améri
co a prolpósiJto da celebração 
Ida Pá·s,coa em nossas Casas, 
rfazendo a aplka)ção a -cada um 
dos RaJ>azes da doutrina do 
SEm'hOir Ressuslcitado, c<que isto 
é precisamente aonde se :encon
tra toda a riqueza do EvangeM 
Ilho)}. Exlpressões de ontem, 'Com 
aJctualidade em n'O'ssos dias e 
s:elmpre. 

Os J.o!Vens que chegam às 
111ossas Casas, r egra geral, vêm 
ma.Jrcados por U..."D. murndo de 
sujeições e de carências nem 
sempre f.álceis dle ultrapassar, 
!POrque limitados, logo à! partida, 
na:s suas polten!c.ia1i!daídes reais. 
Mas todos, no plamo do espírito, 
.consenvam, para lá dos dbstá'cu
los naturais atilnen1es, uma evi
denlte calpaddade de recupera
ção e de :pe11mealbilildade aos 
Valores. As e:x:cepções só con
firmam a regra. 

queria .que ;em sua casa faltasse 
a presença 'VÍ!Va, a palavra inter
peladora e profunda d'O GA:IA
TO. Considero-a fundamental 
no ICOOlleço da vida de cada 
jovem casall e :um estimulo 
constante e orlen·tador para to
dos os :que desejam pôr em 
prática a Caridade e o A11101'.'» 

'Casta:nlhei·ra do Ribatejo: 
<fttar.tilhalf é fazer chegar aos 

Outros aquilo que Deus nos 
confiou>>. 

1Envio os nomes de quatro 
novos assinantes e respecti:vas 
quantias para O GAIATO. 

tDesejo sinceramente, e do ín
tinro do coraçã~ que todos os 
'homell!S descubram que a felici
dade está mais próxima que dis
tante. Que todos aprendam c'Om 
O GAI·ATO que dá mais do que 
recebe e assim é feliz - cons
tr:uindo a felicidade.» 

!Passemos à :pe1quena mu'lti
dão: Correspondendo à chama
da do nosso Pa!dre Luiz - da 
Casa do Gaiato de Lisboa -
um ror de lislboetas; mais uma 
gmnde co1u.na do Potrto ·e outra 
da reg.iãü de Leii!ia. Mais Ako
bertas (Rio Mai'or), Atmadora, 
Costa do Va1ado, Aveiro, A1m1a
da, V enda's Novas, Carra~edo 
de Montenegro, Oeilras, S. Cos
me ,(Gondomar), um lista de 
Portimão, Quarteira (tam'bém 
do A1garve), Viana do Cas
telo, Qui:ntiães CBa!f•C'elos), ou
veira do 1DOUJ:10, Caste!lo de 
.Pai!Va, Sanrt:,i.ago de !LitJém, 
Álguas Santas QEormesLnlde), Ga
faniha da Nazatié, Monte Esto-

As doenças combatem-se 
criando no oll'lganismo anti-cor
pos. Outrossim, mau grado a 
J,entidão de todo o processo 
edlucativo, há que, pe.rsevera.n
temen.te, travar a batallha da 
Verdade, reslposlta umca ao 
tmurrdo da m>entka odginaJ. e da 
C'OI1f!UJpÇão mora.! em que nos 
si,tuarnos. Tlfaba~ho di:fiíloi'l, sem 
dúvida, com fr.acassos e êxiltos; 
mas, certam.etnte, a únilca via 
•capaz de cá'azer de cada um dos 
Rapazes um Homem», missão 
a!paiJmnante dos Padres da Rua. 

É preciso ressusJCi.tar ou, como 
dtamo·s, ccdev€ímos viver a vida 
a ressuscitar». Por isso nos em
penhamos a P'relgar Oristo Res
suSJcit ado, que sem tall a nossa 
acção seria vazia de co.nteú1do 
e inconsequentte, sem bases 
humanas e s.olbnema,tumis a 
!comandá -ias. 

Alg.UJns pensa1m OIU' dizem que 
o nosso traiba~ho não tem sen
tido, mormente pela natUJreza 
das pessaas a que nos dedka
mos. Resipon!demos 1com Pai 
ArrniéT'i.co: ccQuetm está pois a 
ju!gru• que não vale a pena di
zer coisas altas a ,gente baixa? 
O Evangelho é alto? Não. Ele 
é para nós. Ele está à nossa 
altura. Então quê? Nós é que 
temos medo de subir! Quar..ntos 
há ,por aí fora que não acredi-

ril, Carvallhos (Gaia), Maia, 
Riu Tinrt:o, \Cmi(ielo (Gaia), 
Valbom CGondomar), uma lista 
de Enmesinde, Pelnamaror, Vi[a 
Nova de Gaia; uma data del·es, 
Coimlbra ifd1em, Sretúbal, Peso 
(TO!ftozooido ), Moi;tas ;v.enda 
CMiJn!de), QueJJuz, P.Nüa do Riiba
tejo, Olhão, Espjnho, Régua, 
Parede, S. Milguel do Couto 
CSmto Tir·so), ToNes de Moo
deglo CCoimbra), Barreiro, Pa[" 
·mela, Guei:fães (Maia), S. Ma
mede de 1lnfesta, Ponte da Bar
ca, Sobra® ~arro,nJgo), Guima
rães, PaLhaça, V'aladares, Re
guengos de Monsa.Jraz, Sarilhos 
Grandes, 'Lançada (Monti~o ), 
,Casa.-1 do Marco QSeixa1), Laran-
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jeilro, Jovim (Gondomar), Fer
'fleira do Zêzere, Matosinhos, 
Perosillllho CGaia), Campo (Va
longo), Santar.ém, Malrmel·eiTa 
~Mortágua), S. Julião do To'ja•l, 
SacaiVém, Covi·lhã, LoUTes, Santo 
António dos Calva~ei.ros, C&Wa
lhais CS. Pedlro do Sul), Ribei.ro 
(Murtosa), ReboJeira-Sul, Cas
·Cais, Almora, Villa do Conde, 
Lagos, Barroselas, Cairia, A1-
guei·rã'O, FaJagueira, Caeiéttn, Tuy 
<~spmiha), 'liStas dheias da 
R. F. A. (!Bremen, Owcllatv.en, 
Breme:rfulaiven) e de Den Haag 
(Holanda). 

Aonde h'Ouver Ulin potituJguês 
aí esrtará O G.NJlATO!. 

Júlio (Mendes 

NOTAS DA QUINZENA 
· Cont. da 1." pág. 

rosto ·que tinha perdido toda 
a apa:rên.da de utm 1ser !humano.» 
ES!cândalo para toldas aqueles 
que s·e firmam somente na ra
zão humana. 

Pobres de nós que tantas 
vezes celdemos tamJbém à ten
tação, ipf!esente e vliva n'O.s dias 
de hoje, de nos impo-rmos à 
maneiora do muntlü. 

A pdbre.za, as dores e o s·er
v ir os homens .são o's três tesou
ros que o SenJror nos deixou e 
devem ser, pa.ra todos nós, a 
úni.ca fontre de grandeza. 

INo auge da Sua dor, Cristo 
acorldoo os disdlpuilos... É este 
o nosso tennjpo de acor!dar. 

AlcOITda!I" e <<renascer» ... , seja 

taJm na !Ressurreição de Jesus 
porque não acreditam na deles 
-quantos?» 

'Educar não é apenas cu'ltivar 
a inltelúgênda, mas infoJima·r e 
formar as :pessoas no seu todo, 
albralligendo o coração e o ca
rálcter. IE!dUica.r é comunicar, 
toosmi:tindo, de .geraç·ão em 
geração, os va1ores espi.rJtuais 
·que dão à vida sentido e con
sistência. E·sta transmissão não 
se akança só com palavras; 
requere, essenda1mente, que 
as pa11aivras .se tornem pa'lpáveis 
e visírveis na vida pessoal. Por 
isso ;plfegrumos e queremos viver 
Crisibo R'essuslCJitado - porque 
acre/ditamos na nossa própria 
res·sunetção. 

t<A vida religiosa nas nossas 
comunidades seja o centro. As 
grandes afli~ões dos Padres da 
Rua tenham aqui a sua origem; 
vale mais a al!ma do que o 
cor-po.» CelelbráJmos a Pás,coa 
do Senhor; !Centos «que nós 
devemos vtver a ressuscitar». 
É que não teimos medo de 
sulbir, mau gra'd.o as nossas li
Jmita1ções; e, s.ubindo, estamos 
c01nvktos de que ajudamos 
tJamblém os outros e o Mrmdo 
em gerai, a fazê-lo. Que tenh~ 
sido assim a vos·sa Pás>coa. 

Padre LUliz 

a nossa conversão interiOT, cujo 
sinal mais evildente será UJma 
miu.ldmça da nossa mentaHidatle. 
Queimarmos os ído[os que nós 
1prólprios criámos e alqu.eiles que 
a nossa cityljlização e sodedaide 
nos impõem. 

Só a força do amor quando 
el-e nas1cer da fra1queza e do 
sillên'ci-o da Cr.UiZ. 

1Por .coinddênJCia fetiz pas
sei o Dia do Doente, 5." 

da Quaresma, na nos•sa Aldeia 
do Caloválrio. O ·có1có do Namdo 
foi dlu!fo, não deu m'uito traba
lho. 

!Meditei a Paixão do Senhor 
· e o Seu rosto na face magoada 
dos Doentes. 

Dois fa~ctos, no dia, enJtriste
ceram o meu coraJção: Primeiro, 
válfio.s autocarros de vvsri.tantes 
paora o «s·anto de Beire» passa
ram diante do nosso portão. 
Nem um ollhar para os ve~da
deiros santos! 

Flolf'a dos caminhos de Deus, 
o potvo constrói os seus ídolos 
e diante deles reza, põte o seu 
dinhei·ro e o coração. Esque
ceu a Pásooa do Senhor e não 
vê o Soo rosto nos Iflmãos que 
sof!I"em. 

IDep'ois veio um gl!Ulpo de vi
sitantes pam os nossos Doente-s. 
Em calda um: <<:Ad coitadinho!» 
Não sei se na capela, diante 
do Sel1Vío-solf.redor, na Sua cruz 
de pau, tamlblém prOidlamar.aJm o 
«ai ~coitadinho» ... 

Não é ass~m que se oum!pri
menta um Do•etnte! Pella sua di
gnidade e grandeza na dor 
fkam mais perto de Deus! 
Como quem sdbe a um monte 
santa, assim nos rdevemos ap!I"<J-· 
ximaor: hiU!tn'illldJes na sua pre
sença, com o mesmo carinho 
co1m que visita·ríamos a nossa 
própria mãe - como diante do 
Senhor! 

Quando o nosso O GAJAID 
·te >dheiga'r às mãos s·erá já 

Páscoa da Ressurreição, sinal 
de Lihertaçãü do pecado e da 
moli'te. A1eluias e festas! 

Não esqiueçamos, .po11ém, que 
só pe!l.a conversão tota'l de nós 
mesJmos ao SenhOi.r seremos 
calpa.zes de constnuiT um Mundo 
Novo, a N01va Cida:de. 

Padre Telmo 



Vistas de dentro 
• Festa da Pâsooa! Primeko 

é a preparação, depois a 
Festa. É tempo de Hmpeza. Sem 
uma al'ma ltmipa a PâS'coa não 
tem salbor, porque falta a ale
gria da Ressurreição. Como po
de haver feSta sem a:legria? 
Ressuscitado é o que passou da 
morte à Vida. A morte tra
zi!da p~o pelcaldo foi veneikla 
:pela Virla. Em.qumto o -coração 
não ror ltimpo fica sujo. Nada 
mais td·ste do qlll'e um cora
ção desfeito pelo pecado! Está 
morto. Não tem al~ria. Não 
goZJa a Festa da Páscoa. 

A p:r10pósito: Andamos em ma
ré de limpe:za:s. No cantinho 
don:de passo ao paipel estas coi
sas, oiço o béilrulho que vai pela 
casa-mãe. São os móveis que 
mudam dum lugar para o ou
tro. São os tap~es pendurados 
ao sol, nas vaiianldas. É a pallha 
de aço pisada pe1os pés, para 
trâs ·e pa~m a f.rente, sobre o 
soalho de madeira. É o lioco 
que sai. Enfim, um reboli
ço suavizado !Pelos canítaf!es 
dos que se entr.e~gam a esta ta
refa. Nas outras casas da nossa 
Mdeia, de ~ço de Soosa, re
pete-se o e$ectálculo: Limpe
zas! Casas UIDiPaS e arejadas 
onde •enltram a luz e o sol sem 
mooida; assim quis Pai Alrné
dco que fossem as nossas casas. 
Eles cuiid1am das limpezas. Uma 
pe11grunta que sai espontâinea
merute de quem nos visiJta é 
esta: - Quem euida das easas? 
- São el·es: É o Madeira, o 
Cotreia, o <<!Samoca», o <<Cere
ja», o <<lBoloí&> e o <<Pka-Pau», 

na casa-mãe; o Mi:guel, o <<Juiz», 
o '<<!Pescador», o «Picasso», o 
Davild Mada!lena, o N elito, o 
V1itor Centeio, o Ch11co, o Davild, 
o Carlinlhos e. o <<N:albo·» olharrn 
pelas outras moradias. iEstlu
dam e traJbalihaJm. Cada um tem 
o seu temlpo e o seu lUJgar. São 
eles! Vassou!l'la nas mãos, ba1-
des com água, panos e salbão. 
Toldos os dias é assim. Nãlo 
sei .se nas vossas casas também 
é. Não admtra que, mais tarde, 
jâ cres!CildO's e preparados para 
a virla, a sua 81mtbição seja uma 
casa linda onde vivam felizes. 
A!h, quem nos dera uma senho
ra qllle, ao jeito de mãe, pudes
se a1oompanhar estes aJdorârveis 
pequenos e pôr o dedo felmini
no nos poflmenores que só 
uma mãe salbe; quem nos dera! 
Como se·riam ainda mais lindas 
as nossas -casas! 

• O «Gálgá» fez anos. Não 
gosta que lhe chamem es

te notme. t. o sr. José Lufs Go
mes - assim reza a déldu'l:a do 
nas/cimento. Quando escre
via estas notas, ao fwndo das 
escaldaiS a'patelceu, sorridente. 
c~stá a escrever IPI'Õ jornal?» 
- iPergrmtou. Peroebi que gos
tava que soulbesse'm do ani!Vêr
sãrio. É o nosso C'Ozinlheiro e 
fazia 20 anos! Tinlha direito a 
um bolo de aniiversário qll.lem 
tJodos os dias prepara a comida 
para cerca de 170 bocas. Mais 
que justo! 

IJ>ois teve o seu bolo. O pior 
foi ta multidão dos ami:gos <<de 
ocasiãO>)!, na altura de o comer! 

Foi repartindo, repartiln.do ... 
Não sei se chegou a prov-á-lo! 
A alegria de poder comer uma 
faltia de bolo do -<<!Gá:gá» soulbe-
1!l'OS tão /bem! Vê-·lo repartir 
soulbe-nos ainda me1hor... SO
mos famHia! Só Lhe faltou uma 
c:a!I'Ita que muito esperaiV'a; uma 
c81Tta de alllguém da sua família 
de sangue. 

• c<Os campos noVOS)) são 
lUIIl1 l'Uigar bonito da nossa 

Aldeia! Lã estão as moradias 
dos casais ao sezw:iço da Obra; 
os caJmpos onde vamos bus1ear 
a comikla; as ramadas donde 
tir-amos o rvinho mais precioso 
da nossa qui'nlta. 

/Entrei nos «campos noVOS)) 
em tarde de sol a anU!IliCiar a 
PlrimaJVera! Um gr:ulpo dos Clha
madbs «da len!hm) aJpanhava os 
rarrnos das videiras já podadas. 
O ohef.e era um deles. Como 
quem brirtloa, iarrn ·cumprindo a 
sua tarefa: apanhar os r-amos 
das c~·as. De Vlez em quando a 
voz do ohe'fe: - Vamos! Tra
balha! Ia dizendo os nomes de 
cada um ... 

Continuei o meu camiinho, 
como se não desse conta de na
da. Naqucle grupo de pequenos, 
entre!g!Ues a si mesmos, via 
Pai Almérico mu1to presente: 
ctO trabalho é ta !base de !Vida 
nas Oasas do Gaiato)). A pa
la!vra trabalho safda com tanta 
convkção da boca des!tes pe
quenos! Os montes de lenha da 
poda espa:~ha.dos, aJqui e a1ém, 
que o traJctor depois vi·râ bus
caT, são uma amootra. São 

Os ant~os gaiatas da região sul (Lisboa), querem fom.en tar -e TTUJJúer a união entre os que tiveram a telictdaáe de 
~er g.aiatos. 

Associação dos Antigos Gaiatos 
do Sul (Lisboa) 

Mais uma vez aqui estamos 
a dar novas: 

No pa·ssado dia 1 O de Março, 
conforme noticia inserta num 
dos ú1ltim·os números do <<'Famo
so», na nossa Casa do Gaiato 
do Tojal, em instalações cedidas 
:paiJ'Ia o efeito pelo sr. Padre 
Luiz, foram a~prova:dos os nossos 
Estaltutos. E, aproveitando a 
tarde, el·egemos os ;carpos ge
rent·es que vão -conduzir o «bar
·CD>> durante este primeiro ano 
de vida: 

Assembleia Geral: presidente, 

Eurico; seoretãrio, <<Màrinho»; 
vogal, <~Papinhas». Direcção: 
presildente, Cândido (<<Va'lete»); 
vice~presildente, Manuel (<<:Cô
co»); secretá·rio, A~fredo ('«Mar
ques»); tesoureiro, Alvaro («MO
reira»); 1. 0 vogal, <~reo:sa»; 2.0 

voga•l, Nlllno; 3.0 vogal, Coeliho. 
Conselho Fiscal: tPres·idente, 

Avvaro (<<!Stido>); secretário, 
<~Pisco»; voga'l, «Santarém». 

Pelo exjpasto, nas,cemos de 
facto. A parte jurídi!ca virâ a 
seu 'tempo, pelo que, óbi\niamen
te, teremos de arranjar <<berço» 

o:nde possamo-s da·r os primeiros 
passos. Conltinua, ,pois, de pé, 
o nosso pedido de casa: um an
dar, uma géiJTagem; enfim... um 
local ande nos possamos reunir! 
Têm a palaf\Tofa -os nossos Amigos 
de LiSboa ... 

Queremos, isso sim, fomentar 
e mam.ter a união entre todos 
aqueles que - como dizia o 
Nu:no - - «tilv.eram a feli-cidade 
de ser Gaia1os». 

•E tu, an1tiJgo Gaiato, que andas 
arredado, porque não te juntas 
a nós? Dirige-te ao noss·o «Re
lações pÚibHcas» - Erur.ilco Mo
reira, Rosider, R. Augusta, 1100 
Lh:~boa (ffel. 36 02 09) - que 
ele inforunarâ das intenções da 
nossa Associação. 

Abraça-vos, o 
Màrinho 

eles ... ! O tralbalho é remédio 
efiicaz na oura dos vícios. Que 
momentos! Que desorganização 
organizada, como eile gostava 
de dhamar à Obra! Ohega a hora 
da merenda e, todos à uma, 
vão à busca do pão com man
teiga que «ganharam com o 

suor do seu ro.stm>. Mais pre
sença viiVa de iPai Américo! 

O sol batia suavemente. Ali, 
ao pé, o <~ando» ol!harva pelas 
galinhas. Tudo tão lindo! Quem 
merece graça tamanlha!? 

Padre Manuel António 

Os livros de Pai Américo 
A colecção de 1iv:ros de Pai 

Amlériloo - ai]Jg'lllniS em 3. a e 4. a 

ed-ições - reúne jâ muitos dos 
seus escritos, em. sete títulos: 

- Pão dos Pobres (1,0
, 2. 0

, 3.0 

e 4. 9 vo•lumes): CróniiCas publli
ca.'das no Correio de Coimbra, 
n'A Ordem e n'O GAIATO; 

- Obra da Rua: Relatório da 
sua acção de 1932 e 19415; 

- Isto é a Casa do Gaiato ~1. o 

e 2.0 volumes): Ar'tiigos saídos 
n'O Gaiato sob o mesmo tiMo, 
com <~faatos, f·ilgutras, 81C0ntecl
mentos, descrições OU!ja beleza 
defline o es'Ulo pessoaUssilmo do 
Aurt:on>; 

- O •Barredo: Crónicas publi
cas n'O Gaiato que «são em tru
do uma r~eti.ção v:iva e aêtJU'al 
dos assuntos relferioos no Pão 
dos Pobres»; 

- Ovo de Colombo: Historia 
como e porque desabrochou o 
Património do PObres; 

- Viagens: Notas de repor·ta
gelm do Bras·i!l, Açores, Mriea 
e Maldeira; 

- Doutrina (1.0
, 2. 0 e 3. 0 vo:lu

mes): Cdlectâinea de a.!I'Itilgos in
seridos n'O Gaiato com a :mes
ma epígrafe, ou de conteúdo 
dout·rina:l. 

·Estas obras podem ,ser ~re· 

quisitadas à Etlitoriad da Casa 
do Gaiato - Paço de Sousa -

IENÇAO 
Quando o Leitor enJViar im

portândas para a assinatura 
d'O GAJIJNI10 ou da Editaria[ 
não se esqueça de recortar e 
mandar o seu nom:e e o número 
de assinante que vão no ende
reço do 1om8il ou na emba
lagem dos liwos - preciosos 
elementos para 1olcalizanmos a 
re~eot1va fidha, ordenada por 
ordem aftfabética. 

Para o efeito poderá dirigLr-se 
à Casa do Gaiato da sua região: 
Casa do Gaiato - 2900 Setúbal; 
Casa do Gaiato - Santo Antão 
do Tojal - 2670 Loures; Casa 
do Gaiato - 3220 Mi~Wtda do 
Col!Vo; Casa do Gaiato/Calvário 
- Beire - 4580 Paredes; Casa 
do Gaiato - Paço de Sousa -
4560 Penafiel. 

4560 Pena!fiel; ou pliOCuradas, 
~tamente, nas Casas do 
Gaiato de: Setúbal, Santo An· 
tão do Toja!l (Lomes), Miranda 
do Corvo e Paço de Sousa. 

... e o PORTA ABERTA 
Pold·emos trattlsmidr aos nos

sos Amigos uma boa notiiCia: 
o liiVro Porta AJberta (Pedago
~a do Pai Américo- métodos 
e vida), da a.JUtoria da Dr .a 
Maria PaJ.irniTa de Morais Pinto 
Dua·rte, hâ muHJo tffillipo esgo
tado, estâ a ser reeditado. Já 
impresso, passou aJgora à mão 
dos ooca.'dema'dores. E, de'p<:>is, 
seguirá rpronltinho, via CTI, 
direatamenrt:e para os assinantes 
da nossa Editorial (mais de 
5.000) espa1haJdos por tedo o 
Munido. 

lEsta ccprimeira pU!bllcação de 
fôlego que se nos oferece sobre 
Pai Améric~~oeo>) (agora 
em segunda edição de 10.000 
exemplares) é uma olbra opor-
1ru!llíssima; e, da parte da sua 
Autora, tem 'Ulillla história que 
revelaTemos em notas s~guintes 
- para curiosidade dos leitores: 
ccComo transmitir toda essa pu
jança de vida (na jpedagogia de 
Pai Américo) sem a trair? Como 
libertar-me do sentimento muito 
vivo de ~estar a estragar e a 
macular a - luminosa lforma de 
expressão do Padre Américo 
sempre que misturava as mi
nhas frases com as suas?)) A 
Dr.a MaTia PalmiTa dá a res
posta: c~screvendo um livro 
em que tudo fosse del-e.: o tí
tulo, os ,nomes dos capítllllos, 
os textos; e em que meus só 
fossem os ~ritérlos de selecção, 
a compilação e ordenação des
ses ~mesmos rtextos>) . 

.A:Iiâs, desde que a primeira 
edição (7.1500 exemplares) es
gotou, tem sildo um corTopio de 
gente interessaldíssilma no Porta 
Aberta!: pai·s, professores, alu
nos de oursos médios e swpe
rio~es. muitas pessoas e ins
tituições votadas à problemá
tica da Edlucação; e, como não 
podia deixar de ser (neste as
peoto Pai .Aimérilco é um ver
dadei\l"o Mestre), os próprios 
jovens que no Porta Aberta 
têm pistas de refl.~ão e linhas 
de numo tão cltãozin.has que 
t-odos, mas todos, entendem -
com proveito geral. 

Júlio Mendes 

Tiragem média por edi~·ão rw mês de Março: 54.460 exem .. plares. 




