
ALGUÉM nos pediu para acolhermos um jovem rapaz de 14 
 anos que, quando nos seus 12 anos, já dava a perceber 

não ter família. Tinha vários familiares mas não tinha família. 
Tinha pai, mãe, avós, mas não tinha ninguém seu, nem era de 
ninguém.

As figuras tipo familiares existiam. Aparentemente tinha 
família. Nesse pressuposto, quem de direito interveio no caso, 
achou por bem ir fazendo experiências para procurar resolver a 
situação do rapaz. Quase três anos se passaram mas ele não se 
aconchegou nem foi aconchegado por ninguém.

Agora, com quase 15, o seu retrato ganhou novos contor-
nos, mostrando-nos um rapaz metido em roubos e droga, só 
interessado em se preparar para a vida na escola da rua. Mas se 
olharmos mais atentamente, vemos por detrás de tudo isso, um 
rejeitado. Quando veio ao mundo, não foi querido pelos proge-
nitores. Logo à nascença foi posto de lado. Foi fruto do acaso. 
Não faz parte dos projectos de vida de quem lha transmitiu.

Outros frutos do acaso viram aborto. Com este método, se 
desfazem dos frutos dos seus actos, os causadores do acaso, com 
o beneplácito de quem foi constituído para resolver os proble-
mas sociais e os resolve sem sequer os equacionar. 

Este rapaz teve sorte diferente. Pouca sorte para ele? Só com 
a ligeireza de quem não percebe a origem, o desenvolvimento e 
o sentido da vida, poderá dizer sim.

Nós sentimos a sua infelicidade. Se ninguém fizer nada por 
ele, vingar-se-á do abandono a que foi votado por quem o trouxe 
ao mundo e da sociedade que não o soube amparar. Muita da 
violência que entra na vida de tantos cidadãos vem de violen-
tos que foram vítimas da violência. Tal como do abandono, que 
causa sempre revolta e por vezes violência.

O rapaz é de longe. As instâncias oficiais dão preferência a 
resolver estes casos localmente, tal como tentam, como neste 
caso, resolver os casos de crianças sem família de facto, na sua 
família aparente. Se há casos que se possam resolver localmente, 
há outros que melhor se resolveriam com maior distanciamento 
entreposto. Que o lugar da criança é na sua família, nunca de tal 
houve dúvidas, mas numa família que o seja. 

Embora nos tenham pedido urgência na resposta, nós temos 
de ver se devemos intervir. É que hoje em dia a nossa palavra 
não é ouvida por quem tem a jurisdição destes casos. E tam-
bém só nos procuram quando o fogo já vai largo, em estado 
quase impossível de combater. Além disso não aceitámos ser 
tratados como funcionários de um patrão que não é nosso. O 
nosso é Outro, e só Ele nos motiva a dedicarmo-nos ao serviço 
dos pobres.

A faixa etária dos 12 aos 15 anos é fulcral na vida de um 
jovem. Não se podem fazer ensaios e esperar para ver o que dão, 
porque depois pode ser tarde de mais. Vamos indagar e ver o que 
deveremos fazer.  q
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DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

A envolvência política decor-
rente da campanha  eleitoral, 

este ano, obnibulou esta efemé-
ride.

Há, contudo, necessidade de 
não esquecer este assunto «crian-
ças». «O melhor do mundo são 
as crianças» — escreveu o nosso 
poeta Fernando Pessoa.

No contexto socio-económico de 
crise em que estamos mergulhados, 
é preciso estar atento, mais atento! 
As crianças não têm voz que se 
faça ouvir, não produzem…

«Crianças», são também os 
velhos e os deficientes! Anda toda 

a gente preocupada com a crise e 
a solidariedade, por vezes, anda 
tão arredada do convívio familiar 
e social. Há tantas crianças neste 
nosso mundo! Que são tantos ido-
sos, vivendo na solidão de um lar, 
na dependência de uma magra 
reforma, ou na incapacidade de 
fazer face às despesas dos medica-
mentos que lhes permitem prolon-
gar a sua infeliz velhice?

Crianças são também aquelas 
que não chegam a nascer, vítimas 
de políticas erradas, de práticas 
abortistas acoitadas num estado 
social hipócrita; crianças são aque-

Dia Mundial da Criança las que nascendo, logo à nascença, 
são confrontadas com maus tratos, 
falta de condições familiares, para 
crescerem saudável e equilibrada-
mente.

Há milhares e milhares de crian- 
ças, por todo o mundo sem infân-
cia de qualidade. Tais, serão poten-
cialmente jovens infelizes, pertur-
badores; e adultos que tenderão a 
infernizar o nosso mundo; as ruas e 
avenidas das nossas cidades.

Muitas vivem em instituições onde 
encontraram um colo amigo e uma 
«família de acolhimento», como 
o são as que vivem e crescem nas 
nossas Casas do Gaiato, objecto de 
muita atenção e desvelo da parte 
de quem nos apoia e vem ao nosso 
encontro — a Família de fora.

A vida de um adulto, depende em 
grande parte de uma infância de 
qualidade. Aqueles primeiros anos 
da infância, dizem os especialistas 
das ciências humanas, são determi-
nantes para o seu ulterior desenvol-
vimento. O capital efectivo de um 
adulto equilibrado, dizem ainda, 
adquire-se na qualidade das vivên-
cias relacionais dos primeiros anos 
de vida.

Sabendo todos tanto, acerca 
desta matéria, com grande infor-
mação que dela decorre, como 
não invertemos o caminho destru-
tivo em que tantas vezes parece-
mos persistir?

Defender as nossas crianças, 
defender o lastro em que elas cres-
cem — a Família — é um dever 
ético da maior importância na vida 
social.

Que os dias mundiais não esque-
çam o dia a dia de tantas crianças 
que sofrem malefícios e maus tratos.

Recordemos o que escreveu, 
oportunamente e de forma lapidar, 
Augusto Gil a este propósito nunca 
de mais assumido: «Que quem já 
é pecador sofra tormentos, enfim! 
Mas as crianças, Senhor, porque 
lhes dais tanta dor?!... Porque 
padecem assim?!...»

Padre João

A última sexta-feira dos po- 
bres revestiu-se de uma 

novidade que não deve ser 
escondida. A luz é para se pôr no 
candelabro e alumiar a todos, diz 
o Mestre ao lembrar que os cris-
tãos são luz do mundo. 

Claro que os Pobres são cada 
vez mais a bater à nossa porta. 

Não há sábados nem domin-
gos. Todos os dias a nossa 
entrada que não tem portas, é 
invadida por famílias a chorar o 
seu estado, a sua fome e a pedir 
comer. 

Ninguém vai somente com 
Deus. 

Há sempre algo para suavizar 
o sofrimento: pão, fruta, iogur-
tes, hortaliças, sopas conforme 
o que há em casa. As rendas e 
as prestações de casa dominam 
a pressão. Nós valemos numa 
aflição. Acudimos uma, duas 
ou três vezes, mas não somos 
capazes nem devemos assumir 
compromisso de pagar sempre 
as rendas de casa. As coisas têm 
de se resolver de maneira dife-
rente desta. As autoridades são 

obrigadas a assumir o seu papel 
nesta situação dramática pois 
conheço famílias que já deixa-
ram as suas casas e foram viver 
para barracas. 

Para melhor nos governar-
mos, no meio desta avalanche de 
pobreza, organizamos dois dias 
por mês, à sexta feira, para dis-
tribuirmos bens aos famintos. 

Já aqui falei varias vezes.
Na última aviamos 136 famí-

lias e a novidade que refiro vem 
dum grupo de quatro pessoas 
que nos veio ajudar e usufruir o 

bem que é partilhar. Pai viúvo, 
filho e filha casados e a mulher 
dum gaiato sempre pronta a acu-
dir aos pobres.

Deixaram as suas vidas ata-
refadas, compraram 150kg de 
massa, 135kg de feijão e dispu-
seram-se a enfrentar connosco 
a multidão faminta. Esta con-
frontação não é fácil, apesar de 
me parecer mais rendosa sob o 
ponto de vista humano e a mais 
evangélica. 

No meio do ajuntamento há 
sempre quem não se importe 

com os outros, queira tudo para 
si e nos trate como seus servos 
sem qualquer reconhecimento. 

Não damos só o pão também 
educamos. O contacto directo 
faz-nos bem e beneficia igual-
mente o pobre. 

No nosso pátio, com calçada 
e jardim, põem-se as mesas com 
roupas, devidamente separadas, 
para criança, menino ou menina; 
jovem dos dois sexos e adultos e 
o calçado também em ordem. 

Continua  na  página  4

PATRIMÓNIO  DOS  POBRES Padre Acílio
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Pelas CASAS DO GAIATO

Estamos em tempo de Inverno, altura de preparação 
da terra para a plantação de produtos hortículas: batata, 
feijão, tomate, cebola… e da colheita de cereais.

Em face da inexistência de sensibilidade a nível mun-
dial, da importância da Agricultura como uma mais-valia 
para a economia, o Governo introduziu, no seu currículo 
escolar, uma disciplina com a designação de Agropecu-
ária com o intuito de, igualmente, mostrar aos jovens o 
quanto é fundamental para a existência/sobrevivência da 
humanidade aquilo que a Terra produz. Não se trata de 
um simples castigo, quando se tem de ir trabalhar para o 
campo e cuidar dos animais. 

Esta manhã, quando se falou na necessidade do trans-
plante da cebola e do tomate, e da sementeira da batata, 
reluzia na cara dos nossos rapazes o interesse. Pequenos 
e grandes queriam participar, envolver, questionavam.... 
Foi lindo de ser ver. Foram feitos pequenos grupos, em 
que aqueles que não tinham aulas no período da manhã, 
iriam para o campo, deixando os restantes sectores. No 
período da tarde, até os mais pequenos lá estiveram. Era 
lindo de se ver a alegria em que todos se encontravam. 
Todos queriam desfrutar daquele momento, cantavam, 
dançavam, atribuíam nomes uns aos outros, enfim, sor-
riamos por verificar que a mensagem que pretendíamos 
tinha sido passada da forma mais natural possível e 
melhor, todos sentiam prazer em executá-la, onde a ale-
gria, respeito e satisfação reinavam.

É preciso plantar para se colher. A Terra quando não é 
devidamente tratada, acarinhada e semeada, não podemos 
esperar colher dela o quer que seja. Assim são as necessi-
dades da Família da Obra da Rua – Casa do Gaiato, onde 
a semente é a mesma, mas o terreno onde ela é colocada é 
que poderá ser diferente, mas em qualquer um dos terrenos 
temos de todos os dias: tratar, adubar/acarinhar, semear, 
regar, ter fé e esperar, esperar até ao tempo da colheita. 
Colheita essa que por vezes pode demorar muitos anos, 
onde por vezes poderá nem vingar, mas Deus sabe o por-
quê. Nestes casos, tem de existir a perseverança.

Hoje levei 5 Rapazes, de 8, 9, 10 e 11 anos, que chega-
ram este ano à Obra da Rua – Casa do Gaiato. Desde a sua 
chegada que as suas brincadeiras envolvem hábitos não 
comuns entre nós. Desde o início a adaptação destes não 
tem sido fácil, todos os dias descobrimos um pouco de 
cada um devido à experiência dos Rapazes mais velhos, 
desde a agressividade, roubos, ao envolvimento sexual 
entre eles. Afinal na história de cada um havia sempre a 
figura de um adulto Pai, Tio, Amigos, enfim, por aqueles 
que os rodeavam e que olhavam para eles como o seu 
pequeno brinquedo. A preocupação tem sido de que estes 
Rapazes de hoje, os Homens do amanhã, abram os seus 
corações, deitando cá para fora as mágoas que os têm 
perseguido e mostrar-lhes de que hoje existem pessoas à 
sua volta com muito amor, carinho e vontade de ensinar- 
-lhes a enfrentar as realidades da nossa sociedade, envol-
tos num ambiente saudável que é a nossa Família.

Seria mais fácil mandá-los embora, quiçá atribuir-lhes 
inclusivé nomes, adjectivos e outros apelidos. Estaría-
mos a fazer deles aquilo que não são. Este é mais um dos 
desafios que Deus colocou à nossa frente. Para enfrentá-

lo, temos de encher-nos de coragem e força para conse-
guir ultrapassá-lo.

O dia-a-dia requer do nosso lado, mudanças e por 
vezes essas são muitas e em poucos dias. Existem muitas 
teorias, mas nem os sociólogos de hoje as conseguem 
colocar em prática. Porquê? Talvez precisem de ir à rua 
e verificar as realidades em que vivemos: ver de perto 
uma criança a comer lixo; crianças de 4 anos com res-
ponsabilidades de adultos; crianças que passam dias sem 
introduzirem na boca qualquer tipo de alimento na espera 
angustiante de que alguém olhe para elas e consiga sen-
tir as suas necessidades e as satisfaçam; ...muitos outros 
exemplos poderiam aqui ser mencionados para reflexão.

Dia 01 de Junho, considerado o Dia Internacional da 
Criança, sinónimo de muita festa, muitos beijos, doces 
e bolos, presentes, mas em face do que foi mencionado, 
qual o sentido deste aparato todo? Onde está o amor? 
Esse deveria existir 24 horas por dia, independentemente 
do dia em que estamos. É importante hoje cada vez mais, 
consciencializar os adultos do verdadeiro significado 
da palavra Criança, de forma que os mesmos entendam 
qual a sua importância no Ontem, Hoje e principalmente 
no Amanhã. É preciso que estes adultos retirem do seu 
tempo, tempo para dedicar às suas crianças, mas para 
lhes dar muito amor, carinho, alegria, educando-os para 
a vida, e não para encher os seus pequenos grandes cora-
ções de tristeza e feridas que demoram tempo a cicatri-
zar.  q

MOÇAMBIQUE Irmã Quitéria

CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS — Como já é do 
conhecimento geral, o nosso Amigo e Conselheiro espiritual, Senhor Padre 
Carlos, faleceu, mas estará sempre presente nos nossos corações.

Foi tudo muito rápido que nem o próprio se apercebeu e numa das visitas 
que lhe fizemos, no Lar das Irmãzinhas dos Pobres, no seu leito já muito 
debilitado, olhou-nos e disse: «Sei que sois meus amigos tinha tanta coisa 
para vos dizer, mas já não tenho tempo, não sei o que me aconteceu e como 
vim aqui parar, mas estou nas mãos de Deus».

Para nós e todos os seus amigos também foi uma surpresa, mas temos 
que aceitar que a nossa vida é uma passagem, e temos a certeza que ele neste 
momento está junto do Pai.

Foi sempre um pai, um grande amigo e um bom conselheiro, iremos sem-
pre recordar com saudade os bons momentos que passamos juntos. 

Como a nossa tarefa é continuar a prestar assistência aos mais carencia-
dos, queremos agora mais que nunca dar todo o nosso contributo.

As famílias que neste momento estamos a dar apoio, se as suas vidas já 
eram difíceis, agora com esta crise vai ser mais complicado, uma vez que 
algumas delas têm crianças pequenas e outras têm os filhos desempregados e 
desmotivados de todas as injustiças da nossa sociedade.

Tentamos ajudá-los moralmente e com a vossa ajuda material, proporcio-
nar que tenham todos os meses uma mensalidade em géneros para que possam 
ter uma refeição para os seus filhos.

Esperam-nos tempos difíceis, mas esperamos e temos fé que iremos todos 
conseguir ultrapassar esta crise. 

CAMPANHA TENHA O SEU POBRE — Amiga  D. Isabel Magalhães, 
50 €, duma graça que recebeu do Pai Américo; Amiga, de Fiães, o seu habi-
tual contributo; 25 €, da assinante 6313; Carminda Coelho, 140 €; Emília 
Ferrão, 10 €; assinante11282, enviou 40 € com o seguinte pensamento: «No 
dia em que não mais morrermos de amor, muitos outros morrerão de frio”, de 
François Mauriac; Albertina Sereno, 30 €; Abílio Oliveira, 50 €.

A todos em nome dos nossos irmãos carenciados o nosso obrigado.  q

LAR  DO  PORTO Casal Vicentino

PAÇO  DE  SOUSA Alberto («Resende»)

RALHAR — As pessoas que acompanhamos na nossa Conferência são 
seres humanos como os outros. Por isso, há de tudo, incluindo alguns que 
algumas vezes têm comportamentos reprováveis. Já tivemos disso no passado 
e continuamos a ter no presente.

Assim sendo, vamos fazendo as admoestações que nos parecem mais 
adequadas a cada situação, podendo ir mesmo até medidas mais drásticas, se 
for necessário.

Sem nos querermos comparar ao Criador, o Evangelho relata várias situa-
ções onde Cristo não foi nada meigo, quando achou que isso era preciso.

Ajudar também passa por aqui, sobretudo numa época em que vai fazendo 
por aí caminho a ideia de que pode haver direitos sem deveres.              

O nosso endereço: Conferência de Paço de Sousa, ao cuidado do Jornal 
O GAIATO, 4560-373 Paço de Sousa.  q

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

PISCINA – Fez-se a substituição de um motor avariado, foi concertada a 
tubagem, recolocados muitos ladrilhos e efectuada a limpeza das paredes e do 
fundo. Depois, encheu-se a piscina com água de um poço. Então, a 1 de Junho, 
abriu a época balnear. A malta gosta muito de mergulhar. É preciso respeitar o 
horário e as regras de segurança.

LAVANDARIA – As janelas da nossa lavandaria estavam apodrecidas. 
Por isso, foram substituídas, ficando essa entrada mais bonita. Quando as 
paredes forem pintadas, a zona terá melhor aspecto.

COZINHA – O velho fogão da nossa cozinha estava a dar muitos proble-
mas. Foi preciso comprar um fogão industrial, para se poder cozinhar com os 
nossos grandes tachos. Estes são necessários e dão trabalho…

AGROPECUÁRIA – Com a aproximação do Verão, a aveia dos nossos 
campos está a ficar pronta para ser cortada e enfardada. Nos nossos montes, 
continuou-se a cortar árvores, por um madeireiro; e colocámos mais marcos 
(Casa do Gaiato – CG). A nascente da água da nossa fonte, no olival da mina, 
teve de ser limpa. Uma variedade de pêssegos, temporã, deu frutos bons, que 
foram colhidos para a nossa sobremesa. Foi colocado um portão numa entrada 
da nossa vessada na rua Casa do Gaiato, para evitar ser devassada. Nalguns 
jardins, foi cortada a relva.

RAPAZES NOVOS – Foram recebidos com muita alegria mais dois 
Rapazes novos. O Nandinho, com 5 anos, guineense, veio a 5 de Maio, da 
zona de Lisboa e frequenta um Infantário. O Rúben Reis, com 7 anos, chegou 
a 12 de Maio, de Castanheira do Ribatejo, e anda no 2.º ano, na nossa Escola. 
Desejamos-lhes muitas felicidades!  q

MIRANDA  DO  CORVO Alunos do Alternativo

DESPORTO — Desta vez, a 
grande final não foi no «Arena de 
Dublin» mas sim, no Estádio do Des-
portivo das Aves. Relva natural e bem 
tratada. Fomos recebidos como sem-
pre acontece: com muito carinho. A 
nossa visita, tinha sido anunciada em 
cartazes, na Vila das Aves. Todos os 
fins-de-semana, os Juniores daquela 
estimada Instituição realizam jogos, 
são federados na A. F. Porto, mas com 
os Rapazes da Casa do Gaiato, acon-
tece de longe a longe. Isto, porque 
nós, felizmente, temos sempre com 
quem jogar. Graças a Deus! Apesar de 
ninguém ganhar milhões — tostões, 
queria eu dizer! — não viramos a cara 
à luta. Jogamos por amor à camisola 
e somos um grupo rico… de valores 
humanos.

Chegamos ao Estádio do Aves, não 
faltava gente, assim como, atletas do 
clube, de vários escalões, a tirarem 
fotos para ficar para mais tarde recor-
dar. Nós, também tivemos a nossa 

sessão de fotos. Algumas, já estão no 
Facebook do Grupo Desportivo — 
devagar se vai ao longe!

Fomos para os balneários, depois 
subimos ao relvado para fazer o aque-
cimento, saímos e voltamos a entrar 
em campo com todos os requisitos, 
como que se de um jogo oficial se tra-
tasse. As equipas, foram anunciadas 
no altifalante, etc. Impecável! «Gente 
fina é outra coisa». Quer dizer: para se 
fazer parte do nosso Grupo Despor-
tivo, é preciso ter um certo nível!

Um jogo dividido em três partes, 
já que o clube da casa jogou com três 
equipas distintas: três vezes onze. Nós, 
sempre os mesmos. Somos um clube 
pequenino, mas de fibra…!

No primeiro jogo, o resultado não 
nos foi favorável – pudera! — no 
segundo, apesar de ter sido pela dife-
rença mínima, também não estivemos 
lá muito bem. António Pedro apesar 
de no decorrer do jogo ter feito gran-
des defesas, não se esqueceu de meter 

água… já no terceiro, conseguimos 
empatar a uma bola com um golo de 
«Joaninha». Podíamos ter feito mais e 
melhor se houvesse mais um pouqui-
nho de garra; se o campo não tivesse 
as medidas máximas — o nosso é 
metade — e, sobretudo, se as chutei-
ras fossem próprias para o piso. As do 
Francisco, por exemplo, de tão boas 
que eram, ficaram logo no lixo — des-
fizeram-se, mas ele não desistiu. Para 
já, é daqueles que não desiste.

Bem bom! Jogar contra três equipas 
que treinam todos os dias, não podia 
ter corrido melhor. Para além de eles 
estarem habituados à relva e nós não; 
dos fortes trovões que se faziam sentir 
e da chuva grossa que pôs o relvado 
cada vez mais difícil para nós. Conclu-
são: mais um jogo que fica para a his-
tória. No final da contenda os Rapazes 
vinham super satisfeitos, já que não é 
todos os dias que calcamos, visitamos 
e jogamos onde muito boa gente se 
fica pela televisão — e viva!  q

Se o vício tem poder, bem mais forte é o amor. Oh! que se 
tu soubesses da vida que os pobres levam, serias benevo-
lente em vez de agressivo.   q

PENSAMENTO Pai Américo
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«HÁ alguns anos (não me recordo bem quando), saía eu da 
 Missa na igreja da Estrela, acercou-se de mim um rapa-

zinho oferecendo o jornal O GAIATO. Nessa altura e durante 
muito tempo depois, ignorava eu que existisse a Obra da Rua e 
repeli o rapazinho e o seu jornal. Há tempos, uma pessoa minha 
amiga falou-me no Senhor Padre Américo e na sua Obra, na 
Casa do Gaiato e no seu jornal. O mais curioso é que, desde esse 
célebre dia na Basílica da Estrela, eu fiquei sempre com remor-
sos da minha acção, porque — não sei o que era — alguma coisa 
me dizia que tinha feito mal, muito mal. E tinha pena de não ter 
probabilidades de saber quem era esse rapaz que se abeirou de 
mim, para poder pedir-lhe desculpa do meu gesto tão indelicado 
e pouco compreensivo.
Desde que essa pessoa me falou na Obra da Rua, sempre me 
lembrei, mais do que nunca, do que me acontecera um dia com 
um rapazinho que vendia O GAIATO, e tive desejos de me ali-
viar um pouco do remorso que me punge, cooperando quanto 
possa na divulgação e propaganda da Obra que V. dirige.
Infelizmente, não sou rica para poder contribuir com uma quan-
tia elevada para a Obra, mas espero que fará o favor de me 
aceitar a modesta quantia de 20$00 por mês para o jornalzinho, 
pedindo eu desculpa de, por tão insignificante preço, pagar uma 
coisa de tanto valor pela Vida que encerra.
E, como digo, pela propaganda e divulgação da Obra farei os 
possíveis por apagar o remorso que me persegue desde aquela 
cena triste com o rapaz d’O GAIATO.»

NÃO é por amor nem a propósito da Casa do Gaiato  
  que se dá hoje à estampa esta carta. Não é. Episó-

dios desta natureza são frequentes na nossa vida de relação 
com o grande público. Diluem-se de tantos.
O que sobremaneira me interessa, é aquele «remorso que me 
punge». Por aquela força misteriosa, o homem determina-
se, resolve-se, começa todos os dias a querer ser melhor. 
«Remorso que me punge.» Como gosto destas palavras! 
Como gosto de as deixar aqui.

A estrada dos grandes é esta. Este o Caminho estreito de que 
fala o Evangelho. É o verdadeiro predicado do Homem. 

Nenhum outro animal se compunge nem sofre remorsos. Por 
eles nos tornamos divinos; aproximamo-nos de Deus. É alguém 
de Parede que fala assim. Uma assinante.
O nosso Jornal é único, por muitos títulos e por este também, a 
saber: os seus assinantes são também os seus melhores colabo-
radores e ainda por cima pagam a assinatura!

Do livro Doutrina. 2.° vol.

«Remorso que me punge»

DOUTRINA Pai Américo

TAL como os discípulos que 
 convidaram O desconhe-

cido para jantar: «Depois da bên-
ção partiu o pão… e o repartiu. 
Cada um deles comeu o seu pão, 
menos O desconhecido que deci-
diu partir e repartir o Seu».  Ainda 
hoje continuamos a assistir a esse 
maravilhoso milagre que é a par-
tilha do que temos. São tantas as 
pessoas que em silêncio e anoni-
mato dão do que necessitam para 
viver!…
São muitas as pessoas que se apro-
ximam da nossa Aldeia para ofe-
recer algum tipo de ajuda. Alguns 
vêm sem se importar muito com 
o que com o que trazem para dei-
xar ao nosso ambiente familiar. 
Outros, escrevem-nos para serem 
recebidos como merecem, e 
fazem-nos sentir humilhados em 
nossa própria Casa. Outros, têm 
de vir precedidos dos meios de 
comunicação social, para mos-
trar ao mundo o quanto são jus-
tos. Outros, aqueles que querem 
governar o mundo e têm de sair 
com uma fotografia como salva-
dores da sociedade.

Que fácil é enganar quem quer 
viver no país das mentiras. Não 
assim com aqueles que mendigam 
pelas ruas da miséria. Bem sabe 
a Obra da Rua que nada se pode 
com ser pobre, porque a pobreza 
é uma realidade circunstancial da 
pessoa. Mas não nos enganemos 
pensando que o não ter condições 
sociais ou se considerando entre 
os pobres, quer dizer que não sai-
bamos distinguir o verdadeiro do 
falso, o correcto do incorrecto, o 
gratuito do interessado… A Obra 
da Rua sustenta-se por muitas 
pessoas que saíram da pobreza e 
outras que não querem reconhe-
cimento nenhum. Se os nossos 
filhos nos reconhecem como seus 
pais, é porque partimos e repar-
timos tudo, nada pode ficar con-
nosco. Não precisamos de insti-
tuições que nos salvem, apenas 
pedimos que nos respeitem e que 
se devolva a cada ser humano a 
dignidade que lhe foi tirada. Neste 
tempo, como em todos, necessi-
tamos que tu não te esqueças que 
só tens aquilo que dás.
A verdade, é que nossa Casa do 

MALANJE Padre Rafael

Gaiato de Malanje está sobre-
carregada de trabalhadores e, 
quando terminarmos as plan-
tações, vamos ter de reduzir o 
número, a muitos humeceram- 
-se-lhes os olhos. Todos os meses 
cansamo-nos a fazer contas e 
sempre nos saem negativas. Se 
contratássemos um gerente para 
fazer as contas, seguramente que, 
em pouco tempo, entraria em 
depressão e pediria contas para 
se despedir.

Não sabemos fazer as coisas de 
outro modo: tudo o que recebe-
mos, damos. Há dias um traba-
lhador pediu um empréstimo para 
pagar o aluguer da casa, respon- 
di-lhe com toda a franqueza:

— Só temos, para comer, até 
ao fim do mês —, ele olhou para 
mim e sorriu, como se estivesse 
a brincar. Também lhe sorri e 
disse-lhe: — É possível que no 
próximo mês possamos pagar-te 
o ordenado.

Ele deixou de sorrir e eu tam-
bém e concluí: — Os nossos 
irmãos de Portugal, com certeza, 
nos hão-de ajudar.  q

Reconheceram-nO ao partir o pão…

ASSOCIAÇÃO  DOS  ANTIGOS  GAIATOS  E  FAMILIARES  DO  NORTE Maurício Mendes

PASSEIO — Como noticiado aqui, 
realizámos o passeio anual da Asso-
ciação no dia 15 de Maio (Domingo) 
com uma visita ao Gerês, passando 
pelo Bom Jesus e almoçando em S. 
Bento da Porta Aberta.

Como de costume, a alegria e 
animação foram constantes, pois a 
música já faz parte dos nossos pas-
seios.

O importante, não é o passeio em 

si, mas o estreitar laços de fraterni-
dade, para que a palavra “Família” 
seja o centro de acção da Associação 
e seu objectivo primordial.

DIA DE PAI AMÉRICO — 
Aproxima-se o tão desejado dia 
de festa e convívio entre todos os 
antigos gaiatos espalhados por esse 
Portugal fora, este ano marcado para 
o Domingo, 17 de Julho de 2011. 

A seu tempo, daremos aqui nota da 
programação. Fiquem atentos.

ACTIVIDADES — A nossa 
sede fervilha com interessados pela 
música e pintura, fazendo parecer as 
instalações mais apertadas. Mas com 
boa vontade, há sempre. Por isso, se 
tens gosto e vontade em ocupar os 
Sábados, vem e darás o tempo bem 
empregue.   q

NA nossa sociedade, nomea- 
 damente europeia, a liqui-

dez cultural é uma característica 
notória. De facto, é visível a ins-
tabilidade, transversal, nas várias 
idades e domínios sociais. O rela-
tivismo e o efémero são marcas 
a destacar neste tempo do arco 
da história, até nas obrigações 
morais.

É evidente que os animais 
são criaturas que exercem uma 
grande atracção na pequenada, 
em especial quando vivem em 
campo aberto e em contacto 
directo com a Criação. As novas 
tecnologias não podem desligar 
os mais novos do ambiente. 

Entre nós, os pequenitos logo 
que chegam da Escola querem 
é mexer na terra. Como as tílias 
estão carregadas de flores e bai-
xas, as abelhas invadiram um 
espaço de brincadeira deles; 
todavia, o zumbido não tem 
assustado os miúdos e eles até as 
querem apanhar. Foi avisado aos 
recalcitrantes a importância des-
tes insectos benéficos. 

Entretanto, surgiram também 
uns gatitos remelentos e tísicos, 
dos quais os rapazitos não tive-
ram repugnância. Com a noite 
cerrada, alguns deles, mais cres-
cidos e lampeiros, aproximam-se 
da zona dos gados, pois a palha é 

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

Queda de um ninho

um manjar para os ratos. Os garo-
tos bem sabem que aqueles feli-
nos são úteis no combate àque-
les roedores, que eles detestam. 
A rapaziada deixou de apanhar 
rolas e elas esvoaçam felizes, 
altaneiras, cantando de alegria. 

Um ninho de andorinha, feito 
com tanto zelo num átrio acon-
chegado, há dias, estava caído no 
chão. Os Rapazes não terão sido, 
desta vez. Com a cauda das crias, 
já compridas, sem largar o ninho, 
mostrou-se frágil para o peso dos 
filhotes. Estes não têm deixado o 
suporte restante, como abrigo de 
protecção e daí partem para os 
seus voos rápidos. 

Preocupados com a queda 
daquele ninho, cuja função decli-
nava, mesmo assim ninguém 
gostou de o ver tombado. Tanto 
trabalho para quê? É certo que 
os passaritos estão criados e já se 

defendem. Há criaturas que são 
muito cuidadosas com as suas 
crias e estas autonomizam-se 
mais cedo do que os humanos.

A pessoa humana é muito vul-
nerável e dependente. Contudo, 
é a realidade criatural mais pro-
funda e complexa do universo. 
Como ser de relação, criado para 
o encontro, só em família se 
desenvolve integralmente. 

Quando não existe ou se desfaz 
esta comunidade natural, humana 
e espiritual, de acolhimento, 
resvala-se para o desequilíbrio 
social. Veja-se que, no mundo, há 
cerca de 133 milhões de crianças 
órfãs. Em Portugal, não é ani-
madora a situação de pobreza 
dos mais novos, que se tem agu-
dizado; pois, cerca de 40% das 
crianças e adolescentes (até aos 
17 anos) vivem com privações, 
isto é, em condições de vida defi-
citárias, não só monetárias. As 
famílias de maior dimensão são 
as mais penalizadas.

Se não queremos comprometer 

o nosso futuro, a par da atenção 
e preocupação pelos mais frágeis 
com o peso da idade, das doenças 
e da solidão, que limitam a espe-
rança de viver, a pobreza infan-
til não pode ser negligenciada. 
Senão, a miséria social vai-se 
reproduzindo até à adultez. 

O Rúben, meia volta, vem à 
cozinha assoar o nariz ou comer 
uma rodela de chouriça, tal como 
os outros pequenitos.

Se choraminga por um arra-
nhão, é natural. Mais, porque o 
seu ninho se desfez.

Estamos a tentar superá-lo nesta 
nova Família, em que a condição 
dos pares é semelhante. 

Aqueles que ainda não têm asas 
para voar carecem de mais afecto 
e protecção.

Entre os adolescentes, as tem-
pestades são fortes. Porém, alguns 
que cresceram em altura não que-
rem voar como as andorinhas… 
Quem dera que construam o seu 
ninho, seguro, à luz do Sol nas-
cente!  q

CORRESPONDÊNCIA  DOS  LEITORES

«Muita saúde para todos quantos tra-
balham nessa maravilhosa Obra e para 
quantos beneficiam do vosso carinho e 
cuidados.

Assinante 18478»

«Para o vosso excelente Jornal, cuja 
leitura nos encoraja a encarar a vida 
com Esperança e Fé em Deus de que haja 
mudança de mentalidades de quem nos 

governa — que não se preocupam com 
as necessidades daqueles que mais pre-
cisam.

Assinante 19755»

«Tendo tido conhecimento das neces-
sidades da vossa Casa, por ajudarem, 
não só crianças, como também todos os 
necessitados que batem à vossa porta, sem 
olharem a credos ou raças, envio cheque. 

E que Deus vos ajude para que possam 
continuar a ajudar os necessitados.

Assinante 81998»

«Não há dinheiro que pague a leitura 
d’O GAIATO que, apesar de pequeno, é 
maior do que os outros. Todas as pessoas 
o deviam ler, talvez houvesse mais justiça 
e menos miséria.

Assinante 10995»
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IRMÃ Amélia não ligava aos tiros. Ia a pé sempre que era urgente 
 aliviar um pobre ou doente. Um dia pediu-me para a levar um 

pouco mais longe.
A menina doente estava na sua caminha com febre e fome. Deu-lhe 

leite e mandioca. Que oração mais linda: ela debruçada e afagando a 
doente. Não ouvi os tiros perante esta explosão amorosa.

Depois, fomos levar uma jovem, com aparência de velhinha, a casa 
de uma senhora angolana, que cedeu os seus aposentos e o quintal, 
para nele instalar uma cozinha que daria uma refeição de soja e feijão 
a quatrocentas crianças.

Como me soaram nojentas as dicas bolorentas de um casal novinho, 
numa rua de Lisboa:

— Olha, uma freira! —, disse ele.
— Que horror —, respondeu a pinocas.
Meu Portugal…

]  ]  ]

O nosso Padre Carlos foi sempre um sinal de amor por todos nós. 
Viveu totalmente os momentos de sua vida, numa dedicação à Obra. 
Identificou-se com ela.

Recordo a sua presença em Angola, na visita que ele e Padre Horácio 
fizeram à barragem de Cambambe. No local do cinema ao ar livre, em 
vez de filme, ele falou naquela noite. No dia seguinte, na despedida, 
eu falei para os dois:

— Se um dia vos bater à porta, que fazeis?
— Pois — respondeu ele —, vamos abrir.
Fui. Ele me recebeu e me moldou com muito carinho.
Ele partiu. Não é só saudade o que todos sentimos. É uma força que 

nos vem do seu amor por todos nós, do exemplo em tudo e nos acom-
panha em cada instante. Como que continua presente — também ele 
presente junto do Senhor a pedir por nós.  q

SINAIS Padre Telmo

ESTOU na Casa do Gaiato de Paço de Sousa, ainda retido  pelos 
 médicos. Por mais que recordar seja viver e estive aqui três anos 

antes da primeira ida para Moçambique, a gente anda amarrado à vida 
que palpita naquela Casa que é a minha, a fazer vinte anos. 

Parece que quanto mais os anos passam, e os problemas sempre 
sempre aumentem, não há Casa como aquela. Na verdade tornei-me 
uma parte do seu existir e da vida que ela tem. Só há uma diferença 
entre o agora e os primeiros anos, em que eu dizia que conhecia melhor 
os rapazes por dentro, que as palmas das minhas mãos. Na realidade 
talvez nem a mim mesmo me conhecesse tão bem como hoje, mas  a 
alguns  rapazes muito mal. Nem capacidade tenho de fixar o nome de 
todos. De alguns não passo do rosto.

Mas que há a diferença entre os de cá e eles é evidente. Os daqui, 
espontâneos, por vezes malcriados, mesmo que bem marcados pela 
rua e o ambiente familiar. Os de lá fechados a sete chaves. São como 
os políticos, dizem uma coisa, mas verdadeiramente não se sabe o que 
pensam, ou às vezes até se percebe que afirmam a pés juntos o que é 
uma grande mentira. Assim os rapazes de Moçambique. 

Temos três caminhos para descobrir a verdade. Um familiar, genui-
namente da nossa pedagogia. Ao fim do dia, depois da oração e das 
chamadas de atenção, vem a pergunta sacramental: alguém tem alguma 
coisa a dizer? São os mais pequeninos que frequentemente levantam a 
voz. Eles as vítimas inocentes, que sabem que podem confiar em nós 
e têm um sentido de justiça muito grande. Se por ali não há saída e 
o faltoso não reconhece o que foi testemunhado, recorremos à nossa 
psicóloga, paciente, bondosa, muito sofrida e por isso compreensiva e 
bem ligada ao enquadramento social dos Rapazes e à nossa maneira 
de ser familiar. Se, por aqui, as coisas não melhoram e o problema e 
os culpados estão bem identificados, são postos perante um dilema. 
Vão até à porta da entrada da fazenda, passam  a noite e dia seguinte 
no abrigo do guarda. Se este quiser partilhar com eles a refeição, sorte 
deles. Durante o dia, na primeira passagem  de um de nós responsá-
veis, perguntamos se  está ou estão decididos a dizer a verdade e  pedir 
perdão à Comunidade reunida ou prefere o caminho da rua por onde 
veio. É raro, mas acontece continuar a mentira e embrulhar na história 
outros colegas e as versões multiplicam- se. Quão difícil. No fundo são 
produto refinado da sociedade onde vivemos. Não digo bem refinado 
que isso implica a ideia de apuramento de qualidade. Diria melhor, 
sem intenção de ofender, que são o esterco que a sociedade faz. E que 
fazer, senão chorar os nossos pecados e sangrar no coração até ao fim, 
como dizia Pai Américo.

Nunca se falou tanto de crianças em risco como agora. Mas 
esconde-se ou evita-se apontar quem as joga no risco. Não são apenas 
os pais, esses também estão em risco e tantas famílias sofrem hoje 
sem culpa, essa qualificação. Vidas amargas pelo vício, as drogas e a 
fome por falta de trabalho. É a sociedade que está verdadeiramente em 
risco, sobretudo aquela parcela que se  julga elite e é fautora de todos 
os males decorrentes, ou que escorrem como lama de suas vidas, cons-
purcando a dos outros, que estão abaixo do tapete das suas portas.  q

MOÇAMBIQUE Padre Zé Maria

ESCREVO no dia mundial da 
criança. O meu pensamento 

voa, impelido pelo amor dos vos-
sos corações, para a multidão de 
crianças de Angola e do mundo 
inteiro. A mensagem deste dia 
deve ser um apelo à renovação  
do sentido da responsabilidade 
dos mais crescidos  pelo futuro 
feliz das crianças. Em primeiro 
lugar está a família. É a pedra 
fundamental da vida das crian-
ças. Uma família unida pelo amor 
é capaz de operar maravilhas  nos 
seus filhos. Tornam-se fermento 
de bondade na convivência com  
as outras crianças. Sabemos que 
muitos filhos são abandonados. 
Quem nos dera ter mais capa-
cidade para lhes darmos a mão 
e salvá-los! Este dia 1 de Junho  
seja oportunidade para uma refle-
xão  muito séria sobre o nosso 
compromisso  para  amar sempre 
mais  as crianças.

A consequência  grave da falta 
de amor aos filhos  é a degra-
dação social. Verificamos  este 
fenómeno no ambiente que nos 
rodeia. O nosso trabalho é tanto 
mais duro  quanto as influências 
externas nos nossos rapazes são 
mais degradantes. Não podemos, 
contudo, desanimar. O acompa-
nhamento  persistente é a melhor 

garantia do êxito do serviço de 
todo o educador. Na medida em 
que o filho ou qualquer criança  se 
sente amada, cresce a confiança e 
sente-se mais segura. É uma das 
condições básicas para o cresci-
mento equilibrado. Estamos na 
presença dum  trabalho que só o 
amor verdadeiro é capaz de ani-
mar. Quem dera o Dia Mundial 
da Criança seja um  autêntico 
despertador  das responsabili-
dades de todos nós para com os 
mais pequenos!

Quando vossos olhos poisarem 
nestas notas, estarei em Portugal, 
na nossa Casa do Gaiato de Paço 
de Sousa. Levo os meus olhos 
cheios de crianças e vão mergulhar 
no vazio. Quando tenho a graça de 
subir  ao morro, onde está implan-
tado o bairro mais vizinho, as 
crianças  saem de todos os cantos, 
em grandes grupos. Uma interro-
gação brota espontâneamente da 
minha cabeça e do meu coração: 
Quem vai ajudar estes filhos a ser 
homens e mulheres do futuro? 
Quem vai ajudá-los a crescer  com 
equilíbrio? Vivem na promiscui-
dade, em casas que são mais bar-
racas do que moradias com um 
mínimo de dignidade. Passam 
a maior parte do tempo na rua, 
misturadas com a lama ou com 

o pó. Necessitam tanto de sentir 
o nosso amor! Como? Ajudando 
os pais, quando os têm, a cons-
truir suas casinhas, onde possam 
viver com alegria e deixar a vida 
da rua. Por isso, sinto muita ale-
gria com o pedido de ajuda para 
a compra de areia, pedra, cimento 
e blocos. Mas, nem sempre posso 
dizer o sim  que o coração pede. 
A falta de meios financeiros é 
um travão doloroso . O caminho 
da escola  é outro auxílio de alto 
valor  para a saída da rua. É neces-
sário um verdadeiro interesse da 
comunidade para resolver este 
problema grave. As forças vivas, 
ao jeito do fermento no meio da 
massa, faltam, muitas vezes, nos 
grandes aglomerados populacio-
nais. Daí resulta a passividade das 
pessoas, perante os problemas que 
têm um forte impacto no futuro da 
vida social. A multidão de crian-
ças que passam  a maior parte da 
sua vida na rua, necessitam  de 
corações  queimados pelo amor, 
que vão até onde puderem. Até ao 
limite das suas forças. Quem ajuda 
estas crianças a ser os homens e 
as mulheres do amanhã? Só os 
voluntários que querem ser feli-
zes, experimentando a vocação 
do amor . Não há outro caminho 
da verdadeira felicidade. Não há! 
Quem dera a palavra do Mestre  
encontre eco no coração  de cada 
um de nós: «Deixai vir a mim as 
criancinhas…» Sim, a construção 
dum  mundo mais feliz também 
passa por elas.  q

BENGUELA Padre Manuel António

Vivemos na Esperança

Continuação  da  página  1

As pessoas escolhem sob o olhar 
atento das senhoras não deixando 
vingar a tentação de umas levarem 
tudo e outras ficarem sem nada. Ser-
vem-se com moderação explicando 
sempre quantos elementos tem a 
família.

As senhoras ajudam, acarinham e 
vigiam. 

Depois são as comidas. Há um 
balcão onde cada um espera, depois 
de entregar os sacos e dialogar, 
sobre o que pretende e temos dis-
ponível.

Os produtos a distribuir são guar-
dados, fora da sua vista e, rapida-
mente ensacados e entregues. Esta 

etapa, revelando-se a mais impor-
tante, ocupa meia dúzia de pessoas 
ou mais. É aqui que os nossos rapa-
zes colaboram, metendo os bens nos 
sacos e ajudando a manter a ordem.

O balcão é o lugar dos atropelos, 
das discussões e à vezes até das 
ameaças.

Gente que venha de fora ajudar- 
-nos é um valor precioso pois os 
nossos dias, são todos sem excep-
ção muito sobrecarregados. 

Estas quatro pessoas ligadas por 
laços familiares e amor à Casa do 
Gaiato mais aos pobres vieram, 
com as suas dádivas ver, enfrentar 
e servir quem tanto precisa. Tira-
ram fotografias, muitas fotografias. 
Apanharam sol – estava muito calor 

– suaram e sofreram mas encheram- 
-se de alegria. 

Os pobres dão-nos um banho de 
luz e de verdade. A vida apresenta-
se mais real e menos ilusória. 

]  ]  ]

Fiz ontem a escritura da casa para 
a família que me ferrou na alma: o 
não temos riesse (IRS) nem fiador. 
São cinco filhos. Nem ele nem ela 
sabem ler. Assinaram com o dedo.

Fomos ver a casa. Precisa de ser 
pintada e temos de criar mais um 
quarto, fazendo uma divisão da 
sala. Fica assim para mais tarde os 
pormenores da entrega de que darei 
conta.  q
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