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OS nossos mais pequeninos têm todos con- 
 tacto frequente com as suas mães que, 

por uma razão ou por outra, não os podem ter 
consigo. Todos à excepção de um, que já a não 
tem neste mundo; tem, contudo, a avó materna 
que, de algum modo, incarna, para o pequeno, 
a figura definitivamente ausente da mãe.

No dia-a-dia é outra a Senhora que a si se 
lhes dá como mãe de todos. Este fio, de facto, 
não se quebra pois fazem sempre a experiên-
cia de ter mãe.

A mãe cuida das coisas mais básicas e 
fundamentais da vida: as do corpo e as do 
espírito. A sua acção é das mais escondidas 
na vida do filho, mas a mais importante porque 
lhe estrutura a vida.

Vivendo os dias que vivemos, em que se quer 
impor uma ideologia do homem omnisciente, 
autónomo em tudo para orientar e decidir a 
sua vida, assistimos, por esse motivo, a defor-
mações contranatura do desenvolvimento da 
vida humana nascente, que a tornarão menos 

DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

A Mãe

humana. Se não é fácil remediar a falta da mãe 
natural para o ser humano, que consequências 
terão nele realidades obtusas e deformadas a 
ocuparem o lugar da mãe?

A gratuidade é o denominador comum de 
tudo quanto a mãe faz pelo seu filho. A doa-
ção de si mesma ao seu filho marca, desde o 
início da nova vida, a relação da mãe com ele. 
Por isso, ao longo da vida, esta necessidade 
é evidente, mas vai dando lugar à autonomia 
que o filho vai adquirindo, obrigatoriamente. 
Neste ponto, Pai Américo não deixava de lem-
brar aos Rapazes, as bicadas que a galinha 
mãe ia dando aos seus pintos quando era hora 
de eles procurarem, pelo seu esforço, o próprio 
alimento, em vez de estarem atidos a que fosse 
ela a prepará-lo.

Uma vez por outra, os nossos pequenos 
pedem-me para falar com a mãe. Muitas vezes 
fazem-no por rivalidade uns com os outros. 
Todos querem afirmar, perante os outros, que 
têm mãe. As comunicações hoje são fáceis e, 
por isso, não é difícil fazerem-no. Outras vezes 
é a mãe que os visita e fica, o pouco tempo que 
dispõe, com eles. Quando parte, a serenidade 
mantém-se, porque a mãe continua com eles.

Haja sempre mãe, por perto.  q

A nossa vida sem amor não 
tem sentido. Por isso, acima 

de tudo, devemos revestir-nos da 
caridade. Deste modo, a paz rei-
nará em nossos corações. Tudo 
faremos para ajudar a sociedade a 
tornar-se uma verdadeira família, 
onde a injustiça não tenha lugar. 
Estou a falar-vos dum ideal que 
deve ser o foco de luz a orientar 
as nossas vidas. Dê cada um 
segundo o impulso do seu cora-
ção, sem tristeza nem constran-
gimento, mas com alegria. Não 
queiramos semear pouco, porque 
quem semeia pouco também 
colherá pouco. Quem dera todos 
estejamos dispostos, cada um na 
medida das suas possibilidades, a 
realizar um acto de solidariedade 
humana! Quando distribuímos 
por amor, não perdemos, pois 
estamos a preparar as verdadeiras 
riquezas. Ao partilhar convosco 
esta verdade, tenho presente um 
grupo de quatro jovens, formado 
por três meninas e um rapaz. Per-
tencem ao Projecto GRÃO, nas-
cido em Portugal. Dei a notícia 
da sua chegada, de Portugal, no 
número passado. A sua presença 
na Casa do Gaiato de Benguela, 
por um tempo limitado, integra-se 
maravilhosamente neste plano de 
acção social, animado pelo amor. 

A sua acção, no acompanhamento 
dos nossos rapazes, nas activida-
des mais importantes e variadas, 
tem sido admirável. Só o amor 
que enche os seus corações gera 
esta forma de vida. Não procura 
o seu próprio interesse, mas 
alegra-se com a verdade semeada 
nos corações destes filhos que 
têm muita necessidade de quem 
os ajude. Assim é o coração des-
tes jovens.

Continuamos a receber muitos 
pedidos para o acolhimento de 
filhos abandonados. Estamos 
numa fase em que ainda não 
podemos recebê-los. O abandono 
dos filhos é, sem dúvida, uma 
chaga social. A falta do amor ver-
dadeiro gera estas calamidades 
humanas. São vítimas inocentes. 
Quem pode ficar insensível? 
Tenho esperança de encontrar, 
em breve, uma resposta para esta 
situação. Que o vosso coração 
esteja aberto, para poderdes dar a 
ajuda material ao vosso alcance. 
Há, sem dúvida, um problema 
grave que precisa de ser resol-
vido com urgência. É o emprego 
para um grupo de rapazes que, 
pela sua idade, estão a ocupar os 
lugares que deviam ser para estas 
crianças que nos batem à porta. 
Vamos tentar, com paciência e 

sem desânimo, alcançar a solu-
ção desejada. É o emprego que 
lhes garanta os meios necessários 
para a sua autonomia. Esta é uma 
forma de vos sentirdes mais em 
comunhão connosco pela partilha 
da nossa vida. Tudo o que puder-
des fazer é uma manifestação de 
que a caridade não acabará.

A Escola é outro centro muito 
importante da vida da Casa do 
Gaiato. Estamos no fim do 2º 
trimestre. Como acontece na vida 
familiar há motivos de muita ale-
gria com o aproveitamento esco-
lar dos filhos. Outros, porém, não 
estão a aproveitar, como deviam. 
Estes filhos, como várias vezes 
têm ouvido, são filhos que têm 
as oportunidades escolares que a 
maioria dos filhos de Angola não 
tem. É uma tentativa para motivá- 
-los num melhor aproveitamento 
do tempo escolar. Temos rece-
bido, sem dúvida, muitas alegrias 
neste campo da nossa actividade. 
A frequência da Universidade por 
alguns é um facto animador. As 
universidades que têm acolhido 
os filhos mais capazes da nossa 
Casa do Gaiato, gratuitamente, 
mostram, sem dúvida, um cari-
nho muito vivo para com estes 
filhos. É admiravelmente conso-
lador verificar o aproveitamento 
dalguns. Vamos, pois, continuar 
com muita esperança a ajudar 
cada rapaz a ser um homem 
autêntico, na sociedade. Quero 
partilhar convosco este mesmo 
sentimento.  q

BENGUELA Padre Manuel António

Quem pode ficar insensível? SINTO-ME consolado por ter conseguido alojar uma família 
 que há três semanas andava aflita atrás de mim:
— Arranje-me uma casinha, Sr. Padre!
— Oh! Mulher, a minha vida não me permite ir procurar uma 

casa para si. Descubra-a, que eu pago-lhe a caução e primeiro 
mês, pois eu não tenho tempo para lhe ir encontrar uma casa.

Vê-se pelo seu corpinho mirrado a pressão da angústia que a 
devora! E não é para menos.

Com cinco filhos, o mais velho com dez anos, e o mais novo 
com quatro meses, o marido preso e ela sem casa, não se imagina 
bem a amargura em que vive.

Há anos, já a ajudara da mesma forma. Tinha então três filhos. 
A casa alugada sem contrato não pertencia à pessoa que a iludira. 
Era de uma entidade bancária que a despejou facilmente, passado 
algum tempo. Tem vivido em casa de três famílias, também pobres, 
que eu conheço. Lá dormem. Lá comem e por lá vão vivendo. 
Passam de uma para a outra, mas, segundo o seu compreensível 
relato: As crianças são muitas, fazem bastante barulho e as pes-
soas também se saturam.

A solidariedade dos Pobres é algo de muito sublime que nunca 
é de mais realçar.

Há quinze dias, fui com ela a uma casa restaurada na cidade 
velha. Só tinha um quarto, uma cozinha, casa de banho e um 
pequeno corredor, mas o senhorio pôs-lhe muitas reticências e ela 
acabou por desistir.

Esta manhã, tinha um recado nos apontamentos do telefone: 
Fulana já arranjou casa e vai fazer o contrato ali na Praça do 
Quebedo. Deixou o número do seu telemóvel.

As senhoras da casa conheciam o drama e também o viviam. 
Não é fácil hoje, alugar uma casa, sem fiador e quem se apresenta 

para o ser, de uma mulher nesta situação tão frágil? Um pescador!…  
O mar dá ao homem lições de alta nobreza. Ele ofereceu-se para lhe 
prestar a fiança, e eu deixei tudo para me aliviar também.

Passei o cheque, mas a Associação só aceitava dinheiro. A 
pobre não tinha cartão de cidadão e o fiador não trazia confirmação

Continua  na  página  3

PATRIMÓNIO  DOS  POBRES Padre Acílio
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Pelas CASAS DO GAIATO

MAIS VALE SÓ QUE MAL ACOMPANHADO, MAS… — 
Fizemos, há dias, a visita domiciliária a uma das pessoas acompanhadas 
pela nossa Conferência, um idoso, solteiro toda a vida, de feitio difícil, 
muito resistente a aceitar os conselhos que lhe vamos querendo dar. Já 
aqui temos falado dele uma vez por outra, especialmente a propósito 
de um assunto que é um dos seus pontos fracos, a saber, o asseio da sua 
habitação. Essa sua teimosia em não aceitar a nossa ajuda quando era 
preciso já lhe custou um preço elevado. Desta vez encontramo-lo bem 
disposto e com condições de asseio que, estando longe de ser o que 
seria preciso, eram aceitáveis. 

Este caso traz-nos sempre à ideia as várias formas de “pobreza” em 
que o ser humano acaba por cair quando, solteiro, ou não, não consegue 
ouvir os outros, aceitar a ajuda dos outros, aturar os defeitos dos outros 
e ajudar os outros a corrigir esses defeitos, sendo aqui esses “outros”, 
em primeiro lugar, os que lhe são mais próximos. Muito do que vai mal 
nos dias de hoje nas famílias e nas organizações tem que ver com esta 
dificuldade em ouvir, aceitar e ajudar os outros, a começar pelos mais 
próximos. Por vezes essa dificuldade é mascarada com a ajuda a um 
tipo especial de “outros” que são os que estão distantes de nós, ou com 
os quais só nos encontramos pontualmente, por exemplo: adesão a uma 
campanha de solidariedade (com donativos, ou mensagens nas redes 
sociais) em favor de alguém ou de alguma organização com quem não 
lidamos directamente, mas que nos parece simpática e merecedora do 
nosso apoio pontual. Há, ainda, uma outra forma deturpada de nos 
ligarmos aos outros que é, na aparência, ouvi-los, aceitar a sua colabo-
ração e ajudá-los, desde que … sejamos nós a mandar neles.

Ora o que acontece quando, em relação aos outros, o que de facto 
fazemos, é querer mandar neles, sem os saber ouvir, sem aceitar a 
ajuda deles de coração aberto, sem ser capaz de aturar os seus defeitos 
e sem os ajudar a corrigir esses defeitos é que acabamos, na prática, 
por ficar sozinhos, mesmo que, à nossa volta e a trabalhar connosco 
até possamos ter outras pessoas. Em muitas situações até já nem isto 
se passa, porque fomos afastando de nós, ao longo do tempo, quem nos 
poderia valer nas horas de necessidade. 

Que Deus nos livre deste tipo de “pobreza”.  q

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

JORNAL — Tivemos uma avaria 
na máquina das etiquetas, a qual 
coloca nos jornais que expedimos, 
o endereço de cada um dos nossos 
Assinantes. Por esse motivo O 
GAIATO chegou atrasado a casa dos 
nossos Assinantes. Esperamos resol-
ver este problema o mais depressa 
possível para que tudo fique norma-
lizado. Pedimos a compreensão dos 
nossos Amigos e Leitores.

PRAIA — Os Rapazes mais 
velhos estão a passar férias na nossa 
casa de Azurara. Eles vão-se diver-
tindo e desfrutando as maravilhas da 
praia e do mar. Num sábado resolve-
ram organizar um jogo de futebol na 

PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

areia. Marcaram o campo e as bali-
zas. Feitas as equipas começaram o 
jogo que correu bem. Eu gostaria de 
ver o jogo, mas quando lá cheguei já 
tinha acabado.

PISCINA — Os Rapazes cos-
tumam ir à nossa piscina, todos os 
dias, dar os seus mergulhos. Temos 
um horário próprio que indica as 
horas a que os Rapazes podem ir 
à piscina. Muitos Rapazes gostam 
de pular da prancha, que agora tem 
novos amortecedores. É um orgulho 
ter uma piscina assim.

ESPECTÁCULO — A maior 
parte dos nossos Rapazes foi ver 

uma Revista do nosso antigo gaiato 
Luís Aleluia, em Penafiel. Todos 
nós gostamos muito de ver e ouvir 
o espectáculo do Aleluia. Os nossos 
Rapazes aplaudiram muito e diver-
tiram-se, com muitas gargalhadas. 
É um grande artista o nosso Luís 
Aleluia.

Uns dias depois veio com a famí-
lia, a mulher e os dois filhos, visitar 
a nossa Casa de Paço de Sousa que 
ainda não conheciam, almoçaram 
connosco e adoraram muito o nosso 
convívio e o almoço. Depois, fomos 
com eles ao nosso bar tomar um 
café, e, depois, o Bruno foi-lhes 
mostrar a nossa Aldeia e as nossas 
oficinas.  q

80 ANOS DAS COLÓNIAS DE 
FÉRIAS — Conforme foi agendado, 
a 2 de Agosto, Domingo, fomos de 
viagem de autocarro até S. Pedro de 
Alva, estacionando junto da Igreja 
Paroquial, onde amigos e o Sr. Padre 
Manuel Pinto Caetano nos receberam 
de braços abertos.

Participámos na Missa, às 11.30 
horas, onde foram lidas palavras de 
Pai Américo e agradecido o acolhi-
mento dessa comunidade nas primei-
ras Colónias de Férias do Garoto da 
Baixa de Coimbra.

Depois, partilhámos do nosso far-
nel, na Casa do Povo, e fomos visitar 
a velha casa, berço da Obra da Rua. 
Ainda fomos à praia fluvial. Depois, 
fomos visitar a casa em Vila Nova do 
Ceira, em que continuaram as Coló-
nias de Férias; e merendámos junto à 
praia fluvial. Recordámos, assim, os 
primeiros Rapazes e amigos dessas 
Colónias de Férias, num dia muito 
feliz!

A 9 de Agosto, Domingo, nos nos-
sos veículos continuámos a comemo-
rar esses 80 anos, viajando de novo 
até Vila Nova do Ceira, do Sr. Padre 
Carlos Cardoso. Participámos aí na 
Eucaristia, pelas 9.30 horas, onde se 
escutaram também palavras de Pai 
Américo. Encontrámos pessoas que 
ainda se lembravam dele e estavam 
contentes com a visita dos Gaiatos. 

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

Almoçámos do nosso farnel junto 
ao rio Ceira, onde tomámos banho 
e com canas de pesca improvisadas 
os mais pequenos viram os peixes. 
Regressámos a Casa muito felizes, 
por este belo dia!

PISCINA — Depois de se ter 
arranjado e a seguir às nossas ocupa-
ções, temos aproveitado bem a nossa 
piscina, dando bons mergulhos, 
nadando e brincando uns com ou 
outros, mas os pequenos não podem 
passar da risca.

FÉRIAS NA PRAIA DE MIRA 
— A 17 de Agosto terminou o 
segundo turno de Rapazes, mais 
velhos, no nosso Lar de Férias na 
Praia de Mira, acompanhados por 
José Fagundo, João Bandarra e D. 
Odete. Comemos bem, fizemos boa 
praia, passeámos e jogámos à bola. 
Tivemos Missas vespertinas. Foram 
duas semanas bem passadas.

AGROPECUÁRIA — No final 
de Julho, num terreno do campinho, 
apanhámos as batatas, que foram 
arrancadas com uma alfaia, e depois 
separadas (grandes, pequenas e estra-
gadas). Foi uma tarefa difícil, devido 
ao calor e à poeira; mas, fomos 
comendo gelados. Foram guardadas 
e ensacadas na nossa casa ao lado 

da Capela. Depois, desbandeirámos 
o campo de milho grão, cujas folhas 
ficaram a secar em área próxima. 
Limpámos o celeiro, por cima do 
galinheiro, para armazenarmos as 
cebolas. Apanhámos muitas, arran-
cadas na horta de cima; e têm de se 
fazer aí molhos e pôr outras no frio. 
Continuámos a debulhar milho grão 
para moer e dar ao gado. Da fruta 
das nossas árvores, tivemos muitos 
pêssegos. Tem havido ainda muito 
tomate, além de feijão verde, alfaces 
e pepinos. A malta gosta muito de 
saladas. Trataram-se outra vez as 
videiras. Foram-se cortando ainda os 
relvados dos jardins. As folhas dos 
arruamentos vão-se varrendo.

FÉRIAS COM FAMILIARES 
— Vários Rapazes tiveram a possi-
bilidade de visitar alguns familiares, 
onde passaram alguns dias, o que tem 
sido bom para mantermos os laços 
com eles. Também nos telefonam e 
vêm visitar-nos.

PARTILHA — Agradecemos 
aos nossos amigos e amigas as suas 
partilhas que nos têm trazido, como 
bens alimentares. Outras ajudas, de 
assinantes do nosso Jornal e anóni-
mos, também são úteis para as nossas 
despesas. A todos bem hajam e boas 
férias (se as tiverem)!  q

DOUTRINA Pai Américo

A velhinha apareceu com 
dois netos ao fundo da 

escada, na rua onde agora habito. 
Conheço-a do lixo que ela apa-
nha nas ruas, vergada, «para 
o cafézinho da manhã, meu 
senhor». Os dois miúdos são das 
Colónias e vêm dar o nome para 
este ano.
O aviso já foi dado, que a reu-
nião deve ter lugar no primeiro 
domingo de Julho, na Escola 
da Sé Nova, conforme os anos 
anteriores; e ali, naquela data, 
tomam-se nomes e fixam-se 
datas.
Sim; assim se tem anunciado e 
assim há-de ser. Porém, estes 
dois garotos que são de fora 
de portas, receando não ter 
vez, vêm tomá-la com antece-
dência.
São catorze horas do dia; daque-
las, fora de horas, feitas nos 
Ministérios. Os catraios galgam 
os degraus, mãos dadas, e tomam 
as minhas, familiarmente: Nós 
somos conhecidos e amigos.
Indago coisas e pergunto se 
querem trincar. A velhinha que 
ficara no fundo por lhe custar 
subir, responde que vai agora 
pelo mercado, à hora do desfazer, 

As crianças são aurora
que não deixa envelhecer a gente

«a ver se nos dão alguma coisa 
de que a gente faça a sopa».

EU havia regressado há mo- 
 mentos do peditório na 

igreja do Colégio Novo. Tra-
zia as algibeiras quentes. E 
do mesmo calor aqueci as da 
nossa digna e simpática mulher 
que foi dali direitinha à praça, 
comprar.
— São seis netos, todos daí 
para baixo — explica, apon-
tando com o dedo a figura do 
mais velho.
— O meu pai vende bananas 
— diz o pequeno, como quem 
completa informações.
— Gostas delas? — pergunto.
— Nunca as comi!

HÁ dias topei um garoto de 
 quatro anos, à beira dum 

cesto de pão, a chorar por pão. A 
mãe é padeira e tirou das mãos 
do filho um pão de dois tostões 
que ele havia tomado do cesto 
para comer. Eu vi as lágrimas 
do filho; as da mãe haviam de 
ser bem maiores, mas estavam 
escondidas no coração! A hones-
tidade do Pobre tanta vez cal-
cada aos pés por quem se não 

farta de criticar as coisas que 
desconhece!
Ai que se tu sabes chorar comigo 
estes episódios de glória que 
tiram toda a sua grandeza da 
maneira como Deus os conhece; 
se tu, quem quer que sejas, mere-
ces o sorriso da criança que hoje 
te apresento e a bênção da velhi-
nha que a acompanhou — se 
assim é, és feliz! Se não, não.

UM pequenino ao qual man- 
 do cortar pão numa 

padaria da Baixa, toma-o em 
suas mãos esfomeadas, mede, 
ajeita, afaga e sai mais eu as 
portas da casa.
— Tu não comes, rapaz?
— Não senhor; vou guardar 
em casa para quando a mãe 
vier do rio!
E desaparece da vista numa 
labareda de alegria.
Quem há que mereça, neste 
mundo, o sorriso da Criança 

pobre ou a bênção dos Desgra-
çados — quem?
Se a tua fortuna tem esta 
riqueza, és despenseiro fiel; se
não, és mau ecónomo. E é 
que não és mesmo mais nada, 
senão uma coisa ou outra, 
muito embora tu cuides e o 
mundo também que és de 
outra maneira ou que de outro 
modo te apreciam.

NUMA das ruas de Lisboa 
 encontro um maltrapi-

lho verda deira mente horroroso 
à vista. Fitámo-nos. Ali perto é 
uma pa daria. Entro mais ele.
— Só temos pão fino.
— Dê-me pão fino.
Espanto dos presentes!
O rapaz sai com um casqueiro 
debaixo do braço. Ao recebê-lo 
das minhas mãos pecadoras, 
fulminou-me com tal olhar que 
os próprios farrapos que ves-
tia mudaram de aspecto. Nessa 

mesma tarde, entre a multidão da 
Baixa, o garoto passa, de novo, 
rentinho à minha beira como 
quem se quer dar totalmente; 
e desaparece dos meus olhos, 
numa fogueira de amor!
O turbilhão que passa não dá fé; 
Deus não está nos ruídos.
Senhor Vivo do Evangelho, não 
há pessoa nenhuma na Terra que 
mereça os espinhos da Tua Cruz, 
que são o labor de quem traba-
lha a bem dos Teus Pobres! Nin-
guém; que a recompensa é fora e 
além de toda a medida!
E para responder aos homens que 
chamam egoísmo ao desejo desta 
recompensa, nós dizemos que 
os porcos não sabem o que são 
pérolas; a qual recompensa não 
é buscada por ser recompensa, 
nem de maneira nenhuma pro-
cede da nossa vontade, mas sim 
da Justiça imanente de Deus.

Do livro Pão dos Pobres. 3.° vol.



22 DE AGOSTO DE 2015 O GAIATO /3

Casa do Gaiato  •  4560-373 Paço de Sousa
Tel.: 255 752 285  •  Fax: 255 753 799
jornal.o.gaiato@obradarua.org.pt    •    www.obradarua.org.pt
obradarua@iol.pt

NIB: 0045 1342 40035524303 98
IBAN: PT50 0045 1342 40035524303 98  •  BIC/SWIFT: CCCMPTPL

Contribuinte N.° 500 788 898
Reg. D. G. C. S. 100398   •   Depósito Legal: 358514/13

MOÇAMBIQUE Padre Zé Maria

VEIO mesmo a propósito, sentar-se alguém ao meu lado, quando 
 iniciava a escrita para O GAIATO. Gosto de estar só. Como ter-

minámos o mês de Pai Américo, lembrou-se, como que envergonhada 
por nunca o ter dito a ninguém, de contar o seguinte: Acompanhou um 
dia um casal de professores da nossa Casa. Tinham uma menina de 
meses, muito doente. Fora-lhe diagnosticado um tumor maligno nos 
rins e ia ser operada. A cirurgia foi feita de urgência e a criança ficou em 
coma profundo nos cuidados intensivos. Foi baptizada “in extremis” e 
encomendada a Pai Américo. Os pais precisavam de apoio naquela afli-
ção e ali ficou ao lado deles. Eles choravam, porque as esperanças dos 
médicos eram nulas. Desenganados, continuaram fora do hospital, todo 
o dia e noite com um casal amigo em oração. Durante uma semana, 
naquela angústia, corriam para o berço da menina, que ao fim de seis 
dias saiu do coma. Esteve um ano a fazer quimioterapia. Já lá vão dez 
anos e está cheia de saúde e alegria. Outro caso: Veio uma criança no 
colo da avó a pedir apoio. A situação era crítica, a mãe tinha perdido a 
vida, vítima de Sida e o menino estava com um alto nível de má nutri-
ção. Foi encaminhado ao Hospital e diagnosticado portador do vírus de 
HIV. Foi observado por um grupo de médicos da Comunidade de Santo 
Egídio e a sua carga viral era muito elevada, havia poucas esperanças de 
vida. Foi acolhida por uma família que sob orientação médica procurou 
dar todo apoio que era necessário. Diariamente não faltou um pedido 
especial de intercessão ao Pai Américo. Depois de todas as análises, aos 
dois anos negativou. Os médicos achavam impossível e nem queriam 
acreditar. Hoje tem quinze anos e é um dos melhores alunos na Escola 
onde estuda. Os pais que o acolheram trataram do processo de adopção, 
são hoje os mais felizes do mundo e tanto que há quinze anos casados 
não tinham filhos e um ano depois nasceu uma filhinha encantadora. 
Quem me contou isto foi quem sempre acompanhou os dois casos, 
sempre sentiu pudor em contá-lo porque em todo o percurso da doença 
os entregou à intercessão de Pai Américo e nunca quis revelá-lo, emba-
raçada ou até com pudor de que alguém a julgasse uma piedosa fingida 
e até oportunista. Que pena não podermos ter relatos dos médicos de 
então. Será que ainda valerá a pena? Por mim penso que não hão-de 
faltar outros casos em que a ciência se intrometeu, sem esperanças de 
acertar e o milagre aconteceu. São tão pragmáticos no Ministério da 
Causa dos Santos em Roma que é um grande milagre já, poder passar 
na rede fina do julgamento final. Mas as coisas de Deus são assim. Nem 
tudo o que parece é, mas quem vive com Fé saboreia, a cada passo, as 
maravilhas de Deus. Nem pensamos em milagres, mas se não fosse Ele, 
o que seria de nós nesta Casa do Gaiato com problemas a toda a hora do 
dia e até da noite?  qPegadas de responsabilidade

A Obra da Rua é uma grande 
fonte de inspiração para 

revolucionar o mundo. Não 
tenhas medo da revolução! Ela é 
pacifica, nasce da sede de justiça 
para instaurar a civilização do 
amor.

VINDE  VER! Padre Quim

«Pode ser que alguém repare 
nisto de permitir que os rapazes 
da nossa Aldeia saiam para dife-
rentes sítios, a diferentes horas. 
Pior do que isso. Vão sozinhos! 
Ora a verdade é que todos nós 
andamos afeitos à maneira cole-

gial. Lá vão eles ruas em fora, 
uniformes, sob olhares cautelo-
sos de quem procura roubar à 
mocidade, sem dar fé, o que ela 
tem de mais precioso: o sentido 
da responsabilidade.»

O vinde ver!, serve-se hoje 
deste pensamento supracitado de 
Pai Américo, para dar aos Leito-
res o sabor de uma educação que 
as instituições de acolhimento à 
criança há muito clamam. Aquela 
que eleva e enobrece o sentido 
da responsabilidade. «Máxima 
liberdade pela suprema responsa-
bilidade».

O nosso Eduardo Capitango, 
baptizado pela malta com alcunha 
de «Tado», «o Grande», pela sua 
estatura física avantajada, acaba 
de sair do escritório e vai cumprir 
a sua tarefa de zelar pelos rapazes 
que estudam em três escolas fora 
da nossa Casa. Cerca de oito estu-
dantes estão a ser acompanhados 
pelo mesmo. Outros, cuidam dos 
que andam em outras escolas. 
Hoje, leva dinheiro consigo para 
pagar as propinas do segundo tri-
mestre. Mais de dez mil kuanzas 
no bolso. Vai contente, fazer o 
que eu fazia antes.

É a vez do rapaz depois de ser 
instruído pela experiência da 
nossa vida. Para que a “Obra seja 
pelos rapazes”, é peremptório dar- 
-lhe deveres sobre os quais deverá 
prestar contas à Casa.

Eu quero confiar no rapaz 
para o fazer homem, capaz de 
se governar a si e a sua família 
que vier a constituir no futuro. 

SETÚBAL Padre Acílio

Peditórios

A mendicância é uma das actividades reco-
mendadas pelo Pai Américo aos seus padres. 

Não tanto por causa do dinheiro, mas pelo valor da 
pobreza que eles devem viver e proclamar.

Os lugares propícios à pregação, fogem do mundo. 
Nem os campos de futebol, nem os clubes noctur-
nos, nem os cinemas ou bares, mas somente as 
igrejas! Ali onde o povo de Deus se encontra com 
o seu Senhor!

Neste tempo de Verão e de férias, costumo dirigir- 
-me às igrejas do Algarve e aos pontos turísticos 
mais próximos que me abrem a porta. Levo o grito 
dos pobres imbuído na Liturgia da Palavra, para 
ajudar os cristãos a fugir das futilidades abundantes 
em tempo de descanso. 

Já visitei Quarteira e Vilamoura, Sesimbra — S. 
Tiago. Irei a Armação de Pêra e a Albufeira. 

Bati a outras portas, mas elas fecharam-se.
A vida desse grande Santo chamado Américo 

tem-se apagado muito na memória da Igreja.

A bola

A bola é um feitiço que metendo-se na cabeça 
dos rapazes, ninguém consegue limpar.

Quero ser jogador!
Qual é a criança que ao contemplar o fausto, os 

aplausos, os carrões, e o dinheiro que um futebolista 
ganha, não quer ser jogador da bola?

Se o jogo para a criança é um prazer, e mais 
ainda, um deleite que a pode levar ao pódio da 
glória humana, aparentemente fácil de conquis-

tar, como não há-de ela desejá-lo ardentemente?
Não há assunto mais badalado nos Media, que a 

bola. Nem há pormenor que escape ao jornalista, e 
não salte para os olhos e ouvidos juvenis.

A bola é hoje o grande ídolo, a atracção de quem 
cultiva o vazio e a sedução de quem se enche da 
vaidade e tantas vezes desgraça de quem sonhou e 
não conseguiu.

Este desporto é cultivado na Casa do Gaiato como 
ele é em si, não como profissão a seguir amanhã. 

Quando acontece uma competição importante, 
alteramos o horário dos actos comunitários em 
casa, para que toda a rapaziada possa contemplar o 
espectáculo nos ecrãs. 

Por hábito e falta de tempo, não vejo televisão, 
mas sinto-os a eles, e mesmo que esteja longe das 
salas, sei que houve golo, pela gritaria que os ra-
pazes explodem repentinamente e chega aos meus 
ouvidos.

Assim, também não escapamos ao aliciamento 
dos rapazes para frequentar escolas de futebol, e o 
engodo dá-lhes cabo da cabeça e, quiçá, amanhã, da 
vida.

É o caso de quase todos os que frequentavam a 
Academia de Dança. Agora querem deixar a dança 
para jogar à bola. Enquanto a dança os obriga à con-
centração, ao esforço físico e mental e à harmonia 
dos movimentos, a bola aparece-lhes uma actividade 
livre, descontraída, cujo motor é o prazer de jogar.

A mãe de um pequeno que tem cá três filhos, veio 
ontem implorar-me que deixasse ir consigo para sua 
casa o do meio, a fim de frequentar os treinos. Ora, 
o rapaz está-me entregue pelo tribunal, e eu não pos-
so, sem ordem do juiz, entregá-lo à mãe. Entendo 
a sedução da senhora: — Um filho seu, estrela nos 
relvados e a ganhar milhões…!

— Os outros, quero que estudem, e este, que jogue 
à bola.

Ora vejam!…  q

PATRIMÓNIO  DOS  POBRES Padre Acílio

Continuação  da  página  1

da morada. Foi uma manhã com eles no carro, para trás e para diante. 
Quando tudo se arranjou, a Associação estava fechada para o almoço.

Que fazer?
— Vens comigo e o teu filho, almoças em nossa casa, e voltamos 

às 14 horas.
Ela ainda não havia comido nada. Já outro dia, quando fomos ver 

a casa referida, lhes paguei, num restaurante, o almoço para ela e para 
o filho mais velho, que a acompanha sempre.

Foi uma tarde inteira à espera do contrato. Os pobres ficam sempre 
em último lugar!

Jubilosos lá fomos ver a casa. Ela, o filho, o fiador e eu. Fica nas 
praias do Sado. É casa de uma ilha, mas tem água, luz e esgotos. Uma 
sala, dois quartos, cozinha, casa de banho e um pequeno pátio fron-
teiriço de chão cimentado. Tem mobília suficiente para a família, e os 
electrodomésticos indispensáveis. 

Ficámos muito contentes e ela também.
A renda é de 200 euros mensais e eu deixei-lhe mais 50 para ligar 

a água, a luz e comprar gás. Não chegará, mas ajuda.
A gente fica a pensar!… Como é que o Estado prende um homem, 

e não vai averiguar as responsabilidades parentais do prisioneiro? — 
Parece que estamos num terceiro mundo!

Se o homem merece… Sim Senhor!… Que seja metido na cadeia. 
Agora, as crianças não têm culpa nenhuma das faltas do pai!… Ficam 
assim à deriva! Ninguém é responsável?… A Assistente Social da Pri-
são arranjou alimento para a criança mais pequenina. Muito bem, e as 
fraldas? A higiene? A medicação? E a casa?

O Estado faz justiça, cometendo muitas injustiças, sem dar por 
isso.

Ela irá pagar a renda da casa, com o abono dos filhos. Depois a água, 
gás e electricidade… Então o que comerá com a sua prole? E a escola? E 
a saúde? Tudo retaguardas que o Estado devia prever e prevenir.

É à Obra da Rua que cabe fazer, por Amor de Deus, o que o Estado 
não faz por dever.  q

Eu tenho medo do que o dinheiro 
pode fazer e não do rapaz que o 
leva. Porque ele não vai sozinho. 
A consciência o acompanha nos 
seus caminhos.

A fraternidade dá à pessoa que 
a experimenta a possibilidade de 
ver no outro um irmão que cami-
nha ao seu lado, com o desejo 
de transformar o aglomerado 
em local onde a comunidade 
acontece como geradora de laços 
afectivos.

A família é esse lugar por exce-
lência. Substituí-la por qualquer 
outra forma de estar na vida é 
arruinar a estrutura social tra-
dicional. E sem a tradição neste 
sentido o presente é vazio.

A Casa do Gaiato é uma famí-
lia numerosa, onde cada filho 
que a ela vem ter, encontra um 
clima marcado pela irmandade 
entre todos. Nela, os irmãos mais 
velhos cuidam dos mais novos, 
os mesmos que andavam por 
caminhos desconhecidos e se 

cruzavam como adversários na 
luta pela sobrevivência, vivendo 
o mesmo drama social. A miséria 
obrigatória que os caracterizava, 
são agora construtores de um 
novo amanhecer, risonho.

O espaço educativo que compõe 
as nossas Aldeias de Rapazes, é 
um aliciante, para o pequenino  
outrora enganado nas encruzilha-
das da vida triste. Ele é composto 
de beleza que a mãe natureza ofe-
rece e a liberdade concedida para 
fazer o homem novo escondido 
em cada criança.

A criatividade e a naturalidade 
fazem acontecer o desenvolvi-
mento de capacidades por explo-
rar, a fim de render cem por um.

A consciência saudável é 
mestra que acompanha o rapaz 
no campo da educação para a 
responsabilidade, hoje no seu 
pequeno dever diário, e amanhã 
como actor social, contribuindo 
para o progresso da Nação.  q
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O calor abafa a gente! Chego ao termo da linha 
com o ponteiro nas sete. Esperam-me outros 
tantos quilómetros de estrada poeirenta, antes 
que possa estender os braços ao meu tesoiro.

Pai Américo

ESTA paixão, na qual foi ungido pelo firme e 
 bondoso Bispo de Coimbra D. Manuel Luís, 

que lhe impôs as mãos, veio-lhe desde pequenino e 
acompanhou-o ao longo da sua vida de samaritano, 
condoído pela miséria dos pobres que encontrava e 
se abeiravam da larga eira, da sua linda casa, onde 
descalço fazia regos aos raios de Sol para uma 
vida com Luz. Foi crescendo no caminho recto e 
encarnando desde cedo o Evangelho do pobre: Não 
desprezeis um só destes pequeninos. Por isso, não 
admira que se tenha feito revolucionário desde que 
encontrou, numa toca no Largo da Trindade, em 
Coimbra, uma mulher prostituída com quatro filhos 
de outros tantos pais; e depois de ver no Beco do 
Moreno um pai doente com os seus cinco filhos sem 
pão, em Maio de trinta e cinco.

O Padre Simões e Sousa, Prior de S. Pedro de 
Alva, de então, onde fora pregar, quis saber o que 
ele tinha: Uma paixão! — exclamou. Contudo, ao 
procurar pôr garotos da rua no meio de quintas, ati-
raram-lhe logo: O Padre está varrido. Não ficaram 
sem resposta: Sim, doido. O Evangelho é loucura.

Para honrar a memória dos pioneiros e atinar 
melhor com o caminho, procurámos voltar às 
fontes, que a fonte de Casa é naturalmente o sítio 
mais apetecido e disputado em dias abrasadores e 
com fogo nas matas à vista. Com a linha da Lousã 
parada, há meia dúzia de anos, não se sabe porquê, a 
garotada deste tempo vai para férias do campo para 
uma colónia de mar. Os que ficam à espera, vão 
cuidando das suas verduras e criação, para salutar 
ocupação e alimentação. As horas deles são cheias 
e refiladas, do desbandeirar do milho à arrinca das 
cebolas e ao ajeitar dos jardins, pois a beleza e a des-
treza também se aprendem a cultivar, nesta pedago-
gia do cuidado da Criação. Os tempos de agora são 
de certa confusão dos valores da vida humana. Se 
foi regenerador regressar aos caminhos de outrora, 
a nossa inquietação não amainou, sendo certo que 
Jesus vai e é o único Mestre da barca. Na balança 
emocional, um misto de alegria e dor, tão abafados 
de calor. Com a pequenada que se vai acolhendo, 
entre nós, da cobiça comercial, salvo seja, houve 
por bem fazermo-nos à estrada em peregrinação 
grata e gratuita, só com a promessa de, no Altar do 
Sacrifício, oferecer ao Senhor da Vida, os 80 anos 

de vida e vidas, desde 1935, tantas e tantas que se 
promoveram e esconderam a orar e a ajudar. 

Com o Prior actual, do orago S. Pedro, e povo bom, 
que não se fez rogado, houve festa Eucarística com 
os nossos mais pequenos à frente; e na outra mesa 
partilhada. A pé, foram todos até à velhinha casa da 
Palmeira, qual presépio pobre, em que os rapazitos 
tocaram e escarafuncharam até mais não em gestos 
carinhosos. Aí se abrigaram mesmo os seus avoen-
gos, cerca de 80 garotos da Baixa de Coimbra, dois 
Verões seguidos, com o Alva ao longe. 

A falta de água era inconveniente e foi motivo 
para, em 1937, o Visitador e Recoveiro dos pobres 
ir ao encontro da quinta da Costeira, a dois passos 
do Ceira e com a Senhora da Candosa ao alto, para 
continuar a Obra das Colónias. Entre Julho e Setem-
bro, até 1940, para aí seguiram 376 colonos. O povo 
passou a esperá-los com ansiedade. Também aí, no 
Domingo seguinte, continuámos a romaria de visita 
aos primórdios. Com licença do Prior, celebrámos a 
Eucaristia e os fiéis entusiasmaram-se com a recor-
dação, naquela hora de gratidão ao Senhor pelas 
bênçãos aos seus pobres, quais eleitos do seu Reino. 
À sombra de oliveiras, comeram sofregamente gros-
sos nacos de pão e chapinaram, mergulhando bem 
no rio, para gáudio geral. 

Como não há bela sem senão, no segundo dia da 
semana, urgiu percorrer centenas de quilómetros 
até à Serra da Gardunha, por mor de dois rapazitos 
a quem querem trocar as voltas no seu projecto de 
vida. Vá a gente entender o porquê destas coisas 
e loisas. Não há duas sem três e logo foi a vez de 
um pai de certo miúdo, pelos Algarves, se mostrar 
incomodado com um inquérito social. Honra seja a 
outros serviços sociais que entendem a missão ecle-
sial de bem fazer, desde a Instrução à Saúde, como 
um serviço em que chegou a bom termo o processo 
de residência de um estrangeiro, entre nós, nascido 
em Portugal há 13 anos…

O mundo vai dando muitas voltas e mudando 
velozmente, à velocidade da luz. Porém, os últimos 
e frágeis não podem ficar com as sobras. O pão 
do Evangelho é multiplicado por Jesus. A quem (a 
todos) Ele chama compete apenas distribuí-lo, assim 
haja firmeza diante das rasteiras e lucidez para que 
seja bem. Chegados ao termo da peregrinação das 
primícias, do Alva ao Ceira, os trabalhos destes dias 
não ofuscaram a alegria da garotada, que pegou 
novamente ao serviço na mãe terra e outros com 
mar à vista. No desafio da promoção da pessoa 
humana, são essenciais os restos e a gratuidade. 
Sem Caridade, nada somos.  q

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

Do Alva ao Ceira
– por onde nasceram os dentes da Obra da Rua

HÁ muitos anos que já não vinha visitar-nos. Apesar disso, nunca 
 estamos longe do seu pensamento. O momento é oportuno 

para recordar acontecimentos que o coração gravou.
Tinha na altura 10 anos de idade (agora tem 78). As necessi-

dades familiares obrigavam a que se fizesse uma mulherzinha, pelo 
trabalho, precocemente. Era comum esta prática. «Era tudo muito 
pobre», recordou. Por esse motivo vendia fruta num portal do Largo 
dos Lóios, no Porto. Numa hora já adiantada para almoçar, pelas 
14h30, a mãe foi levar-lhe o almoço. Nessa ocasião passou junto a 
elas Pai Américo, zona essa do Porto que ele muito frequentava. Então 
a mãe dirigiu-se-lhe e pediu:

— Padre Américo, dê-me uma casinha!
— Minha filha, não tenho uma casinha para te dar!
Meteu a mão ao bolso, e da carteira tirou uma nota de cem escu-

dos que lhe deu.
Cheia de alegria, a mãe voltou para sua casa.
A pequena, hoje avó, presenciou o acontecimento, e ficou de tal 

modo por ele marcada que a acompanhou por toda a vida.
Poucos anos depois deu-se a despedida de Pai Américo desta 

vida. Já jovem mulher, foi à igreja da Trindade vê-lo com seus pés des-
calços, protegido pelos seus gaiatos que o rodeavam e resguardavam 
dos muitos que desejavam aproximar-se, por impulsos incontidos.

O número d’O GAIATO que dava a notícia destes acontecimen-
tos, que adquiriu na altura, em todo o tempo que esteve connosco 
manteve-o na mão apesar de estar quase a rasgar-se pelas suas habi-
tuais dobras, fazendo-lhe referência com frequência.

Mais tarde, na igreja dos Clérigos, fizera-se assinante d’O 
GAIATO, mas sempre o comprava aos Rapazes quando os encon-
trava nessa ou na igreja do Carmo.

Com ela vieram o marido, um filho e os netos. Para este filho transfe-
rira já a sua assinatura, e com esta vinda queria principalmente perpe-
tuar na família esta especial ligação a Pai Américo e à sua Obra.  q

TESTEMUNHOS Padre Júlio

VISTAS  DE  DENTRO Padre Baptista

TODO o homem precisa dos outros, desde o nascer até ao morrer.  
 Em criança o assunto não se discute, nem ela o põe em causa. Mas 

à medida que cresce, perde essa noção e julga-se toda poderosa. Daí 
a rebeldia dos jovens, por vezes, nos seus comportamentos. Ninguém 
sobrevive sozinho. Mesmo quando se ajuda alguém, precisamos que 
este reconheça o nosso auxílio, para nos sentirmos bem. Eles ajudam- 
-nos a reconhecer as nossas capacidades e o bem que fazemos. Care-
cemos, pois, deles ao realizarmos as tarefas que nos propomos. Mas, 
então, a tentação volta sempre: Julgamo-nos superiores aos outros, 
mais capazes do que os demais. Os que se dedicam aos carenciados, 
têm de ser humildes, para não ofenderem aqueles que tratam. Por isso, 
aquilo que eles podem, não o devemos fazer — e assim damos-lhe a 
entender que eles não são tão diminuídos quanto julgam ser. Valori-
zamos até aquilo que eles são capazes. E ficam felizes porque neles 
acreditamos. O recado é para os pais, educadores e voluntários. Que 
me perdoem o conselho. A humildade é a virtude essencial na vida.

A Luísa, com atraso mental grave, gostava que lhe dessem a 
comida na boca, mas insistindo com ela, várias vezes, ela pega hoje na 
colher e come sozinha. É feliz e não quer mais ajuda. Foi capaz. Mas 
foi preciso ajuda-la a não querer ser ajudada.  q

DIGO da Carianga onde temos uma pequena manada de zebus e 
 pequeno rebanho.

Telefonou o Malamba, já da sala de embarque o aeroporto de 
Luanda. Quiz despedir-se de nós, para manifestar o desejo de bem- 
-estar á família, que somos nós — na Casa do Gaiato de Malanje, onde 
ele cresceu — a sua família.

Comprou uma casinha em Portugal com as suas economias e vai 
para tirar o mestrado e, a seguir, o doutoramento.

A relação amorosa no seio da família!
Logo a seguir telefonou o Gambolas: «Morreu o meu Tio. Peço-lhe 

um carro para o trazer da morgue para o Bairro», nós que sim.

]  ]  ]

A nossa Aldeia do Calvário é um sinal maravilhoso — Sonho do 
nosso Pai Américo — que Padre Baptista realizou; lhe deu vida, 

plenamente, na beleza dos edifícios, árvores e recantos verdes, que dão 
à Aldeia dos Doentes uma dignidade e suave harmonia.

No ponto mais alto da Quinta o lugar de repouso daqueles que 
morreram acarinhados.

Cada campa um número.
Cada um seu processo.
Podemos ler.  q

SINAIS Padre Telmo


