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MALANJE Padre Rafael

APARECEU um carro e dei- 
 xou-o em frente da Capela, 

tem 11 anos apenas. O condutor 
disse a um dos rapazes que estava 
cansado de andar de um lado para 
o outro com a criança e lhe dis-
seram para o deixar na Casa do 
Gaiato. O seu retrato era o de um 
autêntico comandante da rua. O 
seu modo de falar, a sua camisa 
cheia de buracos, os calções curtos 
e sujos… Perguntámos-lhe sobre a 
sua história:

«Sou de Luanda. Fui acolhido 
por um senhor, junto com outros. 
Quando percebemos que nos que-
riam raptar, metendo-nos numa 
furgoneta, os outros conseguiram 
fugir, eu não. Durante a viagem 
fiz-me simpático, para que confias-
sem em mim. Quando chegámos 
aqui (Malanje), enquanto compra-

vam mantimentos, consegui fugir. 
Como não sabia onde estava, um 
senhor a quem perguntei, sentiu 
pena de mim e levou-me, no seu 
carro, à polícia. Disseram que não 
podiam ficar comigo e mandaram-
-me para aqui. O senhor disse que 
esta era uma casa de Rapazes e 
deixou-me ficar.»

Na manhã seguinte preparámo- 
-nos para resolver o seu caso junto 
da assistente social. Tirámos-lhe 
fotografias para fazer circular pelos 
meios de comunicação e tentar des-
cobrir a sua família, em Luanda. 
Por agora, pediram-nos que ficasse 
connosco. Seu nome é Samuel.

O tráfico de crianças é uma rea-
lidade em Angola. De facto, há um 
programa, todas as semanas, onde 
se emitem dezenas de fotografias 
de crianças desaparecidas. A quan-

tidade de rapazes que nós encon-
tramos a vaguear pelas cidades, 
contam-se pelas centenas. Os moti-
vos: Ganhar dinheiro para sobre-
viver ou entregar aos familiares; 
rejeitado pela família, por ser filho 
dum casamento anterior, não têm 
condições para frequentar a escola. 
A rua vai-os educando em hábitos, 
modos de comportamento… Vão-
-se convertendo em filhos da rua.

Os padres da Rua são chamados a 
recolher estes desprotegidos: sejam 
crianças, jovens, adultos, velhos; 
não importa se estão presos pela 
delinquência, o tráfico, as drogas, 
a doença, a pobreza. Os padres da 
Rua não podem deixar de sair e 
estar em contacto com a realidade 
dos marginalizados e serem arautos 
destas situações. A Obra da Rua foi 
criada e existe para isto…  q

Faz o mesmo e viverás…

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

PEÇO perdão aos meus leitores e amigos, pois este Património é 
 dedicado à Casa do Gaiato de Moçambique a qual visitei e onde 

vivi oito dias inteiros.
O coração pedia-me e eu não resisti. Com a pequena pensão que 

o Estado atribui à minha pessoa, comprei um bilhete de ida e volta, e 
mais sementes de várias plantas hortícolas, remédios para os rapazes, 
medicamentos veterinários para o gado daquela Casa e parti ansioso.

Esperava-me, no aeroporto de Maputo, a Irmã Quitéria com um 
rapaz, para me levarem as pesadas malas.

Prevendo dificuldades na alfândega aeroportuária, pedi à Irmã 
que viesse ao meu encontro e foi o que nos valeu, se não tudo ficaria lá. 
Com o choro dela e o meu, conseguimos vencer a zelosa engenheira, a 
qual, por esta vez, deixou entrar em Moçambique os produtos que eu 
ofertava aos seus pobres.

Os últimos anos em que o Padre José Maria se acolheu na nossa 
Casa, criou-nos relações afectivas muito profundas. Esta era a sua 
morada em Portugal e a sua família Gaiata.

Ninguém consegue vencer o amor quando ele é genuíno.
Não me foi possível participar no seu concorrido e solene funeral. 
Acompanhei todos os acontecimentos no altar de Deus, onde faze-

mos encontro, mas devorava-me uma enorme necessidade de confortar 
os rapazes, a mamã Quitéria e todos os que com ela colaboram na 
continuação da Obra e no bem-fazer abundante às desprezadas popu-
lações mais próximas.

O primeiro espectáculo que me encheu a alma e o coração, foi 
ver a enorme sala de jantar, com mesas redondas, rodeadas de rapa-
zes pequeninos médios e grandes, sentados em cadeiras e mochos de 
madeira, em ordem e pouco palradores a comer o farto e variado ali-
mento embora predominando o arroz e a farinha de milho, cobertos 
de molho de feijoada, apetitosa, com hortaliça pimentos e piripiri, mas 
sempre acompanhada de salada de alface, tomate, cenoura e cebola.

Continua  na  página  3

NO dia em que pela primeira vez vi a luz deste 
 mundo, outra Luz iluminava, nesses dias, os seus 

caminhos. Nesse dia de 1957, começava a contagem 
do meu tempo de vida nesta terra, e, para si, era o início 
de um novo tempo, de um novo mundo, como construtor 
de uma Obra Nova alicerçada na palavra e no conheci-
mento pessoal de Pai Américo: «Se é difícil ao incurável 
não ter onde viva, quanto mais desesperado não ter sítio 
onde morrer?!»

Era o Calvário que vinha à luz, na mesma Caridade 
com que Cristo Se entregou ao Seu, para acolher os 
rejeitados mais repelentes que esta humanidade ia 
formando e enjeitando.

A Palavra de Cristo, Luz do mundo e de toda a Obra 
saída das mãos de Pai Américo, guiou o seu pensa-
mento ao longo destes 60 anos, que posso contar 
pelos da minha idade.

Lembro-me que, quando era pequeno, a polícia per-
seguia quem andava descalço nas ruas, e eu por vezes 
andava e gostava de andar assim. 

Lembro-me que, na minha cidade, havia muitas ruelas 
e vielas, ilhas de casas que delas ramificavam, mesmo 
bem perto da casa onde eu habitava. Eram casinhas 
pequenas, e sempre me senti bem nelas porque ali 
viviam os meus companheiros de escola, da bola e das 
brincadeiras na rua.

Lembro-me de ir à aldeia, levado por comboios a 
carvão, onde ia muito contristado por não poder asso-
mar à janela devido ao fumo e à fuligem que passa-
vam; ou então no carro de pessoa amiga, que numa 
vez ou noutra, desarranjava pelo caminho, alongando 
em várias horas o tempo da viagem.

Lembro-me do multiplicar de horas de trabalho e 
do esforço de poupança para a construção da nossa 
casa, e da necessidade de escolher os materiais mais 
simples e a estrutura mais económica.

Sim, foi nesses dias e anos que o Padre Baptista 
começou a correr Portugal de lés-a-lés, ora procurando 

DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

Carta aberta ao nosso querido Padre Baptista
o dinheiro para entregar o salário nas mãos de cente-
nas de operários que iam construindo os edifícios do 
Calvário, ora visitando os tugúrios mais inóspitos, onde 
vegetavam seres humanos tidos pela sociedade como 
lixo desprezível. Só alguns eram tocados na sua sensi-
bilidade ou fé pelos casos que conheciam, e faziam-lhe 
chegar esses gritos lancinantes no silêncio.

E o Padre Baptista ia, no seu carrito, alheio ao natu-
ralmente desagradável que os seus olhos viam, as suas 
mãos pegavam, o seu nariz, irrecusavelmente, absorvia 
do ar pestilento, e via no objecto da sua procura, um 
Cristo a dar-se-lhe, inteirinho, que o senhor acolhia com 
todos os seus sentidos naturais e sobrenaturais, dando 
graças!

E depois?! Tantos trabalhos e canseiras, tanto estudo 
e reflexão, tudo resultante do seu amor e compaixão 
por centenas de Cristos que transportou ao seu colo 
e acompanhou até ao último suspiro no Calvário. E, 
entregue a vida, providenciou no meio de grandes 
dores, um túmulo que os acolhesse até ao dia da res-
surreição.

Mas, e agora? Dizem que o senhor não pode tratar 
de Cristo. Só profissionais e técnicos o podem fazer. 
Eles congelaram Cristo. Afastaram Cristo dos que 
sofrem. Fizeram-n’O uma peça de museu. Já diziam isso 
a Pai Américo, mas ele respondia-lhes que só estava a 
remediar! E o senhor Padre Baptista deu remédio para 
o corpo e para a alma a centenas, e a milhares matou 
a fome pelo exemplo da sua vida.

Querido Padre Baptista: aqueles que crucificaram o 
seu e nosso Cristo, iludindo-se e iludindo maldosamente 
num aparente bem, são os mesmos que lhe têm multi-
plicado as dores do seu Calvário e no seu Calvário, tal 
como a Cristo, onde até sacerdotes concordam com o 
castigo.

Caro Padre Baptista: o senhor é único, já o havia dito 
antes. Jesus Cristo é o Único e fez de si um dos Seus.  q

Vitral da Capela (Espigueiro) do Calvário, desenhado pelo Padre Baptista.
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Pelas CASAS DO GAIATO
MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

LIVRO É TEMPO DE FALAR 
DO PADRE AMÉRICO — Foi um 
lindo dia de Sol e de encontro dos 
amigos da Obra da Rua que acon-
teceu na bela cidade do Porto, em 
22 de Outubro, Sábado. Bem orga-
nizado e por iniciativa do grande 
amigo da nossa Obra, Sr. José da 
Cruz Santos, decorreu na Praça da 
República, junto à estátua do nosso 
querido Pai Américo, tendo iní-
cio pelas 15:30 horas, numa grande 
tenda transparente! Foram vários 
Rapazes com o nosso Padre Manuel 
e o Sr. Prof. Paulo, numa carrinha até 
à Invicta. Estiveram muitos amigos 
e Gaiatos de várias gerações, sendo 
de destacar o Sr. Bispo do Porto, D. 
António Francisco, e o Sr. Presidente 
da Câmara, Dr. Rui Moreira, entre 
outras personalidades da Igreja, da 
sociedade civil e da cultura. Houve 
vários discursos, como o do Direc-
tor da Obra da Rua, Sr. Padre Júlio. 
Foi apresentado o belo livro É tempo 
de falar do Padre Américo, com 
testemunhos de figuras da Igreja, 
escritores e artistas, contando tam-
bém com a colaboração desta Casa 
na organização desta publicação. 
Neste encontro cultural e eclesial, 
foram entregues os prémios do 
concurso Padre Américo/Casa do 

Gaiato. Depois, regressámos pela 
A1, debaixo de chuva, muito felizes 
por esta homenagem digna ao nosso 
Pai Américo, gigante da caridade e 
também grande escritor português 
cristão, conforme foi sublinhado.

MAGUSTO EM S. JOSÉ — 
Como tem sido boa tradição, a con-
vite simpático do Pároco de S. José, 
Coimbra, Sr. Padre João Castelhano, 
fomos ao magusto da catequese desta 
comunidade cristã, no dia 13 de 
Novembro, Domingo, pelas 15 horas. 
Tivemos de alugar um autocarro e 
saímos pelas 14 horas da nossa Casa. 
Chegados ao largo da Igreja Paro-
quial, brincámos com escuteiros 
do Corpo Nacional de Escutas, em 
jogos que eles prepararam. Entre-
tanto, as catequistas foram pondo as 
mesas nos átrios cobertos para uma 
agradável merenda com castanhas e 
doces. Depois, convivemos todos à 
volta das mesas, ficando satisfeitos e 
felizes com tanta amizade. Foi uma 
tarde bem passada e agradecemos 
ainda a partilha de material escolar. 
Bem-hajam!

AGROPECUÁRIA — O frio 
chegou, naturalmente, também neste 
vale da serra da Lousã, em especial 

quando cai a noite. Terminou a safra 
da azeitona, em pouca quantidade 
na colheita deste ano. Depois de 
serem apanhadas e limpas, prove-
nientes a maioria da terra dos gri-
los (campinho), as azeitonas foram 
colocadas em tinas com água num 
armazém, para depois serem levadas 
para um lagar da região. Aproveitou-
-se também para podar as oliveiras 
onde foi efectuada a colheita. Na 
nossa horta de cima, esperamos que 
o nosso couval vingue, para termos 
couves na época natalícia que aí 
vem. Temos descarolado milho para 
moer no nosso moinho e dar aos 
nossos animais, como as galinhas e 
os frangos. A centena de novos fran-
gos tem crescido a olhos vistos, pois 
comem bem, até dos restos.

VISITAS DE FAMILIARES 
— Uma parte dos Rapazes tem tido 
oportunidade de receber visitas de 
alguns familiares que se deslocam 
até esta Família com a ajuda da 
nossa Casa, para estarem connosco, 
em visitas agendadas e geralmente 
ao Sábado de tarde. É pena que não 
circule comboios na centenária linha 
da Lousã, há vários anos… Por isso, 
vão-se buscar e levar ao terminal da 
rodoviária, em Coimbra.  q

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

“FAZEI-AS RENDER ATÉ QUE EU VOLTE!” (Lucas 19, 11-28) 
— Nos Evangelhos dos últimos dias tem estado a parábola dos talentos, 
nas suas várias versões. O sentido desta parábola fica mais forte quando, 
no sítio do mundo donde estou a escrever e a enviar esta crónica, olho à 
minha volta e vejo multidões de pessoas a entrarem e a saírem de edifícios, 
com muitas luzes de neon a cintilar, onde gastam, em máquinas de jogo 
que funcionam 24 horas por dia, talentos que, bem ou mal adquiriram, 
na ânsia de poderem ter ainda mais para eles próprios. Nisto que, para 
muitos, infelizmente, se tornou um vício, está a sua perdição e a perdição 
da sua família, quando, usados a pensar no Bem Comum, esses talentos 
poderiam ser muito úteis e a muita gente.   

Claro que não é só do mau uso de talentos materiais que falam as 
parábolas dos talentos. Todos temos alguma forma de talento. Por isso, 
essas parábolas são para todos nós. Todos nós teremos que prestar contas 
desses talentos que Deus nos deu. Todos nós teremos que responder se 
utilizamos os nossos talentos a pensar no nosso enriquecimento pessoal, 
aplicando-os nas muitas “máquinas de jogo”, com luzes de neon cintilan-
tes, que nos seduzem e que encontramos, pelo caminho, todos os dias da 
nossa vida, ou se utilizamos os nossos talentos a pensar no modo como 
eles podem ser postos a render ao serviço do próximo, sendo este próximo 
aquelas pessoas que, também, todos os dias da nossa vida, vamos encon-
trando pelos caminhos por onde andarmos.   

“Máquinas de jogo” onde podemos deitar a perder os nossos talentos 
sempre as houve, mas, no mundo em que vivemos, elas são cada vez mais 
e cada vez mais “potentes” e com luzes de neon mais cintilantes e sedu-
toras. 

Por isso, que Deus nos ajude a descobrir que talentos Ele nos confiou, 
a não nos deixarmos seduzir pelas “máquinas de jogo” onde os podemos 
deitar a perder e a sabermos discernir para quem e como os podemos fazer 
render de maneira a contribuirmos para um mundo melhor!  q

MOÇAMBIQUE 

ELE ME OLHAVA SEM-
PRE ASSIM, POR ISSO, VOU 
ESCREVER — Só quem o 
conheceu, pode, realmente, teste-
munhar suas obras, ao passar por 
entre a gente, apesar da adver-
tência do Mestre «tu não sabes o 
que pedes» (Mc 10, 38), carregou 
com dignidade a cruz até ao fim, 
cumprindo a sua Missão. No seu 
caminho íamos todos nós, os de 
cá dentro e os de fora.

Eu vou escrever, embora tarde, 
uma vez que ele já está LÁ no 
lugar — assim chamo — que 
Deus preparou para seu merecido 
descanso. Disseram, de forma 
repetida, os Padres que nos assis-
tiram na passagem dos 30 dias, 
durante a celebração eucarística 
na Casa do Gaiato: partiu para 
o Pai.

Desinteressadamente todos o 
admiravam, mas tinham medo de 
perguntar. Na alegria, na tristeza, 
intrigado ou com certeza olhou 
do mesmo modo. Quem resistia 
ao seu gesto, ensinamento, conse-
lho, amparo, companhia?

Mesmo às pessoas que não 
conheceu fisicamente, as tratava 
com humanismo merecido. Digo, 
por exemplo, a respeito do meu 
pai, a quem guardava uma admi-
rável simpatia. Orou, fervorosa-
mente, por ele quando adoeceu; 
chegou a escrever aos padres de 
Lichinga para o assistissem com 
a Comunhão e chorou quando 
faleceu, tendo celebrado várias 
Missas na capela da Casa do 
Gaiato e na nossa residência. Por 
isso, escrevo.

Saiba-se que naquele transacto 
ano de 1999, celebrou o nosso 
matrimónio em pleno dia de seu 
aniversário. Vou escrever, mas 
convicto que não posso esgotar 
a bravura deste homem, seme-
lhante ao Mestre, a Quem seguiu 
apaixonadamente. Hoje, me man-
tenho com a certeza de que conti-
nua a olhar assim. Paz à sua alma.

Gonçalves Henriques Ntambalica 

PAI —, mais um dia se vai sem 
a Sua presença!

Sua ausência foi uma mudança 

brusca para todos nós. Eu gosta-
ria de poder recuar os dias ou o 
tempo, para juntos continuarmos 
e, quem sabe, as árvores também 
voltariam à sua cor verdejante. 
Pai foi, sem dúvidas, o melhor 
Pai que já vi aqui na terra, mas 
a vida por vezes tem sido injusta. 
Não existe e nem existirá outro 
pai capaz de fechar o vazio que 
deixou em mim e em cada um de 
nós — seus filhos.

Temos tantas saudades Suas, 
dos seus conselhos, suas brinca-
deiras, as palmadinhas nas ore-
lhas e picas da barba que sentía-
mos em nossos rostos à hora do 
pequeno-almoço, almoço e/ou 
jantar, mas que nos davam muita 
alegria.

Estou ciente de que o Pai me 
está olhando aí de cima e gosta-
ria de Lhe dizer que todos os seus 
ensinamentos e preceitos, foram 
por todos nós acatados e pô-los-
-emos em prática, para que sinta 
mais orgulho de nós.

Te amo Pai.
Zito

PELA VERDADE — Sr. Padre 
Batista, a Associação dos Antigos 
Gaiatos e Familiares do Norte, está 
consigo nestes momentos difíceis e 
tão tristes que está a viver. Mais de 
seis décadas da sua vida dedicada ao 
pobre, ao doente acamado, ao defi-
ciente que ninguém quis cuidar. 

Como discípulo seguidor da Dou-
trina de Pai Américo, e nosso Padre 
ao serviço da Obra da Rua, foi um 
exemplo de humanidade tão grande 
para Portugal e para o Mundo.

Sabemos que por si, o “Bem” 
superará o “mal” e será feita a justiça 
do que não devia nunca ser posto em 
causa ou duvidar do seu serviço de 
Pai e de Irmão para os doentes.

«BEM-AVENTURADOS OS QUE 
PADECEM PERSEGUIÇÃO POR 
AMOR DA JUSTIÇA, PORQUE 

DELES É O REINO DOS CÉUS!»
Trazemo-lo no nosso pensamento 

e deixamos aqui palavras sublimes, 
mensagens que lemos nos nossos 
jornais daquele tempo, mas que fica-
ram para hoje e para sempre!

«A Obra da Rua é uma riqueza 
nacional. Os homens vêem nela 
Cristo realizado e depois realizam-
-se também. A hora é de trabalho, 
canseiras, aflições para os Pelicanos 
que se dão aos pobres, aos coxos, 
encarcerados…

Isto, o desenterrar constante das 
tábuas da Lei.

As críticas duras? Os derrotis-
mos? Nada disso os faz tremer, mas 
antes chorar por aqueles que se não 
querem sujar na poeira dos campos, 
mas sujam as fontes, onde as gentes 
matam a sede!»

MAGUSTO EM COMUNI-
DADE 2016 — Conforme havíamos 
aqui anunciado na última crónica, 
estivemos presentes na nossa Casa de 
Paço de Sousa, no dia 13 de Novem-
bro, onde se realizou o Magusto, 
partilhando todo o programa com 
a Comunidade local, desde os pre-
parativos do almoço ao assar das 
castanhas, passando pela animação 
categórica e única da nossa Tuna 
Musical.

Atuais e Antigos Gaiatos junta-
ram-se pelas 12.00 horas na Capela 
para assistir à Eucaristia, celebrada 
pelo Sr. Padre Júlio e concelebrada 
pelo Sr. Padre Baptista. De seguida 
teve lugar o almoço no velhinho 

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS
E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

(remodelado) refeitório (antigo dos 
“grandes”) onde se degustou tanta 
coisa saborosa, começando como é 
de regra ao longo dos tempos, pela 
“sopa”, tão boa, para passarmos 
depois ao “conduto”, umas apetitosas 
fêveras assadinhas, onde deu para 
perceber no paladar o “dedo” gastro-
nómico do Miguel, do Godinho e do 
Pontes, coadjuvados pelo cozinheiro 
actual da Casa. Fostes incansáveis 
para estar tudo pronto a horas e com 
qualidade!

Tudo bem regadinho — como 
manda S. Martinho! — com o típico 
vinho da nossa quinta, mais refrige-
rantes para os miúdos e quem dese-
jasse. Depois, vieram prá mesa os 

bolinhos que os Antigos trouxeram 
— conforme havíamos recomendado 
— tanta variedade e tão gostosos.

Seguiu-se a deslocação ao Bar, para 
o agora mais apetecido e quentinho 
café. Algum tempo depois, tomou-
-se mãos à obra, no que concerne 
ao assar das castanhas, que se efe-
tuou no remodelado forno a lenha na 
antiga “cozinha de fora” que outrora 
era mais simples. Enquanto a Tuna 
animava o ambiente local e os atuais 
Gaiatos em vez de “quizumba” escu-
tavam música tradicional com arran-
jos musicais próprios dos interve-
nientes tocadores e cantores. Junto do 

PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

MAGUSTO — Começamos com a nossa Celebração. Vieram alguns dos 
nossos antigos gaiatos participar na nossa Celebração dominical, e depois 
almoçámos todos no refeitório. De seguida, fomos ao nosso bar, tomando cada 
um o seu café ou carioca. Os «Batatinhas» ficaram a ver televisão, enquanto 
outros jogavam snooker ou cartas. Às quatro e meia tocou para cima, para 
vermos o grupo musical da Associação a tocar umas músicas muito bonitas. 
Depois, começou o magusto na nossa mesa de pedra. Comemos castanhas 
acompanhadas de sumo e coca-cola, o caldo verde e carne assada do almoço. 
Finalmente foram os bolos que os nossos antigos gaiatos levaram. Encerra-
mos assistindo ao jogo da nossa selecção.

VISITAS — Tivemos a visita de um grupo de catequese da paróquia de 
Muro. Como estava um dia muito chuvoso, peguei no meu guarda-chuva e fui 
mostrar-lhes algumas coisas da nossa Aldeia. No final, passamos pelo nosso 
bar, e encontrando lá os nossos «Batatinhas», os jovens ficaram a divertir-se 
com eles. Recebemos também a visita de quatro antigos gaiatos de Setúbal, 
dois dos quais ainda não conheciam a nossa Casa, tendo ficado muito satis-
feitos com esta visita.

INTERNET — O nosso técnico é o Bruno Alexandre, mais conhecido 
por «Andróide», graças às suas qualidades informáticas. Agora, estamos 
muito avançados nas novas tecnologias, para que os nossos Rapazes possam 
usufruir da internet para os seus trabalhos escolares e para os seus tempos 
livres, estando o sistema a controlar o acesso aos sites e também controlando 
as horas de funcionamento. Todos os dias, a horas convenientes, os Rapazes 
podem navegar.  q



Conforto

AO chegar a Casa desta ida a 
 Moçambique de que falo 

no Património, encontrei tudo em 
ordem e harmonia. Os rapazes 
governaram-se, orientados pelos 
chefes e pelas Senhoras.

A vida andou para a frente com 
as sementeiras de Outono e a 
implantação da rega fixa.

Nasceram nove vitelos e vite-
linas. O jardim que ornamenta o 
grande largo apresenta-se com 
relva cortada e a junça extraída nos 
redondéis em volta das atraentes 
e decoradas laranjeiras, de frutos 
vistosos no meio dos verdes ramos.

As centenas de animais bem tra-
tados e com saúde. Tudo obra deles 
na minha ausência.

As aulas, o estudo, a dança e a 
música caminharam aparente-
mente bem.

Isto é a Casa do Gaiato que encon-
tra nos rapazes sabedoria e persis-
tência para se auto governarem.

Admiração

É um Português, dono de uma 
grande empresa, na Matola, 

perto de Maputo. Com os filhos e 
a esposa, vai muitas vezes à Casa 
do Gaiato e manifestou-me o seu 
orgulho patriótico, por esta Obra 
que é ímpar em África.

Infelizmente a revolução e a 
guerra, com a história falseada 
puseram o prestígio dos Portugue-
ses de rasto para exaltar a capaci-
dade dos heróis Moçambicanos.

A juventude que estuda, ajudou 
a espalhar esta mentalidade anti-
-portuguesa e aquele homem, nas 
conversas com a gente a quem ele 
dá trabalho ou no seu convívio 
social, firma-se no valor dos nos-
sos compatriotas através da Casa 
do Gaiato que já fez centenas de 
homens de rapazes abandonados.

— Esta Obra é o meu orgu-
lho de ser Português —, dizia-me 
comovidamente.

Chuva

HÁ  dois anos que não chovia no 
sul de Moçambique.

Aquela terra e aquele clima de 
estufa, são ingredientes muito 
favoráveis ao desenvolvimento das 
culturas mas, sem água, nada. Todo 
o trabalho, o custo das sementes 
e os suores do corpo perdem-se 
por completo, se falta a água para 
sedentar as plantas.

A chuva começou a cair nos dias 
em que lá estive. Foi uma alegria 
enorme para aquela pobre gente.

Quando saí da Casa do Gaiato 
para regressar a Portugal, logo de 
manhazinha, muito cedo estava a 
chuviscar e no caminho de terra 

batida encontrei muitas mulheres, 
em grupos e sozinhas munidas das 
suas enxadas ao ombro, a caminho 
das respectivas machambas.

Nem o frio nem a chuva a cair 
sobre as roupas leves que cobriam 
os corpos esqueléticos, nada impe-
dia, tal era o gozo da chuva e a avi-
dez de cultivar algo para matar a 
fome.

A minha permanência em 
Moçambique reduziu-se à Casa do 
Gaiato. Assim o contacto com as 
populações foi estreito.

Visitei a avó do Vasco, passei 
por duas creches e postos de saúde, 
observando assim o atraso social-
-económico da vida daquela gente.

Algumas casas são um pequeno 
quadrado erguido em bloco de 
cimento, cobertos de chapas de 
zinco, com uma porta e sem reboco. 
Ali se acolhe a família toda, numa 
promiscuidade arrepiante; pais, 
filhos e filhas dormem em cima de 
umas esteiras ou até sobre a terra 
vermelha. Mesmo assim, esta habi-
tação é melhor que a cubata, pois 
impede a entrada de alguma cobra 
venenosa.

Foi P. José Maria quem levou 
para aquele sítio a arte de construir 
habitações em blocos de cimento, 
pondo a antiga cubata de lado.

Fez para os pobres com várias 
ajudas 500 casinhas com uma sala 
comum, dois quartos e chão de 
cimento, em várias localidades.  q

26 DE NOVEMBRO DE 2016 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  •  obradarua@iol.pt

www.obradarua.org.pt facebook.com /Casa.do.Gaiato

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

Proprietário e Editor: Obra da Rua ou Obra do Padre Américo
N.I.P.C. 500 788 898  •  N.° de Registo 100398  •  Tiragem: 21350

Director: Padre Júlio
Director-Adjunto: Américo M. S. Carvalho Mendes (C. P.: TE-555)
Impressão: Escolas Gráficas da Casa do Gaiato, 4560-373 Paço de Sousa
Redacção e Administração: Casa do Gaiato, 4560-373 Paço de Sousa

forno, o frenesim era visível, com os 
cooperantes na tarefa, destacando-se 
o “Eusébio”, o José Rui, Quim Pero-
selo e algumas companheiras empe-
nhadíssimas no assamento do «fruto 
dos frutos, o único que ao mesmo 
tempo alimenta e simboliza» como 
disse um dia Miguel Torga.

Saídas do forno, toca a levar para 
a mesa granítica ali ao lado da cozi-
nha, onde algumas dezenas que esti-
vemos presentes, acompanhados dos 
Senhores Padres Júlio e Baptista, 
nos regalamos em ambiente pacato 
e festivo, Antigos e Atuais Gaiatos, 
de hoje e para sempre. Ao meu lado, 
alguém me recordou: lembras-te que 
nesta mesa cá fora comia a “avózi-

nha”, aquela velhinha magrinha e 
baixinha que vinha de Lagares, pelos 
caminhos de Ordins até cá? Depois 
de almoçar, na saca que lhe dava a D. 
Sofia, nós ainda enchíamos-lhe com 
mais pão? Ela punha-se a chorar e 
agradecia, cobrindo-nos a todos de 
beijos?! 

Pois é. Com um dia assim tão 
calorosamente bem passado, no final 
quem chorou…

Mas abraços e beijos são para 
todos vós!

Obrigado à Casa de Paço de Sousa 
e à Associação dos Antigos Gaiatos 
e Familiares do Norte por elabora-
rem este evento e esperamos para 
o ano repetir, demonstrando o que 

é ser Gaiato e dizer a todos: “Eu 
sou antigo, mas não vivo apenas só 
para mim! Partilho com os atuais 
irmãos!”

JANTAR DE NATAL — Como 
é de tradição, temos vindo todos os 
anos a realizar por altura do Natal 
o nosso jantar/convívio da família 
Gaiata vinculada à nossa Associação. 
Este ano terá lugar no Café/Chur-
rasqueira Pôr do Sol, em Figueira, 
Penafiel. Se quiseres estar presente, 
faz a tua reserva para os contatos 
já habituais: Miguel: 912 163 569; 
Maurício: 917 414 417. Coordenadas 
para chegar ao local: N 41,11379º, W 
8,34467º. Contamos contigo!  q

Como uma luz que me caiu do 
céu, ouvi o relato dos dois lados. 
Um como quem descreve o que 
“gostava de entender…”; o outro 
como quem descreve aquilo que 
se lhe passou por dentro, mas sem 
pretensões de “entender”. Só a ver-
dade da sua vivência. Com certeza 
bem longe de uma consciência 
cognitiva do que se lhe passou. 
Apenas a expressão da verdade 
experimentada. Sem pretensões de 
mais. E eu, ali, a ouvir e a dar gra-
ças. Pela bela “lição de psicologia” 
que acabo de receber! Pela bela 
“lição de teologia”, a confirmar os 
ensinamentos do Mestre — pela 
boca dos pequeninos… 

Era uma tarde de chuva. Havia 
que aproveitar para preparar lenha 
para as caldeiras. O inverno fez um 
desbaste no stock existente. Então, 
os da vacaria são chamados para o 
barraco da lenha. Aí, um assala-
riado, mais capaz, de moto serra em 
punho, vai cortando, enquanto os 
rapazes racham, acarretam e empi-
lham. Tudo dentro da normalidade. 
Só que um dos rapazes, “com defi-
ciência” mais acentuada, ficou ali 

BEIRE  –  Eu não sou um cachopo; eu sou um home! Um admirador

parado a olhar… Alheado de tudo, 
perdido no seu mundo — a cogi-
tar… (Não duvido de que os defi-
cientes também cogitam… Talvez 
não bem como nós, mas cogitam. 
Lê-se-lhes na cara…). Abstracto, 
fora do mundo à sua volta, perdido 
nos seus mundos, não dava conta 
que os colegas acarretavam, racha-
vam, empilhavam… Ali só estava o 
corpo. A olhar e a sorrir, como lhe é 
muito peculiar. Ora, no uso da res-
ponsabilidade que lhe fora confiada, 
o dito assalariado chama-o ao ter-
reno… — Então como é ?! Tu não 
fazes nada ?! Se fosse para comer…

Estávamos a acabar de jantar. 
O assalariado chega, senta-se 
à minha beira e relata, como 
quem gostava de perceber estes 
rapazes: — … Não sei o que lhe 
passou pela cabeça. Eu só disse 
isto —, explica-me ele. Entretanto, 
o rapaz (pessoa com deficiência; 
com deficiência, mas pessoa…) 
achegara-se para a nossa beira e ali 
estava ele, parado, de pé, a sorrir 
e ouvindo toda a conversa. — Não 
sei o que lhe passou pela cabeça. 
Eu só disse isso. Ele agacha-se, 

pega numa acha e avança para 
mim… Claro que lhe botei a mão 
ao braço a tempo. Deixou cair o 
pau e ficou ali a rir para mim. Não 
sei o que lhe passou pela cabeça… 

Olho para o “culpado” e o meu 
olhar deve ter sido suficiente, por-
que não precisei fazer-lhe nenhuma 
pergunta. Assim, sem mais, sempre 
a sorrir para ambos, a resposta sal-
tou espontânea e clara, pelo menos 
para mim: — Eu num sou um 
cachopo. Eu sou um home!... 

Deixo-me ficar a reconstituir 
e a ruminar a cena… Salta-me à 
memória um livro de Anselmo 
Grun — El Arte de Hablar e de 
Callar. Encontro aqui a explicação. 
Realmente, para lidar com estes 
rapazes não basta só a boa vontade. 
Também não vou dizer que é pre-
ciso ter vocação para isto. Lembro 
o P. Baptista, de quem dizem que 
tem este carisma. Porque mais que 
uma vez falamos disto, a resposta 
dele dá-me que pensar: — Eu 
nunca tive vocação para isto. Eu 
era para ser arquitecto. Vim para 
aqui, porque era preciso. Depois, 
tive que aprender… Que remédio 

tive eu senão preparar-me. Fiz 
um estágio em Turim, numa obra 
semelhante… Aprendi de tudo um 
pouco… 

Ora aqui está o segredo. Que já 
vem d’aquele tempo… Se é que 
leio bem o Evangelho de Marcos, 
9, 29-39, proposto para reflexão 
litúrgica da terça-feira da 7ª 
semana do tempo comum: Jesus e 
seus discípulos retiraram-se dali 
e atravessaram a Galileia; não 
queria que ninguém se aperce-
besse, porque ia instruindo os seus 
discípulos. É. Para ESTAR COM 
os seus discípulos — a instruí-los 
—, Jesus fugia das multidões. 
Era assim, naquele tempo… Ele 
partiu, mas prometeu continuar a 
ESTAR COM os discípulos que 
O procuram para se instruírem… 
E agora temos dois mundos que, 
tantas vezes, parecem não se 
entenderem muito bem: o mundo 

da “ciência dos homens” onde 
tudo é ditado pela “competência” 
dos diplomas das universidades e 
o mundo da “ciência do coração” 
onde, sem menosprezo pela “ciên-
cia dos homens”, tudo é ditado pelo 
COM+tacto com o “coração do 
Mestre”… Porque é aí que tudo se 
faz claro. É aí que se descobre que 
o segredo do ESTAR COM estes 
rapazes passa por isto: reconhecer, 
aceitar e, a cada um, manifestar um 
amor que nunca se sabe de todo, 
mas que sempre se quer aprender 
de novo. Um amor firme que saiba 
ser firme mas cuja firmeza esgui-
che sempre o amor que lhes temos. 
Um amor que, por palavras, actos 
e omissões, sempre lhes diga que, 
por detrás do “cachopo”, sabe ver o 
“home” que precisa ser respeitado 
como tal e sempre luta por isso. 
Mesmo quando o seu estar com 
seja de “cachopo”…  q

SETÚBAL Padre Acílio

Continuação  da  página  1

A alimentação é fundamental para vencer as sequelas de HIV de que alguns 
são portadores e robustecer as defesas do organismo, criando assim uma ver-
dadeira autoterapia.

Não me detenho na descrição da aldeia com as casas implantadas sobre 
rocha em socalcos, ligadas por carreiros ou escadas, embelezadas pelas 
frondosas acácias rubras e até pela sombra dos espinheiros e outras plantas 
autóctones, salpicados aqui e ali por flores aborígenes.

O que me interessava mais era avaliar o ambiente humano e descobrir o 
que restava da relação entre rapazes e o falecido.

Foi o que mais me tocou e enriqueceu.
P. Zé Maria morreu, o que resta em riqueza e afecto é o saudoso Papá. 

Foi um desejo maravilhoso que o Pai de toda aquela multidão de homens e 
meninos, quisesse que os seus restos mortais descansassem perto deles.

Dado o intervalo de tempo, pedido pelas autoridades eclesiásticas, que 
desejavam celebrar na fé no contexto social a partida deste ilustre Sacerdote, os 
rapazes aproveitaram os dias para atapetar o caminho de terra batida com uma 
gravilha cor-de-rosa, muito bonita, ao longo do comprido pomar de laranjeiras e 
mangueiras no fim do qual o próprio Papá tinha indicado a sua sepultura. 

A campa foi colocada no meio de um rectângulo de 40 por 60 metros, 
onde ele tinha plantado dois imbondeiros, defendido de animais ou curiosos, 
atapetado também com a lindíssima gravilha.

Encimada por uma cruz, desenhada no chão pelas pedrinhas, com o com-
primento cerca de dois metros e meio, foi rodeada com roseiras e flores de 
todas as tonalidades, as quais ornamentam também a campa elevada em dois 
graus de terra, com altura de uns trinta centímetros e a mesma largura onde as 
roseiras e outras plantas ornamentais emprestam dignidade ao local.

Todas as semanas, ou no domingo de manhã ou no sábado à tarde, a 
comunidade desloca-se, em peso, à campa do Papá, para rezar, reflectir, pôr 
flores e entregar prendas. É uma comovedora romagem de alegria, saudade e 
consolo. Fora esta curta peregrinação, alguns rapazes ainda crianças, vão lá 
pôr, como observei, rebuçados, maracujás e um lindíssimo ninho de passari-
nhos amarelos que entrelaçando folhas e fios constroem assim uma autêntica 
bola redonda com orifício afunilado, por onde entram e saem. 

O ninho, é a melhor expressão de ternura que os rapazes sentem pelo 
Pai. Também o seu coração os envolveu em milhentos cuidados, sofrimentos, 
alegrias, paciência e se manifesta para eles com carinho.

Aquela Casa, possui uma extensa e profunda propriedade mas falta-lhe o 
sangue que é, neste sentido, a água para regar as culturas.

P. Zé Maria moeu-se para alcançar este precioso bem.
Nos últimos dias, ainda se consolou em colocar a primeira pedra de uma 

estação de bombagem, junto ao rio Umbeluze, mas a distância a vencer é 
enorme: 5 000 metros.

Conta-se com empréstimo de uma retro escavadora para abrir uma vala, 
que tem de ser profunda para evitar roubos de água, e ajuda de gasóleo para 
a referida máquina. A tubagem estudada é de 30 centímetros de diâmetro 
em PVC e FIBRA atinge uma soma de despesa astronómica. Vale a pena 
empenharmo-nos todos neste rentável empreendimento. 

De pequeninas gotas é feito o oceano. 
Com esta Obra se garante uma boa alimentação a tantas crianças desnu-

tridas, doentes a morrer à míngua…
A melhor homenagem àquele Padre da Rua é o nosso sacrifício em favor 

deste sonho que ele acalentou.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio
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PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

É d e ficarmos perplexos, em- 
bora esperançosos, com os 

sinais de crise na matrimónio e na 
família, como as desestruturações 
familiares e o fenómeno de se sen-
tir órfão. Na Exortação Apostólica 
A Alegria do Amor, é explanada 
com sabedoria, de raiz bíblica, a 
doutrina eclesial nestas matérias, 
confrontada com situações inquie-
tantes do tempo em que vivemos. 
Nas famílias alargadas e na vida 
cristã, a tradição dos verdadeiros 
valores é assegurada muitas vezes 
pelos avós. Esta é uma matriz da 
tradição judaico-cristã, que vem 
sendo guerreada por mentalidades 
confusas que baralham sobrema-
neira os mais novos. Sem memória, 
é difícil educar as novas gerações. 
É uma evidência, sempre a relem-
brar, que uma família que não 
respeita nem cuida dos seus avós, 
que são a sua memória viva, é uma 
família desintegrada; mas uma 
família que recorda é uma família 
com futuro.

Continuamos em jeito de sim-
ples subsídios e ainda como recor-
dação grata da rubrica Facetas de 
uma Vida, carinhosa e sucessiva-
mente publicada nestas colunas, 
com testemunhos seguros e elo-
quentes para a biografia do Padre 
Américo, quando se compunham 
pacientemente milhentas letras de 

chumbo pela mão de Rapazes fei-
tos Homens, na antiga tipografia. 

Socorremo-nos, ainda, do seu 
irmão Padre José, abalizado his-
toriador e arqueólogo. Sem a pre-
tensão de fazer uma genealogia do 
ramo materno, em Paço de Sousa, 
neste filão, tivemos noutros idos 
de investigação a oportunidade de 
aceder a manuscritos inéditos deste 
teor, que ousamos transcrever para 
que a sua luz não fique debaixo do 
alqueire. Desta vez, damos notícia 
de um resumo biográfico de Joa-
quim Ferreira, bisavô materno, da 
Casa de Antelagar. Servirá como 
achega genealógica complementar, 
a confrontar necessariamente com 
assentos paroquiais, actualmente 
no Arquivo Distrital do Porto.

Deixamos, pois, aos leitores 
amigos algumas informações pre-
ciosas neste verbete como registo 
familiar autêntico, fixado com 
abreviaturas desdobradas e para 
avivar a memória dos vindouros. 
Eis, então, tal nota genealógica de: 
Joaquim Ferreira — nosso Bisavô 
de Antelagar, teve mais irmãos. 
Nasceu aos 10 de Junho de 1778, 
e faleceu a 12 de Janeiro de 1853. 
Teve 10 filhos: [1] Lourenço, que 
casou em Neto; [2] Pedro, [nas-
ceu a 15 de Novembro de 1810], 
frade dominicano [em Évora], e 
Bacharel em Teologia pela Uni-

versidade de Coimbra [em 1848], 
com a extinção da Ordens Reli-
giosas, militou nas hostes de D. 
Pedro IV, foi pároco em Paço de 
Sousa [1836-1841], S. Cristóvão 
do Muro [1850-1859], [S. Pedro 
de] Miragaia e [S. Cristóvão de] 
Refojos [em Santo Tirso, de 1864-
1873], onde faleceu a 22 [21?] de 
Outubro de 1873. [3] Agostinho, 
faleceu moço, muito valente. [4] 
António, casou e continuou a linha 
da Casa de Antelagar. [5] Ana, 
casou com António Nogueira, na 
Póvoa [em Marecos]. [6] Joaquina, 
casou com Joaquim Ferraz, na 
Eira. [7] Maria, casou em Bairros, 
com Francisco José de Freitas. 
[8] Margarida, casada na Botica 
[Farmácia, em Paço de Sousa], 
com Manuel Barbosa [boticário]. 
[9] Bernardina, casou no Vau, com 
José Alves Fernandes. [10] Rosa, 
que morreu solteira aos 84 anos de 
idade, dia 2 de Setembro de 1903.

Irmãos de [1] Joaquim Ferreira: 
[2] Bernardo, casou em S. Lou-
renço, com Eugénia de Sousa. [3] 
Luiz, casou em Antelagar, com 
Joaquina Nogueira. [4] Agosti-
nho, casou em Santos Ilos. [5] 
Francisco, [casou em] Valongo. [6] 
Bento, casou no Carvalho (Avi-
nhó), freguesia de Irivo. [7] Maria, 
casou em Bairros.

À margem do manuscrito, 

Laços familiares do Bisavô Joaquim

encontram-se mais informações: A 
Bisavó Teresa Coelho faleceu a 12 
de Setembro de 1836, de cerca de 
58 anos de idade. O Trisavô Lou-
renço Ferreira faleceu em 1813. 
José, filho de Lourenço, mas não 
de Custódia, meio irmão de J. 
[Joaquim] Ferreira.

Para esclarecer os dados topo-
nímicos supra, referimos que os 
lugares seguintes pertencem à 
freguesia do Salvador de Paço de 
Sousa: Antelagar, Assento, Bair-
ros, Eira, Neto, Santa Luzia, Santos 
Ilos, S. Lourenço e Vau.

Ainda tendo como base os cita-
dos apontamentos genealógicos, 
seguem-se outras informações 
pertinentes. O trisavô João Coe-
lho casou com Antónia Maria, de 
Santa Luzia; como já referimos, 
foi cozinheiro no Mosteiro de Paço 
de Sousa; e foi pai de Teresa Coe-
lho, que casou com Joaquim Fer-
reira. O bisavô materno Joaquim 
Ferreira era filho de Lourenço 
Ferreira, que casou com Custódia 
Maria de Oliveira, de Antelagar. 
Mais, Lourenço Ferreira era filho 
de Manuel Ferreira, de Antelagar, 
que casou por 1750 com Maria 
Coelho, filha de António Aires, de 
Meinedo (Lousada) e de Maria de 

Oliveira, do Assento, em Paço de 
Sousa. O Padre Pedro do Salvador 
Ferreira, que era tio-avô materno 
do Padre Américo, nasceu a 15 de 
Novembro de 1810, em Antelagar; 
foi ordenado Presbítero em 1835 e 
foi sepultado no adro da Paróquia 
de Refojos de Riba de Ave.

Neste caminho de aprofunda-
mento da memória de família, 
depois seguiremos com António 
Joaquim Ferreira, avô materno do 
Padre Américo, que casou e ficou 
na casa paterna, ainda guiados pela 
pena de escriba que é familiar e 
sábio — Padre José de Aguiar. A 
história é sempre uma ressurrei-
ção. Na verdade, sem memória, é 
difícil educar as novas gerações e 
é de procurar a verdade em cada 
fio de linho, extraindo as lições 
devidas até para os descaminhos 
de cada tempo, como o nosso, tão 
precisado de uma nova civilização 
do amor — recordai os dias pas-
sados. Tem significado acrescido, 
neste elogio, que o bisavô materno 
do Padre Américo tenha sido bap-
tizado com o nome de Joaquim, tão 
grato na Igreja, conforme reza a 
tradição sobre o pai de Maria, Mãe 
de Jesus!  q

VINDE VER! Padre Quim

VIVEMOS tempos difíceis, em que os poucos recursos monetários 
 para subsistir, começam a escassear. Num País onde impera uma 

economia de contentor, o dinheiro é quase tudo para ter esperança num 
amanhã com pão na mesa, saúde e escola para os filhos que a mãe Casa do 
Gaiato gerou e acolheu da Rua. A produção interna é quase nula e o que se 
colhe dos campos é insuficiente para encher os tachos de arroz e feijão, de 
batata ou de farinha para cozer o pirão. Temos poucos recursos e despesas 
elevadíssimas, porquanto o custo de vida neste País, desde o primeiro dia 
deste ano, altura em que foi anunciada a subida dos combustíveis a nível 
interno e a descida do preço do barril no mercado internacional, tornou-se 
num escândalo social.

O Povo passa fome e não tem pão. A esperança, por um fio, vai-
-se aguentando. Qualquer dia, desata e não ata mais! A criminalidade 
aumenta. Aquela criança que ontem foi deixada abandonada, hoje é um 
criminoso feito pelas injustiças sociais, aterroriza a mesma sociedade que 
o condenou à marginalização. Hoje, entra em sua casa ou em qualquer 
outra casa, com uma arma, ameaça rouba e mata. E vai a vítima tardia-
mente para as grades, na escola da reprodução de crimes — as ditas pri-
sões. Ai! se soubesses, a sociedade, a altura para fazer bem ao vadio do 
nada, bons resultados haverias de colher.

Os pobres que nos procuram clamam por socorro. Socorro e mais 
socorro. E nós, também aflitos. Que fazer para dar de comer à população da 
nossa Casa, o calçado e o vestir? Despesas necessárias e urgentes. O Bom 
Samaritano já fez a sua parte. Cabe aos samaritanos deste tempo acudir 
àqueles que foram espancados pelo abandono e pela infelicidade da vida. E 
hoje estão em paz numa casa que os acolheu, mas que continua a necessitar 
da ajuda de todos para continuar a ajudar aqueles que não têm nada, nem 
ninguém. A consolação vem da comunhão do pensamento de Pai Américo: 
«Senhor eu não quero que nenhum estropiado do mundo, depois de passar 
à minha porta, possa dizer com verdade, como o coxo da piscina ao Mes-
tre: — não tenho homem que me ajude, Senhor! Não quero.»  q

Consolai,
consolai o meu Povo…

BENGUELA Padre Manuel António

ESTOU a escrever-vos no dia 
 do encerramento do Jubi-

leu do Ano da Misericórdia, na 
Diocese de Benguela. O amor ver-
dadeiro deve ser a marca da vida de 
cada pessoa. Deste modo, a nossa 
vida será tanto mais preciosa, na 
medida em que fizermos obras de 
misericórdia, construindo, em nós, 
um coração grande e generoso. Há 
necessidades imediatas que pre-
cisam da resposta dum coração 
que vê e actua em consequência. 
Existe uma multidão de filhos que 
estão como mortos, porque foram 
abandonados. Outros, estão perdi-
dos, a necessitar de ser encontra-
dos. Como? O amor de cada um 
de nós é o segredo que restitui a 
felicidade aos que a perderam. 
A Casa do Gaiato quer ver estes 
filhos sãos e salvos, acolhendo-os 
com o amor de misericórdia. Para 
cumprir este projecto maravi-
lhoso, necessita da ternura do teu 
coração, que deve estar possuído, 
também, pela misericórdia trans-
bordante e incondicional.

Deste modo, a nossa vida é cons-
tantemente renovada pela espe-
rança que é fruto da generosidade 
dos vossos corações, sempre pron-
tos a dar a sua ajuda. Doutro modo, 
não será possível a nossa sobrevi-
vência, nem a salvação de muitos 
filhos. O segredo está no Amor de 
Misericórdia, que deve encher o 
coração de cada um de nós. Deste 
modo, podemos dizer, ao jeito do 
pai do filho pródigo; “Convinha, 
porém, fazer festa, pois este filho 
estava abandonado, perdido e foi 
encontrado”. A maior alegria dos 
corações de pais e de mães é ver 

os filhos felizes. Quem dera estes 
sentimentos abundem e encham 
os nossos corações e nos levem à 
partilha dos bens que possuímos, 
segundo a medida das capacida-
des de cada um. É verdade, deve-
mos sentir-nos estimulados no 
exercício da misericórdia e da fra-
ternidade. Não tenhamos dúvidas, 
a caridade abre o nosso coração à 
miséria dos outros, aos problemas 
escondidos, à pobreza material e a 
qualquer outro sofrimento: Duma 
criança que sofre o abandono 
familiar, duma família sem-abrigo 
e tantos outros.

Alguns familiares de crianças 
com problemas, devido ao mau 
comportamento, julgam encon-
trar a solução no internamento 
na Casa do Gaiato. É um engano, 
fruto do desconhecimento da 
natureza desta nossa Casa. A Casa 
do Gaiato nasceu para ser a Casa 
de Família dos filhos sem famí-
lia, abandonados. Não é, pois, 
um internato vulgar para libertar 
os pais do mau comportamento 
dos seus filhos. É necessário, sem 
dúvida, um amor muito generoso e 
sacrificado, para que os pais, como 
educadores natos, não desanimem 
na tarefa de ajudarem os seus 
filhos a crescer com equilíbrio. 
Deste modo, os pais ajudam os 
seus filhos a ser homens e mulhe-
res dignos na sociedade. Este é o 
papel essencial da nossa querida 
Casa do Gaiato: “Fazer de cada 
rapaz um homem”, melhor, aju-
dar cada rapaz a ser um homem. 
Sim, cada filho ou filha tem o seu 
papel activo na construção do seu 
edifício humano. Por isso, o papel 

do educador é ajudar a realização 
desse projecto humano.

É admirável a ternura des-
tes filhos, sobretudo os mais 
pequeninos. Ao fim do dia, antes 
de se recolherem nos seus quartos, 
para passarem a noite, cobrem-nos 
de beijos e abrem os seus rostos 
para serem acarinhados. É este 
Amor de Misericórdia que faz uma 
sociedade verdadeiramente feliz. 
São, infelizmente, multidão a bater 
à porta do coração de cada um de 
vós. Vamos, pois, com decisão, 
ajudar estes filhos a serem homens 
para uma sociedade humanamente 
digna. Depois de crescerem, com a 
preparação necessária, devem ter 
a porta aberta para a sua autono-
mia, como é normal. Infelizmente, 
estamos a atravessar uma fase, na 
sociedade, muitíssimo complicada. 
Não tem sido possível, nestes últi-
mos tempos, encontrar o emprego 
que lhes garanta uma vida autó-
noma com dignidade. É uma causa 
do maior sofrimento. Por um lado, 
é a frustração na realização pes-
soal das suas vidas. Por outro lado, 
a Casa do Gaiato não pode acolher 
novos filhos, porque os lugares 
estão ocupados pelos que já deviam 
sair. Não podemos viver amontoa-
dos, como num armazém. Somos 
a Casa de Família dos filhos sem 
família. Esperamos melhores dias. 
Temos algumas promessas que, 
oxalá, se cumpram.

Estamos a chegar ao fim do ano 
lectivo. É um momento forte de 
avaliação do crescimento destes 
filhos, relacionado com o aprovei-
tamento ou não aproveitamento 
escolar, nos vários níveis da 
escolaridade, incluindo a univer-
sitária. Continuamos com muita 
esperança, de mãos dadas com o 
amor de cada um de vós. Rece-
bei um beijinho dos filhos mais 
pequeninos da nossa, e vossa, 
Casa do Gaiato de Benguela.  q

Somos a Casa de Família…

SINAIS Padre Telmo

NOS meus 91, que faço neste mês — um carro de anos!, com 
 os pneus já gastos — partilho com a família da Obra três sinais. 

Anseio que sejam de gratidão, amor e apelo.
Gratidão à Obra — Família — fonte onde bebo a minha alegria 

e paz.
Amor a todos os seus filhos e meus irmãos. Somos tantos! Filho é 

bênção e futuro. Alegria e certeza de que a barca vai resistir às ondas 
bravas.

Apelo. Finalmente apelo ao amor entre todos — amor gera união. Sem 
amor e união os elos ficam fracos e a corrente pode partir.

Acusações injustas? Tribunais? O Senhor foi acusado, foi a Tribunal 
e condenado à morte!!!

Não tenhamos medo. Somos multidão. Todas as nossas Casas têm 
filhos bons, com dedicação à «Obra-Família» — e alma generosa.

É também o momento de a Obra os chamar e aconchegar ao 
coração.  q


