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TRIBUNA 
DE COIMBRA 

Celebrámos as nossas «Bodas de 
Ouro••. Foi uma festa de família 
cristã. Foi assim que sempre 
desejám~s. 

Centro da festa - a Eucaristia. 
Pelo elevado número de partici
pantes teve de ser celebrada ao ar 
livre, no largo interior, cheio. O 
nosso Bispo presidiu. No 
momento do acolhimento o Car
los Manuel, em nome de todos, 
apresentou ao Senhor estes cin
querfta anos. 

Na homilia o nosso Bispo quis 
reflectir connosco o amor parti
lhado como irmãos que somos. A 
fé e o coração de Pai Américo que 
o impeliram a andar para a 
frente. A Obra da Rua na sua 
caminhada, como Obra da Igreja, 
ao serviço dos mais pobres. Que
rida por Deus, tão necessária no 
nosso tempo, com tanto campo na 
sua frente, à espera de mais ser
vidores - que o sejam de 
verdade. 

No momento do ofertório fez
-se um pequeno cortejo para a 

-

mesa da Eucaristia. O José Mar
tins apresentou as ofertas. Frutos 
pequeninos de uma família mais 
voltada para os pequeninos. O 
cesto com frutos da terra. O pão 
cozido no nosso forno e uvas das 
nossas videiras. A enxada, a abó
bora e a couve - símbolos do 
nosso trabalho agrícola. Várias 
alfaias das nossas oficinas. Um 
paramento sacerdotal. 
· Na oração de acção de graças, 
o José, por todos, agradeceu ao 
Senhor os imensos dons concedi
dos à Obra da Rua nestes cin
quenta anos: Pai Américo e os 
outros sacerdotes; as senhoras que 
abnegadamente têm sido mães; os 
rapazes casados que dedicam a 
sua vida a ajudar os irmãos mais 
novos; a multidão de Amigos que 
partilham o seu pão e carinho; os 
vários milhares de filhos que a 
Obra da Rua ajudou a criar. 

Todos alimentados e animados 
pela Palavra e pelo Pão do Senhor 
dirigimo-nos uns para o salão e 
outros para a escola recordar com 

SETUBAL 
A amarga situação do trabalhador médio e sem recursos é o refúgio 

a uma barraca para poder constituir família. 
O direito à habitação reconhecido pela Constituição Portuguesa é uma 

mentira . Mais que isso: um engano . 
Que os preguiçosos, os desgovernados, os degradados não tenham 

uma casa digna e necessitem, por si e mais por seus fi lhos, d~ um trata
mento especial e uma protecção particular, para cada caso, ainda se poderá 
compreender. Agora, que um operário médio não ganhe um salário capaz 
de cobrir um empréstimo numa banca estatal para poder habitar um modes
tíssimo andar de três assoalhadas é muito desumano e socialmente anti
-económico . Todos ganharíamos: as famílias, o Estado e a Sociedade 
- se para cada caso a banca estatal fizesse um juro consoante o orde-
nado, os bens e os rendimentos e limitasse o empréstimo, não em função 
do ordenado, mas consoant~ o preço mínimo de uma morada d igna em 
cada cidade, vi la ou aldeia. 

Se os dinheiros do Estado servem para tanto gasto supérfluo (ia a dizer 
iníquo pela falta que faz aos Pobres) e escandaloso, eles devem ser empre
gues, em primeiríssimo lugar, para fazer cumprir a Constituição da Repú
blica e não a transformar , no que refere à habitação dos portugueses, «uma 
bandeira de falsidades». 

Continua na página 4 

os olhos muitos momentos da 
nossa vida. 

Depois, seguimos para o grande 
salão da tipogr;.fia onde nos 
esperavam mesas de festa cheii
nhas de coisas boas para a fome 
e sede do nosso corpo. Uma hora 
também muito cheia de alegria 
fraterna. Como .. naquele tempo .. , 
das sobras ainda se encheram 
vários cestos. Bendito seja Deus! 

Quando estava tudo arrumado, 
passei pela nossa sala de jantar e 
vi a alegria do grupo de mulheres 
dos nossos rapazes, e eles tam
bém, que prepararam e serviram 
este dia e à mesa faziam a sua 
única refeição. Partilhei com 
todos o cansaço e a alegria e 
demos louvores ao Senhor. 

Padre Horácio 
O preparo do mirado 11ara a Comunidade de Pli("O de Sousa - ohra deles . para 

t4es. por eles. 

Património dos Pobres 
Desta vez, a carta do pároco veio pela mão de casal 

que não tem casa para viver com seus fi lhos ainda 
pequenos. Bem queremos que seja o cartei ro a trazê
-las, porque poupa-se dinheiro, tempo e outros 
incómodos. 

Sendo o Património dos Pobres de índole paróquia!, 
a comunidade deve p~rticipar na construção das casas 
para os mais pobres. A frente, o pároco. E o seu lugar. 

A ajuda do Património é a resposta alegre, sempre 
que possível, ao pedido do pastor que faz suas as dores 
do rebanho que apascenta. Por isso, a ele se dirigem 
os pobres autoconstrutores, antes de a mais ninguém. 
Quem dera que assim seja! A Igreja é vista, deste modo, 
como Mãe . Aparece como fermento de justiça, amor 
e paz . Três notas que devem marcar a sua acção no 
seio de qualquer comunidade de pessoas. O coração 
humano da Igreja deve ver-se no coração do padre que 
é pastor. Por ele a Igreja e o Pobre andem de mãos 
dadas. 

Vai este parágrafo de Pai Américo: «A casa é per
tença natural do homem, como a concha do crustáceo 
e o ninho dos passarinhos. Sem ela, sua ·ou à mão, o 
homem sofre. O seu sofrimento , por inj usto e imere
cido, causa a desordem. Se me fosse dado falar, tenta
ria virar tudo e todos para este lado . Começar obras 
pelos alicerces». 

Seria uma riqueza aliviar o peso de tantas famílias 
e dos que a querem constituir, com o investimento na 
habitação. Já aqui foi dito e repetimos: Falta a vontade 
política. 

A Autoconstrução é, em parte , o caminho certo nas 
aldeias onde, também, se sente a angústia . Os mais 
corajosos procuram construir. Quantas dificuldades, 
meu Deus! Os terrenos são caros, já, em muitos sítios. 
Onde o preço mais acess ível, falta a urbanização. As 
autarquias têm um papel decisivo. É necessário esta
belecer prio ridades; ter cabeça para ver; coração para 
sentir e vontade para decidir. Que as decisões sejam 
humanas! 

Levei o casal mais os fi lhos de regresso ao monte 
aonde vivem encostados a outro familiar . Há muitas 
casas construídas rentes à berma da estrada. Não há 
um plano simples. São clandestinas. As autoridades 
locais sabem c não avançam para a frente. Oxalá pegas
sem no que está feito e completassem! Luz que vai à 
frente alumia duas vezes. diz o nosso povo. 

As autarquias deviam ser esta luz ao semearem espe
rança e alegria em talhões com medida para casa e quin
tal . As licenças para estabelecimentos de jogo e outros 
parecem tão fáceis .. . Eles proliferam como prenúncio 
de desgraça e sinal de decadência no mundo rural .. . 
Salvem-se as famílias ajudando-as a ter a sua habitação. 

O contacto com os autoconstrutores anima-nos. Por 
isso, vamos vê-los, sempre que nos é possível. As situa
ções não são iguais. A nossa presença é , também, uma 
forma de ajudar. 

Ao falarmos de casas excluímos as barracas. Que 
sejam pobres, sim , mas dignas; com as d ivisões neces-

Continua na página 4 



2/0 GAIATO 

• · Quem anda nesta acção teria sempre 
muito que contar! Ainda que nem 

tudo se possa revelar, pois a vida dos 
Pobres tem cambiantes e segredos que 
se guardam no coração e, praticamente, 
só se revelam ao Pai do Céu - a quem 
o vicentino entrega todos e cada um. 

É um imigrante de algures. Adoece, 
agora, repentinamente. Um caso típico 
de solidão, de marginalidade. Aqui se 
fixou. Depois, botámos-lhe a mão. 

O homem tem amenizado marcas que 
o prostraram. Quereríamos mais. No 
entanto, o vicentino não é mágico. Não 
faz milagres. Basta o nosso Amigo saber 
quem se solidariza com as dificuldades. 

Hoje, foi parar ao hospital. E quem 
poderia dar referências? Entra na liça 
um recoveiro dos Pobres. Aliás, já mui
tas vezes lhe pedimos a identificação 
completa, dados familiares para horas 
que serão princípio do Fim. Jamais o 
forçámos. Até que surgiu uma ocasião. 
Aceitou. 

De facto, tem um modus vivendi 
muito peculiar, por cargas sofridas ao 
longo do tempo. Jamais deixou ressai
bos da Capital ... Agora, monta uma 
tenda em lugar estratégico e vende quin
quilharia. Mudou! E parece ter chegado 
à conclusão de que não poderá beber 
mais ... Assim seja! 

PARTILHA - Durante a época fes
tiva muita gente lembrou os nossos 
Pobres! Graças a Deus. · 

Presenças dos assinantes: 19148, do 
Porto; 15006, de Monchique; 22423, da 
Capital; 5484, de algures; 3359, do 
Porto; 27044, de algures; 24106, de 
S. Félix da Marinha; 26983, de Vila 
Nova de Gaia; 22192; 8047; 13245, do 
Porto; 13284, da·Foz do Douro; 22030; 
35614, de Celorico da Beira; 17258, de 
Baguim do Monte (Rio Tinto); 9997, do 
Porto; 19177, do Porto; 9313, de Dur
ban (África do Sul); 37225, de Vilar de 
Andorinho; 5045, da Invicta; 17380, de 
Constantim (Vila Real) ; ~5019, de algu
res; 43633, do Porto; 11171 , idem; 
9011 , da Maia; 2770, da Guar<la; 
52663, do Furadouro; 4023, da cidade 
Invicta; 3107, da Capital; 592, idem; 
31881, de Penela; 31235, de Mem Mar
tins; 4395, de Vila Nova de Famalicão; 
25637, de Vila Nova de Gaia. 

Mais um cheque, de Manlia, «para 
acudi;em ao caso mais aflitivo da Con
ferência do Santfssimo Nome de Jesus». 
Outro, de Maxial (Oeste). Assinante 
24851 recorta uma notícia, desta nóta, 
pega em mil escudos e escreve: «Como 
pesa o meu supérfluo - pequenino que 
seja!». Assinante 31104, mesmo doente, 
comparece e traz volumoso cheque 
«para a Conferência do Santfssimo 
Nome de Jesus com a inclusão do sub-

. sfdio. de Natal. Vai fora de tempo 
- mas vai. Peço que rezem por mim. 
A cruz é tão pesada!» Levantemos a 
alma ao Céu! 

Maria do Rosário com mil escudos 
«para aplicardes como entenderdes,: e 
mil, de pessoa amiga, destinados a um 
canceroso». Seis contos, de Setúbal, 
para uma viúva. Presença amiga, de 
Santa Cruz do Douro (Baião). Francisco 
Gonçalves, cinco contos. «A migalhi
nha» de «Uma portuense qualquer». M. 
C . Rodrigues, 500$00. Rua 20, Espi
nho, «a minha pequena ajuda aos 
Pobres da Conferência do Santfssimo 
Nome de Jesus - segundo semestre de 
1989». Três contos, do Beco da Car-

queja; e cinco, da Rua Castro Matoso, 
de Coimbra, «modestfssima comparti
cipação para aliviar, na medida do pos
sfvel, o triste Natal de alguns Pobres». 
Velho Amigo, da Rua do Pinheiro 
Manso, com valioso cheque e «Votos de 
um santo Natal para a Conferência do 
Santíssimo Nome de Jesus». Outro, da 
Póvoa de Varzim, para «ajudar no Natal 
de três famflias necessitadas». Manuel, 
de Braga, comparece em prol das viú
vas e , insiste, que outros se lembrem 
delas. Abonada oferta «de um irmão 
para as irmãos mais pobres», entregue 
no Lar do Gaiato, do Porto. Quinhen
tos escudos, de Peniche, «para ajuda 
dumafanúlia, de tantas que a Conferên
cia do Santfssima Nome de Jesus nos dá 
a conhecer. É bem pouco para as neces
sidades, mas dado com muito amor». O 
dobro, de velha Amiga, do Luso. 

Retribuimos votos de santo Ano Novo 
e transmitimos o muito obrigado dos 
nossos Pobres. 

Júlio Mendes 

MIRANDA DO CORVO 
FÉRIAS DE NATAL- Acabou o 

1. 0 período escolar, tendo começado as 
férias para os nossos rapazes estudan
tes que bem precisavam de descansar. 

Tendo esse tempo disponível, os rapa
zes apanharam o resto da azeitona que 
teve grandes prejuízos para toda a 
comunidade, mas sempre houve algum 
azeite que apreciamos na comida. 

DESPORTO - Estando o torneio 
inter-Casas à porta, vamos preparar-nos 
para estarmos bem, física e tactica
mente, para disputar os jogos, pois é 
preciso sacrifício e vontade para ter apta 
a equipa. No dia 27 de Janeiro tivemos 
um encontro com uma equipa de rapa
zes de Coimbra que costuma, todos os 
anos, confraternizar connosco, mas este 
jogo não é o suficiente para uma prepa
ração contínua da equipa·. Por isso, pedi
mos aos leitores, que queiram realizar 
jogos connosco, para comunicarem pelo 
telefone ou por escrito. 

PEDIDO - Com os treinos e os 
jogos o material desportivo vai-se dete
riorando. Precisamos de fatos de treino, 

·bolas, equipamentos, chuteiras, sapati
lhas do n. Q 35 ao 45. Ficamos muito 
agradecidos, antecipadamente. 

DONATIVOs - Pela altura do 
Natal , o nosso Padre Horácio foi com
prar bacalhau para a consoada e o 
senhor ofereceu outro tanto. Recebemos 
muitos donativos e prendas, pois quase 
todos os dias chegavam pessoas com 
lembranças. 

ANIMAIS - Os nossos Padre Telmo 
e Horácio, há tempos , trouxeram um 
cão muito bonito, ao qual deram o nome 
de «Leão». 

Alguns rapazes, há dias , dedicaram
-se à matança de galinhas bem gordi
nhas, pois a equipa que trata o gado está 
bem organizada. 

BODAS D'OURO - Como já 
devem estat informados, a Casa-Mãe de 
Miranda do Corvo e a Obra da Rua 
completaram meio século de existência 
no dia 7 de Janeiro. 

Um dia muito especial e festivo para 
nós. Vieram muitos antigos gaiatos, 
companheiros de todas as Casas do 
Gaiato e muitas outras pessoas amigas. 

A Eucaristia foi celebrada, no largo, 
por D. João Alves, Bispo de Coimbra, 
os Padres da Rua e outros sacerdotes 

amigos. Depois da Missa vimos um 
pequeno filme sobre a Obra da Rua, 
relativo às suas «Bodas de Prata». Em 
seguida, inaugurámos urna exposição de 
alguns retalhos de vida passados em 
nossa Casa, com fotografias daqueles 
que já por cá passaram e dos presentes. 

Houve, também, uma merenda. 
Estava tudo muito bem arranjado. A 
sala cheia de gente e de coisas boas. 

Ângelo e Carlos José 

PAÇ·o DE SOUSA 
CONJUNTO - Na festa de Natal a 

nossa comunidade teve uma surpresa 
muito agradável: A seguir à consoada, 
antes da Missa do galo, fomos para o 
salão ouvir os novos êxitos de oitenta, 
um espectáculo de que todos gostámos. 

Esperamos que para as próximas Fes
tas sejam eles a actuar·. O agrupamento 
musical é formado por quatro elemen
tos: Quim Zé, Vítor Centeio, Alexan
dre e Shéu. Para eles, votos de uma boa 
continuação. 

ESCOLA - As notas do primeiro 
período não foram muito agradáveis, 
mas também não foram desanimadoras. 
Esperamos melhor para o próximo 
período, pois sem os estudos é muito 
difícil enfrentar a vida. 

IOGURTES - Mais urna vez os nos
sos Amigos da Longa Vida ofereceram 
uma boa carrada de iogurtes. Temo-los 
comido em todas as refeições, à sobre
mesa e à merenda, a repetir. 

- Muito saborosos (dizem os mais 
pequenos); queremos mais! . . . 

Aqui ficam os nossos agradecimentos. 

A VIÁRIO - No dia 30 de Dezem
bro o aviário foi vítima da morte de mais 
de trinta frangos, ainda com meses de 
vida. É uma pena! O frango dá muito 
jeito à alimentação do dia-a-dia. 

As galinhas também estão a pôr pou
cos ovos. Em greve por causa do frio? ... 

«Andorinha .. 

JURA-ME! 
Consegues amar 
Em vez de decepcionar? 
Jura-me sem sombra 
Que és como uma pomba. 

Consegues sorrir 
Em vez de ferir? 
Jura-me sem mancha 
Que possues alma grande e humana. 

Consegues compreender 
Em vez de maldizer? 
Jura-me sem contradição 
Que possues excelente coração. 

Consegues com teu suor 
C9nstruir um mundo melhor? 
Jura-me sem falsear 
Que estás disposto a cooperar. 

Consegues ser apenas tu 
E expor a tua alma a nu ? 
Jura-me sem medo 
Que és livre e transparente. 

Manuel Amândio 

LAR O~ COIMBRA 
Terminou o 1. 0 período de aulas, ao 

fim de dois meses e meio. Finalmente, 
chegaram as tão desejadas férias , onde 
se pôs de lado o esforço intelectual. 

Feita a análise estatística dos resulta
dos obtidos não se pode dizer que são 
muito famosos , pois, infelizmente, 
houve algumas notas menos boas. Mas 
não devemos desanimar. Temos que 
continuar a trabalhar e esforçar-nos para 
atingir os objectivos desejados. Ainda 
há muito tempo pela frente até ao fim 
do ano. 

Mas nem para todos os estudantes as 
férias do Natal foram de descanso. O 
Zé Luís, que anda no 2. o ano do 
«ISCAC», Instituto Superior de Conta
bilidade e Administração de Coimbra, 
anda muito atarefado com as «frequên
cias~ que principiam já em Fevereiro. 
Desejamos boa sorte. 

Todos os anos, no final do 1. 0 

período, constumamos fazer uma festa 
com um grupo de amigos , com o nome 
de G. E. N. Não fugimos à regra, pois 
fizemos uma festa muito alegre. Prepa
rámos alguns números cómicos, eles 
trouxeram instrumentos musicais e 
todos juntos cantámos bonitas canções 
de que todos gostaram, pois elas são o 
laço de união dos grupos e transmitem 
mensagem de paz e de amor. Houve a 
habitual distribuição de presentes. 

. Quase no fun , atestou-se a barriga com 
as coisas que trouxeram e para despe
dida cantámos uma canção muito bonita. 

João Paulito 

LAR DO, PORTO 
CONFERÊNCIA DE S. FRAN

CISCO DE ASSIS - O Natal é uma 
simples recordação a juntar a muitas 
outras ria memória de cada um. No 
entanto, o tipo de recordação é diferente 
dentro de cada um de nós. Você que está 
a ler estas linhas, peço que tente 
lembrar-se deste último Natal: 
·· Talvez se recorde dos sorrisos nas 
faces· das pessoas da família e amigos 
que se reuniram, das batatas com baca
lhau, das prendas que lhe deram e das 
que ofereceu , num alegre ambiente de 
intimidade familiar, confortável e de 
celebração de algo que por vezes mui
tas pessoas se esquecem - o Nasci
mento de Cristo. 

Mas tudo isso já passou e o seu Natal 
pode não ter sido como aquele que aca
bei de descrever e porque não comple
tamente diferente? 

Peço um pequeno momento de refle
xão em que imaginará o seguinte: 

É noite de Natal . Espreite por uma 
fechadura e veja uma sala ou um 
pequeno quarto degradado, húmido e 
escuro; uns pequenos baldes a apararem 
gotas de água, alguns arniários de 
madeira velha e podre, os vidros das 
janelas partidos com panos e jornais a 
tentar tapar o frio que se sente lá fora. 
Num canto está uma mesa com um casal 
sentado, de aparência nova mas muito 
fraca e frágil. Os filhos são três, com 
olhos de fome e um semblante carre
gado e triste, que dá a impressão que 
estão constantemente a chorar. No cen
tro da mesa têm um prato com batatas, 
água e cebolas. Árvore de Natal? Pren
das? Calor? Alegria? Nada disso existe; 
há, sim, apenas frio, humidade, fome 
e frustração. 

Qualquer pessoa pode ajudar a trans
formar o Natal dos que nada têm em 
algo melhor, para que cada ano que 
passa o Natal seja cada vez mais Natal 
para todos nós . 

27 de Janeiro de 1990 

Esta Conferência vicentina transfor
mou muitos Natais em alegria. 

Cada ano que passa será cada vez 
melhor. Como é costume demos uma 
pequena festinha com merenda para as 
famílias que ajudamos; prendas para os 
filhos e roupas de cama; amor e alegria 
nos olhos das crianças não faltava. Estas 
famílias, que ajudamos, puderam comer 
bacalhau, ter uma árvore de Natal, um 
Presépio e ver os filhos brincar com 
bonitos brinquedos, alguns pela pri
meira vez na vida. 

Só o conseguimos graças aos leitores 
que tanto ajudam. Nós, os vicentinos e 
todos os que tiveram um melhor Natal, 
queremos agradecer, do fundo do cora
ção, toda a alegria que nos foi propor
cionada. Que o Salvador entre em vos
sos lares! 

Germana e Augusto 

Mais um ano passou, graças a Deus. 
E, com a ajuda de todos, conseguimos 
minorar algumas necessidades dos nos
sos irmãos que visitámos. Para nós, 
vicentinos, foi um consolo poder ver 
muitas crianças a tomarem o seu Jeiti
nho e comer o seu pão durante trezen
tos e sessenta e cinco dias do ano. 

De facto, sem a vossa generosidade 
não o conseguiríamos. 

Em vésperas de Natal, como é cos
tume, voltámo-nos a reunir. São 
momentos de grande valor· espiritual, 
todos juntos: pais, filhos e os vicenti
nos. Após a merenda, além dos brinque
dos para a crianças, demos roupas de 
cama e mais alguma coisa para ajuda da 
ceia. 

Nunca é demais agradecer a todos e 
pedir ao Senhor para que continue a dar 
o dom da partilha. 

Donativos que chegaram: António, de 
S.ta Cita, 60.000$00; sempre presente 
com 5.000$00 está o Osório; 2.000$00, 
de Óscar; J. R. D. , 5.000$00; assinante 
26271, 5.000$00. Está assinante é vizi
nha do nosso Lar. Uma amiguinha, de 
85 anos, manda 5.000$00; Maria 
Helena, 60.000$00 e diz: «Amigos, é 
sempre com grande emoção que leio o 
vosso jornal. Neste mundo tão egoísta, 
traz-nos uma mensagem que nos enche 
o coração de alegria e principalmente o 
desejo de fazer o bem. Como o mundo 
poderia ser tão diferente se todos sou
bessem ler O GAIATO». Anónimo, 
5.000$00; assinante 10070, 500$00; 
para ajuda da casa Maria do Céu, 
5.000$00; Assinante 33292, 2.000$00. 
Mais assinantes: 44842, 3.000$00; 
13171, 2.000$00; Alice, 5.000$00; 
assinante 14590, 1.000$00; Cândida, 
3.000$00; Anónimo, de Rio Tinto, 
2.000$00; Maria Amélia, 1.000$00; 
José D ' Eça, 10.000$00; anónima, 
1.000$00; uma saca, com coisas, de M. 
Santos; assinante 13519, 100.000$00; 
D. Ilda pode fazer o favor de entregar 
os cobertores na R. Ricardo Espírito 
Santo, 8-r/c-D.to - 1200 Lisboa e 
pedir que os mandem para a nossa Con
ferência. De um Irmão, para os irmãos 
mais pobres, 25.000$00; anónimo, 
5.000$00; assinante 9997; anónimo, 
1.000$00; de Ermesinde, 6.000$00; de 
Júlia de Jesus, 1.000$00; anónimo, 
500$00; com votos de bom Natal, 
10.000$00; assinante 19177, 2.500$00; 
mais um anónimo, 1.000$00. A nossa 
Conferência deseja a todos os Amigos 
e benfeitores um Ano Novo cheio de 
muito Amor, Paz e a Bênção do Menino 
Jesus. 

Uma vicentina 

SETUBAL 
FESTAS - Como tinha referido no 

número anterior, já se 
fizeram os planos 
das Fest:!s 1990. A 
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equipa reuniu, distribuiu tarefas. Agora, 
o salão está sempre cheio de •artistas• 
novos e a Festa, este ano, é mais bonita 
que a do ano anterior. 

Mas temos um pequeno problema: O 
som - como já referimos. Precisamos 
de uma mesa de som. Ainda não apare
ceu ... e espero que algum leitor selem
bre deste nosso pedido. Obrigado. 

TROPA - Mais um «maçarico•, o 
«Andorinha. , nosso chefe maioral e res
ponsável pelo desporto, começa a cum
prir o serviço militar. Esperemos que 
em Tancos não lhe compliquem a vida. 

VISITAS - Temos tido, ultima
mente, muitas visitas à nossa quinta. 
Gente que gosta de nós. Por exemplo: 
•Os Onda Jovens• , grupo de Fantoches 
de Setúbal e um grupo de Portimão, sei 
lá, gente que gosta dos gaiatos e que 
vem conhecer a Casa do Gaiato, a Obra 
de Pai Américo. Muitas vezes, as pes
soas hesitam em visitá-la porque não sa
bem que somos a Porta Aberta. 

Martinho Lopes 

ZÉ ANTÓNIO 

Sou natural de Moçambique. Entrei 
para a Casa do Gaiato de Miranda do 
Corvo com 11 anos, devido a doença de 
meu pai, que se ia agravando e ele não 
tinha condições para me ter. 

Após três anos, voltei para junto de 
meu pai e estive com ele até à sua morte. 
Tinha 15 anos e estava sozinho. Minha 
mãe ficara em Moçambique. Lembrei
-me, então, desta família e regressei à 
Casa do Gaiato que me acolheu de bra
ços abertos. 

Agora tenho 18 anos e estudo no 11 . 0 

ano. Vivo, neste momento, a alegria do 
50. 0 aniversário da Casa do Gaiato, de 
toda a Obra da Rua. 

Foram 50 anos ao serviço de crian
ças necessitadas, dos mais desampara
dos, ao serviço da sociedade, reco
lhendo rapazes da rua, afastando-os da 
má vida e educando-os, transformando 
o rapaz da rua num Homem. 

Bem vistos sejam todos estes 50 anos, 
os Padres da Rua e as Senhoras com seu 
esforço e dedicação. 

Alegra-me muito estar aqui e agra
deço a Deus por esta família que me 
deu, que a mim e a muitos outros tem 
abrigado da miséria, do abandono. 
Agradeço por aqui receber a educação 
de que necessito e a possibilidade de me 
tomar alguém. 

Bendito o dia em que Deus iluminou 
Pai Américo! 

Zé António 

Sou o Rui Daniel, conhecido por 
«Jonas•. Tenho 16 anos e sou o 

AGORA 
Um ano cheio de bênçãos para aí. 

E obrigado pelo bem que me têm 
feito ao longo destes anos todos, 
obrigando a dividir com gosto, ensi
nando a consultar a consciência, 
ajudando-me a cumprir, o melhor 
possível, o meu dever no sítio em 
que o Senhor me colocou. Ele 

O GAIAT0/3 

Nunca se me apagou (e vão lá caminhos deste mundo e preces por encheu-me de graças; e eu acabo a 
cerca de trinta anos!) a impressão quem os ajude a tal, seria a mais minha vida em paz e amizades. 
causada por aquela transferência a grata homenagem que poderiam Deus seja louvado!» 
passar de novecentos e cinquenta prestar-lhe. Cumprindo este desejo, Outros, de muitas vezes, incan
contos, vinda de Hong Kong, de a Ecónoma das MaryKnoll Sisters sáveis ao longo de tantos anos: 
quem só Deus conhece - que nós enviou, em Julho passado, um che- MM-AL, três presenças recentes de 
nunca lobrigámos qualquer vestígio que de US$682 e, neste Natal, mais dez, cada uma. E uma suspeita(!) de 
da pista que nos levaria ao seu feliz US$312,34 quem será o AL, por um cheque 
autor. Ao· tempo, a quantia era Como trinta anos atrás, o silên- singular de duzentos e cinquenta 
tamanha que quase nos assustou. cio permanece a maior valia. Agora contos. Trezentos e cinquenta para 
Mas o seu mais autêntico valor (por há ecos de uma voz ... , mas de quem juntar à «Casa Padre Cruz,., «OU 
isso indelével) é o silêncio em que já não vive neste mundo onde a sen- para o que entenderem ... » Duas 
veio envolvida, revelador de grande sibilidade reina e, tantas vezes, a vezes vinte e uma dez, para a «Casa 
coragem de quem no-la mandou e vaidade impera. seja louvado N. S. Jesus Cristo». Os 
da sua confiança nos destinatários. <<God bless. Peace» - assim ter- vinte, «como é habitual, todos os 

rece. E, em testemunho, aqui vai a 
habitual rnigalhinha para a 'Casa da 
Paz',,. São quinze mil (quando não 
é mais!) que todos os meses M. M. 
vai entregar no Espelho da Moda. 
Falta-lhe, apenas, perder o temor de 
nos «roubar um tempo que é pre
cioso para coisas mais importantes 
que os meus problemas» e partilhá
-los também connosco no serviço da 
sua paz, que também nos pertence, 
de tanto que sobre nós a tem 
irradiado. 

Pois, recentemente, da mesma mina a Irmã Lingemco as suas car- meses», da Dr. a Felicidade. ML 
proveniência nos têm chegado gene- tas. Não sabemos dizer-lhe melhor tem entregue, de dois em dois 
rosas notícias expedidas por uma o nosso obrigado muito sentido. meses, oito mil. E a uma remessa 
Comunidade de Religiosas a que Outra voz, de quem nos ama com acrescentou: «As minhas desculpas 
pertenceu a nossa compatriota Cân- o seu coração e sua inteligência: pelo atraso daquilo que considero 
dida Maria que, há um ano, Deus «Três migalhas (de cinquenta con- débito». Oh delicadeza de cons
chamou a Si e deixou expressa a tos): uma para a minha assinatura ciência! 
vontade de que, em vez de flores e - há 35 anos que sou assinante; 

Do mealheiro no átrio do «Sá da 
Bandeira», 78.300$+38.400$+ 
30.100$+32.200$. Cinquenta, de 
um anónimo; e um, de Adelina, 
«para uma telha». Mais outra, de 
1600$00, do assinante 50402. E 
outra, de 500$, de Elói. E cheque 
de vinte contos da R. das Ferrarias, 
em Olhão. E três de um médico da 
R. Tristão Vaz - Gaia. E quinze, 
de Belazaima. E cem, de Arman
dina. E dois, do assinante 28488. E 
cinquenta, da R. Jorge Colaço, Lis
boa. E dez, da Figueira da Foz, 
assinante 43565. E cinco, das Ter
mas de Monfortinho, ••ganho por 
mim, no primeiro trabalho». O 
mesmo, de Marcelina. E dezoito, da 
Covilhã, «para os heróis da Auto· 
construção». E cinco, da Maria do 
Sameiro, de Guimarães. 

outros gastos supérfluos a pretexto outra para a Autoconstrução; outra A Lígia, de Fiães, com «a men
da sua morte, se ajudasse os Pobres para as Conferências de S. Vicente salidade habitual» de três mil e qui
da sua Pátria, cuja promoção nos de Paulo, tão educativas! nhentos escudos, que também, .._ ____ ....;_.;;....:., __ ;;... _________________ muito habitualmente, vêm acresci- E hoje, por aqui me fico, com 

Grijó - um cheque de trinta, 
legendado assim: chefe do Lar do Gaiato de Coimbra. 

Nasci no~ E. U. A. , mas esiou natu
ralizado angolano. 

Vim para a Casa do Gaiato com o 
meu irmão Jaime, porque a minha mãe 
não nos podia sustentar; ela lutou sem
pre para o nosso melhor, quis que nós 
estudássemos, mas não tinha dinheiro 
para o que queria. Foi então que 

MANUEL 

descobrimos a Obra de Pai Américo. 
Aqui, eu conheci a minha nova famí

lia. Estou cá há três anos e seis meses 
a estudar em Coimbra, no 10. 0 ano , 
área C. 

Estou muito feliz. Estou muito bem, 
graças a Deus! 

•<Jonas" 

<<COCO>> 
Recordo, com muita saudade, os primeiros anos que passei com Pai Amé

rico, na Casa do Gaiato de Miranda do Corvo. 
Tenho tantos anos de Casa quantos a Obra da Rua de existência; e apenas 

mais três de vida, pois entrei nela, meses após a fundação. 
Era o mais pequeno da comunidade. Muito querido por todos, especialmente 

pela D. Sara, sobrinha de Pai Américo- que, para mim, foi minha mãe. Daí 
surgiu o sobrenome «Coco• . Era o «coquinho• da senhora! 

Quando a mãe Sara me dava banho com sabonete, eu ia pelas escadas acima 
procurar Pai Américo. Dizia com simplicidade: cPá ... meco, Pá ... meco cheira a 
cabeça «sabor» (se faz favor)». Daí surgiu um dos mais belos nomes: Pai Américo! 

Depois, segui para a Casa do Gaiato, de Paço de Sousa. Como •Batatinha• , 
pertenci ao grupo da lenha, do «Sejaquim•. E, mais tarde, com o exame da quarta
-classe, ingressei na expedição d'O GAIATO, até à vida militar. Um trabalho dolo
roso que fazíamos com alegria e do qual tenho muitas saudades. 

·Quando saí da tropa experimentei a vida fora de Casa, dois anos, na empresa 
Eládio dos Santos - que Deus já levou. Porém, como a Casa do Gaiato de Lis
boa precisava de alguém para o escritório, Padre José Maria convidou-me a regres
sar à Obra da Rua. Aceitei com alegria e entusiasmo. Casei. Tenho três filhos. 
E uma neta com três meses. 

Gostaria de escrever tudo o que sinto, na minha alma, com muitas saudades. 
Mas não sou capaz de me exprimir! 

Lembro, muitas vezes, a mãe Sara qu<v1d0 nos mandava descascar favas ou ervi
lhas para as refeições; eu, o «Zé Nada• (que Deus levou tão cedo), o Odemira, 
o Luís, etc.! 

Peço, em oração, muito baixinho, que Pai Américo lance de junto de Deus 
uma bênção para todos, especialmente a Obra da Rua; que haja mais Padres e 
Senhoras para a grande messe. Nós , seus filhos, saibamos ser o que gravou no 
nosso coração e procuremos «fazer de cada rapaz um Homem• . 

Manuel dos Santos 

A neta do Manuel dos Santos («Coco») 

dos de partilha com outros destinos. 
De J. P. R., um cheque de trinta 
contos, há meses. Desde então não 
tem aparecido na Rua D. João IV 
e a Senhora do Lar está inquieta 
com esta ausência. Que não seja por 
falta de saúde. 

Também à porta do Lar, duas 
ofertas de cinco contos, «uma 
pequena ajuda por alma de minha 
Mãe e meu Irmão». De um vizinho 
da R. Anselmo Braancamp, seis mil 
e duzentos escudos. 

«Peço desculpa pelo atraso, mas 
a vida, às vezes, complica-se e 
quebra-se o ritmo e o equilíbrio do 
quotidiano. O amor pelos Irmãos, 
esse é que não quebra nem esmo-

«Caríssimos 
Junto uma pequena gota 
Que custou; que custa ... 
Muito mais dói · 
Não saber dar-me ... 
Não poder dar mais ... 
Certo de que unido a vós pelo Pai, 
Porque de muito preciso, 
Tudo me vai aproveitar. 
Fraternalmente ... » 

P. S. - Afinal J. P. R. apareceu 
no Lar este fim de semana, com 
igual partilha. Foi bom! 

Padre Carlos 

ASSOCIAÇÃO 
dos Antigo Gaiatos do Norte 

Em 17 de Dezembro realizámos a Festa de Natal para os filhos e netos 
de antigos gaiatos. Presentes cerca de 90 crianças com idades até aos 10 
anos. 

Festa muito agradável: O Miguel e o Conceição, com suas violas, 
deram uma colaboração alegre, pondo toda a miudagem a cantar. 

Não faltaram desenhos animados, através de vídeos, cuja aparelha
gem foi do Marques. 

Cerca das 17 horas foi servida uma merenda: Chocolates, rebuçados, 
bolachas, sumos, aperitivos, batata frita, etc. Depois, a entrega de brin
quedos, por sorteio e de acordo com as idades. 

Momentos de muita alegria, muito em especial para as crianças. 
Padre Carlos esteve presente. Em poucas palavras recordou como Pai 

Américo estaria contente ao verificar que o seu sonho de 1940 estava ali 
realizado. Um «gaiato», uma família, muitos netos e bisnetos da Obra da 
Rua. 

~lguma~ firmas e pessoas amigas ofereceram diversos artigos: Uma 
anómma, dms pacotes de bolachas; Enf. Salazar, muitos brinquedos e arti
gos escolares; livraria ASA, diversos livros para crianças; Nestlé, choco
l~tes e outras guloseimas; Longa Vida - Agrícola de Lacticí
mos a Central de ~erafita,. L. da, quatr? _caixas com diversos aperitivos; 
Clara e Anabela Ptnho, bnnquedos; Ltgta Sousa, bombons; de diversas 
pessoas, rebuçad?s, bolachas e brinquedos; do nosso Manuel «Coco», brin
quedos e guloseimas. Da Casa-mãe, de Paço de Sousa também vieram 
brinquedos e guloseimas. · ' 

. A todos que contribuíram para a grande festa de Natal dos netos e 
btsnetos da Obra da Rua, os nossos agradecimentos. 

Carlos Gonçalves 

ASSEMBLEIA GERAL -Convoco todos os associados no pleno gozo 
dos seus direitos! a reu~lirem no próximo dia 3 de Março, pelas 14 horas, 
na sede da Assoctação stta à Rua D. João IV, 682, no Porto, com a seguinte 
ordem de trabalhos: 

I. 0 
- Apreciação, discussão e votação do relatório e contas da 

gerência anterior. 

2. 0 
- Eleição dos corpos gerentes para o mandato 90/91. 

3. 0 
- Outros assuntos da Associação. 

NOTA - As listas de candidaturas terão que ser entregues na sede 
até ao dia 20 de Fevereiro. · 

José Lemos 



Aqui, Lisboa! 
«Lisboa não tem ainda a Casa do Gaiato de que precisa e que a sua categoria de capital exige." 
(Padre Adriano, ao terminar o quarto ano de vida desta Casa) 

Fez esta Casa, como já nestas 
colunas demos conta, 42 anos de 
existência, no passado dia 4. No 
altar e no refeitório, como não podia 
deixar de ser, assinalámos o evento. 
Família de dentro e de fora, mor
tos e vivos, todos estiveram presen
tes. A gratidão, como virtude 
humana com raiz e sabor divinos, 
é uma das facetas que mais enobrece 
quem a cultiva. Sem subserviências 
ou rebaixamentos procuramos vivê
-la e incutir nos rapazes o seu sig
nificado, não estivéssemos nós num 
estabelecimento de educação de 
gente. 

que os outros possam sorrir. 
Mesmo que incompreendidos e alvo 
de ingratidão dos a quem servem, 
não se devem molestar, antes sofrer 
com paciência, porque é essa a 
recompensa divina, não fossem eles 
servos, ainda que humildes, de 
Deus, para utilizar expressões de 
Pai Américo. 

se isso acontecesse, seria sinal de 
instalação ou de irresponsabilidade. 
É que este serviço nunca está aca
bado, quer em qualidade quer em 
quantidade, e como não podia dei
xar de ser, tem sempre aspectos 
novos a considerar, com as muta
ções do mundo em que nos inseri
mos a exigirem acertos e correc
ções. E uma nota a ter em conta 
será, sem dúvida, o critério selec
tivo na admissão dos rapazes, que 
devem ser os mais abandonados ou 
sem ninguém, sob pena de transfor
marmos uma Casa do Gaiato num 
colégiozinho de meninos pobres, 
por sinal bárato, para quem deve ter 
a responsabilidade de assumir o sus
tento e a educação dos familiares: 
os pais, os avós, ou os outros fami
liares. 

Venha gente disponível e capaz e 
daremos à Capital a Casa do Gaiato 
que precisa e merece. 

Padre Luiz 

ENCONTROS 
Houve reunião de curso. Senho

res engenheiros comemoravam qua
renta anos de diplomados. Também 
fui convidado para celebrar !I Euca
ristia. Aceitei o convite sem grande 
entusiasmo. É que a experiência 
tem-me deixado a sensação de que 
a Eucaristia aparece nestas reuniões 
como um «chinó•• só porque é moda, 
ou é costume, ou não se tem outra 
coisa para pôr no programa. 

A primeira leitura da Celebração 
foi da Primeira Carta de S. João. 
Nela se encontrava a definição pos
sível de Deus: «Deus é amor». 
Expliquei-me como soube sobre o 
assunto. 

No fim, fui procurado por um 
senhor que queria confidenciar-me 
qualquer coisa como isto: «Sabe, 
começou ele, estou reformado. 
Gostei daquela leitura e do que 
disse. Depois de ter passado por 
muitas responsabilidades na vida, 
agora o meu mundo está povoado 
de recordações. Não é a recordação 
dos mo11Jentos de glória na carreira 

Desfrutava ainda do gosto que 
aquele encontro me proporcionara 
e eis que novo encontro se dá. Atra
vessava o corredor da nossa Casa e 
sinto dois braços que se agarram e 
apertam a minha cintura. Estendo o 
meu braço por cima da cabeça e 
costas de quem assim me cingia e 
procuro o seu rosto. Logo que os 
nossos olhares se cruzam ouço uma 
voz ofegante que dispara: 

- Tu gostas de mim? 
Fiquei com um enorme desco~

certo interior. Olhei melhor e só me 
veio isto: 

- Ainda duvidas? Porque per
guntas isso? 

A resposta foi rápida: 
- Lá (referia-se à terra) havia 

muita gente que não gostava de 
mim. 

Vamos continuar o nosso traba
lho. Para os Padres da Rua não há 
refonnas ou baixas médicas, não há 
horários e, não raro, para alguns, 
nem férias para recuperarem as for
ças perdidas, que acontecimentos 
imprevistos, às vezes dolorosos, 
assim o determinam. «Eles dão tudo 
à Obra e recebem tudo da Obra», 
como ditou Pai Américo. Não é 
fácil a tarefa, sem c!úvida, que se o 
fosse logo apareceriam montes de 
gente para lábutar nesta vinha. 

Passados 38 anos sobre as pala
vras àcima citadas será caso para 
no.s perguntarmos se a Capital tem 
hoje a Casa do Ga!ato de que neces
sitaríamos. Responderemos, sem 
evasivas, que não. Dar de comer e 
de vestir, tratar na doença e propor
cionar o mínimo de condições mate
riais, é relativamente fácil. Falta
-nos gente, a começar por um padre 
com uma certa juventude, senhoras 
dispostas a ser mães, monitores 
competentes e com sólida formação 
moral e humana, que os possam 
munir de condições para enfrentar 
as dificuldades da vida, cada vez 
mais exigente, e tendo em conta as 
inúmeras sequelas dum passado, 
tantas vezes tenebroso, quase ou 
mesmo fonte de situações de irre
versibilidade. 

---------------1 que me dão alegria, mas o que mais 
prazer me dá, ao falar com a minha 

Instintivamente apertei-o mais 
contra mim. As palavras desapare
ceram. Fez-se o silêncio dos gran
des momentos. Na minha cabeça, 
em turbilhão, mil desejos de que 
tudo se apagasse e no coração uma 
ferida. 

Aprendi que a Eucaristia é o 
sacramento do amor. Tantas Euca
ristias se celebram e eu aqui com o 
problema de uma criança que pre
cisa de vidas capazes de a resgatar 
dos tempos em que não gostavam 
dela. 

«Repletos de misérias», humanas 
comuns, com os defeitos e as virtu
des inerentes à condição de simples 
viventes, têm de ser, naturalmente 
uns apaixonados do «Homem das 
Dores que levou a vida mortal a ser
vir», guardando no seu coração 
todos os sacrifícios e angústias para 

Há pouco, a propósito do cin
quentenário da Obra da Rua, 
indagaram-nos para um programa 
da Rádio se nos sentíamos satisfei
tos com o trabalho realizado. Afir
mámos ao nosso interlocutor, com 
toda a naturalidade, que não, pois, 

• 
SETUBAL 

Cont. da pág. 1 

O Mário, já casado e com dois 

-----------------------------1 filhos, veio ontem ter comigo 
implorar que fosse fiador na com-

PARTILHANDO 
-tr Janeiro- 4 

Por bem pequena que seja a pedra a cair no lago, impulsa os círculos 
de onda até à margem. 

Valem, sobretudo, as coisas pequenas: 
Um sorriso; uma flor; um gesto amoroso e fraterno; uma palavra 

amiga ... 
Saboreei com alegria como é valioso o tesoiro das pequenas coisas 

nas <<bodas de prata» do Carlos Manuel e da Maria Helena que ontem fes
tejámos. 

Palpitante o carinho dos amigos! O cuidado nos pormenores da pre
paração para a Eucaristia! O arranjo da sala! Os símbolos no ofertório! 
A oração das filhas! 

Podemos pôr a vida toda num gesto (à vista) pequenino ... 
O Senhor Jes!ls bebeu água nas nascentes dos campos. 

* Janeiro- 5 
Castelos de núvens brancas batidas pelo sol. Bonito! Torreões de 

sonho! Neblinas esfarrapadas andam pelo vale. Árvores e coisas, silen
ciosas e quietas. 

O «Quicas» já tocou a sineta e aquece o café para todos. Era, em 
pequ!!nO, um rapaz sem capacidade nem iniciativa. Hoje, um apaixonado 
pelo futebol, é o responsável pela cozinha. 

Sabe bem olhar o «Quicas» e saborear o milagre, embora ainda longe 
da meta desejada ... 

· - Não é «Quicas»? 
Caminho longo a percorrer. .. Mas não desanimes. 

* Janeiro- 6 
Amanhã são as «Bodas de Oiro» da Obra da Rua e da nossa Casa do 

Gaiato de Coimbra. Foi nesta Casa que Pai Américo começou com alguns 
rapazes faz amanhã 50 anos. Três desses rapazes estarão presentes; e, com 
estes, muitos gaiatos com suas esposas, filhos e netos. 

É maravilhoso! São as rosas mais belas - porque frutos! 
Pena é que só nos vejamos nas festas ... Na multidão morre o diá

logo. Os sentimentos estiolam à superfície abafados pelos barulhos e tan
tos olhares. Sai o banal. O que nós gostaríamos de dizer fica no fundo. 

Devíamos reunir de volta das nossas lareiras (cada Casa) para 
- aquecendo os nossos corações - expressarmos as dúvidas, as dores, 
as alegrias e o amor. 

Padre Telmo 

pra de um andar com três assoalha
das, que já habita desde Fevereiro 
do ano passado. Os dois fiadores 
adquiridos foram rejeitados pela 
Caixa por falta de «idoneidade>• eco
nómica. 

As crianças são pequeninas. A 
esposa trabalhava precariamente e 
não ganhava quanto lhe compen
sasse o pagamento a uma ama, pelo 
que entendeu melhor fazer algumas 
horas e ficar com as crianças. Tudo 
bem. Tudo com muito senso. O 
Mário tem-se «jogado» a tudo e 
agora é funcionário de uma empresa 
que o tem alugado a outra. Habili
dades legais do capital para· fugir a 
encargos e impostos. Ele trabalha 
sábados e domingos, muitos dias 
dei ou mais horas, mas o ordenado 
base não cobre nem metade do valor 
que chegue para o empréstimo. 

·Fui com ele à Caixa Geral de 
Depósitos para analisar o processo, 
ouvir as explicações e certificar-me 
pessoalmente. 

.:.. Sim, senhor. Só lhe podem 
emprestar dois mil contos. 

- E os outros dois mil e oito
centos? 

- Ou alguém lhos dá,. ou lhos 
empresta sem juros, ou ele tem de 
se sujeitar a ir para a rua e, de 
assalto, durante a noite, construir, 
junto a outras, uma barraca que o 
abrigue e aos seus. 

Não tem alternativas. Não há que 
fugir. 

As condições económicas conde
nam-no a ele e aos seus à margina
lidade de um bairro de latas. 

Os filhos de famílias sempre têm 
uma ajuda dos pais , uma futura 
herança, algo que se possa vender 
e renda algum dinheiro. As econo
mias dos nossos raro vão além do 
bastante para os indispensáveis 
móveis e electrodomésticos. 

esposa, é a recordação dos momen
tos em que a amizade esteve pre
sente. Noites de vigília por um 
amigo doente, peripécias de deslo
cações para dar uma ajuda a este ou 
àquele. Também nos momentos 
difíceis da minha vida, como foi 
gratificante sentir os amigos com 
uma palavra, uma presença, uma 
mensagem, uma mão a ajudar! Isso 
dá-me força para, ainda agora, 
dizer, muitas vezes, vamos dar uma 
mão. E saio, vou . .. » 

Padre Manuel Cristóvão 

Património 
dos Pobres 

Cont. da página 1 

Fui-me dali com o sentimento de 
que andavam, naquele homem, 
sementes de eternidade e não lamen
tei os passos dados. 

sárias para uma família comum e a 
--------------..... segurança precisa. Normalmente 

chegamos ao telhado. 
As dores da paternidade tornam

-se agora mais agudas e angustian
tes . . E verdade que este meu filho 
se poderia ter promovido muito 
mais a nível profissional e escolar. 
Não o fez. A vida não volta atrás. 
Agora, só há que lutar e sofrer. A 
Cooperativa de Habitação dos Anti
gos Gaiatos dá timidamente os pri
meiros passos e não é solução para 
todos os casos. 

Costuma a Obra da Rua dar aos 
rapazes, para aquisição de uma 
casa, a simbólica ajuda de 200 con
tos. Os Padres da Rua terão de rever 
esta partilha e , se não tiverem com 
quê, fazerem-se mais mendicantes. 
Já que a vida não pára e o poder 
político não vê mais que o econó
mico, não podemos tolerar que os 
nossos filhos caiam em bairros de 
lata e os nossos netos voltem à situa
ção dos pais. Sobretudo aqueles que 
mostram asas para voar e força para 
vencer. 

Padre Acílio 

A Caridade educa. Daí que a 
nossa presença tenha esta função no 
momento do encontro com os auto
construtores. Foi assim com este 
casal. Encontrei as paredes levan
tadas, mas inseguras; sem espaço 
para as divisões, mais parecendo 
um abrigo para animais ou um 
palheiro para recolher feno. 

A falta de meios materiais e 
outros apoios, a juntar a uma pre
paração humana muito pobre estão 
na base desta situação. Aqui está um 
espaço para a acção da Igreja numa 
comunidade paroquial. A assistên
cia social não chega a estes canti
nhos. Estão escondidos. Não dão 
nas vistas. Mas o cuidado dos mais 
pequeninos é um sinal autêntico da 
presença do Reino. 

Foi preciso recomeçar. Recebi, 
hoje, uma carta do chefe da família 
a falar da alegria e da esperança 
semeada no chão daquele morro. 
Hei-de voltar. 

Padre Manuel António 
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