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Propriedade da Obra da Rua Obra de Rapazes, para Rapazes, pelos Rapazes Fundador: Padre Américo 

Casa do Gaiato de Miranda do Corvo 

OBRA DA RUA 
Nasceu em 7 de Janeiro de 1940 

A Obra da Rua nasceu no dia 7 de 
Janeiro. Gerada no coração de Pai 
Américo ao longo de 11 anos nos 
becos e bairros de lata de Coimbra; 
nos hospitais e cadeias; no meio dos 
Pobres e dos garotos da rua; na cida
de e nas colónias de montanha; no 
silêncio do sacrário e nas grandes 
dores de quem muito ama. Veio à luz 
do dia em 7 de Janeiro de 1940. Des
de então, para cá, fez o caminho nor
mal de todo o ser vivo. 

Agora, com 52 anos de idade, o~1.a 
para dentro e para fora e medita. Ao 
mergulhar até à sua raiz, renova-se 
com a frescura e a riqueza do terre
no onde está plantada. Ali descobre 

novas forças para continuar a viver 
com esperança até ao fun ••• , até sem-
pre. ' 

À medida que o tempo passa, Pai 
Américo revela-se como sinal eviden
te da presença de Deus-Amor no 
meio de nós, necessário para cons
truir o mundo dos homens. 

A propósito: ao escrever esta nota 
oiço o nosso «Pintinhas>• bater à porta 
do refúgio onde me escondi, vestido 
a preceito como o filho mais querido 
da terra, preparado para descer ao 
tugúrio donde saíu. V ai e vem. Tem 
olhos de festa e delicadeza de gente 
bem educada que o seu «muito obri
gado» da despedida não esconde. 

Antes, mais parecia um bichinho a 
viver na montureira do lixo amontoa
do à volta da barraca imunda que o 
viu nascer e crescer até à idade dos 
8 anos. Só o amor teve força para 
arrancar as cadeias da miséria que 
o prendiam. · 

A Obra da Rua, consciente das fra
quezas que lhe fazem companhia, 
revê-se na beleza e grandeza das 
caras levantadas da multidão de 
filhos da rua e ganha novo alento 
. para continuar a caminhada. Portu
gal é testemunha. 

África desafia-a de novo. Valendo
-se do espírito universal que marcou 
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Setúbal 
Soluções dignas 

A 
Obra da Rua prefere so.Juções dignas p~a os pro

blemas humanos a respostas precánas. 
Não se deita vinho novo em odres velhos. Nin
guém põe um remendo de pano novo em vesti-

. do velho. · 
Esta é a regra evangélica, não só para as questões reli

giosas mas para todos os problemas do homem, e, muito espe
cialmente, para a dificuldade da habitação. 

A história, muito brevemente, dirá que mesmo os bair-
. ros chamados sociais, para onde se transferem em massa os 
habitantes das barracas, sem apoios humanos suficientes, 
morais, culturais e religiosos foram uma má solução e um 
erro grave, sob o ponto de vista sociológico. 

O aumento da criminalidade e da degradação nesses bair
ros, sobretudo nas grandes cidades, são já um fndice evidente. 

Toda a segregação humana, ou racial, de outros pafses 
- que tanto se tem contestado e com razão - e, porque está 
longe de nós e é sempre cómodo e fácil apontar os erros dos 
outros - como a segregação económica cada vez mais acen
tuada neste pafs - como a cultural e habitacional, são injus
tas e detestáveis. 

Crime sociológico 

Se um bairro de barracas desencadeia sempre uma 
autêntica segregação, a todos os tftulos injusta e condenável, 
como a separação racial, um bairro social, para onde são trans
feridas, em amálgama de vfcios e degradação, as mesmas pes
soas, provoca o mesmo crime sociológico ainda mais sofisti-
cado. · 

As Casas do Gaiato levantaram-se em espfrito de famf
lia, contrapondo-se aos frios refonnatórios, às disciplinadas 
Casas Pias e orfanatos de números e fardas e tantos outros 
remendos que a mentalidade e a polftica de então ditavam, 
para acolher crianças sem famflia. 

A Obra da Rua ergueu-se a favor dos sem casa com o 
Património dos Pobres e disseminou milhares de casinhas airo
sas e soalheiras com jardins e hortas por essas vilas e aldeias 
de Portugal. 

O próprio bairro de Miragaia tem ... a assisti-lo as Cri adi
tas dos Pobres e o seu urbanismo voltou-se mais para a eco
logia humana que para o problema económico. 

A braços com as casas para os meus rapazes, como um 
dever de famflia inalienável, vejo-me sem capacidade econó
mica para responder a todos. 

Estou resolvido a ir até Lisboa - ao Terreiro do Paço, 
como dizia o Padre Américo - bater à porta de algum secre
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Passou o Natal. Com o Luís foram oito 
~ ceia. Nunca tinha havido Natal para eles. 
A oração da mesa lembrei os companheiros 
que continuam na rua, a dormir no chão dos 
passeios ou nas casas desmanteladas da bai
xa. Também todos os nossos gaiatos de Por
tugal, todos os amigos que nos ajudaram a 
chegar'<tqui e aqueles que nos deram mimos 
para a ceia. Houve bacalhau, chocolates, 
rebuçados e brinquedos. A alegria alastrou
-se para a porta da casa no flm da refeição 
com risadas altas por experimentarem ter um 
brinquedo na mão. A Irmã Quitéria, a famí
lia do Jaime e o Lourenço que trabalham con
nosco não tiveram presentes. O nosso mais 
valioso e ansiado presente eram eles mesmos 
a fazer parte da nossa vida. Não sei se pres
taram toda a atenção para entender bem, mas 
não quis deixar de o dizer para o sentir melhor 

MOCAMBIQUE 
saíam-lhe pela boca depois de morta e de 
tamanho monstruoso. 

· Estou a ler a Geopolftica da Fome, de 
Josué de Castro, e a dar-me conta da incapa
cidade de um povo mal nutrido. Compreen
do melhor o que ouvi dizer, na povoação, a 
propósito de alguém: «Falou porque tinha bar
riga cheia». Quanto é sintomático este aforis
mo do povo e o que revela de sabedoria e 
preocupação! Ouvi, hoje, da boca do Presi
dente: «Os Pobres não reclamam nada. Só os 
que vivem bem, mas isso é egoísmo•. Foi um 
aviso muito manso à sociedade que aí está 
despontando - furiosamente consumista. O 
·povo não reclama, mas entende. Não digere 
comida nem patranhas. 

I 

Somos pobres, mas muito ricos no meio deles 

eu mesmo. Há muito que os desejávamos con
nosco. No próximo Natal serão mais. 

A nossa Casa, na povoação de Massaca 
1, vai receber o telhado de zinco. Melhor que 
os dos vizinhos que são de capim e metem 
água por todos os lados, quando chove. Aqui 
não abundam os capins. De caniço nem se 
fala. Somos pobres, mas muito ricos no meio 
deles. 

Vamos ter luz eléctrica e água em casa, 
quando eles a vão buscar a muitos quilóme
tros. Vamos ter cama e mesa que ninguém 
mais tem. Chuveiro e retrete nem é de dizer. 
Não vamos viver à larga. O cuidado maior, 
quando chegam, é desparasitá-los. Foi a 
enterrar, ontem, uma jovem mãe de 16 anos 
abandonada pelo marido, que deixou filha 
com dois meses. Por que morreu? Lombrigas 

Que venha a paz para todos poderem 
começar a viver e a falar. 

Padre José Maria 



2/0 GAIATO 

UM CASO - Foi nas 
vésperas de Natal. Todo o 
mundo agitado pelo con
sumismo! 

Tínhamos já distribuído as 
consoadas (em notas de Banco, 
para os Pobres comprarem na 
loja a seu gosto). Leváramos 
também umas garrafitas de azeite 
e carne enlatada -excedentes da 
CEE. Mas, na lista, escapara um 
Pobre (extra), ao qual só 
ajudamos na mesada da contri
buição para a Segurança Social 
-e não é pouco. Aliás, temos 
um cuidado extremo nestes 
deveres, para regalias neces
sárias em tempo oportuno. 

O certo é que no reino dos 
Pobres não escapa nada e 
estamos sempre a aprender!: O 
homem aborda-nos, entretanto, 
com um grãozinho na asa. 
Embriaguez que não consegue 
vencer - por muitos traumas. 

-Não me deram uma garrafa 
d 'azeite! Fazia tanto jeitinho à 
minha consoada .. . 

Ouvimos, mas não fic~os 
inertes. Procurámos a primeira 
loja. Aviámos uma taleiga, bem 
nutrida, com o indispensável à 
ceia de Natal deste solitário que 
não tem família - e fora lixo das 
ruas. 

Ficou radiante. Tanto, que 
nessa santa noite não andou por 
lá! 

PARTILHA - Valioso 
cheque da assinante 22892, do 
Porto, para «a Conferência do 
Santfssimo Nome de Jesus acudir 
aos fogos que topa no caminho. 
Há tanta miséria escondida!» 
Maria do Rosário, d'algures, 
«<11il meus e outros mil de pessoa 
amiga que gostaria fossem 
aplicados num doente can
ceroso». Assinante 35614, vale 
postal para O GAIATO e «O que 
sobrar seja entregue aos PobTCS». 
Mais quatro mil, da assinante 
23387: «São muitas as nec~
sidades e, portanto, não posso 
destinar a oferta». 

O nosso Elísio Humberto com 
sua «lembrança para os nossos 
Pobres». Deus te ajude! Velha 
amiga, do Porto, assinante 4023, 
com o remanescente de contas 
d'O GAIATO. Idem, da 
assinante 2280: «Assim que 
recebo o Famoso começo a lê
-lo e não paro até chegar ao fim!», 
Emestina, também de Coimbra, 

RETALHOS DE VIDA 

GANHÃO 

dez mil. Nelas, quatro mil da 
assinante 13171. Luso, mil e 
quinhentos. Porto, 500$00 da 
assinante 26578. Mais Porto: 
remanescente de contas para 
«auxiliar a ceia de Natal duma 
pessoa que viva na solidão. É 
muito triste estar 'só' e tenho 
horror só de' pensar!» Faro, 
assinante 12478: «Não posso 
enviar mais. Vivo da minha 
pensão» - qual Óbulo da Viúva! 
Assinante 27527, de Viseu, dez 
contos. 

Castelo Branco, cheque da 
assinante 50283: «Ofereço-o por 
alma de m eu marido» - muito 
feliz , no Céu. Porto, assinante 
5045: «Não vai o Óbulo .da 
Viúva, nem direi que me faz 
falta, mas a migalha da partilha. 
Nem dou destino certo, pois será 
diffcil distinguir esta !eira ou 
aquela». Lisboa, assinante 
35019, três mil. Dez , de 
Algueirão, assinante 26471: 
«São referentes aos meses de 
Junho a Dezembro, acrescidos 
de dois mil para a consoada 
duma pessoa idosa e doente». 
Espinho, idem, da assinante 
20856, e a mesma intenção: 
consoada para os sem-consoada. 
Metade, da assinante 28369 que 
já partilhara em Outubro. Gui
marães, idem, da assinante 
17431: «Pequena lembrança para 
o Natal dos Pobres». Valbom 
(Gondomar) , vinte mil, da 
assinante 36212 «para os casos 
mais pungentes, não dirigidos 
portanto a uma acção espe
cffica». Metade, de Guimarães, 
com «saudações cristãs». Retri
buimos na mesma proporção. 
António Azevedo, dois mil, no 
regresso ao Brasil- país irmão. 
Coimbra, assinante 20174, 
cheque de dez contos: «Pequena 
ajuda para algum caso mais 
urgente». Habitual partilha da 
assinante 31104: Para «quem não 
tem pessoa alguma de famflia, o 
Natal é um dia triste. Paciência. 
Há quem não tenha ninguém e se 

Sou o lol!c Rafael Ganlu'Jo Pereira 
dos Santos, mais conhecido por 
GanhiJo. 

Tenho 11 anos e frequento a quarta
-classe. 

Nasci em Santiago do Cacém. Lá, 
vivi com a famflia e a minha avó está 
no Alentejo. 

Antes de vir para Paço de Sousa, 
morava em Lisboa. 

De Lisboa fomos para o Porto e a 
minha nu2e levou-me para uma ama que 
me deu roupa e outras coisas. 

Essa senhora trouxe-me para a Casa 
do Gaiato, onde fui bem recebido, há 
um ano. 

Gasto muito da nossa Obra e tenho 
cá grandes amigos, roupa, sapatos. 
Tenho tudo! 

A minha ama visita-me aos sábados. 
Quando for homem desejo ser piloto 

da TAP. 

Ganbão 

veja na penúria, sem dinheiro 
para nada. Porque serão tantas 
diferenças de sorte neste 
Planeta?» 

Retribuimos os votos da 
quadra e, em nome dos Pobres, 
muito obrigado. 

Júlio Mendes 

OFERTAS - Agradecemos 
as ofertas amigas . que 
recebemos, com abundância, 
nesta quadra festiva. Grande 
parte delas preeucheram os 
nossos presentes de Natal. Muito 
obrigado! 

ANO NOVO- Festejámos o 
Ano Novo como no Natal, mas 
sem Missa do Galo nem pre
sentes. É pena grande parte dos 
rapazes não estarem na 
passagem d'ano, pois vão muitos 
visitar as suas famílias. 

Quanto aos que ficam, são 
para tarefas de grande urgência 
e precisam, também, como é 
necessário, cumprir as faxinas da 
Casa. 

Esperamos que os ausentes 
passem um bom Ano Novo com 
os seus familiares. 

DOENTES - No mês de 
Dezembro, houve muitos 
doentes! Faz muito frio e 
ninguém, ou quase ninguém, 
escapa aos problemas da gripe, 
das frieiras, da tosse, consti
pações que nos levam a estar, 
sempre, de lenço no bolso, etc ... 

Espero que os mais novos se 
agasalhem bem, quando for 
preciso. E os doentes recuperem 
depressa. 

Paulo Alexandre («Rambo») 

OFICINAS - Acabámos 
uma encomenda de trinta bancos 
para uma igreja. Deram muito 
trabalho e mobilizaram muitas 
pessoas. 

Esperamos que tenham 
gostado do serviço feito em 
nossa Casa e voltem sempr~ que 
for preciso. 

OBRAS- Na casa-mãe estão 
um pouco atrasadas, mas con
tinuam em bom ritmo. A 
moradia tem um rico aspecto. 
Pode ser que seja habitada no 
mês de Janeiro. Quem dera! 

ANO NOVO - Atraves
samos uma época de festa, com 
a celebração do Natal e a entrada 
dum novo ano, que proporciona 
bastante azáfama e alegria. 

Enquanto o Natal é a festa da 
família, o Ano Novo é uma 
recepção ao que começa e pre
tendemos seja melhor que os 
anteriores. 

A quadra não nos passou des
percebida. Começou com uma 
preparação espiritual, cons
truimos o presépio, enfeitámos 
a casa; até que chegou a véspera 
de Natal, a grande Festa da 
Família, ceámos a tradicional 
refeição de batatas, couves e 
bacalhau; depois, a Missa do 
Galo. 

O dia de Natal principiou com 
a Eucaristia e a oferta das 
prendas. 

Um momento especial. Quem 
não gosta de receber prendas? 

Apesar de nem todos gostarem 
do que lhes é oferecido, é vê-los, 
porém, a brincar e experimentar 
os presentes. . 

Na noite de fim de ano 
reunimo-nos à lareira, con
versámos e acompanhámos a 
programação televisiva. 

Às zero horas é uma festa! 
Estouram rolhas das garrafas de 
champanhe, distribuem-se bolos 
e vinho e desejamos um bom ano 
uns aos outros. Assim passámos 
esta quadra festiva com muita 
alegria. 

Desejamos um próspero ano 
de 1992 a todos os nossos 
leitores, parentes, amigos e com
panheiros. 

António Maria 

JARDINAGEM - Apro
veitámos estes dias para arranjar 
os jardins. 

Os canteiros novos receberam 
plantas e, daqui por alguns anos, 
a nossa Casa será parecida com 
o paraíso! 

AZEITONA - Está difícil 
apanhá-la! Mesmo assim já 
colhemos bastante e com o azeite 
a preço de ouro há necessidade 
de aproveitar toda a azeitona. 
Não sei, ainda, quantos litros 
dará a produção. Mas todos eles 
serão precisos em nossa Casa. 

CARAS NOVAS - O 
Marinho e o Zé, um com 3 e 
outro com 6 anos, foram os 
últimos a chegar. Mas, na noite 
de Natal, apareceu um senhor a 
bater à nossa porta com um 
miúdo. Nessa noite nada se 
recusa: o João ficou, sente 
alegria por estar no meio de nós. 

OFERTAS - Na altura do 
Natal há sempre ofertás, de 
iogurtes aos vegetais. 

Aqui fica o nosso agrade
cimento, também, pelas linhas e 

máquina de costura que nos 
enviaram. 

CASAMENTO - No dia 8 
de Dezembro casou o Toninho, 
que já saíu, há algum tempo, de 
nossa Casa. Chegou a estar à 
frente da carpintaria. Agora, tem 
a responsabilidade de mllflter 
uma família. Os nossos votos de 
felicidades. 

LUís Miguel Fontes 

11 de JANEIRO de 1992 

Cooperativa 
de Habi.tação ,. 

7 de Janeiro de 1940 deve ser 
considerada uma data muito 
especial para Portugal. Nasceu 
a Casa do Gaiato, em Miranda 
do Corvo, lançada pela mão de 
Pai Américo. A Obra da Rua 
tem sido algo de muito 
importante para o País: em 52 
anos de existência foram recu
perados e integrados, na 
sociedade, milhares de rapazes 
marginalizados. 

É dia de festa, dia de ani
versário, pois faz 52 anos que 
surgiu um lar, uma grande 
Família para muitos gaiatos. Não 
só nós devemos estar gratos a Pai 
Américo, mas também Portugal 
lhe deve essa gratidão. 

A Cooperativa de Habitação, 
ramo da grandiosa Árv~re que é 
a Obra da Rua, está em festa. 

Carlos Gonçalves 

Novos 
Assinantes 
Sublime missão que se impõe com devoção 

Maria, de Angeja, não pára em seu peregrinar! Corre 
o mundo envolvente numa sublime missão que se impôs 
com devoção, «com muito amor>> - assim nos diz. São 
listas pejadas de novos assinantes! Tudo muito orde
nadinho, procurando sempre fazer o Bem bem feito. É 
uma presença habitual que dá na vista quando nos 
debruçamos neste mirante, à passagem da procissão. 
Tantos casos idênticos desde que O GAIATO saíu para 
a rua! 

Temos aqui o assinante 22855, de Santo Tirso, que nos 
aborda duas vezes <<DO espaço duma semana». Salienta, 
agora, que não olvidará •<todos os esforços para que estes 
colegas e irmãos em Cristo se não esqueçam de ler O 
GAIATO e cumprir a sua obrigação». 

Carta, de Viseu, cita Claudel - «um pouco de luz 
vence muitas trevas» - e o amigo correspondente solicita 
e agradece a remessa do «encantador jornal O GAIA TO, 
pois gosto imenso dele. Há muito ambiciono ser assinante, 
mas só agora me é possível fazer a requisição». Em todo 
o tempo é tempo! 

Mais adiante, uma lisboeta, da Calçada da Carriche, 
interessada em dar a mão e partilhar, mas, primeiro, quer 
«que me informem o que devo fazer para ser assinante d'O 
GAIATO (modo de pagamento, etc.)». A resposta amiga, 
delicada, · foi mandar-lhe as últimas edições na volta do 
correio sem mais quê. Interessa que o Famoso seja lido ••• 
O resto vem por acréscimo. 

No meio da pequenina multidão encontramos, 
também, e cada vez mais, famílias inteiras de braço-dado, 
já que o fogo do pequeno mensageiro abrasa muitas delas 
pelo mundo fora. «Tendo conseguido mais quatro assi
naturas para o Famoso, todas da minha fanu1i.a, venho 
dar conhecimento dos nomes e respectivas moradas» -
comunica o assinante 23581, de Damaia. Isabel, de 
Cardigos, estende os braços e clama «que o jornal seja 
enviado em nome da minha filha» •. Colunas que seguram 
o mundo! 

Quem nos dera poder transmitir, ponto por ponto, a 
doação, a alegria cristã dos que caminham no anonimato! 
Mas Deus sabe. Basta que Ele saiba! 

Júlio Mendes 



11 de JANEIRO de 1992 

É o Bruno Leonardo 

ENCONTROS 
EM LISBOA 

A festa aconteceu. O Deus 
Menino esteve presente na 
Alegria e no Amor. Foi 
Natal. Em família prepará
mos o acontecimento. Houve 

corações perdoados. Depois 
foi a Ceia, a Festa e a Missa 
do Nascimentd de Jesus. Na 
festa foi bonito ver as danças, 
os cantares, as poesias e o 
auto do Natal. O «Cobra» foi 
S. José, o «Sapo» Nossa 
Senhora, o Daniel o Menino 

Obra da Rua 
Nasceu em 7 de Janeiro de 1940 
Continuação da página 1 

toda a vida de Pai Américo, sem ter outros limites que os 
impostos pela condição humana, aberta a todo o bem, venha 
donde vier, a Obra da Rua aceita a proposta que os sinais dos 
tempos lhe fazem: estar onde é mais necessária em cada hora. 

Hora grande 

Assim, partiu para Moçambique em 26 de Agosto de 
1991, levada pelo Padre José Maria e sua pequenina equipa. 
Uma luz de esperança libertadora foi acesa no meio do povo 
anónimo, abandonado, massacrado pela miséria e fez jorrar 
leite que é vida onde a morte era senhora. No próximo dia 
12 de Janeiro de 1992, Padre Telmo e seus companheiros, 
tão poucos eles são para tarefa tão grande!, parte para Angola 
que o espera ansiosamente, onde vai queimar a sua vida em 
holocausto perfeito ao serviço dos filhos e dos pobres dum 
povo que começa a viver, ao fim de 16 anos de guerra e deso
lação. É a hora! Mais tarde um pouco, neste ano de 1992, 
outro grupo seguirá o mesmo caminho, com o desejo de ajudar 
quem, neste momento, nada tem e quer ser livre. 

É uma hora grande, vivida com a interioridade e a 
grandeza dos acontecimentos que nascem do coração da Obra 
da Rua, simples e fecundo. 

Quanto me alegra poder confirmar, queridos leitores, 
estas notícias que fazem pme da vossa história também, nesta 
data de aniversário. Sem vós não seria possível a realização 
deste projecto. 

Que dizer dos Padres da Rua que ficam, das senhoras 
e dos rapazes que partilham o peso grande, mas suave, da 
responsabilidade que lhes foi confiada, nesta frente da batalha 
contra os males aninhados no coração das pessoas e das estru
turas injustas que geram tamanhas desgraças no nosso meio? . 
A unidade e a solidariedade efectivas são o segredo da efi
cácia no terreno desta aventura na Fé e no Amor. 

São precisos apaixonados e apaixonadas por esta causa. 
Está lançado o desafio às pessoas e às Instituições de Solida
riedade Social. É preciso conhecer para amar? Venham 
conhecer, então. Bem hajam! 

Padre Manuel António 

Jesus. Vieram os animais. 
Vieram os Reis. Veio o Anjo 
que, no tom de voz alenteja
no, não se cansava de dizer: 
-Eh pastores! Nasceu o Sal
vador. Vieram os pastores. 
Chegaram representantes de 
todos os povos: África, Ásia, 
América, Europa. Todos 
adoraram o Menino. 

A Missa do Nascimento foi 
participada e que esforço 
para que o Zé Pestana não 
dominasse! Seguiram-se os 
bolos e o cacau quentinho. 

Faltava o pormenor das 
prendas. Aconteceram pela 
calada da noite. O Pai Natal 
não se esqueceu e passou dei
xando um saquinho na cama 
de cada um. Se às três da 
manhã ainda havia movimen
tações, às cinco começaram 
as maiores com o acordar: -
Olha o que me calhou! Acor
da; vê o que ai tens! 

O nosso Natal teve uma 
outra faceta que nos desper
tou para a realidade bem sen
tida na Missa do Galo. 

Eram dez da noite. Acen
diam-se as luzes para a fes
ta. No escritório, com os 
mais velhos, dávamos os últi
mos retoques nos sacos com 
as prendas. Batem à porta. 
Por entre a barafunda, um 
senhor dirige-se a mim e ati
ra: «Sr. Padre, tenho ali um 
miúdo, no carro, que não sei 
o que lhe hei-de fazer. A his
tória é esta: Fui, há pouco, à 
Makro e, quando ia a entrar 
no carro, o miúdo aproxima
-se e diz: -:- Leve-me consi
go p'ra sua casa. Não pediu 
esmola, só disse isto. Não sei 
de onde é. Diz que os pais o 
abandonaram e foram para 
Angola. Agora a tia morreu 
e não tem ninguém». 

As nossas cidades estão 
cheias de histórias destas. A 
prudência aconselhava a des
confiar. Chamei o miúdo sujo 
e mal cheiroso. Roupas que 
nada tinham a ver com a s~ 
idade. Conta-me a história já 
dita. Não sabe muito da geo-

grafia onde habitava. Nem o 
nome de rua, nem nomes de 
pessoas. Fala-nos de um 
Zambujal, mas não sabe a · 
direcção desse Zambujal. 

A prudência mandava-me 
desconfiar, mas, aquela cara, 
aquele corpito de 9 a 10 anos, 
aquela !lParência e aquela fra
se do Evangelho que iríamos 
escutar na Missa • -
«recostou-O nunia manjedou
ra por não haver para eles 
lugar na hospedaria» -
levou-me a cometer a impru
dência. Banho, roupa lavada, 
jantar, festa, como se já fos
se filho da Casa. Ele atraves
sou a nossa noite de Natal. 
Esteve presente, participou, 
brincou, sentiu-se feliz e aco
lhido pelos outros. 

Passado o Natal fomos 
indagar. Depois de muitas 
andanças, a história confrr
mava-se. Não tem realmente 
ninguém. Nunca andou na 
escola. Não chegámos a 
acordo sobre o nome. Ele diz 
Austero João. A polícia tem 
indicação de que será Estéreo 
João: Não temos a certeza de 
encontrar documentos. 

Eis um Natal que sai da 
rotina. Um menino nos foi 
dado. Aprecio o pedido: «Ó 
senhor! Leve-me consigo 
p 'ra sua casa». Naquela noi
te, o dito senhor podia não ter 
tempo, mas teve a inquieta
ção e deu-se o tempo de 
encontrar um lugar para o 
menino. Estou convencido 
que o pedido do João foi 
motivado pela solidão que 
naquela noite o apanhou. A 
pedincha era o seu habitual e 
também já sabia onde gastar 
o dinheiro. Nesse dia trazia 
5.030$00 no bolso, mas esta
va tudo fechado. 

Ai os Natais que celebra
mos! Tantas hospedarias 
fechadas! Tantos corações 
cheios de bons sentimentos 
que se acomodam ·às situa
ções! 

Padre Manuel Cristóvão 

O GAIAT0/3 

DOUTRINA 

Ensinar os que erram 
é Obra do Senhor 

• Já lancei os meus olhos enamorados sobre o terreno, 
bem situado, a calhar para o Recreatório do Gaiato, 

longe do çaseiro para não importunar vizinhos nem ser 
por eles escorraçado. Os grandes trabalhos de quem lida 
na rua não são aturar os garotos, mas sim as queixas que 
deles nos fazem os grandes; já tive casa alugada no coração 
da cidade, mas houve de fugir dela, mais eles, corridos 
pela vizinhança, a qual faz muito mais chiada a ralhar do 
que os miúdos a brincar! É assim por toda a parte, perse
guidos por toda a gente. «O diabo não quis nada com os 
cachopas», diz o povo; e o peso do rifão cai todo sobre 
mim. Erro. O garoto, ainda o mais educado, não é um 
anjinho. O saltar mesas e bancos, o quebrar loiças e 
vidros, o bulhar de cada hora - diabruras que só ele sabe 
fazer - válvula qe equilíbrio e ·nada mais. 

• Já lancei meus olhos enamorados! Uma grande 
parte dos garotos da rua vive e aprende nela tudo 

quanto sabe; tem a escola da rua. Nem casa nem 
família nem gente amiga. Nunca teve carícia afectuosa, 
nem um conselho bom nem uma Palavra alta. Ninguém 
o ensina, ninguém o repreende, ninguém o guia. 

Ora nós sabemos, pela experiência, quais as pos
sibilidades infinitas que toda a criança guarda no peito; 
nós acreditamos no mistério da memória que guarda 
para desabrochar pela vida fora a palavra forte, amiga, 
oportuna, de intenção decisiva; nós vemos no gaiato 
da rua, por detrás da roupagem do vadio, a obra pri
morosa das Mãos de Deus e a Graça que o aperfeiçoa. 
Por isso mesmo queria um Recreatório para ele e já 
lancei meus olhos enamorados sobre o terreno que 
serve. 

~·-&'"',/ 
(Do livro Pão dos Pobres- 2? vol.) 

o nosso 
CORREIO 
As pessoas 
não são «ilhas» 

A abertura do correio, 
em nossas Casas, é das 
horas mais saborosas do 
dia. Se isto acontece aó 
longo do ano, mais ainda 
nesta época do Natal. 

As horas passadas à 
secretária, com o apoio 
dum ajudante que vai 
abrindo as cartas e 
colocando-as debaixo dos 
nossos olhos, são um tesou
ro de sabedoria que não se 
adquire igual noutros 
bancos de escola. Ali há 
circulação de vida. São 
corações que se abrem e 
deixam correr para fora a 
abundância da bondade 
que ninguém se sente no 
direito de reservar para si 
apenas. São consciências 
que se renovam com a 
partilha da intimidade 

como se de membros de 
família em quem tudo se 
confia se tratasse. É uma 
corrente de humanidade que 
circula, a dizer que as 
pessoas não são Uhas fecha
das, mas uma família onde 
cada um deve ter o seu 
lugar. Por isso, abrem-se as 
portas da sua casa, que é o 
coração, para que os Pobres 
possam partilhar também a 
sua riqueza. 

A Obra da Rua é o poflto 
de encontro de gente de 
todas as categorias sociais. 
Cartas lindas, ao jeito de 
cada qual, onde se lê, na 
simplicidade do cartão ou na 
abundância das palavras, a 
vocação escondida em todos 
os corações para dar a mão 
do homem a outro homem 
ou do irmão a outro irmão. 
É, na verdade a hora da 
reconciliação e do abraço da 
Paz. Bem h~am! 

Padre Manuel António 
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NOTAS DO TEMPO 
Os valores da Fam11ia 

Hoje é a Festa da Sagrada Família de 
Jesus, Maria e José. 

Embora toda a quadra natalfcia seja tida, 
geralmente, a nfvel sentimental, como um 
tempo da Famflia, a Igreja, cujo culto se não 
cinge apenas a sentimentos, propõe-nos uma 
celebração próprja que nos proporcione uma 
reflexão séria e profunda sobre os valores des
ta instituição primitiva e celular da socieda
de, sempre importante e agora consagrada 
pelo nascimento de Jesus. É a graça d'Ele que 
torna sacramento a aliança natural de um 
homem e de uma mulher que está na base da 
Familia. É a presença d'Ele que torna sagra
das as famflias constitufdas em Seu nome. Por 
isso, «não separe o homem o que Deus uniu». 
Nem se profane o santuário que deve ser cada 
lar. 

terioso desta manifestação do Filho de Deus, 
tão simples, tão humilde, tão bela. ( ... )Aqui 
se aprende o método e o caminho que nos per
mitirá compreender mais fácilmente quem é 
Cristo. ( ... )Aqui, nesta escola, se compreen
de a necessidade de ter uma disciplina espiri
tual, se queremos seguir os ensinamentos do 
Evangelho e sermos discfpulos de Cristo». 

Paulo VI, na sua visita à Terra Sànta no 
princfpio de 1964, escreveu de Nazaré: «Aqui 
se aprende a observar, a escutar, a meditar 
e a penetrar o significado tão profundo e mis-

Muitos anos antes, numa intuição essen
cial do que havia de ser a sua Obra e numa 
sfntese magnffica do modo de a realizar, 
escreveu Pai Américo: «Todo o regresso a 
Nazaré é progresso social cristão». Sem ter 
lá ido, também Pai Américo achou em Naza
ré uma escola «preciosa e insubstitufvel de 
educação familiar e fundamento da sua fun
ção no plano social», como viria a afirmar 9 
Papa. E mais. Já que o trabalho teria, no pen
samento pedagógico de Pai Américo, um 
papel também insubstitufvel, em Nazaré, na 
casa do «Filho do Carpinteiro», ele viu e 
«celebrou a lei, severa mas redentora, do tra
balho humano» e reavivou «a consciência da 
sua dignidade», ( ... ) «recordando que o tra-

Tribuna de Coimbra 
Natal cheiinho de 
mimos e recordações 

Natal. Festa do Menino 
Jesus. Festa dos meninos de 
Jesus. Festa do Amor. 

O nosso Natal foi cheiinho 
de mimos e recordações. A 

melhor foi na véspera: o 
encontro com Padre Telmo. 
Manhã cedo e fria. Encontro 
na estrada gelada. Nós íamos 
ao musgo para o presépio e 
Padre Telmo a caminho de 
Lisboa com uma grande car
rada para os contentores 
seguirem para Angola. A 

Setúbal 
Continuação da .Página I 

tário de Estado que superintenda no problema dos juros que 
recaem sobre os empréstimos para habitação e solicitar um 
apadrinhamento para os rapazes da Casa do Gaiato. 

Trata-se, no fundo, de um acto de Justiça! 
Os rapazes não deram despesa ao Estado. Foi a Casa do 

Gaiato que os criou e preparou para a vida sem acordos com 
a Segurança Social. 

Pagando os impostos indirectos, como o IV A, sobre todos 
os materiais de consumo, esta Casa paga mais ao Estado do 
que recebe dele. 

Não seria demais uma pequena excepção 

Não seria nada demais se, abrindo uma pequena excep
ção, conseguíssemos para eles - os rapazes - e só para o 
resto do que hão-de pagar na compra ou construção de uma 
morada, as mesmas regalias que a Caixa Geral de Depósitos 
dá aos seus funcionários: juros de dez por cento ao ano. 

Que se estabelecesse um máximo que não iria, por ago-
ra, além dos seis mil contos. · 

Nós garantiríamos com documentos devidamente creden
ciados que fulano é da Casa do Gaiato, que não tem casa e 
que vai adquirir a sua primeira digna habitação. Assumiría
mos a responsabilidade total da informação. 

Seria um acto de Justiça! ... 
Ou haverá pr'aí algum Conselho de A'dministração de um 

Banco que, antecipando-se ao que o Governo deve fazer por 
justiça, queira, por caridade ou consciência cristã, oferecer 
isto mesmo à Obra do Padre Américo, para os seus rapazes? 

Não é preciso ser cristão para reconhecer a justiça deste 
pedido, mas há alguns que reclamam para as suas pessoas este 
atributo. 

Fico à espera antes de ir ao Terreiro do Paço. Se Este, 
ouvindo o recado, não vier ter comigo. 

Quero não pôr remendo novo em vestido velho, mas dar 
aos rapazes um novo vestido para a sua fanu1ia sem qmt~quer 
segregação! 

Padre Acílio 

carrinha ia um pouco avaria
da com tão grande carga e o 
Carlitos a conduzi-la com 
bastante aflição. Tudo mimos 
para os meninos de Jesus, em 
Angola. 

Outras carradas vieram até 
nossa Casa. Jovens escutei
ros, da cidade do Pombal, 
trouxeram um mundo de 
brinquedos e coisas boas. 
Uma carrinha, de S. Silves
tre, com roupas e muitas 
outras coisas que o povo quis 
oferecer. Cordinhã fez uma 
campanha e veio uma camio
neta com batatas, cebolas, 
couves, azeite, dinheiro e 
outros mimos. Duma aldeia 
de Soure, um carro traz 
dinheiro, ·azeite e mais. Um 
grupo, de Elvas, com cento 
e dez contos. De três escolas 
do concelho de Alvaiázere, 
seus alunos trouxeram cada 
um sua prenda. Pároco de 
Pousos, Leiria, combinou a 
campanha em sua páróquia. 

Da loja do nosso Humber
to, três grandes tabuleiros 
cheios de mercearia e o gran
de bolo-rei que sempre nos 
quer oferecer. O António 
veio, a correr, trazer as cai
xas de bacalhau, como já há 
anos costuma fazer. O «Cho
la» ofereceu-se para fazer as 
filhós . Maria de Lurdes veio 
a correr, de longe, para se 
agarrar ao fogão da cozinha. 
Uma amiga, de Ceira, de 
acorçlo com o marido e uma 
filhinha, trouxe uma carrada 
de perus. Patrício, de 
Anguéis, muitos sacos de 
asas de peru. A Onix Cristal, 
de Mamodeiro, entregou um 
grande saco com bolos-rei e 
um envelope com cheque e a 
participação na sua festa de 
Natal. 

A nossa Missa da meia
-noite reuniu muitas centenas 

balho não pode ser fim em si mesmo, que a 
sua liberdade e dignidade se fundamentam não 
só em motivos económicos, mas taJIJbém 
naqueias realidades que o orientam para um 
fim mais nobre», o qual era, na sua ideia e 
no seu objectivo, «fazer de cada rapaz um 
homem». 

rior, da oração que s6 Deus vê» - Jesus cres
cia em sabedoria, em idade e em graça diante 
de Deus e dos homens» perante «a admiração 
de José e de Maria», a qual «guardava tudo o 
que se dizia acerca do Menino», «111editando 
todas estas palavras no seu coração». 

Sempre me impressionou esta sujeição de 
Deus ao ritmo do crescimento humano quan
do, em Seu Filho, «apareceu na terra e viveu 
com os homens». Pois não é Jesus, Deus ver
dadeiro, infinitamente perfeito, igual ao Pai? 
Sim. Mas, uma vez Filho do homem, «não 
Se val,eu da sua condição divina ( ... ) e assu
mindo a condição de servo, tornou-Se seme
lhante aos homens». E dignou-Se crescer 
como eles, como é próprio dos seres imper
feitos que agora começam e lentamente se vão 
acabando. 

Coincidência de pensamento 

Deixa-me feliz esta coincidência de pen
samento entre Paulo VI e Pai Américo, que é 
igualmente uma base de confirmação daquela 
noticia vinda da América do Norte e aqui refe
rida há quinze dias, de que, por lá, «as pessoas 
estão a regressar à Famflia como fonte de for
ça» para vencer as dificuldades do tempo, que 
variam, sim, mas nunca deixam de estar pre
sentes na vida dos homens. Também, ali, se 
trata de um regresso em via de progresso. 

No silêncio admirável de Nazaré, de que 
se aprende (volto a citar Paulo VI) «a necessi
dade e o valor de uma conveniente formação, 
do estudo, da meditação, da vida pessoal e inte-

Nazaré dá, aos apressados que somos, 
mais esta lição da Paciência divina, para que 
possamos compreender - ir compreenden
do ... -a necessidade instante de regressar 
para progredir. 

Padre Carlos 

Partilhando 
A conquista da Paz 

• A fuga de Deus e sua 
ausência quase total na 

nossa vida gera um perigoso 
estado de apatia. uin gr.au 
acentuado de indiferença 
pelos outros e, até mesmo, 
por nós próprios! Isto, sobre
tudo, no aspecto espiritual: 
Deus, pecado, graça, vida 
eterna? Nada. 

Olhamos os outros e vemo
-nos a nós em prismas mera
mente humanos e materiais: o 
ter e não ter, a saúde e a doen
ça, o comer e o bem estar, 
enfim, os mil projectos. 

Como ponteiros certos e 

de Amigos. Alguns vieram 
de muito longe. É a noite de 
Natal. A Missa do dia teve 
dois grandes presentes ao 
fundo da capela: Zé António 
e «Chola» com suas filhinhas, 
de poucos meses, ao colo. No 
fim do almoço apareceu o 
João Paulo com seu filho de 
um mês e poucos dias. Foram 
três grandes prendas de 
Natal. 

Amanhã festejamos os 
noventa ános de D. Maria de 
Belém que durante muitos 
anos veio ajudar à nossa rou
pa. Já há umas semanas que 
não vem. Que mágoa esta 
querida Amiga sente por já 
não poder vir, porque «sem
pre gostei de ajudar a criar 
estes meninos» - diz muitas 
vezes. Deus a conserve em 
bem. Também é para nós boa 
prenda de Na tal. 

A seguir, são as festas dos 
nossos 52 anos. Cinquenta e 
dois anos confiados ao San
tíssimo Nome de Jesus. Lou
vado seja sempre por todos 
nós. 

Padre Horácio 

ansiosos na marcação do que 
mais nos agrada e é nosso. E 
como tudo - humano e 
material - é frágil e falível, 
o estado de Paz fica pericli
tante. O terreno que pisamos 
é movediço. Os temporais 
podem, fácilmente, arrastar 
as nossas construções. 

Só Deus é fonte de verda
deira Paz. 

Tão simples! Procuremos 
n'Ele a Paz verdadeira. 

• Loucura o procurarmos a 
Paz. nos lagos tranquilos, 

nas estrelas em noites de luar, 
nas promessas que vamos 
cumprindo ... É no coração 
que a caminhada para Deus 
se inicia e processa; e, nela, 
a conquista da Paz. 

Porém, não é nada fácil o 
caminho: alicerces de pedras 
duras, que são a renúncia de 
nós e aceitação da vontade do 
Senhor. No fundo, a nossa 
conversão - um erguer-se e 
caminhar ... 

Então, sim, poderemos 
alegrar-nos e cantar a espe
rança aa Paz. Tanto mais 
quanto for o desprendimento 
dos bens e o amor aos 
irmãos. 

Gandhl - o homem da paz 
- à primeira vista só possuia 
uma cabra de cujo leite se ali
mentava. Quando morreu, o 
dono foi por ela, pois nem a 
cabra lhe pertencia! 

Bem parecido ao Menino 
no presépio - só a tanga. 

Um homem de paz! 
É esta paz! 
Igual, o caminho! 

• Todo o mundo suspenso 
e suspirando pela paz em 

Angola, Moçambique e Timor. 
Paz, ausência de guerra, 

como vulgarmente se enten
de. A paz verdadeira e total, 
como vimos, é morosa e de 
difícil construção. 

Ela, logo após ao silêncio 
dos canhões, clama por assis
tência médica. Quem vai? Por 
assistência social bem organi
zada que faça chegar às bocas 
o que lhes é oferecido como 
ajuda. Por assistência religio
sa. Esta não faltou, sabe Deus 
com que sacriffcios. .. Quem 
vai engrossar as fileiras? 
Quem?, se até entre nós há 
paróquias quase abandonadas ... ! 

Clama, também, por uma 
assistência técnica em todos 
os campos; mas, desprendi
da de outros interesses . 
. Ouvindo o clamor, a nos
sa Obra partiu para Moçam
bique e lá, perto de Maputo, 
está começando a sua acção. 
Já há crianças que sorriem. 

Para Angola partiremos em 
Janeiro. 

Connosco estão todos os 
amigos que nos têm ajudado. 
É possível, ~to em Moçam
bique como em Angola, pelo 
vosso desprendimento a favor 
dos irmãos. Por estes, a nos
sa gratidão. 

· Padre Telmo 
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