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PAI Américo, na fundação da  
 primeira Casa do Gaiato, há 

mais de setenta e cinco anos, teve 
um objectivo fundamental: «Fazer 
de cada Rapaz um homem». Aju-
dar cada rapaz a ser um homem 
supõe um dinamismo participa-
tivo, como elemento essencial 
do próprio educando. Por isso, a 
Casa do Gaiato, no coração de Pai 
Américo, é uma Obra de Rapazes, 
Para Rapazes, Pelos Rapazes. 
Assim continua a ser, hoje. Esta 
reflexão vem a propósito da saída 

do Afonso, rapaz que, em breve, 
completará 26 anos de idade. 
Desde pequenino, a nossa Casa 
do Gaiato de Benguela foi a sua 
casa de família. Veio do norte de 
Angola. Foi educado como todos 
os filhos têm direito a receber este 
bem natural. Frequentou a escola 
até onde foi capaz. Completou o 
ensino Médio e foi enriquecido 
com mais dois cursos auxiliares. 
Há alguns anos que devia ter 
saído da Casa do Gaiato para ini-
ciar a vivência da sua autonomia. 

A falta de emprego foi a razão 
principal da sua permanência no 
seio desta nossa Família. Che-
gou a hora da sua partida, nesta 
manhã de Domingo, em que estou 
a escrever-vos. Um sacerdote da 
sua terra veio a Benguela e apro-
veitou a oportunidade para visitar 
o Afonso na nossa Casa do Gaiato 
de Benguela. Eram conhecidos. 
Depois duma conversa muito 
íntima, entre os dois, surgiu a 
decisão da partida do Afonso para 
a sua terra, onde haverá possibi-
lidade de trabalhar para manter a 
sua autonomia.

Este facto foi um aconteci-
mento importante. Cumpriu-se 
o projecto educativo da Casa do 
Gaiato neste filho. Fez-se um 
homem. Doutro modo, seria um 
filho da rua. A sociedade ficou 
enriquecida com este tesouro. O 
Afonso prestou a sua colaboração 
no acompanhamento doutros 
irmãos mais novos, até à hora da 
partida. Uma maravilha! Por isso, 
o que poderia considerar-se um 
facto banal tornou-se um ponto 
de referência importante para a 
nossa vida. Vamos continuar a tra-
balhar com muita esperança. Ao 
longo dos 52 anos da existência 
da nossa Casa do Gaiato de Ben-
guela, muitas centenas de filhos 
foram criados e partiram para as 
suas vidas. O Afonso partiu, hoje, 
nesta circunstância especial duma 
idade já avançada. Temos mais 
alguns rapazes que já não deviam 
estar a ocupar os lugares doutros 
filhos necessitados que nos batem 
à porta. O problema da falta de 
emprego é a razão principal da 
sua permanência. Vamos aguar-
dar! Entretanto, as crianças são o 
símbolo do ser frágil e indefeso 
que deve ser rodeado de desvelo 
e carinho. Quem nos dera poder 
acolhê-las em maior número! Elas 
são o símbolo dos mais pobres da 
sociedade. Por isso, cada membro 
da sociedade, cada um de nós, 
deve pôr no centro dos seus inte-
resses, das suas preocupações, das 
suas iniciativas e projectos, a ajuda 
para estes filhos abandonados. 
Com esta atitude estamos a “abra-
çar” os meninos como fez Jesus. 
Pensemos um pouco no que é uma 
criança abandonada. Depende 
completamente dos outros. Não 
produz nada, só gasta e tem neces-
sidade de ajuda. Seremos capazes 
de amar, “abraçar” estes meninos?

Continua  na  página  4

BENGUELA Padre Manuel António

«Fazer de cada Rapaz um homem»
EM toda a Sua experiência terrena, Jesus sempre Se confron- 

 tou com a lei, e neste confronto sempre Se colocou ao 
lado do homem, defendendo-o, dando-lhe a primazia em 
relação àquela e perdoando-o dos males que fizera a si pró-
prio. Não negou a sua importância, cumpriu-a inteiramente e 
perfeitamente colocando o bem do homem como a razão da 
existência da lei — «O sábado foi feito por causa do homem e 
não o homem por causa do sábado».

Toda a lei deve ter, pois, sempre em vista o bem do homem 
como membro da sociedade em que vive. A lei não pode isolar 
um facto de toda a existência. Há dias, um amigo contava que 
um certo juiz aplicou uma pena, que foi ajustando no tempo,
tendo em conta as circunstân-
cias do réu e o seu bem futuro. 
Fez jurisprudência, disse, um 
pouco ao arrepio da lei para 
dar a primazia ao bem do réu 
tendo em conta a sua vida 
presente e o seu bem futuro. 
Se o julgasse aplicando a lei 
cegamente, meteria o réu na 
prisão amargurando-lhe a 
vida e tirando-lhe a esperança 
para o seu futuro. As penas ou 
castigos que lhe foram apli-
cados tiveram em vista o seu 
bem. Neste caso, o homem foi 
servido pela lei.

É de bom senso, que não 
basta conhecer e saber a 
fundo as leis para ajuizar bem 
dos factos ocorridos; é neces-
sário também conhecer, por 
experiência própria, a vida 
onde os factos se desenrolam. 
Assim como «ninguém é bom 
juiz em causa própria», pelo 
menos porque o próprio não 
se consegue ver a partir de 
fora de si mesmo, também 
quem é desconhecedor do 
contexto em julgamento e, por 
isso, não tem sensibilidade 
para essa realidade que não 
conhece, não pode ser bom 
juiz.

Deus é o Juiz justo, porque 
está fora e dentro da vida 
humana, simultaneamente. 
Não julga pelas aparências 
mas conhece o coração. 
Antes de exercer a justiça usa 
de misericórdia ininterrupta-
mente, de tal maneira que é o 
próprio réu que se condena a 
si próprio.

Continua  na  página  4

DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

Justiça

SÓ o amor nos salvará. Ama o teu Deus, a tua 
 família, os teus amigos e os teus inimigos. 

Se tens de perdoar, perdoa. Então, terás paz — e 
a tua alma será fonte límpida de alegria.

Na vala de um campo de morte — na última 
Grande Guerra — foi encontrado este bilhete 
quase apodrecido:

«Perdoemos aos nossos algozes. Devemos- 
-lhes o dom do oferecimento das nossas vidas. 
Peçamos ao Senhor a sua conversão».

O amor supera a dor, a própria morte. Sem 
ele, ficaremos arbustos queimados pelo sol num 
campo deserto.

]  ]  ]

O Pomba não voa, manca por causa de uma 
ferida num pé. Quando o vejo a varrer as 

folhas num canteiro de relva, chamo, olhando o 
cimo do plátano: — Pombinha não te escondas 
na folhagem. Responde. Não são horas de voar, 
mas de varrer.

Ele ri, e olha comigo o cimo da árvore.

]  ]  ]

TENHO muitos amigos que já só têm olhos, 
 encantados, para as fotos dos netos e bisne-

tos. Vai longe o seu tempo de meninos, o encanto 
da sua juventude e o sonho e entrega a uma vida 
de trabalho e realização. Os netos vão crescer e 
cada um entregue à sua própria realização.

Com o dom da Fé nasce uma linha de sol no 
horizonte.

Sem essa Luz, será um vazio doloroso sem 
apoio para os seus passos trémulos.  q

SINAIS Padre Telmo
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ESCOLA — Os mais pequenos e os 
mais crescidinhos já começaram a ir à 
escola. A escola é muito importante 
para eles. Sem a escola não há futuro. 
No fim de cada dia os Rapazes têm 
uma hora de estudo para rever e estu-
dar as matérias que aprenderam nesse 
dia. Esperamos que todos tenham um 
bom aproveitamento na escola.

SILAGEM — O «Meno» e alguns 
Rapazes começaram com a silagem 
que é o alimento básico para o nosso 
gado. As vacas e os vitelos gostam 
muito deste alimento. A silagem é feita 
do milho que cresce nos nossos cam-
pos e que a máquina corta e desfaz, 
seguindo para o silo no reboque que 
o tractor carrega. Depois fica no silo 
a fermentar durante alguns meses, e 

PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

quando é preciso dá-se pouco a pouco 
ao nosso gado.

FEIRA DO LIVRO — A nossa 
Obra esteve presente na Feira do Livro 
do Porto, no Palácio de Cristal. Os 
nossos livros estiveram expostos para 
serem comprados. Muitas pessoas 
estiveram interessadas, adquirindo 
livros e fazendo-se assinantes do 
nosso Jornal. O Santana esteve sem-
pre disponível para atender as pessoas 
e falar da nossa Obra. Esperamos 
voltar no próximo ano. Agradecemos 
à Câmara Municipal do Porto.

BIBLIOTECA — O nosso carpin-
teiro anda a fazer novas prateleiras 
para a nossa biblioteca. Os nossos 
Amigos têm-nos enviado vários 

tipos de livros, que nós colocamos 
na biblioteca em prateleiras feitas 
na nossa carpintaria. Na biblioteca 
os Rapazes têm ao seu dispor vários 
tipos de livros, todos eles interessan-
tes para ler e melhorar a cultura de 
cada um. Esperamos que aproveitem 
e desfrutem da nossa biblioteca.

BAR — Depois do nosso jantar 
muitos dos nossos Rapazes vão até 
ao nosso bar ver algum jogo de fute-
bol importante, e os mais crescidos 
tomam o seu cafezinho ou o seu 
carioca. Outros vão jogar bilhar ou 
cartas. Uma destas noites houve um 
Porto-Benfica, e então o bar estava 
cheio de adeptos destes dois clubes e 
não só. O nosso bar é um local bom 
para os nossos tempos livres.  q

ENCONTRO ANUAL — Mais 
uma vez o nosso encontro não podia 
ter tido melhores momentos de alegria 
e de reflexão do passado e do presente, 
já o futuro a Deus pertence.

Apareceram caras novas, uma delas 
não víamos há mais de vinte e cinco 
anos, o Azevedo (Toininho) que foi 
fundador da nossa Casa de Malanje. 
Sempre conversador, sotaque brasileiro, 
contando peripécias doutros tempos 
intercaladas com risadas constantes.

O Malamba (antigo de Malanje) 
está em Lisboa a fazer o mestrado em 

ASSOCIAÇÃO  DOS  ANTIGOS  GAIATOS  DE  ÁFRICA João Evangelista

economia para que o seu futuro seja 
mais próspero. Aparece sempre que 
possas!

De Angola veio o Catete; e dos 
Estados Unidos o Manuelzito. Como 
vêem, vão aparecendo sempre caras 
novas para conviver, lembrando 
velhos tempos.

Fazemos votos para que tu, sendo 
antigo gaiato de Benguela, Malanje 
ou Maputo, apareças para sentires ale-
gria ao relembrar tempos antigos que 
jamais se apagarão da nossa memória.

Da organização: Correu tudo bem, 

cinco estrelas, esperemos que no pró-
ximo ano seja igual ou melhor.

Na reunião ficou decidido que o 
nosso encontro do próximo ano vai 
ser novamente em Azurara, cabendo 
a organização do evento ao Tavares e 
João Evangelista.

Foi lembrado que a nossa Casa do 
Gaiato de Moçambique, em 2017 vai 
comemorar o cinquentenário da sua 
fundação, estando já alguns antigos 
gaiatos daquela Casa, fundadores, 
a pensar estar presentes nesse ano 
solene. Até lá, vamos falando.  q

Acabo de arrumar, no arquivo da Casa, o que “de seu” nos resta da Alice. 
A pobreza de um vulgar “cartão de cidadão”, anexado à “guia de transporte”, 
passada pelo médico que certificou o óbito. Tudo o mais que nos resta, são as 
doces “memórias do coração” que “a nossa Alicinha” soube gravar em nós. E 
são tantas.

Aqui, no Calvário, a “irmã morte” é “visita da Casa” com certa frequência. 
Mesmo não me sendo já uma “estranha”, eu precisei de ajuda para aprender a 
lidar com ela. Neste recanto do mundo, onde tudo o que se vê encanta, porque 
nos fala do que os olhos não vêem, os ouvidos não ouvem, a inteligência não 
chega lá… “Morrer com dignidade” sempre pede que, quando a “irmã morte” 
chega, a tratemos com a reverência das “coisas santas”. Como ela nos merece. 
Sobretudo nestes momentos concretos em que se nos apresenta assim “encar-
nada”. A buscar para o seu Senhor aquilo que só a Ele pertence.

 A Alicinha, em suas múltiplas limitações (físicas e mentais), teve uma vida 
simples. Sempre a sorrir, de gargalhada fácil, vinda lá do fundo. — Ó Alicinha, 
eu também sou como tu, assim pequenina, vês!… — Ela ria em cascata como 
as crianças.

No silêncio daquela noite, o enfermeiro, que recebeu o seu último suspiro, 
testemunha: — Esteja tranquilo. Ela morreu feliz, como sempre viveu. Depois, 
manhã cedo, a enfermeira, com a ajuda das mais capazes, tratou do traslado 
para o salão. — Vestimo-la de branco, como as colegas pediram. Porque era 
uma inocente… A Zé chorou, porque queria que ela levasse o casaco que lhe 
ofereceu…

No silêncio da nossa Capela/Espigueiro (antiga “ casa do pão do corpo” 
artisticamente transformada em “Casa do Pão que dá a Vida que não morre”), 
saboreio este “estilo” peculiar de lidar com a morte, aqui, no Calvário. No chão, 
sobre um tapete, “pobre mas limpo”, como diria a minha mãe, está o caixão que 
guarda o corpo da Alicinha. Cada um chega e sai, sem programáticos “sentidos 
pêsames” a ninguém… São os/as da Casa e alguns voluntários mais chaga-
dos. Só cada um, com sua Fé, a ruminar o mistério da Vida neste chamamento 
a sempre MAIS VIDA. Porque, para os crentes, “a vida da Alicinha foi-lhe 
mudada, mas não lhe foi tirada”…  q

BEIRE  –  pelo  Calvário Um admirador

Há dias e por instantes momentos, afastei-me do mundo e fui até à Capela. 
Aqui, sentei-me num banco “gozando” a santidade e quietude do lugar e o bem 
estar de espírito, olhando fixamente para o sacrário, sem rezar e nada dizer, fui 
sonhando...

Numa retrospectiva, vejo-me menino sem mãe, que não cheguei a conhecer, 
e vivendo com o pai, que exercia a profissão de jardineiro na Câmara. Durante 
o dia e enquanto ele trabalhava, vadiava. Morávamos na Foz do Douro, junto ao 
Passeio Alegre, e era por nesses lados que eu fazia as minhas traquinices.

Talvez, por isso, e por andar muito abandonado, uma bondosa família 
meteu-me num colégio. Ali fiquei uns anos, estudando e indo aos enterros. Pai 
Américo fez várias alusões a este caso, no nosso Jornal.

Ali fiz a instrução primária. Mas a força dos estatutos obrigou que aos 14 
anos fosse embora.

Regressei à minha aldeia natal, para casa de uma tia que, pobre e com 
vários filhos, não me podia ter. Durante o tempo que com ela passei e para 
ajuizar a sua pobreza, lembro-me do caldo de saramagos, que várias vezes comi, 
e da malga de soro que bebi.

Uma Senhora, sabendo da nossa dificuldade, deu-me guarida numa cave, 
independente da casa onde vivia, para pernoitar abrigado.

Novamente regressei à vadiagem e à pedincha. Recordo-me, que quando 
andava a pedir, juntava tudo numa sacola, misturando bocados de broa, batatas, 
feijão, fruta, etc., esmolas que os lavradores me davam.

E cá ia vivendo. Uma vez, andei uma tarde a puxar os bois a lavrar em casa 
de um lavrador. Entretanto nasceu a Casa do Gaiato em Paço de Sousa.

Da minha vivência na Obra (já lá vão mais de 70 anos) tudo normal, com 
altos e baixos próprios dum Gaiato.

Sou um jovem, já maduro, que se fez homem à sombra de Pai Américo e 
seus continuadores, sorvendo sua doutrina.

Para finalizar este meu sonho, rogo ao Senhor que abençoe a Obra da Rua 
e todos que nela e por ela se gastam. Que em todas a nossas Casas reine a Paz 
e a alegria.  q

SONHANDO Manuel Pinto

DOUTRINA Pai Américo

NÃO é por mal, sim, mas eu 
 sinto que me não faz bem 

nenhum o elogio escrito e falado 
à minha pessoa, de quem dizem 
cobras e lagartos nos caminhos, 
nos salões, nos comboios, nas 
gazetas, no púlpito e no altar.
Tenho de me agarrar com unhas 
e dentes àquilo que real mente sou 
e que na verdade valho; tenho de 
admirar com sincera convicção 

Não vá eu cair
nas mesmas faltas!

Das Epístolas de S. Paulo

CENTENÁRIO DO SR. BISPO 
D. MANUEL LUÍS COELHO DA 
SILVA — Para celebrar a entrada, 
há cem anos, do Sr. Bispo D. Manuel 
Luís Coelho da Silva na Diocese de 
Coimbra, que recebeu no Seminário 
Maior (a 3 de Outubro de 1925, há 
90 anos!) e ordenou de Padre (28 de 
Julho de 1929) o nosso querido Pai 
Américo, da nossa Casa participou-se 
numa Eucaristia muito sentida na 
Igreja do Mosteiro de Bustelo, a 17 
de Setembro. Depois foi inaugurada 
uma bela exposição no andar superior 
do claustro. A 17 de Outubro, há um 
encontro no Seminário de Coimbra, 
com Missa, e romagem ao cemitério 
da Conchada. Num período difícil 
(1915-1936), foi um grande Bispo e 
muito nosso Amigo!

AGROPECUÁRIA — Com o 
Outono a chegar com Sol e antes de 
começarem as aulas, a 18 de Setem-
bro, tivemos de apanhar o milho 
grão, cultivado num terreno nosso a 
nascente, no campinho. Depois, esse 
campo foi fresado. Antes, a 11 de 
Setembro, foram debulhadas as espi-
gas da colheita anterior, com alfaia 
própria. Nessa área, juntámos em 
montes as canas e outros arbustos e 
ervas daninhas, já cortados, para fazer 

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

estrume. Por cima do galinheiro, tra-
támos das cebolas para não se estra-
garem. Na horta de cima, fresou-se 
parte do terreno para plantar couves, 
como é costume. Nos nossos montes, 
estranhos cortaram árvores nossas. 
Na passareira, os porquitos da índia 
tiveram criação.

ESCOLAS — Neste ano lectivo, 
o início das aulas começou bem, nas 
Escolas frequentadas pelos Rapazes. 
Tivemos de comprar muitos livros, 
pois há manuais adoptados que 
mudaram. No estudo, em nossa Casa, 
os Rapazes estão distribuídos por 
4 salas. A malta tem de levar isto a 
sério, aproveitando as oportunidades 
que lhes são dadas.

ARRANJOS — Como vieram 
estantes metálicas e armários de 
madeira usados, encontrou-se lugar 
na nossa Escola-Centro de Estudo 
para se arrumarem livros escolares 
e outros que nos têm dado, pois é 
preciso reaproveitá-los. Sofás usados 
colocaram-se no átrio e na nossa sala 
de televisão. Também se mobilou, 
com mesas e cadeiras usadas, uma 
salinha no primeiro andar do edifício 
do salão de festas. Como é obrigató-
rio, a 8 de Setembro, foram renovados 

todos os extintores das várias zonas 
da nossa Casa. Tiveram de se tirar 
telhas antigas, para se conservarem, 
e madeiras apodrecidas para lenha de 
uma dependência velha. A roupa mais 
antiga das festas foi lavada e também 
as carpetes que nos deram e estavam a 
uso nos salões junto às oficinas.

No terreno de uma casa velha 
(demolida), colocou-se terra boa 
para plantar um novo olival. Foram 
postas pedras para protecção do leito 
do rio, na nossa margem, pois havia 
um buracão que as águas fizeram, 
não podendo correr bem à frente, 
afunilada, e com a outra margem 
cheia de ervas daninhas. No nosso 
campo do Ti Jaime, junto à estrada 
para a Lousã, rebaixou-se o terreno e 
assim já se vê melhor o trânsito que 
vai para a rotunda Padre Américo. 
Entretanto, foi possível começar as 
pinturas exteriores da nossa Casa, na 
zona do refeitório. Estas dependências 
foram inauguradas a 6 de Setembro de 
1953, com a presença do Sr. Bispo D. 
Ernesto e do nosso Pai Américo.  q

os que no mundo realizam mais 
e melhor; e tenho, finalmente, 
de tomar como dirigida a mim 
a palavra quente do Apóstolo — 
«que tens tu, ó homem, que não 
hajas recebido de Deus?» — e 
colocar-me no meu posto com 
dignidade.

EM contrapartida dos que 
 elogiam e falam, eu qui-

sera antes que tu desses gló-
ria a Deus, silenciosamente, 
como sabe fazer a multidão dos 
Humildes quando lhe bato no 
limiar da porta:
«Bendito seja Deus, que nos não 
desampara».
Assim, sim; destes elogios tam-
bém eu gosto e faço caso por-
que são justos.

O nosso povo tem a intuição 
da verdade e, afeito como 

anda à vida de sacrifício, não 
admira nem estranha que outros a 
façam, vendo simplesmente regra 
onde tu a excepção.

OH, se és meu amigo e gostas 
 do meu trabalho, dei-

xa-me viver em paz entre os 

Humildes e ajuda-me, como até 
agora tens feito, a dulcificar-lhes 
a cruz! Olha que eu sou do barro 
dos mais e se continuas com esses 
ataques, pode muito bem acon-
tecer que eu venha a cair na ten-
tação de mandar o retrato para 
a Imprensa, sentado na cadeira 
dos consagrados!

Do livro Pão dos Pobres. 3.° vol.
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A criança dos caminhos íngremes
A sociedade é testemunha do 

grito agastadiço que vem 
da criança aflita da desventura 
que se apegou teimosamente a 
ela, como o pó aos pés do vian-
dante. O beco onde mora é o 
esconderijo da sujidade social 
que enferma as vítimas do aban-
dono. É de lá que vêm os futuros 
candidatos à criminalidade. Não 
seria melhor, antes das grandes 
convulsões sociais, que as Ins-
tituições de Direito velassem 
com solicitude pela sorte infeliz 
destes pequeninos, cooperando 
para devolver-lhes o que por 
direito lhes pertence? Ao invés de 
prepará-los, silenciosamente, ao 
calaboiço da vida inocente, para 
se sentarem amanhã com os bra-
ços algemados no banco dos réus, 
para responder obrigatoriamente 
à infracção cometida a uma Lei 
que desconhecem por nunca lhes 
ter sido ensinado o caminho para 
a Escola? Eis a sede de justiça que 
queima os corações apaixonados 
pela causa dos pobres. Queima e 
consome a paz, quando ainda não 
a perdemos.

VINDE  VER! Padre Quim

É necessário coragem para ir 
ter aos caminhos escorregadiços 
e arrancar do lodo o garoto ato-
lado na miséria de ordem vária. 
E nomes tão indignos de mencio-
nar.

Pede-se aos sistemas governa-
mentais e às suas forças vivas, 
que tenham mais pragmatismo e 
menos discursos, quanto à maté-
ria ligada aos menores. A poesia 
não enche o estômago, por mais 
linda e longa que seja, acaba dis-
torcida e vazia demais, para sanar 
males maiores que atormentam 
milhares de crianças em todo o 
Mundo.

O protagonismo de uma acção 
pronta e decisiva a favor da 
criança, inverteria a sorte de 
andar pelos caminhos sem rumo, 
nem destino seguro.

Falta a oportunidade para 
muitos filhos desta terra, num 
País que cresce com o apoio da 
China e de outros aliados, cujo 
desenvolvimento não adoptou os 
pequenos vadios das nossas ruas. 
E a degradação avança. Essa, sim, 
em crescimento assustador no 

campo moral e social, ligadas às 
lições de corrupção que são dadas 
gratuitamente, do topo à base. A 
miséria é como a rotunda com o 
sistema obrigatório de a contor-
nar. Neste sentido, o código de 
conduta social é subjugado pelo 
código da estrada.

Necessitamos de armas como 
a Caridade e a Justiça para 
transformar o «Lixo» da rua em 
matéria-prima para o progresso 
Nacional. Para transformar men-
digos em benfeitores de obras de 
solidariedade. Homens a favor do 
bem-estar social, e não contra a 
Sociedade.

Que estes pequeninos venham 
amanhã levantar as mãos para nos 
abençoar e não para nos amaldi-
çoar por não termos mudado o 
quadro negro em que viveram a 
infância. Que não venham a ser 
revoltados para com o sistema 
montado por falta de um lugar ao 
sol para se afirmar como gente. 
O silêncio torna-se eloquente 
quando a acção não tem acção 
activa na vida dos mais desfavo-
recidos da sociedade.  q

SETÚBAL Padre Acílio

Ano escolar

A Casa despovoou-se logo cedinho.  
 O António que frequenta uma escola especial por causa da 

sua falta de visão saiu as 6h30 da manhã.
Fui ver os rapazes de mochilas às costas entrar no nosso auto-

carro.
Hélio, também motorista e bom educador, tem sempre o veículo 

bem limpo e exige que os rapazes estimem o transporte.
Levantei-me à hora de todos e apressei-me para contemplar os 

rapazes a sair.
Era uma multidão de juventude, fresca e bem-disposta que 

regressava à sua tarefa de adquirir conhecimentos, conviver com os 
da sua idade, rapazes e raparigas, cumprimentar os professores e, 
alguns, gozar novas salas de aula e até escolas diferentes. Fui levar 
dois que andam ainda na Básica do 1º Ciclo.

Ficaram em casa apenas três do ensino Superior Técnico. O 
mais, toda a malta desandou.

A Casa do Gaiato em silêncio não parece a mesma! Faz-nos 
falta a Escola Básica de entre muros.

Lembra-me um convento solitário e eu um eremita rodeado de 
paredes.

O ano passado tivemos dois nas universidades de Lisboa. Um 
terminou a Licenciatura, outro desistiu e abandonou a casa.

Em Abrantes, no pólo do Instituto Politécnico de Tomar, o 
Danilo conseguiu uma bolsa e faz o 2º ano de cinema. Foi sempre 
um rapaz apaixonado pela Arte.

No Politécnico de Setúbal, três estudam engenharia, dois 
Mecânica e um Energias Renováveis.

Outro ainda não começou as aulas. O ano passado desistiu da 
cadeira a meio do ano. Já se matriculou mas não me disse o que vai 
fazer. Aguardo pacientemente pois é seu costume tomar decisões e, 
só depois, vir comunicar. Anda o carro diante dos bois.

Se a paciência se esgota está o caldo entornado.
Vamos a ver.

Colheitas

NOSSA maior safra após as férias na praia da Arrábida é as co- 
 lheitas.

Já falei da vindima mas a tarefa maior é a ceifa do milho para 
ensilar.

Os silos são enormes, levam cerca de duzentas toneladas cada 
um, são os celeiros das vacas.

Se não armazenarmos o milho para gado comer durante o ano, 
não temos leite nem carne, produtos acabados da nossa lavoura.

Os dois corta milhos estão gastos e de vez em quando ava-
riam-se!

É uma trapalhada! Vá de desmontar a máquina, desapertar 
dezenas de porcas e parafusos de várias medidas, tirar veios, enro-
lamentos até descobrir a causa da avaria.

Os rapazes vão vendo e assimilando.
Aconteceu por duas vezes a máquina parar por um dia inteiro, 

o que prejudica muito a qualidade da silagem qual é tanto melhor 
quanto mais rapidamente for feita.

Um tractor de grande potência comandado por um rapaz, 
acciona a máquina e puxa ao mesmo tempo o reboque para onde 
aquela despeja continuamente o grão misturado com a palha de 
milho triturada ainda meio verde. Enquanto enchem o atrelado, 
outro tractor carrega para o silo outro reboque cheio e, ali, auto-
maticamente entorna a carga que os rapazes aconchegam, calcam e 
derramam o sal grosso.

Normalmente ao meio do dia e à noite, o tractor calca com o 
seu peso o armazenamento feito nas horas anteriores.

Quando as coisas correm bem, o entusiasmo dos rapazes é tal, 
que chegam a trabalhar pela noite dentro, ou para acabar o terreno 
do milho ou para finalizar o enchimento do silo. 

Dá-me um prazer profundo ver os rapazes animados e genero-
sos na silagem.  q

É permitido ou não curar ao 
Sábado? Neste paupérrimo 

ofício de defesa dos últimos, tem 
acontecido darmo-nos de caras 
com uma estátua junto ao Mon-
dego e é lícito perguntar como foi 
possível aniquilar, desde as inva-
sões, em três decénios, as vidas e 
as memórias eclesiais de séculos. 
Há cem anos, a lei da separação 
entre a Igreja e o Estado foi muito 
dolorosa. A liberdade religiosa é 
uma exigência insubstituível do 
bem da pessoa humana. Na Europa 
actual e noutras regiões do mundo 
(Médio Oriente, África, China, 
Coreia do Norte…), à fé cristã, 
nas suas várias expressões, têm-se 
verificado cada vez mais limita-
ções, proibições e destruições de 
vidas humanas e haveres básicos 
e até históricos, como em Palmira. 
Daí as vagas de refugiados num 
indizível desespero.

A interferência ou subserviência 
estatal, a nível eclesial, por vezes 
não deixa espaço à gratuidade da 
acção dos cristãos, considerando 
que parece que tudo deve ser 
tutelado e traduzido em papéis e 
números. Restará, nalgumas oca-
siões, o sacrário da consciência e 
o silêncio, na promoção da pessoa 
humana, nomeadamente pobre e 
frágil, para que se defenda a sua 
dignidade. 

Acontece que o dito Direito, 
por exemplo da Família, vem 
enfermando de pressupostos éticos 
discutíveis e duvidosos. Quem lida 
com garotada, vê logo que anda 
baralhada, das escolas às ruas, 
sobre o centro nevrálgico da voca-
ção humana e da família. Semear 
boas sementes, extirpar ervas 
ruins e arrumar ideias em corpos e 
almas em formação é um itinerário 
que nos deve encher de esperança, 
mesmo com desânimos. Que gai-
teiro vinha um rancho de cachopos 

nossos, depois de encher de belas 
espigas uma carradona, criadas a 
olhar para o Sol e a serra. É uma 
grande alegria colher! Ensinando, 
a colheita é para uma centúria. 

Sem intuitos polemistas, ques-
tionamo-nos seriamente sobre os 
motivos que levam a olhar a acção 
eclesial como tendo de ser de 
filiais seguidistas. Por estas razões, 
firmes foram e deportados vários 
pastores da Igreja há um século, 
em Portugal, como D. António 
Barroso e Manuel Luís Coelho da 
Silva, no Porto.

Entre nós, tivemos mesmo de 
passar parte de uma segunda-feira 
coincidente com o arranque do ano 
escolar, enfronhados em justifica-
ções bur(r)ocráticas sobre ajudas 
simplórias a pobres, já a navegar 
com as suas próprias velas, levan-
tando as cabeças. Mesmo quando 
as trapalhadas estão resolvidas, há 
gente desocupada (deslocalizada?) 
que tenciona escarafunchar tantos 
porquês, que nem sequer dá direito 
ao sigilo e privacidade. Nesta 
senda, também alguém se lembrou 
de questionar a situação actual de 
um sem-abrigo com vida conjugal 
estilhaçada, a que há três anos se 
ajudou a dar rumo, porque não dava 
sinais na lista. Depois, sobre dois 
Rapazes, cujo agregado se acom-
panhou discretamente, teria havida 
omissão ou desconhecimento de 
um serviço social gigantesco. Por 
este andar, é mesmo preciso ser dr. 
para se dar uma malga de caldo e 
estar ao lado de um pobre que nos 
enriquece e faz descer. Ai de vós 
escribas e fariseus hipócritas… 
Noutra situação, reservada, farta-
ram-se de pedir explicações médi-
cas sobre um dos filhos de uma 
mãe que felizmente não abortou. 
Quando se segura a mão de uma 
mãe, de verdade, como alguém que 
parte, o filhito nunca mais é lar-

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

É permitido ajudar os Pobres?
gado dos seus braços, como Maria 
da manjedoura à Cruz. 

Parece que, às vezes, é preciso 
mostrar serviço e acaba por se 
tornar uma mercadoria o tesouro 
da vida humana frágil. Deus nos 
livre de tal, Senhor! Na dita soli-
dariedade, há quem não ande sem 
projectos e fundos, pois assim o 
desgraçado não tem graça e não 
tem direito à atenção. É tão lindo 
o sinal discreto de milhões de 
vicentinos pelo mundo além, nos 
encontros pessoais com os seus 
senhores, diria S. Vicente de Paulo. 
Não são mesmo precisos cartões 
nem crachás para escutar um 
lamento de um tormento. Para 
felicidade humana e sempre, veio 
o Filho do Homem, amigo de 
publicanos e pecadores, e que 
recomendou não se dissesse nada a 
ninguém, das feridas que curava e 
do pão partido. Contudo, foi uma 
explosão de Bem, depois do big 
bang que mói a cabeça dos cientis-
tas e incrédulos. 

A liberdade religiosa será um 
chavão quando sub-repticiamente 
se quer deitar mão das consciências 
humanas. Numa Igreja livre, que 
incomoda, quem é incomodado 
por aversão a falsas alianças, não 
pode esquecer a máxima eterna: 
A Deus o que é de Deus e a César 
o que é de César. O reino dos céus 
é dos simples! Por isso, grafamos 
aqui para honra e memória deles 
este versículo em letra trémula 
que nos chegou da Lusa Atenas: 
Deus vos guie amigos gaiatos. 
Quando fizerdes as vossas orações, 
lembrem-se de mim que já sou 
velha. A Deus! [sic]. A cultura da 
misericórdia é uma paixão avessa 
à encenação. Os últimos e frágeis 
não podem esperar, para que não 
haja ninguém caído na estrada. 
Bastam pequeninos sinais, que a 
Providência não engana.  q
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O Ano da Misericórdia que o Papa Francisco anunciou, 
vem mostrar este amor misericordioso de Deus, mas mais que 
para a Sua contemplação, chama-nos à sua aprendizagem 
para a acção na vida: «… não devias igualmente ter piedade 
do teu companheiro, como eu tive de ti?».

A parábola que conduz a este aforismo, mostra como o 
homem quando conduzido pela ganância dos seus interes-
ses, pessoais ou de grupo, fica incapaz de julgar bem e 
proceder justamente. Só quem é livre, que significa a nada 
estar aprisionado, tem condições para julgar os outros com 
justiça.

Num tempo, em que vivemos, em que a competência é 
ditada pelo «canudo», rodeado ou não da maturidade que 
se obtém em simbiose com a experiência de vida, o resultado 
é sentirmos a injustiça da justiça porque ainda não foi capaz 
de descer ao contexto da vida humana. É necessário estar 
fora, mas também é necessário estar dentro.  q

UM padre da Rua que assume 
 o Património, toma sobre 

si, também, o encargo de ser edu-
cador social como função apos-
tólica própria de todos os sacer-
dotes e, mais ainda, pelo carisma 
que lhe foi dado e a experiência 
que a vida lhe vem transmitindo.

Uma das grandes fontes da 
miséria e da pobreza está exac-
tamente na ausência global de 
educação.

Às vezes a gente cai por nos 
parecer verdade o queixume 
apresentado, mas isso é regra 
geral: — Mais vale pecar por 
acudir do que negar uma ajuda 
a uma necessidade real.

Para sossego da consciência, é 
sempre melhor ir ver localmente 
a precisão. Daí a urgência de ser-
mos acompanhados por homens 
ou mulheres que amam o pobre, 
o visitam regularmente estando a 
par da sua vida e fazendo desta 
missão o cumprimento do seu 
dever de discípulos de Jesus, Pre-
gador da Misericórdia divina.

A senhora, apareceu-me aqui, 
em casa, com outra mulher e duas 
crianças.

Eu já a visitara na sua morada 
algumas vezes e lhe havia com-
prado os electrodomésticos indis-
pensáveis.

É uma pessoa forte, demasia-
damente gorda. Vê-se que a sua 

alimentação é pobre, mais à base 
de pão.

Trazia consigo um documento 
camarário com o relato de uma 
quantidade de meses de renda em 
atraso e um postal a convidá-la a 
aparecer no respectivo comparti-
mento municipal, para a avaliação 
da dívida e o seu próprio saldo.

Comecei a analisar o papel e vi 
que o valor mensal da renda era 
de 12,50€.

Claro, não pagando, a quantia 
duplica. Se dobrar muitos meses, 
aparecem as injunções com res-
pectivas despesas jurídicas, e a 
dívida vai aumentando por forma 
a atingir uma soma elevada.

Ora, eu acho que um valor des- 
tes é somente o convite a um es- 
forço pedagógico. Uma casa por 
doze euros e meio, só não é dada 
para obrigar a família a lem-
brar-se que ao fim do mês há uma 
conta a pagar e que a casa custou 
trabalho e dinheiro a alguém.

Isto é dignidade. Isto é ajudar.
Não podemos nem devemos 

destruir a acção educativa da 
Autarquia.

Após o exame documental 
reagi:

— Uma casa por este preço, 
minha senhora, quem é que a 
consegue? Então, não sente que 
sem casa não pode viver nem a 
senhora nem a sua família? Ora 
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esta! Não pago. Não pago. Não 
ajudo.

— Olhe que vamos para a rua! 
Eu e os meus filhinhos! Tenha 
pena! Tenha dó!

As lamúrias continuaram atrás 
de mim, e eu de costas voltadas, 
a ir-me embora, barafustava: — 
Ora essa! 12,50€! Era o que fal-
tava! Pague a senhora… Arranje 
o dinheiro de qualquer maneira.

Eu sei que no submundo há 
quem empreste dinheiro a 50% 
ao ano e… se não pagares, tu ou 
os teus filhos estais em perigo.

A gente sabe, sofre e, às vezes, 
aguenta dando o possível e conve-
niente porque não há outra saída!

Ai de quem se queixar de uma 
coisa destas à Autoridade, o sub-
mundo é assim. Só o conhece 
quem o experimenta. A gente sabe 
e amarga! Mas, não dei. Não dei 
não senhor! Pareceu-me que devia 
ser firme e fui, como costumo.

Passados dias veio uma outra 
mulher.

Esta arranjou-se ou, melhor, 
mascarou-se. Vestiu-se muito 
pobremente, com avental e saia 
remendadas até ao bico dos pés. 
Xaile preto, ruçado, amarelento a 
cobrir-lhe a testa e quase a boca 
vendo-se apenas as olheiras fun-
das e o nariz sujo.

Estendeu-me também um papel 
semelhante ao da primeira e 

começou a queixar-se chorando: 
— Senhor prior, tenha pena que 
eu sou viúva. O meu marido 
esteve doente e morreu-me.

A renda da casa era de 7,50€.
— Meu Deus! — Disse deses-

perado: — Se tivesse de pagar 
200€ ou 300€ por mês, como 
tantas famílias, ainda se compre-
endia. Agora, 7,50€ por mês e a 
senhora não pagou?! A Câmara 
tem muita razão em ameaçar 
pô-la na rua.

Era também muito elevado o 
número de meses com as suas 
injunções.

A casa, como outros bens que 
Deus nos dá, só a apreciamos 
quando tememos perdê-la. Assim 
esta gente!

Não acho nada mal que a 
Autarquia assuste. É uma forma 
de educar.

Lutar contra a miséria, é 
muito mais difícil que ajudar a 
pobreza.  q

HÁ um tipo de sociedade 
 onde as pessoas nascem 

e são criadas num ambiente que 
ignora a dimensão espiritual do 
ser humano. Nunca ninguém lhes 
disse, de modo positivo, o que 
representa esta dimensão para 
melhorar a sua qualidade de vida. 
No melhor dos casos, acabam por 
ser pessoas submetidas a um sis-
tema que as priva daquilo para as 
quais foram criadas: «Liberdade 
de expressão e de escolha».

Entusiasmo-me ao ver os gaiatos 
a abrir os seus ouvidos a um mundo 
onde o silêncio é necessário para 
escutar os sons mais pequeninos 
e insignificantes. Superar a surdez 
produz uma sociedade saturada 
de informações, mensagens de 
perigo, de desconfiança, do cada 
um por si.

Adoro ver os gaiatos a falar de 
responsabilidade, ajuda mútua, a 
cuidar da natureza com o objectivo 
de melhorar o mundo. Superar o 
silenciamento produzido por um 
sociedade reprimida, desalentada, 
calada…

Hoje é Domingo e vamos cele-
brar a Missa com as pessoas das 
Aldeias. Muitas delas percorrem 
oito quilómetros para estarem 
presentes. Para todos nós, celebrar 
a Eucaristia é viver uma experi-
ência de cura ao estilo de Jesus. 
Começando pelas danças e pelos 
cânticos onde as vozes expressam 
um sentimento de gratidão por 
viver o dom da Fé. Depois, escu-

MALANJE Padre Rafael

«Curou um surdo-mudo
de nascimento…»

tar palavras cheias de esperança 
e de vida. Tudo isto nos cura da 
nossa surdez e emudecimento. E 
no centro, seguir acreditando que 
Deus está vivo em mim… em ti.

A Obra da Rua também tem 
de entrar neste processo curador, 
escutar qual é a sua missão original 
para a qual foi concebida, meditar 
em família como se há-de viver 
no seio da Obra… Para escutar, é 
necessário fazer silêncio: Fora, no 
exterior, e dentro, no interior de 

cada um de nós — este último, às 
vezes, é mais complicado.

Ninguém é dono da verdade, 
porque a verdade já tem Dono. 
Quem se levanta a dizer que é 
dono da verdade, não é outra coisa 
senão um ladrão. A verdade, sem-
pre teremos que a procurar, melhor 
dito: Teremos de ser encontrados 
por ela, mas sempre juntos. Tão 
pouco os Padres da Rua são donos 
da verdade, nem o queremos ser.

Quando estava escrevendo estas 
notas, entrou o nosso Sambumba 
no escritório, deu-me os bons-dias 
e saiu. Que bem fez aos meus 
ouvidos surdos que alguém lhes 
recordasse que hoje pode ser, sim-
plesmente, um bom dia…

Esta semana recebi a notícia do 
falecimento do Luís, um meu amigo 
de Saragoça… reza por ele.  q

MOÇAMBIQUE Padre Zé Maria

EU tenho uma aversão a formigas. Sou capaz de esborrachar com o 
 pé a mais pequena que vir à minha frente. Mas sei  dum homem 

que um dia reparou  numa formiguinha, que no chão, mexia as pernas 
sem poder sair do lugar. Pegou nela com mil cuidados, olhou-a, teve 
vontade de a beijar. Alguém passou e com desprezo passou-lhe um 
pé por cima. Quase a matou. Mas este homem, como o samaritano 
do Evangelho, levou-a consigo, preparou-lhe o lugar mais acolhedor 
que pôde. Arranjou comida, talvez açúcar ou bolos ela gostasse. Ela 
refez-se, mas ficou sempre aleijada. E nunca se soube a que família 
pertencia. Fora abandonada, mas agora acarinhada. Não lhe faltava 
nada. E daí o homem pensou que haveria mais formigas como aquela 
e começou a encontar muitas. Que fazer? Como era bom desenhista 
pensou num hospital para elas. Reparou que nem todas eram iguais. 
Umas pequeninas, outras grandes. Umas paraliticas, outras já muito 
destroçadas dos membros. Algumas só mexiam a boca a pedir comida, 
outras tão deformadas que a um qualquer causariam nojo. Umas bebés 
que só mexiam as mãos como sinal de alegria, quando o sentiam 
perto. Pensou num hospital para as grandes, noutro mais maneirinho 
para as pequenas, Umas casinhas isoladas para aquelas que por tanto 
sofrer, precisavam de isolamento. Um lugar onde se confeccionasse o 
alimento apropriado. Era uma maravilha olhar como vinham em fila 
para o refeitório aquelas que podiam andar. E no fim da refeição a 
maravilha repetia-se. Levavam: uma, o pão num saco; outra, a panela 
da sopa. Outras o conduto e, até, uma sobremesa de fruta e doce. Che-
gadas ao hospital, aquelas que se podiam mexer, levavam a comida à 
boca das estropiadas. Os olhos riam-se de gratidão. O Samaritano era 
um homem feliz. Ele até era padre. Transformou, para ele, um velho 
espigueiro, que ali havia, em Capela. Alargou-o, rasgou-lhe janelas 
onde colocou lindas pinturas em vitral. Um Cristo no Calvário, quase 
em tamanho natural, atrás do altar. O seu segredo estava ali. Até as 
formigas o descobriram depressa. E vinham atrás dele quando o viam 
caminhar para lá. Era um lugar maravilhoso, aquele formigueiro. 
Pensou num lugar apropriado para quando morressem. Aí teve o pri-
meiro desgosto. Foi chamado ao tribunal dos homens porque sepultava 
formigas como se fossem seres humanos. No tribunal segurava um 
livro na mão e o juiz, que até acreditava em Deus, declarou: «Sepultar 
os mortos é um acto de misericórdia e não há lei humana superior». 
Muitos anos se passaram. Muito desgaste físico o seu corpo suportou. 
Muitas formigas e formiguinhas  passaram por suas mãos a ponto de 
já nem poder pegar nelas para as tratar, mas eram o seu maior tesouro. 
Aliás, nunca teve outro. Um dia, aparece-lhe alguém a dizer: — Tem 
aqui uma pessoa para o substituir. Por artes do diabo, aparecera uma 
chamada a tribunal. Acusado de maltratar formigas. Sentença de 
morte: — Não pode entrar ali, no formigueiro. — Morre de pé.  q
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Experimentamos, todos os dias, o carinho destes filhos mais pequenos. 
Procuram-nos como o filho normal vai ao encontro da mãe e do pai para 
receber um beijo ou outro gesto de carinho. Pomos no coração de cada 
um e cada uma de vós estes sentimentos que vos farão felizes, na medida 
em que tiverem lugar nos vossos corações. Cada um de nós colherá o 
que tiver semeado. Quem semeia com amor colherá a fecundidade e a 
alegria do amor.  q


