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Ocor.roo · no passadio dia 14 
um :séru1o sobre o nas·cimento 
do senhor Padre Grilo. 

lEu üve o gosto e a ventura 
do seu oonvívio desde que vim 
para Paço de Sousa, pou-co de
pdi•s da minlha ordenação. Vão 
lá tdnta e quatro anos!1 

Um dta Pai :Amlérico ma.nJd:ou
-me vilsitá-lo. Como é bom de 
entender, unia-os um ideal 
comum: O amor dlos Pobres e 
a adopção preferencial da Po
bl'leza ·COmo rarma 1paoífka e 
pa'Cifkadora, a mais adeq•uada 
para Uutar por eles. 

iPor1ém, pessoallmente, Pai 
Am!éri·co <®ugia -llhe» .porque a 
ideia :fixa e a prece constante 
de ·Padre Grilo era que ibsse 1a 
Obra da Rua ·a assegurar a 
continuidade da sua Obra e 
nunoa fal se ·afigurou 1a iPai 
Américo nem, d~ois dele, nos 
<l!paoreoeu possível. Daí o en
viar-me a manter ~a:ceso o lftQgo 
dessa união. 

Até ao fim da vida de Padre 
Grilo essas visitas se repeti:rrun 
em ritmo mensal, eX'ceptuados 
10S tempos que passei em Afrlca .. 

T 

Estava lá 1quando o Senhor o 
veio hmcar. Mas iFadre Horá.raio 
tfoi a p!'esença da Obra da Rua 
nessa hora ide K<nascimento 
glorioso» para 1P,adre ·Grilo e de 
transe doloroso para a sua Obra 
.qrue, entretantlo, tinha tido uma 
g.ran'de esperança em Padre Ro
•cha, um jov•em !Pleno de quali
dades e de promessas que a 
morte vreio arr~batar meses 
Jantes. Misteriosos· desígnios 
de Derus!r 

'Essa visita mensal, tão dese
jada, tomav~-·a eu pior momen
to de retiro, às vezes partilha
do por algum dos nossos rapa
zes. 

Padre Grilo era •um h10mem 
de •Ré 'e de Piedade. Nascido em 
flhavo, que ao tempo pertencia 
à Diocese de Goimbra, nela foi 
ordenado e ao seu serviço co
meçou a trabalhar taft oomiO 
Pai Américo, amos mais tarde. 
!Pela !Primeira República foi 
maltratado, eXiactamente por 
.causa da sua acção <(revolucio
nária» em favor dos Pobres. 
'Não ·convinha aJo Estado o pres
tígio dla llgl'eja; e nunoa iELa se 
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Ideal comum de Padre Grilo e Pai Américo: O amor dos Pobres - TIUDis pobres - e a adop<fio preferencial da Po
breza como amua pacifica e pac:ificct&ora, a mais adequada para ·lutar por eles. 

enlgrandece tanto como quando 
se [az pequenina com !Os mais 
!Pequenos. Exilado, foi parar a 
Matosinhtos onde viria a gastar 
a sua vida e :se tornou IPenso
nalidalde querida por todos. 

É anthgo cosrume de [)eus 
desinstala.r tOS Se us servos pre
dilectos e levá-los, errantes, 
para longe do soo berço, a cum-

pintura. Era um ora:dor interes
sante, um conversador que 
•cativava. 

Com tal ~sensibilidade, tem
perada pellas vh: budes sobrena
truraiJS, não admira como eram 
de deleite, desejadas, aquelas 
horas de convívio mensal - a 
minha recolecçãJo ·espiritJUal. 

O único amargo era aquele pelo 
qual Pai Amérirco lhe <<ifurgira»: 
a constante negativa à sua 
prece .constante. 

Na Missa de acção de graças 
pela sua vidla consag:rada pelo 
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pilia~~fuq~Th~d~~a~----------------------------

Assim foi ·com Padre Grilo. 
Nascido em íllharo, ordenado 
em 1Coimbra, nem sei em que 
Diocese morreu inoardinado, 
mas a sua terra foi Matosbnhos. 

A Fé e Piedade jruntaJVía, !POis, 
ruma experiência de vida que a 
cantradiçãlo fez extensa e pro
funda. 'E, mais ccinda: era um 
artista. Cultivou a mú.lsiJoa e a 

<<Não queiras ser um \aleija
dinho. Um homem que não sa
be letras é um aleijado. 
Olha e não vê!» {'<<l0antinho dos 
RaJPazes>> - 'Pai Amlérico) 

ciências ainda existentes, sobre
tudo nas ZIOnas interiores e 
rurais, houve nesse as'Pecto um 
daro •avanço nos últimos 40 a 
50 anos. 

Notas da Quinzena 
O ·ohamado insucesso es,oolar 

nem sempre, em nosso entender, 
tem 'sido tratado :com 'lucidez 
e objectiv-~dade, 1chamando as 
'COiiSas pelos seus nomes e 
colando à pedra as principiais 
causas. À!s vezes .S!Omos tenta
dOIS a pensar que se pi10'cura 
escamotear a realdldade, não 
ihJ<Wenld!o vontade de a canlhecer. 

Os /Prolfiessoros eS[plalihaldos 
pelo 'País tinham, muitws vezes, 
as quatro classes a rseu ·cargo, 
com mais de 60 •alunos, usu
fruindo ordenados de mÍJSiéria,. 
o que está longe, e ainda bem, 
de suceder nos nossos tempos. 
V:alia-lhes em cert:Jas zonas, o 
ooidado das !famílias dos alu
nas, que Jhes prodigalizavam 
os prodlutos dos aampos, ai111da 
que 1pobres e desfavorecidas. 
Outra dilfirouldade, que não era 
menor, residia na 'Circunstância 
de terem de d1azer a sua vida 
em ~esidências (?) sem o míni
mo de higiene, desprovidlars de 
oarsa de banho e de água cor
rente, sem J'UIZ, e, não raro, 
cober.tas rle telha vã; 1as yiàs 
rde ·comunioação eram fradaS ou 
ri.nexi,stentes. 

• [)esta vez, a aJUla .foi dada 
na sa1a dos dceoones da 

nossa Aldeia. A mestra era a 
mãe, assisti'<ia areias filhas, já 
casadas e com filhos. Eu e·s
•cutava. Em o aluno. Que bem 
me soube esta liçã-o! 

Os entendidos dizem que os 
problemas de economia são dos 
mais difíceis de resolver. Os 
espec~alistas reúnem-se. Dão 
voltas e maiiS voltas. No fim, 
os senhores da ~irqueza fioam 
sempre mais ricos. Os Pobres 
continuam pdbres. Mas é pos
sível sair deste drrulo vicioso. 

V•amos à lição da mulher do 
povo. Suas regras de distribui
ção são simples. É uma luz 
ip.Osta iSObre !O alqueire. Só é 
pena que não dhague lá, aonde 

se reúnem os grandes e os pe
quenos também. S·enão, veja
jamos: 

A hlor·a d'a partilha dos bens 
dhama todos os filhos. Faz a 
divisão e cada um toma a sua 
parte. Sobejou uma. Onde está 
o destinatário? 

- É a herença dos Pdbres, 
explkau. 

Surpresa, !Primeiro. 'Depois, 
foi a · hor-a da alegria, já que 
todos aceitaram a decisão ,co
Tajosa da mãe. 

- Meus fUhos não perderam, 
·continua. Eles o I'econhecem. 

Miais que o valor Idos bens ma
teriais, ISII.llficientes para levarem 
uma vida digna, receberam ·um 
coração pobre. Sou testemunha 
da gratidão e do carinho com 

que, naqrue1a hora, lhe pega
ram no braço. 

Meu 'Deus! Com a .sabedoria 
dlos !Simples e dos Pobres po
deis fazer .a revolU!Ção de que 
o mundo precisa: 

No !Segredo do ~coração 
No .cantinho da ,famífia 
Na •comunidade paroquial 
No muooo Ido trabaliho 
No 1seio das nações. 
Senhor, .sabemos ·com quem 

estais: 
iOom ,os Pobres da terna 
Com os hJUmiMes 
Com os famintos. 
O câ!ntioo daquela mãe é o 

canto do.s !Pobres que saltam 
.allegres; é o canto tio rpovro her-
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Vjmos do tempo em que não 
havia edifídos tesco1ares ca
pazes, que só a partir d'e 1940 
começam a aparecer em nú
mero e qwlidade re'lativa, em
bora, na L10usã, ,terra em que 
frequentámos o ensino infantil, 
infelizmente extinto, e as três 
primeiraJs !classes~ diS!PUsésste-· 
mos de sa'las ampillas e em !boas 
condições, construídas !Piara o 
efeito. 1Em Co·imbra, na velha 
es.cola do Almedina, já as ·ooi
·sas se processavam ao inJVés, 
sem o míínimo de rsaliUbridade 
e de luz, com lllil1a sala peque
ní•ssima, para 30 ou mad!s alunos, 
amontoaidos uns sobre os outros. 
F.eHzmente, 1apesar das defi-

·As 10arências alimentlares 
eram incomparáveis às do 
tempo em qrue vivemos, mesmo 
nos •centros mais importantes. 
Recordlamos bem as oondições 
de vida de algJUns dos nossos 
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e Bot!ámos a mão ta uma família 

em so!frimenoo, cuja moo tõma 

a pa:latvra, já qiUle em !hOTas de dor 

são mais furtes do que os !homens: 

--.j Se não puderem... a gervte vlti 
sOl/rendo ... e sef'a o que Dews- fiuiser. 

Sa:iihamos oompreender esta resi
gnação (activa) qwe ~perora Justi'Ça ao 

mundo insta·lado. 

!No dia-a-dia duma ifireg'Uesia comro 

esta - a maior do COil!Ce]hto - ná 
sempre qt11e !fazer IPMa a:Liv'ia:r a cruz 

dQs Pd>res. 

Voltámos •a ajud811' um :caso de 

miSéria .típioa do n~ tempo. Não 

o pai...., moo três !filljhos com cara de 

fome: 

- Ele só trabalhou dois dias oo 
outra semana ... e .a mãe não tem nada 

prà gente c.omer! - :desahalfru o ma!is 

'VI6lho, allás nwiito 81pil.ica:do '1110 es· 

t1Udo. 

.Aqwele só, !bem a:oenltuado na 

boca da criam.ça, fez-nos estremecer, 

~pois :os .filhos são 8IS maiares víti- · 

mas .da tragédia! 

e iVinha .a mBlilicar. O vioontin.o 

esllra.nlrou. 
T>ega-1he, então, no braço e intei

ra-se do acidente: 

- Est1a1Va a ajudar 7lla limpeza do 
estdbeleâmento. /!)scorreguei e caí. 
Tenho as pernas e as costas amalga

,Jas... Nem p·ude mudar a rOUipa ... 

Estendi-me na cama sem forf)aS! 
Entram no café, v·agarosa.mente. 

- Já almoçou? 

- Sim -s.enhar, levantei-me p'ra al-
moçar. 

Solitári:o, aiümm~.ta-oo do qnie lhe dão 

ou do magro salário. · 

-Vai 'lllllla bica ... ? 
- Pois sim. Até me dá forças! 
iLntegrado no meio, o nosso amigo 

muda de semblante; aliás, estimulado 

IPOO' um ·gr11po de Vdlium.tárros que se 

apresta! a deitar a mão, numo à 
urgência - se ;piorar. 

- Se for ~cessário, a gente leva-o 
o hospital. 

Admirado, arregala os ollhos e emu

dece pOli' i:nstantes. Depois, arrasta 

um IPOrllwgwesissimo a)grade!Oi.menrto. 

O mais, que teT1a. dito de si <paJia 

si, fios. entre ele e Deus. 

PARTIT..JllA. - rrii'ês oontos d~ 

assinante 12582, de Annamwr, que 

aceiUtua: <<São duma promessa». 

A.ssinrunoo 26'152, da Foz do i>DU~ro: 
<~ c.om muito gosto que vou jun
tando estas migal.hinhas de 2.000$00 
para um caso mais urgente da Con
ferência do Sant'Íssimo Nome de Je
sus, de Paço de Sous~>. !Rica .dád:W~! 

'Senhora amig·a, das terras de Foz 

C&a, pre:>entle 100m um ohequ·e de três 
contos «para a maior necessidade da 

Conferência de Paço de Sousa». 

Admiráo~l sentido de Justiça! 

As maiores necessidades ~r~m 

assiduamente! Problemas há que pre

cisamos de milllimizar ou !I'esolver 

imediatamente para 4UJe os P~hres 

não se a/fundem (llJ() suh-Dllt1ll1do da 
míséria.. 

tF'>Or 'fim, clnoo OOiilltlos, em dheque, 

do assin!lil1t:e 25422, de Vil!a Nova de 
Gaia. 

1ia.mos fechar a pmcissão e cJhega 

flLIIl SOS ;Para se partilhar na renda de 

casa duma famíLia ~ .proowrÍISSima: 

situa~~ eoonómioa - ou esta: região 

não fQsse, já, um dormitório do Gran

de Porto. M.ais .um recado que deL~a.

mos aos nossos 'Lei.tOTes. 

!Em rnome dos Pobres, muito 

'Ohri'grudo. 

Júlio Mendes 

MIRANDA DO CORVO . 

AGRtCULTURA - As nossas ba

tatas já estão bem cresai.da:s e bonita.s. 

Agora, temos que ·as tratar (para 

que, na cOillheita, dêem os !fllUtos es

'perados e .apareçam às :niO'SSas refei

ções. 

FRJUrrECUI.mUIRA - Acalba:das as 

srutrenteirrus, set~UtM'ile 10 tratamento das 

árvme'S de fruto e da vinlha. 

O '<<!Tonito» e .o Bernardo são 'OS en

-oarregados desta ta're:fa. 

[É impo-rtante rt8!IIrl:iém que as ár· 

vores sejam bem tratada!S, rpara qu.1e 

dêem !bons frutos. 

·v.rsrr ANTElS - íÉ \COm tgll'ande 

afluênóa que dhegam até nós. Há 

,pouco, rec~hemos 1\.llll .grupo de :Porto 

de 1Mós. 

Mais uma! vetz, agradecemos a to

dos q11e nos trêm visir,;_do !Pela! sua 

gJeD!erosidad.e e oompreensão. 

Um novo amanhecer 
Na vida tudo .se me torrva mais fádl ... 

Se eu viver no monte 

E de toda a gente me esqu.ecer 
Se fechar os olhos 

E sonhar co-m um jardim e um rio 

Sem culpar os outros 
Dos problemas impe~inentes que eu 

crio 

Se orutar os braços 

E não ex.ercer os mt7US cuidados 
Em .... defesa da.s que sofrem margina

lizados 

Se virar costas 
Ao que se passa à minha volta 

Se me preoCUJpar 
Só com o meu dinheiro e berrvestar 
Sem me lembrar 
Que todos os sereiS' viventes têm direi

tos 

Se não quiser saber 

Que há coJiaÇÕes e bocas 
De todos os idiomas 
Qwe swplicctm pão, rosas e C(Lrinho 

Mas ni1o, . não posso Sftr indiferente. 

] esus libertou as vúvos-mortos 
E foi solidário com os Pobres. 

Ele lutou 
E amou 
E sofreu 

E depois morreu 

Par ti, 
!Por mim. 

Manuel Amândio 

iDEStPOIRrr.O - Disputámos o se

.guD!do 'jo'go do tOO"neio anunoiado. 

Dffimontámos a equipo~ organizadora.: 

a Pereira. ReSultado final: 4-12 a n05S0 

fa!v'O!r. 

!Foi IUIIl jogo cmre~o e com muita 

.assistência. Sa]u vencedor quem l·U· 

too mais pel·a vitória. 

Desejo as maiores :felicidades à 
equipa da 'P&ei:r·a, !P8Jl'a IQ)Ue no ·prÓ· 

Xlimo jogo obt:enlha um me1Jl:oor 

resuiDtBido. 

Carlos Manuel 

P·aco de Sousa , ' - ' 

MES DE MA.LO - .Estamos no 

mês de Maria. Por ÍS90, criou-se um 

ambiente de maior de-voção. IQ nosso 

Terço é oomplJementwrizado oo.m ma· 

ravillho.sos cmticos. 

11RA!BM1I:I.O - ffraball1har com 

música é -outra coisa! Foi o qwe 181C0n

·1leceu, a semana !Passada, na !Visita 

de a~guns Amigos de .Aveiro. Resol
ver8lll f!Joca•r uma serenata aos !Peque· 

nos dobradores do j,ornal, que ado· 

raram a simplicidade e carinho oom 
que foram c001terrl(plados. 

msP'ORTO - o no;vo ICOTpO rec
nioo do 1110~0 Grupo ~ortivo já 

BJVel'b.ou a :PrimeiJr.a vitó-ria. I() resull• 
<tado de 3~1, embora pouco e::x;pressi'· 

vo, demonsllra a enonrm; lv.<>ntade qllle 

tlemos em sinJgrar. 

Esperamos equipas, de <tJod&s as 
categorias, Q1UJe1 queira.'m. !I'ea•lizar 

uma panidinha :no nosso campo, a 
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fim de que ,p.ossamos man.toc a tfor

ma. 

'Cá as esperwmos! 

GASIOB - O <d'M81ta-Mosca5>> vol

tou a d:arr ~ palmada q ue não devlia l · 

ID~ta vez... dinlheiro Q'U1e devia 

entregar ruo responsável. 

O pior não estiá .no .acto que oome

teu, mas nos agentes que envoLveu. 

Senão ove,i·amos: N.o meio de tanta 

~e catiivou precisamoote dois ir

mãos, o <df'Omate» e ,o <4En~em.hei!ro» . 

Gomo eram de maioridade, lffleelbe, 

.Mm o JCast~go !IIUÍ:x:imo. 

tA famíWi.a ovdo ibuscar flLIIl temeiro, 

o «iBalcla», 10 mwis nO<VIO dos três. 

<~ata-!Moscas>> so!f.reu alguns cas

t:igos e .prometeu não voltar a cometer 

'()lU tl'a!S asne.iJras. 

Pires 

Tribuna e Coimbra 
~ Ontem sentou-se à lllossa 

mes'a um homem que já 
muitas vezes tem comido a re
Jeição connosco. Traz:ia cara ale
gre e vonta4e de falar. Disse 
que ia para um ·Lar onde tem 
uma sobrinha que lhe aroan-
1ou lugar. «Ali tenho amparo, 
pois tenho sofrido muito aban
dono.>> Depois da refeição pe
.gO!U_ nas duas ;pequenas sacas 
e despediu-se. «Vou ver se 
consigo uma boleia até lã!» 

Olhei-o a perder de vista e 
.fiquei contente por ver aquele 
homem oom esperança. iEs:pe
rança por ir para um Lar onde 
tem amparo. Nunca tinha visto 
este homem a sorrir e com es
jperança. Nunoa .tinha es·outado 
a sua voz. P.arecia-me sempre 
aJUsente. Ontem fiquei -contente 
ao vê~lo partir. Ele ia ·oontente. 

Os Lares são para muitos a 
última grande 'eSperança nesta 
vida. Sobretudo para ·ruqueles 
que se sentem abandonados. 
Não são para todos os idosos 
nem para todos os sollitários. 
São lugar de esperança, espe
cia:1mente par·a aqueles que não 
encontr,am outro ·ambiente de 
-carinho. Hotje, na vida duma 
sociedade de consumo, é tão 
f11eq.uente o abandono dos ido
sos, mesmo os familiares! 

Fiquei muito impressionado 
com dois doentes que visitei 
na tarâe dum dos últimos do
mingos. Em dia de festa na 
terra. Ambos viúvOIS e de bas
tante idade. Completamente 
sós em suas -casas. Que pala-

. vras amargas um e outro me 
disser:am dia .solidão a que es
tavam ·entregues por seus 
familiares! iNão tive pala!VI'as 
qUie os ~consolassem. 

Visito frequentes vezes um 
Lar onde estão sessenta pes
soas. Quase todas de bastante 
idade, a1gumas muito doentes, 
bastantes deficientes mentais. 
Um Lar onde sempre encontrei 
carinho e ~ac.olhimento às pes
,soas. Gosto tanto .ode entrar na 

•sala-de-~jantar oom toalhas _e 
flores nas mesas! Gosto tanto 
de os ver na sala com a lareira 
acesa .e a televisão ligada! 
Gosto tanto de 'O!s ver debaixo 
da alpenduooda a jogar as car
tas! Gosto tanto de os ver sen
tados no jardim à sombra das 
laranjeiras! Gosto tanto de ver 
·alguns a dormitar sentadiOts na 
sala: gl'lanJde!' Gosto tanto <te V~er 
aqueles que podem f.azer al
guma <X>isa a escolher feijões 
ou fá:rer renda! Gosto tanto de 
rezar e oantar com eles na ca
peta! 

Este Lar procura ser casa de 
família. 

~ Na sala de televisão houve 
algruns que choraram quan• 

do da morte de João Ligeiro. 

Mi'galhinha é uma palavra de 
sabor evangéliao. Caíram mui
tas. Apanhámo-las todas e pro
ouramos distribui-las. Quase não 
há terra de tPortugal que não 
tenha o seu nome numa mig.a
lhinlha para a Obra da Rua. ks 
telefonistas da Picaria man
daram Q.B00$00. Por alma 
de uma fPessoa de família, 
10.000$00. 

Recebemos da Missão de Co
lónia 3.321,14 marcos. .Con
ferência Vicentina decidiu 
envi•ar Q0.000$00. 'Pessoal da 
!Central d:e Oorr·e1os, do 'Porto, 
quer ,esconder-se. Mais 7.000$ 
que <~juntos a ootras mi.galhas 
possam minimizar um poucQ as 
carências». 

iPai Amíérko oontin11.1a vivo 
no o0oração da gente, com sua 
mensagem. Reconhecida, man
da 5.000$00 e ;pede sigilo. As 
três, de sempre, -com 400$00. O 
Espelho da Moda, no Porto, -con
tinu'a a ser ponto die enaontro 

Bom sinaJ.. Sinal de ·corações 
onde ainda não há ódio nem 
morte. Mataram o artista que 
parecia o mais humano e bon
doso. Vítima ino:oente. 

As telenovelas, ·com a mora
lidade de suas «besteras», tra
rem ,aos nossos ·sentidos um 
mundo Ide .contradições. Que 
troca de valores! Que comlér
do de pessoas! Que «besteras» 
trazidas para os ec11ãs! 

Vale-nos a 1presen1Ça da 
Ig11eja e o encanto de arte de 
todos ôs artistas. 

É bom 'chorar as vítimas 
inocentes. Achei bem que al
guns tenham chorado. É ibom 
qure alguns chorem a c11uelda-. 
de dos outros. 

IPaldre Horãtcio 

obrigatório. Casal que se abre 
oom 20.000$00. De professora 
rmOI1mada, dez mi'l. Col,aJhora
dores de empresa - 24.000$. 
Outra, coon 25.000$00 referen
tes ao mês de Março. É o qui
nhão dos íRo!bres. 

P•assam, agora, o.s alunos da 
escola n.o 1, de Carvalhal, e co
locam 3.177$50 nesta ·coluna. 
Escola de Vilar de Andorinho 
pasSia tamb'ém e deposita suas 
pedrinhas - 24.115$00. É far
macêutica. Lida com medi>Ca
mentos. Sabe o seu preço. Sen
te mais o drama de quem deles 
necessita. Deixou 50 1aontos 
para o efeito. M1ais wn Viale 
JPO.st.al para aontas de farmáda. 
De Sever do Vouga, 20.000$00 
e <(!que l[)eu:s -oontinue a ·aljudar 
todos 'quantos têm dado o 
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aiilti.gos .co1egars, tendo visitado 
as suas casas. Aos maiJS pobnes, 
VJa[ia-'l!hes a exLstênoia, nessa 
ldnda vila dos arredores de 
Ooimbra, 1á dtada, a existên
da duma Cantina !Escolar, 
oo!llstr_uída e ,sustentada por 
um antigo Professor, 'cujo nome 
jamais nos esquecemos - Cor
reia d'e Seixws. Ali ·comiam, à 
h!om do almoço, os alrunos de 
1ambos os sems mais dleSiflavo
recidos~ rum ·caldo furte e um 
naco de bor,oa. 

Os ;programas, oom ruma cer
ta constância, eratn sobreoar-

melihm . das s~s vidas a tão 
nobre causa». 

Mãos de sacerdote fazem 
chegar às nossas 1'5.000$00 -
total de várias 1ofertaJs. Ma'l'ia 
Alva põe maiJS dnoo <<!para 
darem o destino qrue entende
rem». 

Confidências. IGua~damo-las 
oom muiro respeito. O jorn.aB. 
O G.MATO é rum eSipaço de hu
manidade que sentimos nossq 
- de todos: !{<Somos pad's .aheios 
de muito sofrimento... Vai 
esta mi:galhinha, lamootando 
não me .ser iP'Ossível enviar 
qruantia mais :avrultada». Mais: 
K:<IT'emos que dar muita'S' graças 
a Deus pelos 50 anos de casa
dos. Meru marido já não tem 
vista pam. ler O GAIATO que 
ãeoehe sempre com mruita ale
gria porque pode ouvi-lo». De
dicação simbolizada no dhe:que 
de cem mil. Renúncias de 
crianças, jovens e adultos. Vi
nha lembrar seu marido com 
«um grãozinho pa~a ,as 'VOS

sas necessidades». Mãe agra
decida chora pelo S'OO filho jun
to dos Pobres p.orque sãto !O'S 

queridos de Deus. 
Um gesto com uma carta de 

' amor sacrifkado: «Ofereço o 
meu primeiro mês de reJforma 
- 13.000$00». É pobre. ·Feliz! 
Outro: <<'Meu primeiro vooci
mento mensall oomo reformado 
- ,g7.000$00>>. Feliz! A riqflle
za da Obra da R~ vem desta 
pobre2Ja. 700 maroo5, da Ale
manha. Muita amizade da 
as,sinante 3:2294 e 26.000$00. 
Arquitecto vem uma e outra 
vez com 20 mil. AJdmiráv,el 
presença. 'Dedicação e devoção. 
Um ~braço e dez mil, em folha 
de pa!pel florido. K~uerid'os 
lgaiatos», .palavm.s qrue vêm no 
topo das cartas. Têm um sabor 
f1amiliar: <<100.000$ que lfarãlo o 
farvor de destinar como melhor 
entenderem. Peço-vos ruma ora
ção pelo meu neto Alvaro Jo
slé. Que o Senlhor lhe dê Sua 
luz. Abraç·a-vos». De Carraze
da, 20.000$00. Pai aflito «por 
uma fiij:la que está seguindo 
:mail na vida» confia-nos eSife 
ouidado, <(lagradedidJo pelos 'bons 
momentos que me dlãm>. É 
assinante. Que intercâmbio, 
meu Deus! Não ·compra, mas dá 
50.000$00. 

Padre !Manuel António 

./ 

( 

regados e !Para !f,a~er ruma 
4.n dasse exigia-ISe ba•stante. O 
material escolar eocistente ·era 
:insuücien.te. UsaV!am-s'e as ve
lhas penas que se mei'lgulhavam 
nos tinteiros existentes em cada 
·carteira; a ardósia 1e o ponte'iro 
respectivo, com um pano hlú
mido ou etsiJ)onja, quando não 
se OOSI.Pia e Jdmpava oom as 
mãos, era o material base. Não 
se dtspunha, ao tempo, dlo so
!fistiaado e Jdiv:erso material de 
hOije. 

.Os !Professores e!'am interes
sados e cheios ide apli.cação. 
!Embora houvesse eXJcepções, 
·oomo é naturaf, aJgiam alfectuo
samente e lviviam os problemas 
d'os alunos. lPor outro lado,. 

DOUTRINA 

Ignorados e d,esengccna
dos, gemem no' mesmo 
tugúrio moços doen· 
tes . .. 

Mil vezes ,grato, senhor 
'Prior, por aJqueles vinte 

mil I'léis 1qu:e me deu na Sofia, 
em duaJs moedas de prata a 
til'intar discretamente nas 
suas mais nas minhas mãos; 
ooisa tão bem feita que nin
gUiém deu por ela. Igualmen
te grato pe1a maquia de azei
te fino que entregou em uma 
Loja da Baixa para a Sopa. 
Uma O!fer.ta. de azeite, senhor 
Padre, tem sabor especial; e 
é, para os que a recebem, um 
caso de ·alegria alvoroçante. 
O das lojas também aduba, 
mas traz dentro de si o esti
gma do preço e é sempre azei
te da vendia. lEste é outra loi
ça. 

e Imagine,, Vossa Reverên-
cia, um destes moços 

fortes e sadios,. da fábrica ou 
da micina, que cai doente 
numa ICama muito pobre, den
tro de um quarto sem luz, 
servido por uma escada de 
setenta degraus la jpiqUe, roí
dOs de caruncho. Ontem, em 
ele um desabrochar de es
peranças, companheiro jovial 
dos da sua igualha, <ro nú
mero um» de todas as cha
madas. Hoje, vê-se sem nin
guém; as Jcaleiras são altas 
e não vale a ,pena subi-las por 
amor de wn farrapo que já 
não pode nem vale coisa 
n~uma. lEste rapaz, meu 
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.apesar das suas condi·ções pre
•cárias de !Vida, JPOUdo ~altavam. 
Pode-se dizer que, ao ·oontrári:o 
dos tempos pt:!esentes, IIlão ha
via absentismo si:gni.fkativo. !A 
'Classificação do serviço pres-
1Jado mais a:guçaVIa o 1sentido de 
reSip:Onsabilidade. A escola não 
seria riStonha e 1f.ranca, mas 
funcionava e Qs que iam à 
escola .aprendiam o mínimo, às 
vezes à ou.sta dos esforços fei
tos pel!os Mestres, até ·com Jb.o
;J:'IlJS SUJPlementares. 

IIllfellzmente, lé pr1ecis·o idli.
zê-lo, a oober.tJura escolar es
tava longe de ser sattSifatórta, 
não só !Pela faltla de edifícios 
e de aoessos, mas pelo ·facto 
de haver eiiltão muita !Pobreza, 
o .que afectava S!obretudo as 
raparigas, c-omo é lfiacilmente 

"compreensf!Vel. 
Terminamos, por hoje, là ma

neira de im.trOidução, sem que 
deixemos de Lamentar o ;f,acto 
de muitos ra.pazes e rapaifi,gas 
de real mérito, não terem po
dido continuar :os 'estudos, !Pelo 
lfa·ato de 'Serem pobres e só ha
ver es•colas tJécnLcas e liceu'S nos 
tgrandes ~centrO'S. Continuare
mos. 

FESTAS 
- Dia 21, SalãQ dos Bombei"'

ros Voluntários de LOURES. 

- Dia 22, làs 15,'30 h, Salão 

dos Bombeiros Voluntários de 

TORJR!ES V/EDRAS. 

Padre ·Luiz 

li VI 

d 
iOontinrua a mexer ~a alma de 

tanta gente!, de's.de os Amigos 
da primeirí•s·sim.a hora - como 
a assinante 15295, da Marinha 
Grande: 
t~wso recepção do 'Corres

JPondênda dos Leitores' que, ~e 
não constitui novidade para 
nós - que somos leitores e 
assinantes de.sde os primeiros 
números d'O GAIATO - é 
sempre livro de cabeceira, ca· 
minho pat'!a Jesus ·e eonforto 
n:~ nossas 'pequeninas' diíl
culdades. 

Peço orações para muitos 
problemas. Quem tem uma fa
nn1ia como a vossa, está em 
condições para entender o que 
se poderá passJar num /Casal oom 
oito filhos :- dos quais só uma 
está solteira - . e doze netos ... » 

Assinante 26664:· 
'Agradeço terem-me \enviado 

o livro 'Oori'lespondência dos 
Leitores'. 

,Estou a ler ~ ibooadinho por 
dia. Costumo dizer que talvez 
pela vida agitada que leva
mos, não temos disponibilidade 
•para meditar. !Porém, Qlllando 
C'hega O GAIATO ou qualquer 
livro de !Piai Américo, sinto uma 

.tal 'martelada' que me 1iaz pa
rar !Para reflectir! Quanto rpeso 
sinto por viver habitualmente 
uma vida cómoda... Quanto 
peso, mas quantQ vazio!» 

Ek; um número do hlm.orrial d.as FesfJ.as do Tojafl. 

3/0GAIATO 

Leir~a: 

i&u uma pessoa idosa e 
encontro-me nwn Lar. A nossa 
Directora tem muito amor aos 
Pobres e à Obra do Padre Amé· 
rilco. Assina O GAIATO que, 
com grande desgostQ, nunca 
leio porque ele não C'hega para 
as encomendas ... -mas, sim, 
todos os livros da vossa Editol
rial. Estou a ler 'Correspond~n
da dtots Leitorles' e .gosto tlanto 
da doutrinà expressa que penso 
entviar um IVOiume a um sobri
nho, estudante universitário, 
muito bom 11a1PaZ, amigo dos 
Pobres, crente em Deus ... » 

1A <<Velha assinante» 4023, 
do Porto, · salta à vista oom a 
.ami!mde de 1sempre:· · 

<cRecebi o livro que muito 
agl'!adeço. É outra pérola 
para juntar às que tenho .. )> 

Mai's lad~ali1te, .na muiTtidlão, 
t_opamos dois sacerdotes. Um, 
de Visau, aJSsinante 4 70611: 

<<Agradeço, penhoradfssimo. 
o magnífi!co folar que me envia
ram: ''CorresponJdência dos /Lei
tores'. 

1Estou a lê-lo, para não dtzer 
a devorá-lo como · tlaço com O 
G\AiMTO. 

Remeto wn cheque, n'ão para 
pagar o livro, pois fiz um pro
pósito: dar a .conhecer Pai Amé
rico através de tão pretcioSia 
leitura qllle ensina, ,ed)ulca e 
inoomoda ... >>' 

Outro presbítero, de Bifaglan
ça - o assinante 35079: 

«Recebi, há jpOUICOS dias, 
um exemplar do riquíssimo 
!folar da Páscoa - 'Correspon
dência dos Leitores' - que já 
li e apreciei, especialmente na 
profundidade e elevação da vi
dia .evan~liJCa 'do \Padre ~Amé
rico.» 

Quanto .filoa por citar! 

Júlio Mendes 

ASSOCIAÇIO 
·dos Antigos 

Gaiatos do Centro 
Não estamos esquecidos! 

Uma boa notáda: O nosso En
contro deste ano, !Prevemos 
que Sle .realize IIlO próximo dia 
126 de Junho. 

Até lá, daremo;s mais infor
maJções. \Não só a data ~na .. 
mas também os pormenores 
Teliadonadlos ·com o que se irá 
iPassar e al,gumas ideias que 
!PIOremos em prátitca. 

Aguardamos a maior parti
.cipação de antigos gaiatos da 
região Centro. 

Manuel Veiga 



ETIÍ 
+ ;Em vár1aJS ~comunildades 

de emitgrante.s ,porbUJgUeses, 
na Nemaooa, tem sido lem
brada esta Casa do Gaiato e a 
á:rea. de po!breza humana em 
que está inserida. 

O GAIATO é ditf,undido em 
oampa!Il.has dle assinaturas pro
movioos por gente anónima 
galvanizada pela :SJUa lei t:Jura 
e pelo Espírito que anima a 
sua mensagem. 

A. lista de angari!aç~o de fun
dos para o pagamento da nos
sa Casa da !Prai,a;, encontrou, 
o ano passado, n01s (pOrtugueses· 
ali emigr.adros, a maitor expres
são, dé ,quantos trabalham 
nootros JPaíses. Há mesmo gen
te que parece ter-:se compro
metido com IDerus a enviar as 
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caro 'Padre, assim despreza
do, sente a§Ora todo o peso 
do sw não ter e o da ingrati
dão dos iialso,s amigos que 
tinha; e -ca~ naturalmente, no 
d-esespero. 

e As nossas primeiras visi-
tas são malsinadas e re

cebidas num ambiente de 
«rais;parta a minha sorte mai-
1la vida que Deus me deu!» 
'Puxa~se então, discretamen
te, pela garrafa de azeite que 
vai escondida debabw da nos
sa capa; e deixJamos oair, no 
seio do pobre moço, aJ nossas 
primeiras palavras fumegan· 
tes, não ainda ardentes, não 
vã. ele escaldar-se e ter me
do da gente!... A caridade é 
bem ordenada. F·alamos a se
guir da história da oliveira, 
do fabrico do :azeite, das a'J)Ii
cações que ele tem. O nosso 
doente sossega, amarna; já 
não há fúria· dos mais dias -
azeite que se lança ao ma:r 
em dias de tempestade!1 

e Na vi,sita segtUtinte, se-
nhor Padre,subimos mais 

alto -sem sairmos de dentro 
da garrafa: r~eaordlamos as 
unções dos Aipóstolos, 'COm 
azeite, aos doentes que 
visitavam e dizemos da 
recomendação que eles deixa
ram - 1iazermos o mes
mo com força de Sacra
mento. Falamos, a seguir, das 
testemunhas da agonia do 
Senhor; e explicamos, com 
palav~as que o Espírito San
to ooloca em nossos lábios, 
como é que aquellla fraque
za de cair no 1chão é hoje a 
Fortaleza 1que nos levanta, 
oaídO!S. Tem !sabor eSipecial, 
bom !Padre, uma ooerta de 
azeite! · 

(ll)o livro IPão dos Pobres -1.0 'Vol.) 

.suas esmdlas para os 1Pobres 
dest:a .zona e fá-lo com regula
rtdade. 

IÉ normal, entre nós, qiUJe o 
espírito evaillgléHoo de silenciar 
nomes e proveniências dlenun
dadoras seja bem acatado por 
qfllem ·oomunga da nossa vida, 
es,oondlidamente. Julg.am.os, , en
tretanto, tornar públioo, dis
cretamente, para nos s'ootirmos 
mais comprometi~os em actuar 
a favor dos lPobres e a glori
:ffi<oar o Pa'i qoo tudo· vê no se
gredo. 

A maneira de 'convivias ha
bitruaiJS de qu.em vive longe do 
seu torrão e sente forte neces
-sildiade d'e se reunir, organiza
ram aLgumas festas, envian
do-oos o produto. É 10 caso de 
EuSikirohen donde no.s 1dhega 
um vale de trezentos . oontos, 
um.a .carta dheia · de amor e 
mais um telefonema a mani
if,estar gratidão por quantos 
<OOlabora11am CJOm. dádivas oo
manas e materiais. 

«0 !Diálogo do Em~grante))
voz das Comunidades portugue• 
sas na EurQpa 'iiaz eco, r~eti
d'a1s vez;e'S, destàs manilfe.sta
ções de sol1ldlariedade. 

No silêncio e na amiplitud.e 
do sacrilfído cristão, que dia
riamente ·c·elebro, p;onho diante 
de Deus o que EJle jª'- conhece, 
implorando para quantos !Par
tilham connosco a .graça da 
re·ctid'ão, do servi·ço e dlo es
condimento, a fim de que nada 
se ,perea d'e tudo o qfllle o seu 
amor inspira. 

FESTAS 
Ais nossas Festas estão a 
decorrer com mui·to bri'lho 

e algum ,proveito. 
!Continuam a manilfestar 

montamha:s de bem faz;er em 
aoções escondidas e SaJcrifka-
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deiro dos 1bens ,p.ostos à dispo
sição de todos os !homens. Va
mos 'Compreendendo melhor o 
po11quê do mundo tão dividido: 
!falta a sabedorta doo corações 
pObres! Com quem estamos? 

• Fomos a ,correr à ·dhamada, 
q'll!ase à hiora do almoço. 

Quisemos saber a verdade, pi
,san!do o terreno 1com ,os nossos 
pés. 

O ICiasal mora là. bei~a da es
trada. lEra fU1ll barraco! 
Os .filhos semeados aqui e allém. 
Não dlá g7osto viver assim. Sem 
1areira. r Sem ,fogãJO. Sem nada! 
O mais pequeno, rugarrado a 
fUma 'Côdea ide boroa. !Sozinhos 
não são ·capazes. 'Pertencem a 
fll1lla comunidade civil e reldl
giosa. 

Somos tão fáceis 1em lanÇJar 
JPedTas. .. e só pedras. .. E drar 
a mãJO? iAM ao rfim? Sim, ?mar 
atlé ao fim ... Estou a pensar 
e 1a sentir a força da Hção da-

das, só explicá!veis pela mara
vilh!Oisa actuaJção da Graça 
tl'ivina. 

Os rapazes apres·entam-ISe 
em púbhco quase como profis-

. sionaiJs e os <cl3atatinhas» arra
sam de lágrimas jlll'bHosas quan
tos olhiOIS os oontemplam em
bevecidos. !Pelo ritmo. Pela 
oerteza d'o.s paSIS!Os. Pela beleza 
das tevoluções e ;pela graça 
natural pr6ipria de jpequenos 
a;rüstas. 

!Depois da actuação é a ceia. 
Para eles a grande f·esta. Aqui, 
a ternura e a generosidade in
VJencíve1 de tantas senhoras 
revela o ,a~ptawso divino ·qlll'e os 
envolve. 

!As capas, apesar de não apre
goadas, tra.rem ·sempre magni'
!ficas surpresas. Ais do Luísa 
Tody, em Setl.úbal, flecolheram 
um embrulho .com dez libras, 
em ouro, 'com mais de uJm 

sélc:ulo. 

21 de Maio, 211,30 h,__. Socie
dade Incriv~ Almadense -
AUMADA; 29 de Maio, -17,30 h, 
- Centro Comercial Europa 3 
- QUINTA iDO CONDE; 1 de 
Junho, 21;30 lh, - Sociedade 
Filarmónica Pei'!Pétua Azeito
nense- ~ElíTÃO. 

Padre Acílib 

-IMPORTANTE-

1Sempre que 10 I.:ei.tor escreva 
:para as nossas Casas - por 
mor d'O GAIIA110 ou de livros 
da !Editorial .,.....- faça o favor 
de indicar o número da assi
natura e o nome e endereço 
em que recebe as nossas 
~ções. 

Quinzena 
queLa mulher de coração pobre. 
Se c:ada membro da ,oomuniida
de desse conta d'a IPOI'Çãq desta 
he.ranga, aLguma <aoisa 1se faria. 
O problema material não lé o 
mais dtlfídl. Faz falta: o querer 
da ·aomunidade. Deixámos o fo
gão aceso. Quem vai manter a 
dham.a? Voluaremos ~â ... 

• Não somo.c; mestl'les. <<!Um 
só é o vosso Mestre>> -

diz o Senlhor. Mlél!S ;as pessoas 
de boa vontade querem meter 
mãos ~ obra no serviço dos Po
bres e IP'rocuram saber a nossa 
opinião. Agradecemos !Sempre. 

!A'conúe·ce que, 'um destes d'ia.lS, 
uma vLcentina pergtUntJou o 
que pens \vamos stobr,e medidas 
de terreno para uma ou mais 
.casas pa:ra famílias pobres. 
Muito simples: que jprooorasse 
colocar-se no lugar da fumílila 
1a quem queria servir e havia 
Ide encontiiar a resposta. Meu 
dito, meu :fleito. Só assim!1 

Padr~ Manuel António 

Novos Assinantes 
de O GAIATO 

A frente da procissão, mil e 
quatrrocentos novos leitores das 
:freguesias de S. João de Ver, 
Vale de Camb~a, Castelões e 
Macieira, Santa Eulália e Bur
go, :Arouca, motiva.dJo.s pelo 
nos:so Padre Carlos; de oUJjas 
acções já fez, :aliás, um breve 
balanço, na genera[idade, sem 
especificar números e localida
des. 

Contudo, pelo corfleio normal 
recebemos, também, muitos no
vos ·assinantes ao lontgo dos úl
timos dois meses. 

Não deixa de s-er .curioso su
blinhar, mais uma v.ez, a cres
·cente roQpansão d'O GA1lAmo 
no ·seio dias fumílias. 

Montijo: 
:<~onh~i o jornal através da 

:minlha avó. Por isso, gostava 
de me tormp- assinante. Tenho 
alpenas 10 anos . . . t> 

Porto; 
I 

<GPensei ins·creve.r o meu so-
brinbo e lalfilhado, que faz 15 
anos, como assinante d'O 
GAJIATO. 

llnfelizmente, não tem acom
panhamento ~irituat Mora 
longe da igreja ... Quantos jo
vens não têm quem l!hes dê o 
conhecimento do 'Evangelho?! 

Ele tem bom ooração. Lem· 
brei.me, ,então, d'O GAIATO 
- que espero leia - pois quis 
a respectiva assinatura.>} 

/Santo. Tirso: 
«!Sou a assinante 29372. 

Agradeço que mandem o jornal 
a minha sobrinha - tem 10 
anos - para que rcomece a Sia· 
ber mais alguma coisa da Obra 
da Rua.>) 

1Setúbal: 
«Vão 500$00 pam IUDla nova 

assinatura do meu filho. Casou 
e desejo que tenha o querido 
F<amoso em sua casa.>> 

IÉ tão .grande o maça de cor
respondência qflle não resisti
mos a assinalar outras notas 
que marcam a procissão. 

Oente de norte a sul inscre
;vendo amigos, ·amigas 'e com
panheiros de trabalho. Listas 
pejadas e advertências .opor
lt:JUnas: <tD:iSseram todos que 
sim. Querem ler O GAIATO». 
É o fundamentaH 

<~az tão bem o Famoso 
acentua a assinante 33900 
que sentimos necessidade de 
leva-r mais gente a uSilllfruir 
desta fonte de Agua-Viva, cuja 
leitura de,sperta os adormeci
dos, os instalados e nos deixa 
insatisfeitos connosco pró
prios. 

Depois de o ler, não ficamos 
na mesma. Temos de fazer algo 
pelos 'Pobres.» 

1Assinante 47777: 
((!Recebo o jornal !hã pouco 

tempo, 13p6s uma visita à Casa 
do Gaiato. 

Gosto m!U.ito do !F'amooo. 
Já o mostrei a di'Versas pessoas 

e contei impressões da minha 
passagem por .aí. Desde logo 
uma amilguiruba pediu q111,e a 
inscrevesse assinante!>> 

E os que chegam peLo seu 
pé? Tão motivados que vale a 
pena citar uma ou outra pre
sença que exprima o interesse 
geral. 

Leiria: 
<cConsiderem-me assinlante 

d'O GAIATO. Há muitos anos 
que o ·comp~liaNia., regulannente, 
aos gaiatos, mas a partir de 
agora - como assinante -
sinto-me mais da ,família . .. >> 

VHa Nova de Gaia: 
I(ClPor t-odO o lbem que O 

G.MíATO tem feito para não me 
instal!air comodamente e para 
que Deus me ajude a não !Parar 
par'a não morrer, o meu mU!ito 
obril~do.,> 

Ma:rugualde: 
<<Volto a ser leitor~ do Fa

moso que já 'OOnhecia, há lon
gos ooos, recebendo-o da mão 
dos vossos jovens que distri
bue'm o jornal !Pelo 1País; assim 
como dantes, também, em Mo
çambique. 

.IA!go:na, vem a ,ediÇão parar làs 
min!has mãos, q[Uinzenalmente, 
e é com 'prazer que tomo a ler 
os vossos artigos,. desabafos, 
problemas. . . Todo ele trans
mite amor, muito amor que ~ 
Pai Américo deixou ficar... nos 
coracões.» 

A.tlé aqui, vo.:ões domiciliadas 
na !Pequenina !Pátria !Msitana. 
!Mas, como os portugueses -
passe a expressão - são 
cidadãos do mundo, registámos 
novos leitoves da F.rança, da 
Alemanha Federal, alLém dos 
situados em ;países da Amé
rica, da Alfrioa e da Oceania. 

Júlio Mendes 

Outro Centenário 
Cont. da }.a pág. 

amor à Deus e aos homen.s 
«em 'Obras e em iVerdade», o 
Povo .de MatosinJhos (e não só 
ele, com certeza!) exprimiu, pe
l'a sua presença <ealoros,a, que 
o Padre-Grilo persi1ste vivo na 
aldmir1ação e lélJgradecirrlento 
que se mantêm pelo seu teste
'inunho de dis.cípubo -dto qwal 
se pode di'zer à semelhança do 
M1estre: I«!Passou lfazendlo o 
bem». 

Qu~e a nossa homemgem 
passe pe!la asSfllnção d!e ·cami
nl.hos idênti-cos aos que ele tri
llhou, discípulos que também 
somos do mesmo Mestre 1e Se
nhor. 

Padr,e Carlos 




