
Quinzenário  •  14 de Novembro de 2015  •  Ano LXXII  •  N.° 1870  •  Jornal de Distribuição Gratuita

C
O

R
R

E
IO

E
D

IT
O

R
IA

L
A

U
TO

RI
ZA

D
O

 A
 C

IR
C

U
LA

R 
EM

 IN
VÓ

LU
C

RO
 F

EC
H

A
D

O
 

D
E 

PL
Á

ST
IC

O
 O

U
 P

A
PE

L

PO
D

E 
A

BR
IR

-S
E 

PA
RA

VE
RI

FI
C

A
Ç

Ã
O

 P
O

ST
A

L

D
E0

09
92

01
5C

E

ct
t c

or
re

io
s

T
A

X
A

 P
A

G
A

P
O

R
T

U
G

A
L

C
O

N
T

R
A

T
O

:  
5
3
6
4
2
5

Fundador: Padre Américo
Propriedade da OBRA DA RUA ou OBRA DO PADRE AMÉRICO

Director: Padre Júlio
Director-Adjunto: Américo M. S. Carvalho MendesOBRA  DE  RAPAZES,  PARA  RAPAZES,  PELOS  RAPAZES

O chamado mau tempo não 
tem ajudado, antes pelo 

contrário, à realização dos traba-
lhos nos campos agrícolas, nesta 
época do ano que é próprio fazê- 
-los. Sai prejudicada a qualidade 
e também a quantidade dos bens 
que a terra nos dá, destinados ao 
ciclo da vida, especialmente entre 
nós, dos animais que criamos nos 
nossos estábulos.

Algo de semelhante se passa 
no campo humano, em que os 
tempos pouco férteis que vivemos, 
diminuem em muito o número dos 
trabalhadores disponíveis para 
cuidar da seara que por graça 
nos foi dada trabalhar, e que 
deles necessita para o seu ciclo 
de vida.

Que os «trabalhadores são 
poucos», já o Dono da seara 
o havia declarado, até porque 
a Sua é uma «seara grande» e 
proporcionalmente deficitária de 
trabalhadores. Recomendou-nos 
que Lhe pedíssemos que enviasse 
mais operários, dispostos a vestir 
o “fato macaco” e a não regate-
arem esforços como todo o bom 
operário.

Não adianta “malhar” no mau 

DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

É tempo de lembrar quem foi o Padre Américo e 
o que é a Obra da Rua / Casa do Gaiato por ele 

fundada. Desejando contribuir para que seja divul-
gado, sobretudo junto da juventude, o pensamento 
e a obra desse Procurador-Geral dos Pobres, como 
o definiu o Prof. Doutor Luís Fernandes, resolveu 
a Editorial Modo de Ler, em sintonia com a Obra 
da Rua — Obra do Padre Américo, criar o Prémio 
Padre Américo — Casa do Gaiato para os 15 
melhores artigos publicados entre 1 de Novembro 
de 2015 e 31 de Março de 2016 na Imprensa Nacio-
nal ou Regional sobre o Padre Américo e a Casa do 
Gaiato.

REGULAMENTO

FINALIDADE

1. O Prémio Padre Américo, instituído por Modo de 
Ler — Centro Literário Marinho, Lda. e a Obra da 
Rua — Obra do Padre Américo destina-se a contri-
buir para a divulgação do pensamento e da obra do 
fundador da Casa do Gaiato, Calvário e Património 
dos Pobres.

APRESENTAÇÃO A CONCURSO

2. O Prémio distinguirá os 15 melhores trabalhos 
sobre o Padre Américo e a Casa do Gaiato publica-

Prémio Padre Américo
dos na Imprensa Nacional ou Regional, dos quais 
devem ser enviados para a Editora 6 cópias até 15 
de Abril de 2016. Poderá ser apresentado mais de 1 
trabalho por concorrente, podendo ser apresentados 
em anexo, caso existam, documentos fotográficos. 
O concorrente deverá indicar os seus elementos de 
identificação: nome, data de nascimento, endereço e 
contacto telefónico.

NATUREZA DO PRÉMIO
3. O valor pecuniário é de 3500 euros para o 1.º 
Prémio; de 750 euros para o 2.º; e de 250 euros 
para o 3.º e uma colecção de 10 livros editados pela 
Modo de Ler para cada.  A cada um dos restantes 
12 será oferecida uma colecção de 5 livros. A Casa 
do Gaiato atribuirá uma colecção de livros do Padre 
Américo aos três primeiros premiados.
4. Serão editados em livro os 15 trabalhos escolhi-
dos, desde que se verifique terem a qualidade exi-
gida, ou somente aqueles que a satisfaçam, ficando 
a publicação dos anexos fotográficos sob reserva, 
com uma tiragem não superior a 2000 exemplares, 
recebendo cada um dos 3 primeiros premiados nele 
incluídos 5 exemplares, e os restantes 12 premiados 
2 exemplares cada.

Continua  na  página  3

tempo nem ficar à espera que 
cheguem melhores dias. Importa 
antes deitar as mãos que temos 
disponíveis para o trabalho, 
usando os meios que temos ao 
nosso alcance.

Esta falta de fertilidade do 
coração humano causa-nos 
espanto. O receio de contribuir 
para a produção dos bons frutos, 
que o próprio Dono da seara já 
claramente manifestou quais são, 
sabe-se lá porquê, tolhe os movi-
mentos e desconcentra o objec-
tivo da acção dos trabalhadores. 
E também, Ele já deixou bem 
claro qual é o modo de proceder 
que lhe agrada e quando será a 
altura certa de fazer as contas 
com os seus assalariados. Depois 
sim, como resultado de todo o 
trabalho surgirá o convite: «Vem 
tomar parte na alegria do teu 
Senhor».

Não adianta poupar esforços 
ou indrominar lógicas do pen-
samento para iludir a verdade. 
Que adianta chegar ao fim cheio 
de vida e saúde que a morte 
absorverá? Não convirá mais 
dar-se até à exaustão, e chegar 
cansado ao momento coincidente 

com a entrada na felicidade!?
Ainda que haja muito querer, 

pouco podemos. Vontade e poder 
não estão na mesma mão. Na 
nossa a vontade de querer e na 
do Senhor da seara o poder de 
dispor de trabalhadores para ela. 
Nenhuma seara dará frutos sem 
trabalhadores; nenhum trabalha-
dor produzirá frutos se não se 
dispuser a tal. Na conjugação das 
duas está o êxito das obras.  q

MOÇAMBIQUE Padre Zé Maria

ANDO a saborear, aos poucos, 
 o Cantinho dos Rapazes, 

feito de pequenos artigos de Pai 
Américo, n’O GAIATO, ende-
reçados aos Seus Rapazes. Digo 
seus, porque eram, ao tempo, 
os que tinha. Muitos temas ali 
se encontram que têm validade 
perene. Primeiro, porque os Rapa-
zes são iguais; segundo, porque 
os problemas em que hoje temos 
de os ajudar a enfrentar são os 
mesmos e, ainda, porque em vista 
está a formação da sua consciên-
cia, para saberem defender-se no 
meio adverso — esse, sim, muito 
diferente.

Já pelo meio do livro encontro 
esta passagem deliciosa: «Abri 
a vossa inteligência às realida-
des da vossa Obra. Ela é que é 
a vossa família. Ela é que dá o 
leite de mãe, as aflições de pai, 
o carinho de irmãos. Ela dispõe 
de todos os meios para vos dar 
uma situação airosa e decente 
na vida». Isto vem de encontro ao 
que dizia noutra crónica. «Cora-
ção oposto ao mundo / como a 
família é verdade». Se os nossos 
dirigentes em Portugal abrissem 
a inteligência às realidades do 
que se passa em nossas Casas, e 
tivessem real vontade para ver, 
ouvir e ler com os olhos da alma, 
não procederiam connosco como 
porfiam fazê-lo. Antes, aproveita-
riam de mãos estendidas quanto 
temos oferecido em bons frutos à 
sociedade.

Ali fala, logo no primeiro can-
tinho: «Meus filhos. É precioso 
saber ler e escrever. Mas isso 

não basta. Há outra coisa mui-
tíssimo mais importante à qual 
deves atender. Quero-me referir 
à consciência que é uma coisa 
que te pica naquela mesma oca-
sião em que praticas acções e te 
diz se elas são boas ou más. Mas 
faz mais a consciência, julga-te. 
E ela é a voz de Deus». E vai por 
aí fora a dar exemplos de rapazes 
que fugiram, e depois voltaram, e 
de como foi a casa de alguns para 
ver as condições em que vive 
a mãe que os não pode ter. Por 
outro lado, fala da formação em 
nossas Casas, do valor educativo 
das ocupações mais humildes até 
às maiores, «porque quem for fiel 
nas mais pequeninas, também 
o será nas grandes», tendo em 
vista a futura colocação deles 
em empregos, para corresponder 
a tantos amigos do Porto, que 
os querem ao seu serviço. Hoje 
não se pensa assim. Trabalho 
de menores é contra os direitos 
da criança. Só na idade própria. 
Nem em família, nem na socie-
dade. E quem garante que está 
preparado para assumir a vida 
quem nunca fez nada? Temos 
tantos em nossa Casa que fizeram 
o secundário à noite, trabalhando 
de dia e com que sacrifício, pelos 
perigos da noite e estão agora na 
Universidade ou até já formados, 
e começaram, aqui em Casa, 
arrumando a sua cama, o seu 
quarto, as limpezas do refeitório e 
da cozinha, acolhendo os colegas 
no Posto de Saúde ou aprendendo 
nas oficinas e no campo, onde

Continua  na  página  3
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Pelas CASAS DO GAIATO

Tiragem média d’O GAIATO,
por edição, no mês de Outubro,

22.150 exemplares

ASSINANTES D’«O GAIATO» 
— Como uma parte dos assinantes 
do nosso Jornal têm idade avan-
çada, segundo a lei da vida, vamos 
perdendo alguns assinantes. Infeliz-
mente muitos dos seus familiares não 
continuam a assinatura que aqueles 
mantinham connosco com muita 
amizade. Por esse motivo vamos 
tendo menos assinantes. Se alguns 
dos jovens que não são assinantes do 
nosso Jornal O GAIATO quiserem, 
podem inscrever-se pelo Facebook, 
telefonar ou enviar uma carta.

TIPOGRAFIA — Os nossos 
tipógrafos fizeram novas fotogra-
fias do nosso querido Pai Américo. 
Fizeram também nova edição de 
banda desenhada «Padre Américo 
— Obra da Rua», sobre a sua vida e 
Obra. Quem desejar adquirir alguma 

PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

destas fotografias ou o livro deve 
contactar a nossa Casa do Gaiato de 
Paço de Sousa, através dos contactos 
indicados na página 3.

VACARIA — Nasceu um viteli-
nho castanho. Ele vai-se alimentando 
do leite da sua mãe, e assim se vai 
desenvolvendo. A mãe do vitelinho 
foi a primeira vez que teve uma cria, 
mas correu tudo bem. Daqui a uns 
meses o «Meno» vai tirá-lo de junto 
da sua mãe e vai levá-lo para a beira 
dos vitelos maiores. Assim se vai 
renovando a nossa vacaria.

ESCOLA — Para além dos nossos 
Rapazes que estudam na E. B. 2/3 de 
Paço de Sousa, dos que andam na E. 
B. 1 do Mosteiro, na Escola Profis-
sional de Gaia e no Ensino Superior 
em Mirandela, temos agora dois 

Rapazes que começaram a tirar o 
Curso de Electricista em Campanhã. 
Esperamos que aprendam muito bem 
esta profissão para que mais tarde 
possam fazer alguns trabalhos cá em 
casa e sejam bons profissionais nos 
seus futuros empregos.

POMAR — O Paulo «Mudo» 
com alguns Rapazes estiveram 
a plantar novas árvores no nosso 
pomar, para substituir outras que 
secaram. As árvores de fruto que 
plantaram foram cinco ameixeiras, 
uma figueira, cinco pessegueiros, 
dois damasqueiros, quatro pereiras 
e duas macieiras. Esperamos que 
daqui a alguns anos nos dêem frutos 
bons para a nossa sobremesa, tendo 
nós o cuidado de as regar, estrumar 
e fazer os tratamentos necessários. 
Agradecemos a ajuda e amizade dos 
Viveiros de Castromil que nos forne-
ceram estas plantas.  q

128 ANOS DE PAI AMÉRICO 
— Foi a 23 de Outubro de 1887, na 
Casa do Bairro, em Galegos (Pena-
fiel), que nasceu o nosso querido 
Pai Américo. Este dia foi lembrado 
na nossa Casa, em que celebrámos 
a Eucaristia. Neste tempo, que ele 
também nos ajude!

AGROPECUÁRIA — A apanha 
da nossas azeitonas nos olivais da 
nossa Quinta continua, pois temos 
muitas oliveiras e não queremos 
que se estraguem, embora o vento 
e a chuva venham complicando esta 
tarefa agrícola, com muita utilidade 
na nossa Casa, pois o azeite faz bem 
à saúde. Os Rapazes, quando não têm 
aulas e depois do estudo, têm cola-
borado nesta safra, como é evidente. 
A primeira carrada, de 30 sacos, vai 
moer num lagar em Oliveira do Hos-
pital; e outras se seguirão.

MÚSICA — Vamos ver se pode-
mos beneficiar de um professor de 
Música, da Lousã, para nos ensinar 

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

esta arte, desde o solfejo e a preparar 
canções e cânticos, pois nós gosta-
mos muito de música, que é preciso 
aprender desde cedo.

ARRANJOS — O tempo natu-
ralmente vai estando húmido, mas 
tem-se aproveitado para continuar as 

pinturas de parte da nossa Casa. E há 
ainda muito para fazer. Por estes dias, 
chegou a vez das janelas da copa e do 
refeitório, que se foram estragando, 
expostas ao tempo. Para as despesas 
com esta obra queremos contar com 
a ajuda dos nossos Amigos, o que 
agradecemos desde já.  q

ESTAMOS no Outono. Há casta-
nhas, ouriços e muitos picos… 

Aquela imagem da Belinha, atenta e 
carinhosa, a tirar um pico de ouriço 
de um dedo do Paulo, ficou-me a 
bailar cá dentro. Volta e meia o rapaz 
rondava-me a queixar-se que lhe dói 
ali. E mostrava o dedo: — Já tem 
amarelo. Olha, aqui. Vês? Tira o 
pico. Eu olhava, mas os meus olhos 
já não estão muito a fim para certas 
operações dessa natureza. — Isso 
passa. Não parece nada de grave. Se 
não, amanhã vamos ao enfermeiro.

Belinha saía da cozinha para ver o 
forno, de volta do qual andava o snr. 
João para, naquele sábado, juntos 
«fazer um almocinho diferente para 
os rapazes». — Nós levámos tudo. 
Vai ser um assado de coxas de frango 
com batatas e um arrozinho de forno 
a lenha!… Expectantes, a ver o que 
aqueles senhores lhes trariam de 
novo, os rapazes iam fazendo as suas 
tarefas, mas volta e meia rondavam 
ao largo a ver. Quando o Paulo apa-
rece a mostrar o pico, logo o Nána 
apresenta um alfinete de bebé, muito 
indicado para estas operações, à boa 
maneira dantes.

BEIRE  –  A arte de tirar «picos»… Um admirador

— A Belinha sabe tirar picos?!… 
— Sorriu e foi ver. Pegou no alfinete, 
puxou o rapaz ao lado e, em poucos 
segundos, sacou o pico. Paulo Jorge 
correu para mim, aliviado, a entregar 
o alfinete. — Já tá, olha! Agora não 
pica… E logo agradecido, corre atrás 
de senhora a dizer: — Merece um bei-
jinho, merece um beijinho. Belinha 
sorri de novo, agradecida também. 
Entretanto, esperávamos o avanço 
do tal almoço especial, oferecido por 
uns senhores que vieram da Maia…

Em momentos de só e de silêncio, 
sempre difíceis de encontrar aqui, se 
eles nos sentem por perto, fico-me a 
ruminar. De volta de outros tantos 
“picos” que abundam nesta Casa. 
Aqui e lá em cima, no Calvário. Penso 
nas histórias de cada um que, um a um 
vou conhecendo. Revivo o rondar de 
tempos que, volta e meia, andam atrás 
de mim a queixar-se. — Dói-me a bar-
riga, a perna, o pé; tenho comichão 
com borbulhas aqui; dói-me a gar-
ganta; põe a mão aqui, olha; dói-me 
e dói-me e dói-me… Nem sempre sei 
ainda distinguir bem um mero pedido 
de atenção (e aí vai o placebo a ver se 
te calas,) ou uma necessidade real de 

algum remédio… Sei ainda que todo 
ser humano, para viver minimamente 
equilibrado, precisa de uma média 
de três horas por dia de atenção. E 
sei mais, que o difícil, nestes casos, 
é acertar na medida certa, ignorar/ 
/fugir é «pecar por defeito», alimentar 
carências afetivas é impedir o desen-
volvimento, é permitir criancices 
que a todos prejudicam. Fácil é pôr 
o rótulo de que é só para chamar a 
atenção… Pois! E o diagonóstico, por 
si só, algum dia curou alguém?!…

Hoje, nesta manhã de Outono, 
o sol todo se derrete sobre a velha, 
mas cada vez mais formosa, Quinta 
da Torre, aqui em Beire. Há sessenta 
anos, foi aqui que Pai Américo 
sonhou um lugar digno para o mor-
rer daqueles a quem foi recusada a 
dignidade no viver. Pai Américo 
sonhou. E empurrou o Pe. Baptista 
para que realizasse este “milagre” 
que hoje é Beire e Calvário. Tudo à  
minha volta sorri. Até os cólios que, 
já em flor de paixão, brotam da terra 
que parecia estéril.

Sinto-me de coração agradecido, 
porque já não consigo dizer toda a 
lista de “picos” que por aqui já se 
foram tirando muito menos as dores 
que por aqui já foram aliviadas. Deus 
louvado.  q

CONFERÊNCIA DE S. 
FRANCISCO DE ASSIS — Já 
no passeio, fora do átrio da igreja, 
um jovem de bicicleta estende a 
mão e alguém lhe dá uma moeda, 
olha e pergunta: — Não tem 
maior? — Monta a bicicleta e 
segue. Os presentes olham-no 
mudos. Olhei para a folhinha que 
me tinha sido distribuída, à saída 
da Missa, e não resisto em a par-
tilhar convosco.

«“No coração de Deus, os 
pobres ocupam lugar preferen-
cial, tanto que até Ele mesmo 
Se fez pobre”, (2 Cor 8,9). Deus 
“manifesta a sua misericórdia 
antes de mais aos pobres”. Esta 
preferência divina tem conse-
quências na vida de fé de todos 
os cristãos, chamados a possu-
írem “os mesmos sentimentos 
que estão em Cristo Jesus”, (Fil 
2,5). Por isso, desejo uma igreja 
pobre para os pobres. Estes têm 
muito para nos ensinar. Além 
de participar do sensus fidei 
[sentido da fé], nas suas próprias 
dores conhecem Cristo sofredor. 
É necessário que todos nos dei-
xemos evangelizar por eles. A 

LAR  DO  PORTO Adelaide e José Alves

nova evangelização é um convite 
a reconhecer a força salvífica 
das suas vidas, e a colocá-los 
no centro do caminho da Igreja. 
Somos chamados a descobrir 
Cristo neles: não só a emprestar-
lhes a nossa voz nas suas causas, 
mas também a ser seus amigos, 
a escutá-los, a compreendê-los e 
a acolher a misteriosa sabedoria 
que Deus nos quer comunicar 
através deles.»

Serviu-nos de reflexão, o jovem 
e o texto desta folhinha.

CAMPANHA TENHO O 
SEU POBRE — D. Helena, de 
Lisboa, sempre presente, quatro-
centos euros. Jorge S. T. Almeida, 
vinte cinco euros. D. Carminda 
Coelho, cinquenta euros. Mais, 
sessenta euros, da D. M. Inês G. 
Silva.

Em nome de todos aqueles que 
ajudais o muito obrigado.  q

A OVELHA PERDIDA — «Quem de vós, que possua cem ove-
lhas e tenha perdido uma delas, não deixa as outras noventa e nove 
no deserto, para ir à procura da que anda perdida, até a encontrar?» 
(Lucas, 15, 4). Deus quer-nos a todos de igual modo e, por isso, nós 
devemos fazer o mesmo para com os nossos semelhantes. Muitas 
vezes os casos de que as nossas Conferências cuidam são os de «ove-
lhas perdidas». Alguns andam tão “perdidos” na sua incapacidade 
de darem um bom rumo à sua vida e à dos seus que o que fazemos 
por eles é um grão de areia e parece que não serve para nada, mas 
não podemos desistir. Outros andam tão perdidos nessa incapaci-
dade de darem um bom rumo à sua vida que, também, nós andamos 
“perdidos” sobre o que fazer e como fazer para ajudar. Outros ainda, 
fazem-nos perder a paciência. Temos destes casos todos na nossa 
Conferência. Também já foi assim no passado e provavelmente 
continuará a ser assim no futuro. Nas outras Conferências, também, 
certamente se passa o mesmo.

Destes e doutros casos do género, não podemos desistir. Claro 
que ajudar aqui, às vezes, pode e deve ser aparentemente “desistir”, 
ou seja, dar a pessoas nesta situação a aparência de que nós nos 
vamos embora sem lhes darmos aquilo que elas querem e que acham 
que nós lhes deveríamos dar. Este “desistir”, no entanto, não poderá 
ser deixá-las entregues à sua sorte, sem o olhar preocupado e vigi-
lante que Deus tem sobre todas as suas criaturas e que nós também 
deveremos ter para com os nossos semelhantes que se perdem nessa 
incapacidade de darem um bom rumo à sua vida.

Que Deus nos ajude a sermos perseverantes neste trabalho e a 
não nos prendermos só com o que é mais fácil de resolver.  q

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

PENSAMENTO Pai Américo

A verdadeira hierarquia não destrói a igualdade baseada, 
como é, na identidade do ser. As categorias do Universo 
dão beleza ao mundo, como as sociais dariam justiça aos 
homens, se estes se não afastassem e tomasse cada um o 
seu lugar. «Já não há gregos, nem romanos nem escravos 
nem livres nem ricos nem pobres; mas todos somos um, ali-
mentados por um mesmo pão» — ensina o Apóstolo.

in Pão dos Pobres, 3.° vol., p 97
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SETÚBAL Padre Acílio

Magnífica iniciativa

OS trabalhadores e as trabalhadeiras do McDonald do distrito 
 elegeram, este ano, a Casa do Gaiato de Setúbal como 

alvo da sua benemerência para celebrarem o dia do fundador da 
Empresa.

Após algumas visitas e conversas resolveram melhorar o con-
forto da Casa Mãe e Casa Quatro. 

Compraram colchas novas para a cama dos mais pequeninos, 
os habitantes desta Casa e melhoraram o sótão onde eles brincam, 
vêem televisão ou simplesmente lêem.

O sótão com uma escada antiga, feita de madeira tratada com 
paus das linhas telefónicas a suportar, é enriquecido com uma es-
pessa balaustrada lindíssima que serve também de amparo, é um 
espaço grande, silencioso e belo que agora ficou um primor com 
os sofás de cor escolhida a condizer muito bem uns com os outros, 
ilustrados ainda com almofadas de várias cores, formando um con-
junto de beleza admirável.

Como faz bem aos nossos meninos rodeá-los de coisas belas.
— Ah!, padacílo o nosso sótão está bué lindo! — Dizia-me o 

Fernando, expressando o seu contentamento.
Alindaram com o mesmo bom gosto a sala do convívio e tele-

visão dos mais velhos, retirando os sofás coçados e sujos, trocando- 
-os por novos e muito agradáveis com almofadas de diversas cores 
fazendo um conjunto maravilhoso.

Que eles a estimem, dêem graças ao Senhor por este dom 
sublime deparado por Ele através de pessoas tão generosos e com-
petentes.

Feira da Ladra

LIONS Clube de Setúbal realizou na data costumada, fim de 
 Outubro e um de Novembro a trigésima primeira feira a que 

deu o nome de feira de quinquilharias, antiguidades e agasalho.
Admiro este grupo de amigos que não desanimam nas suas 

iniciativas.
Durante muitos anos esta acção era única na cidade.
Agora, toda a gente faz feira disto e daquilo, quase todos os 

fins-de-semana, ao ar livre, na larga avenida Luísa Todi e o original 
tornou-se vulgar, a concorrência aumentou e a freguesia diminuiu. 
O que não fraquejou foi a força dos companheiros do Lions Clube 
de Setúbal. 

Fico com a impressão que o dinheiro arranjado que me costu-
mam entregar pelo Natal, sai quase todo dos seus bolsos.

Bem-hajam Amigas, Amigos e Companheiros!

Bezerrinhos

NO sábado passado nasceram quatro. Um par de uma vaca só 
 e outros dois cada um de sua mãe. 

O Fernando veio comunicar-me que durante o mês de Novem-
bro irão nascer mais dezasseis.

O que era uma novidade despertadora da nossa atenção e uma 
chamada para ir ver a nova cria tornou-se uma rotina a que já não 
ligamos tanto.

Os vaqueiros trazem felizes, sempre a notícia: — Já temos mais 
uma vaquinha ou um bezerrinho.

Como os animais, enquanto pequenos precisam de apanhar sol, 
temos de arranjar mais barracas para os pôr no campo, protegidos 
do frio e da chuva, durante a noite. A cada cria compete um pe-
queno abrigo onde ela se prende o qual suporta quatro pequenos 
arcos de ferro, onde se enfiam os baldes para lhes despejar o leite 
e a água uma pequena manjedoura para suportar a palha que vão 
debicando.

As nossas vacas deveriam ser o nosso sustento se o leite e a 
carne fossem pagos a preço justo.  q

NO dia 23 de Outubro, pelas 
 19 horas, na Universidade 

Católica Portuguesa — Centro 
Regional do Porto (Pólo da 
Foz), foram lançados dois novos 
livros que vieram enriquecer a 
bibliografia activa e passiva do 
nosso Padre (Pai) Américo, pre-
cisamente quando se celebravam 
128 anos do seu nascimento, 
cujo nome foi uma homenagem 
significativa, na pia baptismal de 
Galegos (Penafiel), ao Bispo do 
Porto de então, o ilustre Cardeal 
D. Américo, que tinha o Seminá-
rio no seu coração.

Está em curso a Causa de Beati-
ficação do Padre Américo, Servo 
de Deus e amigo dos pobres, na 
Congregação para as Causas dos 
Santos, por iniciativa da Diocese 
do Porto, onde partiu a 16 de 
Julho de 1956, no Hospital Geral 
de Santo António. A Positio sobre 
a sua vida, virtudes e fama de 
santidade, foi entregue em 2004, 
aguardando-se o veredicto. 

Daí a pertinência destas publi-
cações e de outras que têm sido 
lançadas, nomeadamente da nossa 
Editorial, para um melhor conhe-
cimento e divulgação da sua vida 
e obra, em especial os seus muitos 
escritos, onde se manifesta um 
Padre precursor do II Concílio 
do Vaticano, como Recoveiro 
dos pobres, que estendeu o seu 
ardor ao Povo de Deus, pessoas 
de boa vontade e descrentes, em 
tempos difíceis, antes e depois da 
II Guerra Mundial.

Não restam dúvidas sobre o 
lugar que merece nas Letras por-
tuguesas, negligenciado nos livros 
escolares e nas histórias da litera-
tura, a quem lê as suas páginas, 

desde as suas primícias literárias 
no Seminário de Coimbra, pas-
sando pelas crónicas no Correio 
de Coimbra até ao seu diário de 
vida no famoso jornal O Gaiato, 
que passou a correr o mundo 
desde 1944. De facto, foi mesmo 
um verdadeiro e grande artista da 
palavra, directo na frase, embebida 
na Escritura, pois alimentou-se 
diariamente da Palavra, nomeada-
mente do Novo Testamento.

Neste âmbito, reveste-se de 
peculiar importância ter sido 
dado à estampa o livro Padre 
Américo: Frei Junípero no Lume 
Novo, reunindo em volume a sua 
colaboração (já publicada na 
rubrica Facetas de uma Vida, 
do nosso jornal) na revista Lume 
Novo, dos alunos do Seminário 
de Coimbra, desde o n.º 1 (8 de 
Dezembro de 1926) ao n.º 13 
(Junho de 1930), sobre o pseudó-
nimo franciscano Frei Junípero 
e com belas ilustrações do con-
discípulo António Nunes Pereira. 
Assim, também respigado e 
confrontado com o original, vêm 
a lume mais de vinte trechos com 
beleza literária e até cariz auto-
biográfico, onde se revela já um 
fecundo e grande autor cristão: O 
escritor não diz só o que escreve, 
diz também o que é. Ler o Padre 
Américo com olhos de ler, para 
levantar os prostrados, é um 
mergulho profundo na prática do 
Evangelho, ao encontro de rostos 
desfigurados e também de pobres 
e gaiatos felizes, que amparou(a) 
e ajudou(a) a promover, vivendo 
assim até à Cruz, como homem 
de dores. É tão lindo este seu 
sonho real: Também gostava de 
ser assim um livro aberto […] 

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

Dois novos livros de/sobre Pai Américo
só com duas folhas; uma em 
branco, aonde Deus escreve; 
outra escrita aonde o povo lê. 

A segunda colectânea de tex-
tos, intitulada Raízes do Tempo: 
À volta de Padre Américo, tem 
a particularidade de desvendar 
várias conversas aos Bispos 
D. Eurico Dias Nogueira e D. 
António Marcelino, para além de 
encontros com dois Padres da Rua, 
Padre Carlos e Padre Baptista, 
que privaram proximamente com 
Pai Américo, nos últimos anos da 
sua vida terrena, e depois ficaram 
ao leme (servindo), em Paço de 
Sousa e no Calvário, explicando 
melhor esses anos sem (com) a 
presença do fundador e amigo, 
também de horas de dor. É sig-
nificativa a dedicatória e ainda a 
explicação do organizador/autor, 
que é de felicitar, Dr. Henrique 
Manuel Pereira, Professor na 
Escola das Artes da UCP (Porto): 
Onde os olhos do homem não 
divisavam qualquer rasto, Padre 
Américo viu a incandescência 
duma Assinatura que não mais 
parou de proclamar.

A apresentação esteve ao cui-
dado da Dr.ª Mónica Duque, Vice- 
-Presidente da Católica-Porto, do 
Prof. F. Carvalho Guerra e do Dr. 
Vítor Teixeira. Com belo arranjo 
gráfico, são edições Tenacitas/ 
/Alforria, com a contribuição 
económica de um Padre da Dio-
cese de Coimbra.

No dia 11 de Novembro, 
quarta-feira, pelas 21 horas, terão 
nova apresentação no Seminário 
Maior de Coimbra, onde final-
mente foi admitido há 90 anos e 
ordenado de Presbítero, daí a sua 
assinatura: Padre Américo!  q

Continuação  da  página  1

5. Os autores dos 15 trabalhos editados em livro 
ficam com a liberdade de dispor dos respectivos 
direitos autorais para as possíveis edições subse-
quentes, uma vez esgotada a primeira, e no caso de 
a Modo de Ler não desejar reeditá-la, nas condições 
habituais.

CONTITUIÇÃO DO JÚRI

6. O Júri será constituído por:
Padre Júlio Pereira (Director da Casa do Gaiato)
Prof.ª Doutora Isabel Ponce de Leão, Professora da 
Universidade Fernando Pessoa
Dr. Fernando de Almeida, professor da Universi-
dade Lusíada
Dr. Gil Moreira dos Santos, advogado e professor da 
Universidade Portucalense
Prof. Doutor Luís Fernandes, professor da Faculdade 
de Psicologia e Ciências da Educação da Universi-
dade do Porto
Um representante da Editora Modo de Ler

PUBLICITAÇÃO E ENTREGA DO PRÉMIO

7. Os trabalhos premiados serão anunciados em 31 
de Maio de 2016, e serão divulgados pela Comuni-
cação Social.
8. A obra que reunirá os textos distinguidos será 
publicada em 16 de Julho de 2016, data em que se 

Prémio Padre Américo
lembram os 60 anos da morte do Padre Américo, 
sendo objecto de uma apresentação pública, no 
Porto, em lugar a designar, com a presença dos pre-
miados. Nessa altura serão entregues os respectivos 
Prémios.
9. Os prémios poderão não ser atribuídos caso o Júri 
considere, por maioria, que os trabalhos apresenta-
dos a concurso não têm a qualidade exigida.

OMISSÕES DO REGULAMENTO

10. As questões omissas neste regulamento serão 
resolvidas pelo Júri e delas não haverá recurso.  q

Continuação  da  página  1

foram descortinando e amadurecendo a sua 
vocação. Foram oprimidos? Foram humilhados? 
Não! Aprenderam as coisas como quem brinca. 
Aqui, em Moçambique, até cantam e dançam 
ao lavar a loiça. Contrariá-los por isso? Basta 
o barulho, quando os pratos caem ao chão. E 
assim vão ganhando alicerces para o seu futuro. 
Se estivéssemos sujeitos a fiscais e defensores 
dos meninos, teríamos de fechar as portas, mas 
nunca dobrar-nos a outros critérios, por mais 
científicos que pareçam.  q

MOÇAMBIQUE
Padre Zé Maria
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HOJE tenho uma notícia feliz para dar aos meus amigos: A Janete 
 — aquela mãe de cinco filhos a que me referi no último Jornal, 

cujo marido foi preso — já não está viúva como lhe chamou aquele 
senhor que escreveu ao Provedor da Justiça e cuja exposição publiquei 
no último Gaiato.

Sem que ela esperasse, nem ele, o marido foi liberto e saiu da 
cadeia.

Terá sido por força da Provedoria da Justiça?
Não sabemos. Talvez. É sempre bom escrever, confiar que há 

homens bons, amantes da verdade em todas as áreas da vida.
A mulher vinha deslumbrada de alegria a comunicar-me a boa 

nova. — Olhe padre agora já podemos ligar a água. Faço-o em nome 
dele. Ou melhor é ele quem a vai requisitar.

Lembro que ela havia saído de uma casa de onde não dera baixa da 
água e o novo morador nunca pagou, ficando ela com enorme dívida e 
impossibilitada de requisitar em seu nome outro contador.

— Ele vai arranjar trabalho na Setenave. Tem lá amigos e traba-
lhou lá algum tempo.

A Janete parecia outra pessoa. Já os seus olhos brilhavam. Havia 
desaparecido a tristeza que a esmagara. A vida, apesar das dificuldades 
já lhe sorria.

Paguei-lhe dois meses de renda e prometi ajudar o marido na aqui-
sição da carta para guiar. Também eu aliviei.

]  ]  ]

Outra boa nova é a situação da Milene – Aquela senhora com quatro 
filhos que vivia num quatro da sogra e as crianças, todos juntos. Após 
o telhado e as canalizações a sua casinha está quase pronta. Comprei 
o material e empreitei a obra por 1400€. Falta pintar, mas já tenho 
alguma tinta, pôr portas interiores e duas janelas grandes de alumínio 
pois as aberturas só têm as persianas.

Há dias, quando fiscalizava a obra, antes de entrar com algum valor 
monetário ao empreiteiro, senti dentro de casa um certo desconforto.

— Mas parece que a casa está húmida. Não me sinto bem cá den-
tro —, disse para o pedreiro.

— Então? Já viu que a sala não tem janelas? É só as persianas.
Não tinha reparado. Tenho que mandar pôr as janelas de vidro 

que ainda tem os ares de alumínio acastanhado pegados ao vão das 
aberturas pois elas voaram na mão dos ladrões quando a casa estava 
abandonada. 

Vou também comprar as portas interiores com as respectivas 
fechaduras e dobradiças, uma para cada quarto e outra para a casa de 
banho.

Parece-me que o problema habitacional desta família ficará assim 
resolvido para sempre. 

Frente à vivenda, há um pequeno quintal que eles tinham pensado 
cimentar e já haviam coberto com entulho das obras. Pedi-lhes que reti-
rassem a caliça e os pedregulhos e aproveitassem o espaço para uma 
pequenina horta semeando salsa e coentros, ervilhas e favas e plantas-
sem alguma hortaliça para terem à mão com o que melhorarem a sopa e 
darem às crianças o gosto de criarem alguns dos seus alimentos.

A horta é pequena, mas dá para se entreterem e gozarem o fruto 
do seu trabalho.  q

PATRIMÓNIO  DOS  POBRES Padre Acílio

HÁ um grupo humano, de 
 grande valor social, que 

nasceu para ajudar a resolver os 
problemas graves que afligem 
o Bairro vizinho, com muita 
população. Foi uma iniciativa 
admirável. Doutra forma, o sofri-
mento das camadas sociais mais 
vulneráveis não teria o remédio 
adequado. Este grupo, nascido da 
iniciativa da equipa de jovens per-
tencentes ao Movimento Leigos 
Para o Desenvolvimento, é for-
mado por elementos voluntários 
da própria comunidade local. A 
sua atenção está concentrada nas 
crianças necessitadas de ajuda, 
nos doentes que necessitam de 
apoio e noutras áreas sociais. É 
um caminho maravilhoso que vai 
ao encontro dos problemas mais 
aflitivos da população. Quem dera 

existissem, em cada comunidade 
humana, iniciativas deste género. 
É na própria comunidade, com as 
suas iniciativas, que os problemas 
mais comuns encontram a devida 
solução. A equipa responsável, 
devidamente organizada, procura 
os meios necessários para ir ao 
encontro das necessidades prio-
ritárias. Há um espaço reservado 
para as crianças, durante o dia, 
ajudando-as a frequentar a escola. 
Os doentes, em situação precária, 
são acompanhados ao Centro 
Médico. Outras situações, de 
igual modo, são acompanhadas. 
O trabalho do grupo de jovens 
Leigos Para o Desenvolvimento 
é um verdadeiro tesouro social. 
Lançam a semente e confiam a 
responsabilidade de a manter 
activa aos elementos escolhidos, 

voluntários, da comunidade local. 
Deste modo, quando estiverem 
ausentes, o trabalho continua. 
Esta é uma vertente muito impor-
tante da sua actividade.

Cada um de nós, de acordo 
com o lugar que ocupa na socie-
dade, tem a missão de fazer o 
possível para ajudar a resolver os 
problemas sociais. Todos temos 
de reformar o nosso coração, 
de olhos postos no trabalho que 
podemos realizar para o bem dos 
que mais necessitam. A nossa 
Casa do Gaiato de Benguela 
depende das ajudas financeiras, 
e outras, dos corações amigos e 
cheios de misericórdia. Conti-
nuamos a caminhar com muita 
esperança, ao encontro dos filhos 
abandonados que batem cons-
tantemente à nossa porta. Deste 
modo, queremos edificar, junta-
mente convosco, um mundo mais 
justo, mais humano. Ao escrever 
estas Notas, fui interrompido. 
Neste momento, um grupo de 
Senhoras, vindas de Luanda, para 

BENGUELA Padre Manuel António

Gestos de generosidade

Perigo moral
A era das novas tecnologias 

apresenta-se como um 
período glorioso da afirmação 
suprema da inteligência humana. 
A aspiração do homem tende cada 
vez mais a dominar a natureza, 
explorando o quanto foi criado 
para proveito próprio. De mãos 
dadas, juntaram-se novos hábitos 
e costumes que se instalaram 
no seio das famílias e de outros 
agentes de socialização. Muitas 
famílias não estavam preparadas 
para entrar na onda explosiva da 
chamada “Nova Era”, caracteri-
zada pela inteligência artificial. 
Que na maior parte das vezes 
ofusca a inteligência emocional 
tão prestimosa para as relações 
entre as pessoas. Por portas ou 
janelas a globalização entra em 
nossas casas e semeia o quanto 
pode conforme a disposição de 
acolhimento que encontra.

A tecnologia, revela a inteli-
gência, a criatividade, o poder 
do ser humano, mas quando é 
desordenada provoca a corrida 
ao lucro, e a exclusão social, de 
quantos não a possuem. Eis a 
morte das relações humanas, os 
filhos necessitam de ser tratados 
com linguagem humana, que seja 

VINDE  VER! Padre Quim

capaz de penetrar nos seus cora-
ções.

O santo Padre, Papa Fran-
cisco, na sua mais recente Carta 
Encíclica “Laudato Si”, abordou 
com profundidade a questão do 
cuidado a ter com a nossa casa 
comum. Não sei se há hoje a 
consciência de que o planeta terra 
é a casa de todos, e que por todos 
deve ser cuidada. Nada deste 
mundo nos é indiferente: tudo 
está em relação.

O suor que se derrama no solo 
pelo trabalho diário, é promessa 
de colheita abundante. Os nossos 
rapazes andam a cuidar do que é 
seu, a pensar nos que hão-de vir a 
constituir os futuros habitantes da 
Casa. Se essa consciência se cor-
romper será a hora do egoísmo, 
de pensar só no hoje, sofrer por 
antecipação com medo de viver 
o amanhã. Alguns maiores vêem 
falar da possibilidade da distri-
buição dos terrenos que não estão 
a servir para a agricultura. É o 
sonho da casa própria com cha-
ves próprias. A resposta é simples 
e natural, sem rodeios, sem falsas 
promessas, não podemos agradar 
hoje a uma minoria, prejudicando 
o património que é dos que hoje 

estão e será com toda a justiça 
daqueles que hão-de vir. O Mes-
tre não iludiu os seus discípulos. 
Foi sempre muito claro para com 
quem O quisesse seguir. É neces-
sário desenvolver no rapaz a auto-
estima, a protecção da emoção, a 
capacidade de trabalhar perdas e 
frustrações, de filtrar estímulos, 
de dialogar e de ouvir. Quisera 
que tivéssemos capacidade para 
trilhar mais este desafio, “casa 
com chave própria para o rapaz”. 
Agora nem há possibilidades de 
empregos, anda tudo com a marca 
da crise económica. A crise não 
tem nada de especial, a maioria 
dos filhos desta terra estiveram 
já debaixo da crise, antes dela ser 
anunciada. A crise é mãe da espe-
culação. A crise é o medo de vir 
a faltar amanhã, aquilo que temos 
hoje. Quem não acumula vive o 
presente sem temer o futuro.

Continuando a folhear o 
manual levei algum tempo com 
os olhos presos no veredicto: «Se 
destruirmos a criação, a criação 
nos destruirá». São Francisco 
de Assis nos deixou grande 
exemplo: de contemplação, de 
humildade, de respeito, de senso 
de fraternidade, de harmonia, de 
não-violência, e sobriedade. Cada 
criatura do planeta traz uma 
mensagem e vive em HARMO-
NIA com as demais criaturas… 
A natureza é um BEM COMUM, 
dom de Deus!  q

visitar as Irmãs Monjas, vizinhas 
da nossa Casa do Gaiato, puseram 
um donativo muito generoso, em 
nossas mãos. Deste modo, quise-
ram ajudar estes filhos que tinham 
sido abandonados. Constituem 
um grupo chamado “Caravana 
da Misericórdia”. São mulheres 
de coração verdadeiramente 
materno, cheio de misericórdia 
e ternura. Acontecem gestos 
semelhantes, noutras ocasiões, 
de corações femininos. Quem 
dera o amor de misericórdia seja 
a alma das nossas vidas! Quem 
dera cada um de nós faça parte da 
“Caravana da Misericórdia”!

Aproxima-se o fim do ano 
lectivo. O resultado do trabalho 
escolar tem uma importância 
fundamental na vida presente e 
futura dos filhos. Daí nasce uma 
ocupação redobrada no acompa-
nhamento dos nossos rapazes. 
Como acontece noutras situações, 
alguns dos filhos não tiveram o 
aproveitamento que podiam e 
deviam ter. Por isso, nesta fase, 
os esforços de recuperação, den-
tro do possível, são redobrados. 

São filhos que necessitam dum 
bom alicerce humano para ter um 
futuro digno. Qual seria a sorte 
da maior parte destes filhos sem 
a Casa do Gaiato? Por isso, deveis 
senti-los, também, como parte da 
vossa vida. Quem dera! Neste 
dia, 2 de Novembro, celebramos 
a memória dos que já morreram. 
Estivemos, esta manhã, no cemi-
tério da cidade de Benguela, onde 
foram sepultados, há vários anos 
passados, filhos desta nossa Casa 
do Gaiato. É salutar manter vivo 
este amor de comunhão familiar. 
Lembrámos, também, todos 
aqueles que não têm ninguém a 
recordá-los.

Quando vossos olhos poisarem 
nestas Notas, aconteceu a cele-
bração da festa dos 40 anos da 
Independência da nossa querida 
Angola, em 11 de Novembro. 
Fazemos votos para que se 
transforme na Casa de Família 
dos seus filhos, onde o amor e a 
justiça façam reinar a paz. Que 
a “Caravana da Misericórdia” 
cresça com a adesão de todos os 
corações generosos.  q

Escola da Casa do Gaiato de Benguela


