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DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

ESTES caminhos estreitos por onde 
 damos os nossos passos, não são, 

para muitos, apetecíveis. Numa época 
de caminhos largos, por auto-estradas 
de todo o género, caminha a imensa 
massa humana, e muitos deleitam-se no 
instante vivido. E aonde a esperança 
que transforma o instante em eterno? 
Não se encontra! — «Já recebeste a 
tua recompensa».

A tantos outros a vida condiciono-
-os e obriga-os a trilharem caminhos 
difíceis. O doente, o incapaz, o depen-
dente… E o que se faz um deles, por 
causa deles, como se fosse, também.

O ser humano, é-o sempre, seja 
qual for a etapa e o estado do presente 
da sua vida. Criança, adulto, autó-
nomo, dependente, é sempre um ser 
humano. Se a sua circunstância o torna 
limitado, não o diminui.

Este é um modo de olhar e de apre-
ciar a vida. Mas há outros. Outros que 
diminuem.

Sempre gostamos da nossa Maria 
José. Esta mulher, do nosso Calvário, 
chegou cá e por cá ficou porque 
doente. Era um poço de energia: a 
falar, a trabalhar, cuidando da roupa 
e da copa e das hortaliças, a fazer-se 
notar — voluntária ou involuntaria-
mente — onde estivesse. O gosto dela 
era colaborar em todas as coisas da 
vida da Comunidade. Quando algo 
não lhe agradava, não hesitava em 
manifestá-lo, estivesse quem estivesse, 
e a palavra do desagrado era directa 
e espontânea, embora repetitiva. Na 

Capela tinha o seu ritmo e tempo de 
participar nas celebrações, normal-
mente a destempo. Tinha os seus limi-
tes, mas percebia as carências da sua 
Comunidade e interessava-se por elas.

Um dia disse-me: «O senhor padre 
Júlio tem de vir para cá!». Respondi-lhe 
que não podia, pois tinha de cuidar 
dos meninos de Paço de Sousa. «Traga 
os meninos para cá, traga os meninos 
para cá!», disse em tom imperioso.

Há dias, fui visitar a Maria José 
ao hospital. Estava internada porque 
teve um AVC. Milhares de pessoas 
têm AVC. Não sei se também virei a 
ter um AVC, embora preferisse um de 
outra marca. Todos preferíamos. Mas a 
Maria José não pôde escolher. Disse- 
-me com ar triste e contrariado: «Não 
posso andar!». E as lágrimas soltaram- 
-se-lhe…

Uns dias antes destes acontecimen-
tos, fora vista com as lágrimas a corre-
rem-lhe, em bica, dos seus lindos olhos 
verdes. Porque seria? A Maria José é 
muito sensível com o que se passa à 
sua volta e com a sua vida, que talvez 
então sentisse mais limitada; sofre com 
o sofrimento dos outros, eu sei, ao que 
não será estranho o daquele a quem 
chama de padrinho.

O Calvário é acontecimento de 
dor. Tem necessariamente de ser lugar 
de dor porque por sua causa nasceu. 
Mas se no Calvário a dor impera, lá 
a redime a quem nele se acolhe. Em 
esperança, aguardando a prometida 
recompensa, que não demorará.  q

SINAIS Padre Telmo

A manhã está fria — traz o ar fininho 
da neve nos altos picos. Chego ao 

pavilhão dos homens. O António, depois 
da tigela com pão e marmelada, agarrou- 
-me as mãos no cumprimento da manhã. 
Ao notar que estavam frias, esfregou-as 
nas suas — quentes e amorosas. Um sinal 
de alerta a todos os que atiram pedras.

A seguir, fui à Capela. Bom dia, Jesus! 
—, saudei, ao entrar no “espigueiro”.

Fala, Senhor… mas Ele não fala. Atende 
e consola no silêncio das pedras de Sua 
casinha, que foi espigueiro.

Saí. Vou pela avenida da mata, pisando 

as folhas de Outono. Chego aos pomares. 
Este ano não deram muita fruta — mas o 
Intermarché, o Banco Alimentar e a famí-
lia amiga Pinto, de Beire, têm-nos dado 
que sobra. Os doentes comem fruta nas 
duas refeições. Neste momento, um alarme 
no meu cérebro: Uma testemunha disse no 
Tribunal que o sr. P. Baptista vendia a fruta 
e não dava aos doentes… Atenção, senho-
res juízes: sempre, depois da colheita, os 
grandes tabuleiros ficaram cheios, em 
conservação para o Inverno.
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BENGUELA Padre Manuel António

ESTAMOS a caminho da cele- 
 bração da Festa do Natal. 

O carácter maravilhoso deste 
acontecimento revela-se na nossa 
forma de viver. Não bastam as 
palavras carregadas de alegria, 
de esperança. A partilha da nossa 
vida, com o que temos e somos, 
pelos mais pobres e abandonados, 
revela a obra maravilhosa que 
Deus está para fazer no Natal. 
Deste modo, cada um de nós 
está a ser o caminho admirável 
da realidade nova que é a Famí-
lia. Por isso, a Festa do Natal 
pode chamar-se, com verdade, a 
Festa da Família Humana. Quem 
dera! Não queiramos seguir outro 
caminho. Ajudemos a huma-
nidade, presente nas crianças 
abandonadas, a seguir o caminho 
em direcção à vida digna, com o 
nosso testemunho de amor gene-
roso. A nossa Casa do Gaiato de 

Benguela encontra a sua energia 
na água viva dessa fonte de amor. 
É, na verdade, a riqueza da sua 
esperança para levar, em frente, o 
seu projecto de responder a mui-
tos pedidos de socorro que vêm 
com muita frequência.

Há momentos, duas mulheres 
perguntaram-me o que é necessá-
rio para mandarem  crianças  para 
a nossa Casa do Gaiato. Como já o 
dissemos, muitas pessoas julgam 
a Casa do Gaiato como um Inter-
nato vulgar para crianças com 
problemas normais. É um engano. 
Mais uma vez informamos que a 
Casa do Gaiato quer ser a Casa 
de Família dos filhos abandona-
dos, sem família, os filhos da rua. 
Podem ter família, como acon-
tece, normalmente, mas vivem no 
abandono, como se não tivessem 
ninguém com o seu sangue. Estes 
filhos têm direito a crescer com 

dignidade para serem homens. 
Este é o papel fundamental da 
nossa querida Casa do Gaiato: 
Ajudar cada filho, cada rapaz a 
ser um homem. Por isso a vossa 
ajuda económico-financeira à 
nossa Casa do Gaiato é um ser-
viço de amor à sociedade, tam-
bém. Quem dera a celebração do 
Natal faça o vosso coração ani-
mado pelo Amor de Deus Pai que 
nos enviou o seu Filho para servir 
e dar a sua vida. As nossas obras 
de sacrifício paciente e cons-
tante pelos demais, sobretudo os 
pobres e abandonados, revelam 
a grandeza e a beleza do coração 
de cada um de nós. Vamos seguir 
este caminho? Quem dera a Festa 
do Natal que se aproxima seja, 
ao mesmo tempo, um verdadeiro 
foco de luz para as nossas vidas!

Cheguei, há momentos, da 
cidade de Benguela. O maior 
Hipermercado de Angola, que 
tem o nome de KERO, convidou 
um grupo dos filhos mais peque-
nos da nossa Casa do Gaiato para
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Missão sublime

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

CONFORME temos acenado e vamos transcrevendo, a propósito,  
 enquanto seguimos o documento Genealogia de Antelagar, do 

Padre José de Aguiar, tornou-se pertinente confrontar esses aponta-
mentos com os registos paroquiais, nomeadamente de Paço de Sousa e 
de Galegos. Da Paróquia do Salvador de Paço de Sousa, percorremos 
registos de 1641 a 1911, incorporados no Arquivo Distrital do Porto, 
nomeadamente registos de baptismos, casamentos, óbitos, crismados e 
legitimações. 

Importa, pois, arquivar nestas colunas, de vidas vividas e história 
viva, o assento de Baptismo da mãe do Padre Américo — D. Teresa 
Ferreira Rodrigues, da qual já demos várias notícias, e que sucedeu 
a seu irmão Joaquim na posse da Casa de Antelagar. Neste tempo de 
Natal, com veneração à Mãe do Salvador e grata memória a todas as 
mães, seja-nos permitido transcrever (actualizando a grafia), do livro 
de registos de baptismos de Paço de Sousa (livro misto n.º 8, 1833 a 
1854, fl.119), o assento de baptismo que o Pároco de então deixou para a 
posteridade, do sacramento celebrado: Antelagar/Teresa filha legítima 
de António Joaquim Ferreira Coelho e Dona Lourença Rodrigues, do 
lugar de Antelagar, desta freguesia de Paço de Sousa, neta paterna 
de Joaquim Ferreira e Rosa Coelho, do mesmo lugar, e materna de 
João Rodrigues, e Teresa Maria Lopes, do lugar e Casa de Vales de 
Cadeade, nasceu no dia vinte e cinco de Janeiro de mil e oitocentos 
e quarenta e sete, e foi solenemente baptizada com licença expressa

Continua  na  página  4

Do Baptismo da Mãe Teresa

Caminhos do Calvário
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Pelas CASAS DO GAIATO
PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

MUSEU — A obra do Memorial do nosso querido Pai 
Américo continua a correr bem. Ainda temos muito tra-
balho pela frente, e estamos desejando que surjam objec-
tos relacionados com o Pai Américo e a nossa Obra. O 
Memorial terá um piso para tudo o que diga respeito à 
nossa Obra e outro sobre Pai Américo. Uma escadaria 
liga um piso ao outro.

Quem tiver alguma coisa relacionada com o Pai 
Américo ou a nossa Obra, agradecemos que nos possa 
oferecer ou disponibilizar para fazermos uma réplica 
para lá ficar exposta.

CONVITE — Umas senhoras de uma Associação 
Cultural de Lourosa, convidaram-nos para irmos almo-
çar com várias famílias ligadas à Associação e respon-
sáveis pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia, 
no passado Domingo dia 10. Quando lá chegamos, fomos 
bem recebidos por um grupo musical e por todas as pes-
soas presentes. Durante o almoço vários jovens da Asso-

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

“ÉS TU AQUELE QUE HAVIA DE VIR OU DEVEMOS ESPE-
RAR OUTRO?” (Mt 11, 2-4) — A resposta que Jesus deu a esta per-
gunta dos enviados de S. João Baptista foi referindo as acções que andava 
a praticar: “Ide contar a João o que vistes e ouvistes: os cegos vêem, os 
coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são 
ressuscitados, e os pobres recebem o Evangelho”. 

Não fica, pois, nenhuma dúvida sobre o que Jesus considera que 
devem ser os sinais da Sua existência neste mundo e o que, pois, devemos 
procurar e fazer se O quisermos encontrar por aí.

Vendo o que se passa à nossa volta, no sítio em que vivemos, e mesmo 
connosco, e vendo o que acontece noutros sítios por esse mundo fora, não 
é disto que muitas pessoas andam realmente à procura, mesmo quando até 
dizem que estão à procura de Deus.

A melhoria do nível de vida material que, mesmo com grandes dispa-
ridades na distribuição do rendimento, se vai alargando a cada vez mais 
pessoas por esse mundo fora, quando falta essa real procura dos sinais de 
Deus neste mundo e das obras que lhe dão corpo, leva as pessoas a afo-
garem-se em várias formas de consumismo, deixando um vazio espiritual 
que as coisas materiais deste mundo não conseguem preencher, por mais 
que delas se possua, e por mais bonitas que elas sejam.

No nosso andarilhar por este mundo, temos visto isto em muitos sítios, 
bem diferentes uns dos outros, de formas também variadas, e em muita 
gente. É, por isso, que hoje e sempre e em todo o lugar, nas formas que forem 
mais adequadas a cada sítio, é preciso que haja lá quem cuide dos “cegos”, 
dos “coxos”, dos “leprosos”, dos “surdos” e dos “mortos” e que anuncie o 
Evangelho aos   pobres, mais do que por palavras, através destas obras.  

Que Deus nos ajude a saber fazer isto como deve ser em cada lugar 
onde estivermos. Quando o fizermos, estamos a ajudar que Ele nasça de 
novo nesses lugares. Estamos a ajudar que aí aconteça o Natal.

Um Santo Natal para os nossos queridos leitores e suas Famílias!
O nosso NIB: 0045 1342 40035435340 43
Os nossos contactos (só para assuntos da Conferência e não para 

assuntos da Administração do Jornal):
Conferência de Paço de Sousa, A/C Jornal O Gaiato,
4560-373 Paço de Sousa.
E-mail: carvalho.mendes@sapo.pt — Telem.: 965464058  q

COISAS QUE MEXEM CO- 
MIGO. Acabo de saborear o texto 
evangélico de hoje, 05.12.16. Há 
tantos anos a lidar com estas coisas 
e nunca me tinha apercebido deste 
pormenor: … E o poder do Senhor 
empurrava Jesus para curar…
(Lc 5, 17). O comentador do texto 
chama a minha atenção para o facto 
de que o verbo usado no original 
(“iáomai”) não significa “cuidar” 
ou “servir”, mas unicamente “rea-
lizar uma cura efectiva” e concreta. 

Faz-me assim cair na conta de 
que o que o Senhor quer, antes 
que tudo, é curar efectivamente as 
enfermidades daqueles que sofrem. 
Porque o projecto primeiro de Deus 
é esse: remediar o sofrimento 
humano. Nisso e dessa maneira é 
que Ele se revela aos homens, que 
Ele ama. Na Sua infinita bondade. 
Na Sua radical humanidade.

… PORQUE ME DEU A 
COMUNHÃO. A primeira coisa 

que me saltou, ao reparar no texto 
desta manhã, foi aquela cena de 
ontem. Já no lusco fusco, quando 
subíamos para dar o jantar aos 
doentes, Pe Telmo e eu saíamos do 
carro, por debaixo daquela cente-
nar carvalha que, em sua perene 
juventude, ainda embeleza aquela 
rampa entre os pavilhões e o salão, 
com seus anexos. A Tinita ia a 
passar e, de braços abertos como 
qualquer miudito ao ver a mãe, 
desatou a correr para nós. Como 

BEIRE  –  Truques e coincidências… Um admirador

ciação executaram números musicais com os seus instru-
mentos. No final atribuíram prendas aos nossos Rapazes, 
e assistiram a uma dança executada por eles, no palco. No 
final agradecemos e despedimo-nos de todos.

CAMPO — O «Meno» tem andado a semear as ervas 
de inverno, que serão destinadas à alimentação do nosso 
gado bovino. Da nossa vacaria vendemos quatro vitelinhas 
já grandinhas. As nossas vacas leiteiras têm andado a pas-
tar nos nossos campos. O leite que elas nos dão é de boa 
qualidade, que os nossos Rapazes muito gostam.

NATAL — As nossas casas já estão enfeitadas de pre-
sépios e luzes e árvores de Natal. Também o nosso bar 
foi enfeitado mais o nosso refeitório. Na noite de Natal 
cada um dos Rapazes receberá as suas prendas e todos 
celebraremos o nascimento de Jesus.

Desejamos para todos os nossos Amigos e Leitores um 
Bom Natal e Feliz Ano Novo.  q

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

AGROPECUÁRIA — Depois da 
colheita da azeitona, foram-se jun-
tando e queimando ramos de lenha 
das podas e da limpeza do ribeiro, nos 
campos. O couval não se desenvolveu 
tanto, pois aproveitámos couves que 
sobraram de uma feira. No pomar de 
citrinos, as tangerineiras produziram 
muitos frutos, que temos comido à 
sobremesa (e não só…), em abundân-
cia. Parte do jardim a norte do campo 
de futebol já foi arranjada com terra e 
desenharam-se com arbustos as letras 
O GAIATO — a nossa marca!

ARRANJOS — Tem-se andado a 
pintar a zona exterior da casa-mãe e 
da cozinha, pois estava a ser preciso 
com o desgaste do tempo. Assim vai 
ficando melhor e mais bonita esta 
parte da nossa Casa. Ainda há muito 
para pintar, mas vai-se aos poucos… 

ENSINO — O primeiro período 
do ano lectivo 2016/17 terminou em 
16 de Dezembro. Veremos quais os 
resultados das avaliações, esperando 
boas notícias. O comportamento de 

alguns Rapazes tem de melhorar. 
Todos têm oportunidade de estudar 
em nossa Casa, acompanhados por 
professores destacados, no nosso 
Centro de Estudo (a nossa Escola), 
depois das aulas.

NATAL 2016 — A nossa Família, 
porque é cristã, celebra o Natal do 
Menino Jesus com a Missa da noite e 
a Missa do Natal do Senhor. O Pre-
sépio é feito numa gruta, no átrio dos 
antigos balneários. Também decora-
mos o refeitório e outros sítios com 
luzinhas e outros enfeites de Natal. 
Recebemos, muito gratos, a visita 
de várias famílias que se querem 
encontrar connosco e partilhar. Que-
remos também preparar-nos com o 
sacramento da Confissão. Santo e 
Feliz Natal do Menino Jesus para 
todos, com saúde paz e alegria!

HORÁRIOS — É fundamental 
em qualquer comunidade o cum-
primento dos horários, para não 
atropelar os outros companheiros. 
Logo de manhã, pelas 7.30h, temos 

a oração da manhã e o pequeno-al-
moço, preparado pela Sr.ª D. Nazaré 
e um Rapaz. Depois vamos para as 
Escolas, onde não devemos faltar às 
aulas. Das 18h às 19.30h, há tempo 
de estudo, embora os Rapazes do 
1.º Ciclo vêm mais cedo para faze-
rem os trabalhos de casa. Entretanto, 
rezamos o Terço, a que se seguem o 
jantar e as obrigações (por escala). 
Os mais pequenos deitam-se às 21h. 
Deve haver silêncio geral às 22:30h. 
Ao Domingo, às 10:00h, participa-
mos na Eucaristia.

CONTACTOS — Nesta qua-
dra natalícia, para ajudar os nossos 
amigos e amigas a comunicarem 
com a nossa Casa, aí vão outra vez 
os nossos contactos: Obra da Rua 
— Obra do Padre Américo, Casa do 
Gaiato de Miranda do Corvo, Bujos, 
Rua Casa do Gaiato, n.º 628, 3220-
034 Miranda do Corvo; Telef.: 239 
532 125; Fax: 239 532 099; E-mail: 
gaiatomiranda@gmail.com; NIB 
(CGD): 003504680000557733018. 
Bem-hajam!  q

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO CENTRO José Martins

A todos os associados e amigos 
desejamos festas de Natal e Ano 
Novo em paz com Deus, com os 
familiares e com todos os que se 
abeiram ou cruzam no nosso cami-
nhar da vida.

Reuniu a Direcção para planear as 
actividades do próximo ano. 

Pretendemos fazer uma romagem 
a Paço de Sousa, em autocarro, no 
dia 25 de Abril, com o objectivo 
principal de prestar homenagem ao 
nosso querido Pai Américo, junto 
ao local onde foram depositadas 
as recolhas materiais do seu corpo, 
aquando da trasladação do cemitério 
para a capela da Casa do Gaiato. Esta 
actividade enquadramo-la ainda na 

celebração do sexagésimo aniversá-
rio da sua morte.

Agendámos o nosso Encontro 
Anual, de acordo com os estatutos, 
para o dia 25 de Junho.

À semelhança do que fizemos este 
ano, repetir-se-á o encontro/convívio 
na Senhora da Piedade, em Tábuas, 
Miranda do Corvo. Passámos um 
óptimo dia em contacto com a natu-
reza, num ambiente de muita simpli-
cidade e alegria fraterna.

Abordámos a actualização do 
ficheiro. Há muitos associados que 
deixaram de pagar as quotas e de 
comparecer, pelo que, ao fim de 
três anos de tolerância, conforme o 
regulamento aprovado em Assem-

bleia Geral, ficaram suspensos.
Iremos fazer uma repescagem de 

associados. Apelamos a todos os que 
têm estado fora do nosso convívio e 
que queiram regressar, que nos comu-
niquem (933137405/239444082) 
a fim de reactivarmos a ligação. 
Poderá ter acontecido uma mudança 
de residência que não tenha sido 
actualizada. É sempre bom regressar 
à vivência e/ou lembrança de epi-
sódios que nos marcaram positiva-
mente. Reforça os afectos e faz-nos 
sentir mais integrados e felizes.

Em devido tempo faremos chegar 
os respectivos pormenores acerca 
das actividades atrás menciona- 
das.  q

faz habitualmente. Saltou ao pes-
coço do Pe Temo, e disparou de 
forma bem perceptível: — Obri-
gado, porque hoje me deu a Comu- 
nhão!…

Das nossas conversas de tudo 
e de nada, vou apanhando coi-
sas que me fazem luz sobre essa 
figura especial (num sem nada de 
especial…) que vejo o P. Telmo ser 
para tanta gente. Da Obra da Rua 
e fora dela. Há tempos, saiu-se- 
-me com esta: — Estes nossos 

rapazes, estes nossos doentes são 
uns santos. Não são pecadores. 
Não sabem, como nós, o que é o 
mal. Podiam comungar todos os 
dias… Porque sei o que para ele 
significa a devoção ao Santíssimo 
e a força que lhe dão coisas como 
a fidelidade ao seu velho breviá-
rio, o seu cuidado ancestral em 
manter a lamparina acesa, não me 

Para os Amigos e Leitores interessados, aqui deixamos 
o link de acesso à colecção d’O GAIATO, desde o 
primeiro número: http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/

PadreAmerico/OGaiato/OGaiato.php
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SINAIS Padre Telmo

Continuação  da  página  1

O Carlitos, durante todo o dia apanha folhas para um saco de plás-
tico e vai despejar no contentor do lixo. Ninguém o manda, nem 

pode interferir… é o seu querer, a sua vida. Hoje, chamou-me e foi 
mostrar-me a primeira camélia na frondosa japoneira.

— Linda! Branca como neve —, falei para ele. Ele sorriu.
— Quando todos os botões abrirem, será maravilhoso! — Ele sor-

riu, de novo e foi com o seu saquito apanhar as folhas caídas.
O Carlitos não vai mais além — é o seu mundo.
O Valdemar, todas as manhãs solta um zunido e põe o pé na 

cadeira. Já sabemos, apertamos-lhe as sapatilhas. Depois, continua 
com os fios nas mãos: como que tecendo a sua própria vida. Come com 
prazer até à última migalha. Todas as manhãs, depois do pequeno-al-
moço, levanta-se e vai até nós… Repete sempre.

O Faneca, totalmente diminuído — come sempre que se dê. É o 
único prazer de sua vida. Tem que ser vigiado pela tendência de levar 
tudo à boca…  q

BENGUELA Padre Manuel António

Continuação  da  página  1

um encontro festivo. Fui levá-los no nosso mini-autocarro. Uma alegria 
muito grande encheu os seus corações. Eram 51, pois o convite tinha 
limite de idades. O Hipermercado KERO partilha, de vez em quando, 
alguns produtos com a nossa Casa do Gaiato. Agradecemos, mas que-
remos uma quantidade maior! Quem dera! Os mais pequeninos cobri-
ram de beijos o nosso rosto, como sinal de carinho e gratidão.

Estes filhos vieram do abandono familiar. Qual seria a sorte deles, 
se não tivessem encontrado esta Casa de Família que os acolheu? Por 
isso, a missão mais sublime da Casa do Gaiato é ser a Casa de Família 
dos filhos abandonados. Qual seria a sorte destes filhos, sem o amor do 
coração de cada um de vós, traduzido na partilha dos bens materiais 
que torna possível a sua sobrevivência?

As vidas humanas serão tanto mais ricas quanto mais amor as 
encher. O egoísmo, o chamado amor próprio, individualista, faz a 
sociedade infeliz, privada da riqueza dos corações bons. Vamos, pois, 
viver a Festa do Natal como autêntica sementeira de Amor fraterno 
verdadeiro.

Estamos à busca de emprego para os rapazes mais velhos. Já têm 
idade para viverem a sua autonomia, se não lhes faltarem os meios 
necessários. Deste modo, haverá lugares para os filhos abandonados 
que batem frequentemente à nossa porta, para serem acolhidos. Há 
dias, um grande amigo da Casa do Gaiato, o engenheiro Jorge Mor-
gado, manifestou a sua disposição para fazer tudo o que puder para nos 
ajudar. Deste modo, já levou os nomes de quatro rapazes, com mais 
de 20 anos, até aos 25, com os elementos necessários. Deu-nos muita 
esperança no êxito da sua acção, dispondo-se a continuar.

É uma prenda maravilhosa para a nossa Festa do Natal.
Recebei um beijinho dos filhos mais pequeninos da Casa do Gaiato 

de Benguela com votos de Natal cheio de Paz e Alegria.  q

VINDE VER! Padre Quim

O tempo é um recurso não 
renovável e por muito que 

se deseje para-lo, ele escapa-se e 
segue a sua trajectória, chamando 
a si o futuro, que transforma o 
presente em passado. Diante 
deste imperativo fugaz, podemos 
tomar uma das duas opções pos-
síveis: ou o aproveitamos vivendo 
intensamente a nossa vocação 
e missão ou passamos o tempo 
a vê-lo passar. A educação das 
novas gerações exige compro-
misso sério de todas as estruturas 
sociais, com maior realce para a 
família e para a escola, por serem 
sectores onde a criança passa a 
maior parte do tempo.

O futuro da humanidade é 
dependente do modelo e estilo de 
educação que a família e a escola 
projectam para as crianças. Os 
outros ambientes também são 
importantes.

Em nossa Casa do Gaiato, 
todos os momentos são ocasiões 
para educar, aconselhar, preve-
nir, informar e formar conforme 
a sã doutrina, tendo em conta as 

idades e as características da per-
sonalidade de cada um. A hora 
dos jogos, a mesa, no recreio, no 
trabalho, no estudo e nas horas 
de turbulência da vida. Lá está o 
educador! Nunca impera, sempre 
propõe.

Em tempos de carência, a espe-
rança é desafiada, a educação de 
igual modo. A distância entre o 
pão e o livro é igual a insucesso, 
em matéria de educação. Assis-
tência e educação caminham de 
mãos dadas. A beleza da natureza 
que circunda a criança, também é 
educativa por si só.

Instalou-se o tempo de chuva e 
apetece ir ao campo ver o nosso 
milho e sorrir de tanta água que 
bebe! Verde e alto mesmo em 
frente à Capela. «Digo-vos que 
nem Salomão em toda a sua 
glória se vestiu como um deles», 
(Lc 12,28). E quando regres-
samos da Missa, os nossos pés 
pisam um tapete vermelho em 
toda a avenida florida das acá-
cias. Os garotos colhem flores, as 
abelhas encontraram um buraco 

na árvore e ali se instalaram,  e 
agora  são donas das flores, a 
construir favos carregados de 
mel. O Advento é tempo de espe-
rança e de comunhão e reconci-
liação com todas as criaturas, 
com todo o Universo, bendizendo 
o Criador.

O nosso bananal é um cantinho 
da aldeia que consola. Também 
sorri de verde. Produz cem por 
um. O peso dos cachos deita a 
bananeira ao chão. Temos banana 
todo o ano e, o que não consumi-
mos, é vendido para pagar os tra-
balhadores deste sector. Havemos 
de plantar outro bananal, fruto 
do nosso trabalho. Necessitamos 
de pequenas luzes de esperança. 
O mundo está a escurecer aos 
poucos as luzes da esperança. A 
conclusão é de Pai Américo, «Se 
primeiro não se dá de comer a 
quem tem fome, não acreditam 
nas nossas palavras e até detur-
pam as nossas intenções. O Evan-
gelho entra pelo estômago». A 
educação bem direccionada, de 
igual modo.  q

É tempo de ter Esperança

SETÚBAL Padre Acílio

Mónaco

O bem-estar animal é a preo-
cupação corrente de todos 

os criadores de gado.
O habitat natural dos animais 

é o campo com montes, serras e 
planícies, ao ar livre e calcando a 
terra sem constrangimentos.

O estábulo é a criação para 
dominar os mais mansos. Na 
nossa vacaria, as vacas estão 
encurraladas a maior parte da sua 
vida adulta.

Para limpeza, ordem e higiene 
as vacarias oferecem aos ani-
mais um chão agressivo, feito de 
cimento, o qual lhes causa pro-
blemas nos cascos. Num terreno 
fraco para a agricultura e perto 
da vacaria, criámos um telheiro 
amplo suportado por dez pilares 
de ferro, seguros a bases pesa-
das de cimento onde as vacas 

se podem acolher da chuva e 
durante a noite no inverno.

Todas as vacas leiteiras pas-
sam anualmente por um período 
de tempo chamado de secagem, 
o qual varia conforme a abun-
dância da lactação e a capaci-
dade do animal que é sempre de 
dois a três meses e coincide com 
o último tempo da gestação e o 
parto. Como a nutrição é dife-
rente aproveitamos para as retirar 
do cimento e as pôr em liberdade 
na terra. 

O telheiro é dotado de uma 
manjedoura e bebedouro, colo-
cados frente aos bichos onde 
comem e bebem à vontade, dei-
tando-se ao sol ou simplesmente 
passeando, acolhendo-se debaixo 
do telheiro somente para comer, 
beber ou dormir no inverno. Os 
rapazes puseram àquele sítio o 
nome do Mónaco. É o “Mónaco” 
das vacas. Não está mal. Que os 

leitores me perdoem e ninguém 
se ofenda pois as vacas também 
apreciam o descanso e os lugares 
aprazíveis.

Disciplina

É norma natural das famí-
lias e das Casas do Gaiato 

que os filhos saiam do seu seio, 
quando adquirem capacidade 
financeira com independência 
afectiva. Partam da nossa, para a 
sua família.

 Dada a instabilidade do traba-
lho e precariedade do emprego, 
alguns rapazes vão ficando agar-
rados à casa que os criou.

Conhecendo, com alguma 
amplitude, as situações quer deles 
quer do ambiente social que nos 
rodeia, temos tido paciência para 
os ter connosco, arrecadando 
eles, para consolidação futura, 

o que ganham dos diversos 
empregos.

A vida familiar exige sacri-
fício e colaboração de todos os 
elementos. Não aconteça que 
os generosos sejam sempre os 
mesmos e outros apenas bene-
ficiários. Quem não colabora 
põem-se, por si mesmo, fora da 
família.

Não vale a pena fingir, porque 
após certa idade, a gente pode 
chamar a atenção, uma, duas ou 
três vezes ou até mesmo ralhar. 

Se as coisas são tidas em conta, 
muito bem. Se isto não acon-
tece, o melhor, para todos, é sair 
mesmo sem ser, para constituir 
família.

Fulano licenciou-se. Arranjou 
emprego. Tem carro. Sai à noite 
e não diz nada. Isto várias vezes. 
Não posso fazer de conta que 
não vejo ou não sei. Aparece de 
repente uma ordem drástica: No 
fim do ano vais-te embora, con-
tigo és livre para fazeres o que 
quiseres.  q

admirei nada do que, pelos vistos, 
fez ontem… Era Domingo e, no 
fim da Eucaristia da comunidade, 
celebrada na Capela-espigueiro 
do Calvário, subiu aos pavilhões 
a levar a Comunhão aos doentes 
acamados. Quer-me parecer 
que a Tinita, lá na sua de pessoa 
com demência acentuada, deve 
ter ficado ali especada a olhar os 
que comungavam… E P. Telmo, 
sentindo que o poder do Senhor o 
empurrava (…), passou à frente a 
teologia que estudara no seminá-
rio e deu a Comunhão à Tinita… 
E ela, a seu jeito, viveu a Alegria 
do Evangelho. Manteve-se todo 
o dia de coração agradecido e, à 
noite, correu a fazer a sua Acção 
de Graças: — Obrigado, porque 
me deu a Comunhão…

PERCEBER DE TRUQUES 
E COINCIDÊNCIAS… Querer 

ligar o texto de hoje com a cena 
de ontem é meramente aleatório e 
muito subjectivo. Dir-se-á que foi 
pura coincidência. Mas, porque 
ninguém sabe, exactamente, o 
que é uma coincidência e porque 
já alguém disse que uma coinci-
dência é o truque que Deus usa 
para manter o Seu anonimato, 
permito-me ver aqui o dedo de 
Deus. A dizer-me que o caminho é 
por aqui. Espalhar gestos de amor 
com os nossos Nelitos, as nossas 
Tinitas, os Sejakins e as Carmitos 
que, misteriosamente, às vezes, 
também se aproximam da Sagrada 
Mesa. Penso que em busca do 
mesmo Pão que nos mata tantas 
outras fomes que nem sabemos 
nomear…

Naquele tempo, com aquele 
Seu projecto humanizador, Jesus 
“escandalizava” os homens da reli-
gião, até ao ponto de verem n’Ele 

um “blasfemo”. Todavia, terminou 
“maravilhando” a muita gente — 
porque passou fazendo o bem e 
nunca ninguém falou/agiu assim… 

UMA CONSTATAÇÃO. O 
Senhor que empurrava Jesus 
continua a empurrar… A quem 
por Ele se deixa conduzir — sem 
as “ortodoxias” feitas pelos dou-
tores das leis… De facto, pelo 
que nos relatam os Evangelhos, 
Jesus dedicou-se muito mais a 
curar doentes do que a cumprir o 
estatuído na lei… Sem a desprezar, 
estava-lhe acima, quando o aliviar 
dores assim o exigia. Realmente, 
do que mais falam os evangelhos 
é das curas. De “pecadores”, fala- 
-se só para dizer que Jesus se 
fez amigo deles. E que ia a sua 
casa, e com eles se sentava 
à mesa…  q
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DOUTRINA Pai Américo

TENHO ocupado o meu tempo, nesta quadra do ano, em  
 visitas aos aglomerados das termas e das praias, a pedir 

pão para os Humildes; e as almas que me escutam, tais confi-
dências me fazem que eu sinto e colho a certeza de que o meu 
pedir é dar.

ELE há maneiras infinitas de pedir para obras sociais, 
 no tempo de banhos, à sociedade que os frequenta, 

vindo na primeira fila american suppers, dancing teas e 
garden parties, pelo chiquismo do nome e pelo muito que 
dali se espera. É uma roda viva onde tudo desata a comer e 
a folgar a bem do Pobre, lamentavelmente.

OS jornais do dia relatam. As figuras da comissão são 
 estampadas. O mundo comenta. O Pobre revolta-se. E 

os festeiros, porque abriram as portas aos sentidos, retiram-
se da festa com a boca a saber a fundo de gaiola, saturados, 
aborrecidos de tanto gozar — come-se do que se semeia. «As 
obras da carne são a luxúria, a desonestidade, a embriaguez, as 
comesainas e outras semelhantes.»

EU apareço. A tal festa de caridade foi ontem, é ama- 
 nhã ou vai ser agora mesmo, como já sucedeu em 

certo lugar onde cheguei — mas não foi!
Nada me tira a vez; ninguém ocupa o meu lugar. Trata- 
-se de um Padre que vai pedir. Um pai a pedir pão para 
os filhos, foi sempre, em todos os lugares, coisa muitíssimo 
séria. Padre quer dizer Pai e os Desgraçados são os seus 
filhos, pela natureza do sacerdócio. Esta verdade, simples e 
crua, assombra, cala.
A força do sacramento da Ordem, a sinceridade da missão, 
a convicção da palavra, a verdade dos factos — tudo isto 
acende tal fogueira no meio dos circunstantes que os cora-
ções dilatam-se e não cabem no seu lugar. O alvoroço do 
Evangelho afirma-se, o valor real do homem aparece e os 
ouvintes sentem-se pequeninos e batem no peito, de arre-
pendidos.

EU digo. A palavra de ocasião é uma viva e actual recrimi- 
 nação a tudo quanto se apresenta diante dos nossos 

olhos; de sorte que, dentro da sua hermenêutica, a assistência 
deveria levantar-se em massa e mandar-me bugiar — mas não. 
Vejo lágrimas em muitos olhos, mesmo nos pintados; e até, pre-
cisamente, porque o são! E à maneira que vou passando, saca 
na mão, ouço, aqui e ali, um respeitoso «ai bom Padre, tantas 
carapuças que nos talha!»
(…) Vem agora a minha vez de dar pão: «Pão vivo para a vida 
do mundo», alimento adequado à natureza celeste de que todos 
nós somos comparticipantes pela acção do Filho do Homem.
«As obras do espírito são a caridade, o gozo, a paz, a paciência, 
a modéstia, a castidade.»

Do livro Pão dos Pobres, 3.° vol., pp 183-185. 

A batina negra
é bênção e maldição

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

NESTES dias pré-natalícios já  
 nos encontramos todos, aqui 

em casa, a fervilhar nas festas.
Queremos que quatro famílias 

sejam consoladas com o mobilar 
das suas casas e passem o Natal, 
em júbilo, pela presença de Jesus 
que as ajudou.

Uma delas tem apenas uma 
cama e um frigorífico.

Ao encontrar mães de família 
sem um fogão para fazer comida 
aos filhos e, para ser mais em 
conta, não devendo eu comparar 
um de cada vez, fui a um super-
mercado nosso amigo, disse o que 
queria e o fim a que se destina-
vam os aparelhos e, por um preço 
muito bom, trouxe dez, mas eles 
esgotam-se sem eu dar por isso. 
Na verdade, encontro ainda mui-
tas casas sem o precioso fogão, o 
qual não só faz a comida — mas 
também a família.

Outra dor de cabeça é o aqueci-
mento da água para os banhos, em 
cada morada. Não está em causa 
somente a saúde dos Pobres e a 
sua higiene mas, também, o conví-
vio social! Quem se senta no auto-
carro, no comboio ou na escola, 
junto de uma pessoa a cheirar 
mal? Quem? E como obviar este 
fenómeno anti-humano? Será 
mandá-los tomar banho ao rio ou 
em casa com água fria? Não é.

Comprei quatro termo-acumu-
ladores eléctricos, forçado por 
estas circunstâncias. E dei-os às 
famílias que já os tinham estraga-
dos. Não posso, no entanto, fazer 
o mesmo que fiz com os fogões, 
pois tem de se estudar primeiro a 
ligação do gás e a capacidade da 
carga eléctrica instalada, e isto, 
caso a caso.

Ainda me vão valendo os Gaia-
tos que não trabalham fora, mas 
quando eles se empregarem, 
estas tarefas terão de ficar para 
as férias. Tudo isto exige muito 
esforço. Carregar e descarregar 
móveis, se as moradas ficam no 
segundo ou terceiro piso, não há 
elevadores e as escadas são aper-

tadas, exige grande dispêndio de 
energia muscular e dedicação aos 
Pobres!

As mobílias armazenadas vão 
dando, os electrodomésticos é 
que não.

Entre as contempladas está um 
conjunto familiar de sete pessoas, 
uma avó, quatro filhos, a mãe e 
o pai, que faz hemodiálise. Não 
têm nada, nem sequer uma mesa 
para se juntarem às refeições, 
apenas uma mini-mesa redonda e 
três cadeiras, uma de cada nação 
e estragadas. Agora irão rece-
ber um belíssimo móvel de sala, 
robusto, de mogno maciço, com 
muitos armários e prateleiras, 
embora a sua loiça seja reduzida, 
e receberão, também, uma mesa 
larga e oito cadeiras muito boni-
tas, que vieram de um restaurante 
chique. Nestas casas, com as vos-
sas mobílias, faremos presépios 
vivos ao Deus Salvador, os quais 
Lhe darão muita honra e glória, 
iluminando o coração daqueles 

que se irão sentir confortados.
O Natal dos Cristãos tem de ser 

vivido com boas obras a favor dos 
Pobres, como sinal evangelizador 
da Presença Divina.

Uma mãe vem rogar-me pela 
filha que, sendo solteira, tem duas 
meninas. «A casa dela não tem 
nada. Dê-nos o que puder». Mora 
nas Manteigadas no número tal, 
rua tal.

Fomos ver a casa. Os móveis 
terão de ser à medida das divi-
sões, receberá o último fogão 
que tenho, mas as meninas, para 
irem à escola, têm de ir lavadas, 
devendo aparecer um instru-
mento que lhes aqueça a água.

As outras duas são monopa- 
rentais. Um nome moderno!… 
Eu não lhes chamaria assim, 
designá-las-ia um conjunto de 
irmãos com mãe e sem pai, pois 
a maioria das que eu conheço na 
classe pobre, é sempre a mulher 
quem assume a responsabilidade 
da prole. 

Conduta da água
para a Casa de Moçambique
UM leitor, amigo naturalmente, tendo lido o sucinto relato da 

minha ida a Moçambique mandou-me dois mil euros para 
colaborar na despesa da conduta da água do rio Umbeluzi para a 
nossa propriedade.

Contamos com hipotéticas ajudas da Espanha e da Inglaterra, 
mas, por enquanto, são apenas conjecturas.

Os dois mil euros daquele senhor ficarão aqui, como um ovo no 
ninho, onde a galinha costuma pôr os ovos, a chamar outras que lá 
façam o mesmo.

Serão por volta de mil, os tubos que irão encaixar uns nos outros 
para o canal que tem ser subterrâneo os quais precisam de ser enco-
mendados na África do Sul e o pedido exige uma percentagem do 
valor total, para ser executado pela fábrica. Isto quer dizer que tem 
de haver dinheiro para adiantar.

Ora eis: Não vos recomendo que a vossa esmola seja enviada para 
aquele País, pois as pequenas quantias são engolidas pelos bancos, 
mas ponhais os vossos ovos neste ninho que é sério e bem guar-
dado. Quando estiver cheio, dar-vos-ei contas e mandá-lo-ei junto, 
por ser mais barata a transacção, para a irmã Quitéria que sonha dia 
e noite com a água para produzir comida e alimentar a multidão de 
filhos que a rodeiam.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Continuação  da  página  1

pelo Reverendo Pedro do Salva-
dor Ferreira, tio e padrinho da 
Baptizada, e foi mais padrinho 
o Avô paterno, e foram testemu-
nhas o Reverendo João Augusto 
de Lemos, meu irmão, e Joaquim 
José de Almeida, sacristão desta 
freguesia. /O Reitor António 
Augusto de Lemos. /O Padre 
João Augusto de Lemos. /Joa-
quim José de Almeida.

Prestamos, agora, alguns 
esclarecimentos devidos sobre 
o registo supra. Assim sendo, 
quando vem Rosa Coelho como 
avó paterna de Teresa Rodrigues, 
trata-se sim de Teresa Coelho, de 
Santa Luzia, filha de João Coe-
lho, cozinheiro do Mosteiro. Do 
oficiante, Padre Pedro do Sal-
vador Ferreira, já demos conta 
como sendo seu tio paterno e que 
foi frade dominicano, bacharel 
em Teologia, e Abade de Paço 

de Sousa, Muro, Miragaia e 
Refojos. A tia paterna Rosa, irmã 
de António Joaquim, numa prole 
de 10 filhos, era carinhosamente 
tratada como a mãe Rosa e fale-
ceu em Antelagar, a 2 de Setem-
bro de 1903. O Pároco da fre-
guesia, Padre António Augusto 
de Lemos, que baptizou Teresa 
em 1847, veio a assistir ao seu 
matrimónio com Ramiro mais 
tarde (1873), na Igreja Paroquial 
do Salvador de Paço de Sousa. 
Segundo as notas do Padre José, 
a mãe de Teresa, Lourença Rodri-
gues, era filha de João Rodri-
gues Moreira e de Teresa Maria 
Lopes Morais, de Esmegilde. No 
seu registo de óbito, em Paço de 
Sousa, feito pelo Padre Enco-
mendado Belmiro Nogueira de 
Sousa Freire, em 20 de Janeiro de 
1875, vem que era filha de Teresa 
Lopes da Silva. 

Sublinhamos que a mãe Teresa 
foi descrita pelo filho mais velho 

(Padre José) como uma figura 
grandiosa, com um alegre sor-
riso nos lábios. E era, para o ben-
jamim (Padre Américo), a mulher 
mais fresca e linda do mundo 
inteiro. A neófita recebeu, pelo 
Baptismo, o chamamento univer-
sal à santidade: ser filha de Deus, 
na Igreja, criatura nova, tem-
plo do Espírito Santo e membro 
vivo do Corpo de Cristo, naquela 
vocação a que foi chamada. Da 
mãe Teresa e do pai Ramiro, vie-
ram oito filhos como rebentos de 
oliveira, cujo dom é exaltado pelo 
salmista — Olhai: os filhos são 
uma bênção do Senhor; o fruto 
das entranhas, uma verdadeira 
dádiva. A Exortação apostólica 
Amoris Laetitia diz-nos isto: é 
significativo que, no Antigo Tes-
tamento, a palavra que aparece 
mais vezes depois da designa-
ção divina (YHWH, o Senhor) é 
filho (ben). E o que honra o pai 
alcança o perdão dos pecados, e 

quem honra a sua mãe é seme-
lhante ao que acumula tesouros.

Diante de sinais de decadência 
cultural, de incultura do provi-
sório, de enfraquecimento da fé, 
de tanta solidão e de multidões 
de feridos da vida, é de procu-
rar sempre o centro do Natal, no 
seu verdadeiro sentido – Jesus! 
As famílias são convidadas a 
contemplar o Menino com sua 
Mãe, a prostar-Se e a adorá-l’O. 

O ícone da família de Nazaré 
estará ausente, na noite de Natal, 
em ninhos vazios e para tantas 
crianças entretidas com papel de 
embrulho. Ele que Se fez carne, 
da nossa carne, presente em 
meninos dados à luz e em ros-
tos com lágrimas de dor. Jesus 
nasceu e é assim – o Menino da 
Luz e da Cruz, que salva os cora-
ções dilacerados. Aí está o nosso 
Deus!  q

PENSAMENTO Pai Américo

Nós queremos berrar ao mundo; pedir que nos leia e acredite. 
Ele é verdade que nada é novo debaixo do sol, mas há expe-
riências novas. As Casas do Gaiato são essa experiência.
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