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DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

A vida das pessoas é hoje cheia 
de coisas que lhes ocupam o seu 

tempo. Apesar de cheia, há sempre a 
procura de coisas novas, muitas vezes 
sem qualquer acrescento substancial, 
somente na forma. O resultado de toda 
esta azáfama é uma vida cheia de 
pouco ou de nada, como tantas vezes 
se conclui. Aqui a Palavra de Jesus 
entra cheia de cabimento: «…Uma só 
coisa é necessária.» 

Nas últimas semanas muito se tem 
visto e falado sobre a morte, mas 
embora ela seja uma constante na vida 
da humanidade, adquire uma ênfase 
maior quando nos é apresentada por 
ter chegado à vida de pessoas social-
mente importantes.

A experiência pessoal de cada um é 
igual no nascer e no morrer. O deno-
minador comum nestes dois momentos 
cronológicos extremos na vida humana, 
destacam o sentido da Palavra de Jesus 
e confirmam-na na verdade: o que vale 
é a vida, e é ela a única coisa necessá-
ria a procurar.

Ao contrário de Marta, ocupada em 
muitas coisas, necessárias ou não, Maria 
escutava aos pés de Jesus, Aquele que 
lhe poderia comunicar autênticas pala-
vras de vida, não desperdiçando, assim, 
esta oportunidade rara de acolher a 
própria Vida, que é Jesus.

Marta não o percebeu, e com a 
sua atitude deixava a Vida passar ao 
lado, tendo a convicção que a tinha 
presa em suas mãos. Como ela, faz o 

Pegadas do Natal

MOÇAMBIQUE Quitéria Torres

VIVEMOS as alegrias do Natal. Mais 
 uma vez, os preparativos para rece-

ber o Menino Jesus. O presépio, a manje-
doura e toda a expectativa para receber a 
Criança… foi assim durante este tempo. 
Em Moçambique, todos falam de festa 
da família. Este ano não foi diferente. Os 
rapazes, neste tempo, encontram moti-
vos para lembrar o seu passado, uns com 
alegria, e outros com tristeza. Nestes dias, 
os mais velhos costumam passar o Natal 
em nossa Casa, tem sido um momento 
para conhecer as esposas e os seus 
filhos.

Durante os preparativos do dia 24, 
fomos chamados a acudir a situações crí-
ticas na comunidade que nos rodeia.  Duas 
crianças, o Lourino, de um ano, e o Nil-
ton, de 11 anos, ficaram órfãos de mãe e 
abandonados pelo pai.  O nosso Luizinho, 
cuja mãe estava doente e faleceu neste dia, 
deixando os seus irmãos ao abandono, o 

Jorge de 3 anos e o Vicente, de 8 meses,  
num estado de desnutrição grave, que 
tivemos que encaminhar para o hospital. 
Com estas acolhidas, os rapazes ficaram 
divididos entre os preparativos para o pre-
sépio e a acolhida dos novos manos. Em 
todas as casas, os rapazes carinhosamente 
e com toda a sua criatividade,  preparam 
o lugar  para a colocação do Presépio, a 
manjedoura, as plantas, a gruta… mas, 
estranhamente, as figuras de barro estavam 
ausentes. Este ano o presépio foi diferente, 
mas estava claro que Maria, José e Jesus, 
estavam no nosso meio.

Depois do dia 26, com o apoio dos manos 
mais velhos os nossos rapazes foram visi-
tar os seus entes mais próximos: tios, avós, 
padrinhos, vizinhos, amigos. Normal-
mente, encontram momentos de alegria 
mas também de tristeza, mas estes encon-
tros são necessários para que não percam 
as suas raízes e história. Os recém-chega-

Um presépio diferente

mesmo o comum dos mortais, e para 
isso contribuem com a sua influência os 
que têm responsabilidade na estrutura-
ção da sociedade e na formação das 
mentalidades. É assim que, sentindo-se 
senhores da vida, sacodem para a mar-
gem da vida social Aquele que os inco-
moda, como Marta a Jesus. Ainda há 
pouco vimos isso no Natal, ao porem 
no centro e em Seu lugar, uma figura 
que convém aos seus interesses — o 
pai natal. Nos lugares públicos, tudo 
fazem para que o Menino seja banido 
e substituído. Em Seu lugar levantam 
árvores de natal feitas de hastes metá-
licas, cobertas com uns enfeites colo-
ridos; caixas e caixotes embrulhados 
com fitas multicolores, vazios; luzes 
de todo o género e de todas as cores, 
que se transformam num céu, em ruas 
e lugares, que depressa se apagam…

Como Marta, contrariando sua irmã, 
para que se afastasse da Vida, assim 
esta sociedade com os seus muitos afa-
zeres e negócios e enfeites, que opulen-
tam o seu domínio e senhorio da vida, 
que verdadeiramente nunca poderá 
alcançar.

O nascer e o morrer marcam os limi-
tes ao tempo que nos é dado para per-
manecermos na vida. E, como se pode 
depreender do comportamento oposto 
das duas irmãs, Marta e Maria, a vida 
ganha-se quando se escolhe «a melhor 
parte»; e, ao que entrega o domínio e 
comando da vida noutras mãos, a vida 
«não lhe será tirada».  q

dos não ficaram de fora, foram acolhidos 
nos casais gaiatos.

Ultimamente, temos a assistência, aos 
domingos, dos Padres da Diocese. Para 
nossa surpresa, no dia 1 de Janeiro, o Padre 
Cristiano veio acompanhado de 5 rapazes 
da rua, o Zacarias, Edmilson, Agostinho, 

Fernando e o Marcelino. Apresentam rou-
pas imundas e rasgadas, cheios de feridas, 
semblante triste e cada um, com pouca 
confiança, ia falando a sua história. Gosta-
ríamos que ficassem entre nós, mas tivemos
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Luizinho e a sua família

SINAIS Padre Telmo

UM Natal e Ano Novo cheio de mimos! 
Tantos amigos vieram com suas 

prendas para os rapazes, para os doentes.
As ondas dos canhões contra o Calvário 

diluíram-se no Vale do Rio Mezio — 
como nevoeiro frágil. Alguns amigos 
vieram com medo — julgando que as 
casas estavam a cair…

— Está tudo tão bem! E os doentes estão 
felizes!

No Dia de Natal veio a Orquestra dos 
Antigos Gaiatos e foi uma tarde de alegria 
para os doentes e rapazes. É de louvar o 
gesto dos nossos gaiatos tão amigos.

Nas vésperas de Natal, como todos os 
anos, foi a presença da Senhora Dr. Marisa 
e seu Marido, com mimos e prendas para 
todos. Todos deliraram com as fotos a 
cada um na entrega da prenda.

Venham um dia e acarinhem estes nossos 
rapazes — sem dons e sem família. Façam- 
-nos sorrir e vibrar ao sentirem em todo o 
seu ser o carinho — como esta família lhes 
proporcionou.

Continua  na  página  3

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

TANTA gente me telefonou por causa 
 da ausência do Património no último 

GAIATO, que eu não tenho grandes des-
culpas para dar aos amigos. Apenas uma 
forte gripe atirou comigo para a cama e 
me deixou sem forças. Apesar disso, aten-
demos algumas aflições e os pobres que 
povoam a nossa Casa, em maior número, 
das terças às sextas de todas as semanas, 
foram atendidos com carinho e miseri-
córdia. São as rendas de casa, a roupa. 
São os agasalhos e os lençóis, o calçado e 
os remédios, a comidinha e, até, os brin-
quedos. Tudo aconchega, alivia e con-
sola quem arrasta a pobreza e a miséria 
atrás de si.

Ontem, fomos buscar dois roupeiros 
bons, guardados numa garagem; hoje, eles 
já fizeram alegria de uma família inteira.

Há largo tempo não dou contas, aos meus 
leitores, desta maravilha que é a gente ser 
pobre, e pôr-se ao serviço dos pobres por 
Amor de Deus, criando uma corrente de 
comunhão admirável.

Começo com uma carta da Joaquina: 
«Recebi hoje o jornal O GAIATO. O pri-
meiro artigo que leio, é o Património dos 
Pobres. Gosto de todos os assuntos nele 
abordados, mas o senhor toca-me o cora-
ção. Parece que o conheço.

Esperava pagar o IRS e afinal recebi a 
quantia de 736,16€. Pensei: — Não vais 
ficar com este dinheiro, não! Vai direiti-
nho para a Casa do Gaiato. Peço que reze 
por mim. Não queria só ajudar no campo 
material, mas, também, no campo espiri-
tual que considero mais difícil, porque a 
terra é seca e a trabalhadora fraca!»

Não comento. Fica a cada um dos leito-
res a oportunidade de saborearem, indi-

vidualmente, esta expressão de fé viva.
Sim, rezo. No altar e no meu breviário, 

todos os que comigo amam os pobres, 
estão em primeiro plano.

A Maria Odete, do Porto, manda «para 
auxílio das suas obras», 250€. O Afonso, 
de Coimbra, não falta, todos os meses, com 
50€. Um padre, da mesma cidade, vem 
com 800€ e uma palavra cheia de amizade 
e ternura pelos pobres.

Continua  na  página  3
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Pelas CASAS DO GAIATO

O QUE É ISSO DE IMPACTO SOCIAL? — Há dias falávamos 
com alguém com quem colaboramos há já uns anos no trabalho social. 
A conversa era sobre uma acção de formação que a instituição a que 
essa pessoa está ligada tinha organizado para um grupo de pessoas 
muito marcadas por situações de exclusão social. No final dessa acção, 
das mais de vinte pessoas que a tinham iniciado, acabaram só cinco. 
Ao falar disso, esse amigo disse que, nem que tivesse acabado só uma 
pessoa, teria valido a pena. Embora o paralelo não seja perfeito, isso 
lembrou-nos as várias passagens da Bíblia sobre “a alegria no céu” 
quando um pecador se arrepende, mesmo que seja só um.

Isso também nos lembrou aquelas vezes todas em que procuramos 
ajudar pessoas a mudar comportamentos que contribuem para a sua 
situação de pobreza, proporcionando-lhes oportunidades nesse sentido 
e não conseguimos, ou só o conseguimos num pequeno número de 
casos. No dia em que tivemos a conversa atrás relatada com esse nosso 
amigo, vínhamos de uma situação como esta que existe na nossa Con-
ferência Vicentina.

Tudo isto vem a propósito de um tema que tem estado a invadir a 
área da acção social que é do chamado “impacto social”. O que conta, 
agora, é o que for “impactante”. Ninguém nega que, quanto mais se 
conseguir obter mudanças que promovam a coesão social, melhor será. 
O problema com esta ênfase toda no que se considera como sendo 
“impactante” é que, não tão poucas vezes como isso, o que é “impac-
tante” tende a ser enviesado no sentido de efeitos que são medidos em 
valores monetários, valores esses que precisam de ser elevados. Tam-
bém, não tão poucas vezes como isso, o que se apregoa como sendo 
“impactante” é o que melhor se sabe comunicar, ou o que melhor sabe 
dar nas vistas.

Nesta área, sem pôr em causa a utilidade da medição, incluindo a 
medição em valor monetário, quando esta for adequada, nunca fomos 
nesta onda de exageros sobre o que é “impactante”. Vem-nos sempre à 
ideia de que vale a pena ajudarmos o outro, seja esse outro uma pessoa, 
ou muitas pessoas. Também nos vem sempre à ideia aquela recomen-
dação que Jesus nos fez: “nunca saiba a tua mão esquerda o que faz a 
tua direita”. Por isso, mais do que festas e dar nas vistas cá na Terra, 
gostamos daquela “alegria no céu” por cada “pecador” que se converte.

Que, nestas coisas, Deus nos livre da procura de vaidades e doutros 
proveitos pessoais, e nos ajude a praticar o que deve ser o genuíno e 
desinteressado amor ao próximo.  q

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

AGROPECUÁRIA — Como 
é natural nos dias invernosos por 
estas terras serranas, tem sido um 
frio de rachar. Da lenha que fomos 
arrumando no nosso barraco, vamos 
gastando alguma na lareira da sala 
de televisão. Mesmo com a geada, da 
nossa horta, temos apanhado couves 
para a sopa. Colhemos tangerinas 
e kiwis para as sobremesas. Uma 
tarefa manual, de grupo, para nos 
ocupar depois do estudo e quando 
chove, vai sendo debulhar milho no 
nosso celeiro. Já se fez boa parte das 
podas das videiras (de mesa) e das 
árvores de fruto. Depois, apanhámos 
as lenhas da poda. Vamos varrendo 
as folhas, nos arruamentos da nossa 
Casa, e deitando-as na estrumeira. 
Desde o dia 9 de Janeiro, fresaram-
-se os nossos campos para a semen-
teira da aveia e foram comprados 40 
sacos de semente. Foram reparadas 
algumas alfaias e máquinas agríco-
las: os discos de uma charrua, uma 
fresa e o hidráulico de um tractor. Na 
nossa passareira, deu entrada uma 
caturra (ave) e às vezes há caturras…

ARRANJOS — Depois de outra 
interrupção nas pinturas exteriores, 
foram retomadas em 16 de Janeiro. 
A conta do picheleiro foi pesada, 
devido a consertos na casa das 
máquinas, onde está a caldeira da 
água quente. Uma máquina de lavar 
louça, que nos deram, tem ajudado 
na nossa copa.

SAÚDE — Neste sector dos cui-
dados de saúde, todos os Rapazes 
são bem acompanhados com con-
sultas no Centro Hospitalar e Uni-
versitário de Coimbra, em várias 
especialidades. Ao Luís, que partiu 

uma perna na Escola, desejamos que 
recupere bem.

FESTA DA EPIFANIA, EM S. 
JOSÉ — Tem sido mesmo uma boa 
tradição (estamos em Coimbra!) a 
nossa participação na Festa de Reis, 
da catequese da Paróquia de S. José. 
Os Catequistas e o seu Pastor dina-
mizaram as crianças e os adoles-
centes com representações teatrais 
e musicais, e apelaram aos pais para 
partilharem bens alimentares com a 
nossa Casa. Para a nossa deslocação, 
foi melhor alugar um autocarro para 
o dia 8 de Janeiro, Domingo, pelas 14 
horas, em que partimos agrupados e 
acompanhados pelos nossos profes-
sores destacados, em direcção ao 
salão paroquial dessa Comunidade 
cristã, cuja festa teve início pelas 
15 horas, se prolongou pela tarde e 
terminou com uma boa merenda, 
que sobrou. Dos vários anos de cate-
quese, vimos belas cenas do Natal 
de Jesus. A fechar este lindo encon-
tro foi a nossa vez, tendo no início 
escutado uma interessante gravação 
áudio do nosso Pai Américo sobre 
a doença do Amor! Depois, foram 
lidos 7 belos textos, seleccionados 
de Isto é a Casa do Gaiato, sobre a 
vida noutros tempos, mas com lições 
para o presente, como as ocupações 
e as nossas aventuras. Seguiram-se 
canções natalícias: Natal de Elvas, 
pelos Rapazes mais pequenos; e 
Natal Africano. O Hino da nossa 
Casa foi cantado por todos em palco 
e pela plateia animada. O Sr. Padre 
João Castelhano felicitou os miúdos 
e toda a Comunidade, e deu conta da 
campanha efectuada, muito gene-
rosa. O nosso Padre Manuel agra-
deceu muito à boa Comunidade de 

S. José e salientou o exemplo do 
Padre — Pai Américo, que serviu os 
pobres em Coimbra e lembrou o seu 
130.º aniversário natalício em 23 de 
Outubro de 2017. Bem-hajam!

PARTILHA — Na época nata-
lícia, chegaram-nos mais mimos, 
como géneros alimentícios. Houve 
várias famílias amigas, grupos e 
comunidades que foram generosos 
com esta Família, pelo que agradece-
mos as suas partilhas. Damos conta 
de algumas campanhas que nos che-
garam: Casa da Sagrada Família, 
Coimbra; Catequese de Pombali-
nho; Farmácias de Coimbra; Fábrica 
Estrela de Conímbriga; EB1 de Rio 
de Vide; Escuteiros de Lorvão; Paró-
quias de Condeixa-a-Nova e Condei-
xa-a-Velha; Trepamontanhas, Lousã; 
Padarias de Miranda do Corvo; 
Paróquia de Alqueidão; Ernesto 
Morgado, Figueira da Foz; amigos 
de Paços de Ferreira; Banco Alimen-
tar, Coimbra; Escola EB 2,3 Senhor 
da Serra; Colégio de Nossa Senhora 
da Assunção, Anadia; Makro, 
Coimbra; Sala de Estudo Aprendiz; 
Escola EB 2,3 de Penacova; GNR de 
Coimbra; Catequese da Guia, Pom-
bal; Catequese de Degracias; Mobi-
serra, Espite; Move wellness center, 
Lousã; Bluepharma, Coimbra; Cate-
quese de Pelmá; amigos e Baldios 
de Vila Nova; grupo sócio-caritativo 
de Semide; Catequese e Jardim de 
Infância de Lagoa Parada, Ansião; 
Antigos Jocistas de Coimbra; União 
de Freguesias de Coimbra; amigos 
da Póvoa do Varzim; Serviço de Uro-
logia do CHUC, Coimbra; amigos 
de Casais do Campo. Ficámos muito 
gratos a todos estes nossos amigos 
e amigas, bem como àqueles que 
nos enviaram as suas boas festas de 
Natal e Ano Novo por outros meios. 
Bem-hajam!  q

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

LENHA — Como estamos na época de Inverno, este ano muito frio, temos 
gasto muita lenha para o aquecimento das nossas casas. O Paulo «Mudo» 
com a ajuda de outros Rapazes, vão podando alguns ramos secos, e depois 
cortam-nos e guardam nos antigos galinheiros. Todos os anos temos que os 
encher para que não falte lenha durante o Inverno.

VACARIA — O «Meno» começou a fazer limpeza aos parques da vacaria, 
retirando o estrume para a estrumeira. Depois espalhou folhas secas nos par-
ques para que os animais fiquem mais confortáveis. Quando chegar a época 
da sementeira da batata e do milho, o «Meno» levará o estrume para espalhar 
nos campos, para que produzam bem. Nasceu um vitelinho de uma vaca que 
foi mãe pela primeira vez. Como nasceu de dia teve ajuda para parir, tendo 
corrido tudo bem.

MUSEU — Estão muito adiantadas as obras no Memorial do Pai Américo. 
Está a ficar extraordinário. Também o salão de festas está muito bonito. Pedi-
mos a todos os que tiverem alguma coisa que está relacionada com o Pai 
Américo ou a nossa Obra, que possam oferecer ou deixar reproduzir para 
expor no Memorial, que nos contactem para a nossa Casa do Gaiato de Paço 
de Sousa, o que muito agradecemos.

SERRALHARIA — O Mendão andou a fazer os portões para o novo 
galinheiro do pomar e a acabar de montar a rede, para que os bichos que 
fazem mal às nossas aves, não possam entrar lá dentro. Só falta instalar o 
tubo da água, para que fique tudo pronto para receber os novos habitantes do 
galinheiro do pomar.  q

… PORQUE ME PERSE-
GUES?!… Hoje, no calendário 
do novo ano litúrgico (que muita 
gente já nem sabe o que é…), é 
Dia de ANO NOVO. Começa o 
Tempo do Advento — um “tempo 
propício”, um “tempo de salva-
ção”, no dizer do impulsivo e 
inspirado Paulo de Tarso. Meu 
ídolo, desde tempos remotos. 
E ainda hoje não me canso de o 
“ruminar”. Naquela sua inconfun-
dível ânsia de traduzir, em lingua-
gem da sua nova cultura grega, a 
sua velha (mas sempre renovada) 
cultura hebraica. Uma cultura / 
uma fé viva, a que aderiu até com 
um certo radicalismo intolerante 
— tão característico dos nossos 
dias. Só que, porque era puro de 
coração, deixou-se tocar por essa 
LUZ que, vinda do alto, quer 
iluminar todos os homens, que 
Deus sempre ama. Uma luz que 
nos revela que “só o ignorante” 
se deixa cair na ratoeira do “ser 
intolerante”. Paulo viu a LUZ. 
Deixou-se tocar. Converteu-se. 
Isto é, fez o que, lá na sua lin-
guagem grega, se chamava uma 
meta+noia — um, sempre dolo-
roso, deixar que a sua mente 
(nous!) se abrisse a uma outra 
(meta!) forma de experimentar e 
de expressar a vida. Foi o nascer 
de uma nova paixão — dor e 
amor que tudo mudou. Porque 
AQUILO mudou toda a sua vida. 
O perseguidor Paulo de Tarso 

virou o GRANDE apóstolo dos 
gentios…

TEMPO PROPÍCIO, TEMPO 
DE SALVAÇÃO. O Calvário e 
a Casa do Gaiato de Beire, na 
pessoa do seu criador P. Baptista 
e de todos aqueles que, com ele, 
verdadeiramente amam esta outra 
feição da Obra da Rua, andam 
agora debaixo de fogo… É um 
desafio. Para todo nós que lutamos 
a favor da d’IGNI+dade destes 
escorraçados pela sociedade 
que lhes não concede estalagem 
condigna. Ouvi-o já da boca de P. 
Baptista e ouço-o também muitas 
vezes dentro de mim: — O que 
quer o Senhor de nós agora, 
em toda esta barafunda ?!… E 
penso naquilo que aprendi lá das 
psicologias: Para crescer, para 
amadurecer há que aprender a 
questionar e a deixar-se questio-
nar. Por isso ouço também aquela 
voz desafiante de Paulo — para 
aqueles que amam a Vida e acre-
ditam na PRO+vidência, tudo 
pode concorrer para O BEM. Sei 
que, por nascimento, todos nasce-
mos talhados para a Verdade, para 
a Bondade e para a Beleza. Que, 
na linguagem da Escolástica, são 
uma só e mesma coisa — porque 
a Verdade é Bela e Boa para 
todos. Há que lutar sem esmore-
cer. Sei que Jesus, segundo Mt 3, 
13-17, ao ser baptizado por João, 
se “converteu” no revelador do 

Reino dos Céus. Um Reino que 
está em marcha já a partir daqui, 
nesta terra dos homens. O que 
quer dizer que Jesus, ao bapti-
zar-se, assumiu uma “mudança 
(meta-nous) decisiva de rumo”. 
Deixou de ser um humilde e des-
conhecido trabalhador manual, 
naquela aldeiazita que, então era 
Nazaré. Porque caiu na conta de 
que Ele mesmo era a Verdade, a 
Bondade e a Beleza (“Caminho, 
Verdade e Vida”!…). Há pois 
que deixar-se ser o que ainda não 
somos mas para que já estamos 
talhados por nascimento. Só assim 
nos tornaremos um Sinal de 
Esperança, também para quem 
ainda desconfia de nós…

INSTRUTORES UNS DOS 
OUTROS. Gosto daquela ideia 
que tantas vezes me repito, a ver 
se a ela me “converto”: Não há 
“mestres” nem “discípulos”; 
todos somos instrutores uns dos 
outros. Guiado por esta convic-
ção, que quero ver arreigada em 
mim cada vez mais fundo, tenho 
aproveitado muito desta expe-
riência aqui. Uma grande bênção. 
Julguei que era por umas semanas 
e já caminha para dois anos. Tem 
sido uma grande universidade. 
E estou mesmo convencido que, 
se nos habituarmos a pensar e a 
COM+versar, todos vamos sair 
fortalecidos deste baptismo de 
fogo…  q

BEIRE  –  É tempo de SER (…) Esperança… Um admirador

PENSAMENTO Pai Américo

Nós lidamos com gente da rua, a obra mais difícil e mais 
ingrata de quantas a humanidade tem. Trabalhamos sobre-
tudo com e pela criança da rua, tão suja pela desgraça que 
se torna necessário vencer muita repugnância, antes de se 
lhes dar com a beleza. Este trabalho, meus senhores, é um 
segredo divino, sim, mas não pode de maneira nenhuma 
dispensar o auxílio dos homens.

in Notas da Quinzena, p 14
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PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

NA Carta Apostólica Miseri- 
 cordia et Misera, do Papa 

Francisco, no termo do Jubileu 
extraordinário da Misericórdia, é 
afirmado com especial significado 
para o nosso intuito isto mesmo, 
com sabedoria: não podemos 
esquecer que cada um traz con-
sigo a riqueza e o peso da sua 
própria história, que nos distin-
gue de qualquer outra pessoa. A 
nossa vida, com as suas alegrias e 
os seus sofrimentos, é algo único 
e irrepetível que se desenrola sob 
o olhar misericordioso de Deus.

Ainda nos caboucos, na con-
tinuidade de subsídios sobre a 
família de Padre Américo, raiz 
da grande árvore cujos frutos nos 
legou como herança espiritual, 
é grato recordar, do seu ramo 
materno, a sua Avó Lourença 
Rodrigues da Silva, da Casa de 
Vales de Cadeade, em Paço de 
Sousa. É assim que vem o seu 
nome no registo de óbito (n.º 5, de 
1885), que transcrevemos (fl. 2) do 
Livro de assentos de casamentos 
e óbitos da Freguesia de Paço de 
Sousa e registamos para memó-
ria: Aos vinte dias dos mez de 
Janeiro do anno de mil oitocen-
tos oitenta e cinco às nove horas 

da noute no lugar de Antelagar 
d’esta freguezia de Paço de 
Souza, concelho de Penafiel, 
diocese do Porto, falleceu, tendo 
recebido os Sacramentos da 
Santa Madre Egreja um indiví-
duo do sexo feminino por nome 
Lourença Rodrigues da Silva, 
casada com António Joaquim 
Ferreira de idade setenta e dous 
annos, natural d’esta fréguezia, 
filha legítima de João Rodrigues 
Moreira, natural d’esta frégue-
zia, e de Thereza Lopes da Silva, 
natural da mesma; a qual falle-
ceu no dito lugar de Antelagar, 
fez testamento, deixou filhos e 
foi sepultada no cemiterio d’esta 
fréguezia. E para constar lavrei 
em duplicado este assento, que 
assigno. Era ut supra. O En.com 
Belmiro Nogueira de Sz.a Freire. 

Aproveitamos para informar, de 
relance, que o Padre Belmiro foi 
Pároco da freguesia do Salvador 
de Paço de Sousa, entre 1879 e 
1909; e foi o promotor da aquisi-
ção e bênção (em 24 de Maio de 
1883) de uma imagem do Sagrado 
Coração de Jesus, que se encontra 
na Igreja Paroquial. 

Noutra nota, a propósito, encon-
trámos no jornal O Commer-

cio de Penafiel (28-1-1885) uma 
referência ao falecimento supra. 
Eis: Falleceu em Paço de Sousa 
a ex.ma sr.ª D. Lourença Rodri-
gues da Silva, mãe do sr. Joa-
quim Ferreira Rodrigues, sogra 
do sr. Ramiro Monteiro d’Aguiar, 
e parente próxima da familia do 
Outeiro, de Mouris./Os nossos 
sinceros pezames a toda a familia 
da finada.

Tivemos acesso, noutros idos, a 
uma pormenorizada e fidedigna 
descrição manuscrita, redigida 
pelo Padre José de Aguiar, sobre a 
Ex-humação para limpesa do car-
neiro d’Antelagar. Paço de Sousa. 
23-Ag.to-1919. Este aconteci-
mento impressionou várias teste-
munhas da família que assistiram: 
o pae Ramiro Monteiro d’Aguiar; 
Joaquim Monteiro d’Aguiar; 
Americo Monteiro d’Aguiar, e 
eu P.e José Monteiro d’Aguiar, 
que celebrei n’esse dia 23-8-919 
pelos membros da familia acima 
nomeados. Eram eles, a saber: 
Avó Lourença Rodrigues Moreira 
— Avô António Joaquim Ferreira 
— Mãe Rosa Ferreira, nossa tia, 
irmã do Avô — Tia de Varzea 
Joaquina Ferreira — Tio de Var-
zea Joaquim Ferreira Rodrigues e 
nossa Mãe Teresa Ferreira Rodri-
gues. A dado passo do relato, com 
uma variante onomástica, regis-
tou: O primeiro caixão a abrir 
foi o da Avó Lourença Rodrigues 
Moreira, † falecida dia 20-1-1885, 
d’um cancro no peito, do qual 
esteve entrevada 14 annos.

Socorremo-nos, ainda, de uma 
genealogia feita por mão de mes-
tre beneditino, D. Gabriel de 
Sousa, de grata e saudosa memó-
ria, cujo avô paterno António 
Rodrigues Moreira era irmão de 
Lourença. Trata-se de um texto 
dactilografado, sob o título Da 
História da Casa e Quinta de 
Vales (1983), a que nos foi possível 
aceder, tal como a uma fotografia 
em que figuram a avó Lourença 
Rodrigues, o tio Joaquim e a mãe 
Teresa. Assim, podemos adiantar 
mais algumas informações com-
plementares: Lourença, a sexta 
filha de João Rodrigues Moreira, 
nasceu em 21 de Outubro de 1810. 
Era afilhada do tio paterno, Lou-
renço, casou em Antelagar e foi 
avó materna dos Monteiros de 
Aguiar (Padre Américo e seus 7 
irmãos). O sétimo filho, António, 
que se formou e veio a herdar 
a Quinta de Vales de Cadeade 
e sucedeu nessa Casa, teve por 
padrinho o tio paterno Padre Joa-
quim. Por seu lado, o bisavô João 
Rodrigues Moreira casou aos 22 
anos, a 3 de Novembro de 1795, 
com Teresa Maria Lopes, filha de 
João Dias e de Maria Lopes, de 
Cima de Vila de Esmegilde (Paço 
de Sousa), mais velha que ele sete 
anos, pois nascera a 28 de Maio 
de 1768.

Deste matrimónio nasceram 
também, como do anterior, sete 
filhos, a saber: Joaquim António 
(n. 25.8.1797), Custódia Maria 
(n. 10.3.1799), Maria Clara 
(n.23.12.1801), Ana (n. 13.10.1805), 
Bernardina (n. 19.8.1808), 
Lourença (n. 21.10.1810), António 
(n. 18.11.1814).

Neste vigor das gerações for-
maram-se nós indissolúveis, 
que frutificaram como a videira 
abundante à roda da casa, 
vicejando em dilatados hori- 
zontes.  q

Da Avó Lourença Continuação  da  página  1

Da Lentisqueira de Mira, «para os seus pobres, sei que será bem 
aplicado, 800€». A Fernanda, de Mangualde, apesar das limitações 
impostas pela doença e idade, mandou duas vezes, 300€. De Leiria, 
mais 50€, e o mesmo da Lígia, de vez em quando. De Queluz, José 
Alexandre, 350€. A Maria de Lurdes, de Moscavide, em união com 
as suas amigas de Castelo Branco, 300€, «para acudir as aflições 
dos pobres que lhe batem à porta».

A Maria Filomena, fez 70 anos rodeada da família e nasceu-lhe 
uma netinha perfeita, apesar de uma gravidez difícil da filha e, em 
acção de graças, «fica muito feliz por tapar algum buraco nas suas 
contas».

Quarenta e cinco euros, da Maria Graziela; 400€, da Amélia, de 
Setúbal; 50€, da Luísa Maria; e 366€, da N.R.L, de Sesimbra.

Mil e quinhentos, de M.L.L., de Lisboa, e o mesmo, de Coimbra, 
iluminada por estas palavras: «eu também quero ajudar, como nos 
anos anteriores, para minorar um pouco as faltas essenciais de que 
tanta gente carece». O mesmo da Maria João; mais 1200€ de outra 
vez. 150€, da Maria do Céu, da Guarda, em comunhão de amizade 
e estímulo; idem, de Maria Odete, do Porto, três vezes. Da Isabel, 
da Covilhã, com desabafos e revolta pelo que a Comunicação Social 
tem feito ao Padre Baptista, 100€, duas vezes. Filomena, de Vila 
Nova de Gaia, da Adelina, da Maria Filomena, de Odivelas, e da 
Maria Madalena, de Coimbra, 200€.

De Braga, outra Maria, discreta e simples, sempre solícita em 
ajudar, vem agora dizer-me que terá de reduzir a sua participação: 
mil euros, três vezes. Mil, também, da Praia da Granja, de Maria 
Luísa, da Quinta do Anjo, Da Maria Luísa, de Lisboa, e da Zélia, de 
Cascais, a confessar que não é crente.

Quantos são crentes, sem dar por isso, e quantos julgam sê-lo e 
as suas obras negam-no? Quantos?… Só vós, Senhor, conheceis os 
desígnios pessoais dos corações.

Quinhentos, da Antónia de VNG, de uma Fernanda, de Coimbra, 
de outra, de Santarém, de um padre amigo, de Albergaria-a-Velha, da 
Dolores, do Porto, e da Eliza, de VNG.

Duzentos, da Maria Irene, de Coimbra, do Francisco, do Porto, 
do Carlos, da Amadora, da Maria Madalena, de Coimbra, do António, 
de Lisboa, e do Joaquim, da Quarteira.

Cem euros, de Maria Amélia, de Cascais, do José, de Corroios, 
da Benilde, de Coimbra, da Maria de Lurdes, da Amora, e de Oeiras, 
com este conforto: «peço que o Pai do Céu continue a proteger a 
Obra de tantos que se esforçam por denegri-la». Idem, da Maria 
Amélia, de Cascais, do José Tomás, de Oeiras, do Joaquim, de Por-
timão, da Demope de Lisboa, Maria Helena, da Senhora da Hora, do 
José Ribeiro em mão, e de outra Benilde.

Mais 180€, da Helena, de Cascais, com pedido de oração por si 
e a sua família.

O Alfredo, directamente transfere 250€.
Graças a Deus!  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

Continuação  da  página  1

Foi Natal, foi Ano Novo; vieram noites e manhãs e não faltou aos 
nossos doentes a limpeza do corpo, o pão nas suas boquinhas de oiro 
e o nosso carinho nos seus corações.

Que o sol de uma nova primavera afaste as sombras no interior das 
matas do Calvário… Também que o nosso Pe Baptista, que lhe deu 
vida e foi pai durante 60 anos, possa de novo acarinhar os seus 
filhos.

] ] ]

MORREU o nosso sr. Joaquim — como todos lhe chamavam. 
 Enquanto pôde, varria as folhas nos espaços da nossa Aldeia. 

Recolheu ao pavilhão e, enquanto teve forças, dava de comer ao 
Chico. Para brincar, dizíamos: “Olhe o seu filho”.

Esteve dez dias no Hospital do Padre Américo — onde o Senhor 
o chamou. Visitamo-lo dois dias antes. Levamos-lhe a Santa 
Unção.  q

SINAIS Padre Telmo

DOUTRINA Pai Américo

VOU-TE dizer aqui como eu vejo a Aldeia dos Rapazes, sem 
 receio de que me leves a palma ou roubes a patente; não. 

Se amas, és bem-vindo. Se não, embora venhas, não fazes coisa 
nenhuma. Vejo uma grande quinta murada, bosques, água, pas-
tagens, chão de cultura. Casas de luz e ar para famílias de vinte. 
Escolas. Igreja. Ruas para oficinas. Trabalho. Brio. Independên-
cia. Responsabilidade. O Rapaz. Para o Rapaz. Pelo Rapaz. O 
funcionário clássico não tem lugar na Aldeia. Não há ninhos 
nem cunhas nem o suspirado fim-de-mês — nem sindicâncias! 
Ai, não deites no cesto do lixo a Obra de hoje, que ela é fonte 
de preciosa informação e chave do mais difícil problema social! 
Não deites e deixa entrar o sol. Não faças como o outro que não 
se quis lavar no Jordão e ficar curado da lepra, por lhe parecer 
demasiado simples a cura. Há muito boa gente que não acre-
dita na eficácia que provém da natureza das coisas, por ser clara 
e simples demais. Não. Ama-se de preferência o complexo, o 
extravagante, o catita.

A pequenina comunidade da Casa do Gaiato é uma 
demonstração de quanto podem os rapazes, por si 

mesmos, em Obras suas, simples como eles.
Chegou no mês de Julho um vadio de onze anos; andavam os 
pequenos ocupados, então, com a colheita da batata. O vadio 
não quer trabalhar e deita-se à sombra, regalado.
Passam os companheiros com cestos à cabeça: «Ó coiso, vem 
daí». Mas ele não. À mesa, um deles levanta a voz: «Tu comes 
e não trabalhas?!»
A merenda desse dia é de pão com mel, por amor do traba-
lho árduo da batata. O pequenino Mestre agora mais inci-
sivo: «Tu comes mel feito do trabalho das abelhas e não tra-
balhas?!»
Segunda e última lição: o vadio de ontem é hoje o primeiro 
trabalhador! Outros têm-se corrigido por outros caminhos. 
«Olha o ‘come e dorme’!» — foi o remédio mai-la cura dum 
vadio entrado depois daquele. Mas não. Vêm de longe e tais 
raízes lançaram os métodos de levar a Criança abandonada, 
que resistem à luz da evidência. Não há nada como o uni-
forme, as paradas, a vigilância, o papel selado, o despacho 
superior — a santa rotinice!

Do livro Pão dos Pobres, 3.° vol., pp 197-198

A educação da Criança,
como a das plantas, tem de ser feita
em terreno adequado.
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SETÚBAL Padre Acílio

SINTO, embora como eco 
 longínquo, a forma como o 

Padre Américo noticiou a morte 
do primeiro rapaz em Paço de 
Sousa. «Acendeu-se no céu 
uma luz.» Com o passamento 
do nosso Laurentino, no fim do 
dia de Natal passamos por algo 
de inexprimível, por transcen- 
dente.

Não nos atrevemos utilizar a 
expressão do fundador da Obra, 
própria de um homem de Deus, 
mas que a luz de Deus se ateou 
em nossa Casa e brilhou com 
mais esplendor na pessoa do Lau-
rentino arrebatado na festa do 
nascimento de Jesus.

Este acontecimento apanhou-
-nos todos de surpresa como 
quase sempre acontece na morte 
de um jovem!

 Uma intensa camada gripal 
havia-nos atirado para a cama 
mais de oito dias, com febre, 

tosse e uma terrível repulsa pela 
comida. O mesmo aconteceu à 
senhora que orienta a Casa e a 
alguns rapazes mais responsá-
veis, obrigando-nos a viver uma 
festa natalícia muito especial.

Valeu-nos a reacção pronta dos 
que mantinham a saúde, que com 
os colegas saudáveis, executaram 
uma magnífica festa de Natal quer 
na sala de jantar onde participou 
o Nosso Bispo quer no salão de 
Festas quer ainda na Capela.

A excitação do Natal invade a 
todos mas especialmente os mais 
pequenos.

O Laurentino, logo de véspera, 
levantou-se mais cedo e foi acor-
dar os outros rapazes com a ale-
gria e o zelo característico do seu 
modo de ser.

Neste acordar, caiu com uma 
convulsão epiléptica para nunca 
mais vir a si. De imediato o leva-
mos para o Hospital de Setúbal 

que o transferiu para Lisboa, 
Santa Maria, mas todos os esfor-
ços médicos foram inúteis.

Este Gaiato era um justo!... 
Marcado por deficiências de 
acompanhamento ao nascer 
sofria-as sozinho, sem se revoltar 
e sentia-se feliz por tudo o que a 
vida e a Casa do Gaiato lhe ofere-
ciam de bom.

Desde que veio para nós, ainda 
criança, sempre comeu na minha 
mesa, para evitar a mofa dos 
companheiros, em virtude de 
dificilmente conter o corrimento 
da baba.

Já uma vez falei da oração do 
Laurentino. Era sempre uma 
prece feita com coração. Como 
não falava, pretendia emitir as 
palavras cujo sentido bem perce-
bia, através de um som rouco que, 
por vezes dominava o coro dos 
outros rapazes.

Na Capela, o nosso Justo 
rezava recolhido e fervoroso.

Tendo o ano passado feito a 
primeira comunhão, nunca mais 
deixou a Eucaristia. Não era roti-
neiro mas sempre consciente, 
convicto e piedoso.

Porque o som proferido por ele, 
era muitas vezes desafinado, eu, 
erradamente, adverti-o que não 
cantasse para não perturbar a 
harmonia. Como hoje estou arre-
pendido?! Ele cantava com toda a 
alma os louvores de Deus.

Em Casa, nas obrigações, era 
irrepreensível no esforço com 
que se empenhava para fazer tudo 
bem.

Na Escola granjeou o carinho 
e a simpatia de todos os profes-
sores e, apesar das dificuldades, 
o primeiro período foi marcado 
com notas acima da média.

Como também já referi, quando 
dele falei n’O GAIATO, guardava 
com carinho a economia das suas 
mesadas para a entregar à sua 
pobre mãe, quando ela o visitava.

Pela perfeição de vida e pela 
instintiva santidade pessoal, o 
Laurentino deixou-nos na alma 
um rasto inapagável de luz e sau-
dade!

Com dezasseis anos partiu para 
o Céu.

Lá não precisa de linguagem 
para louvar a Deus. Fá-lo directa-
mente, com o coração, sem com-
plexos: Face a Face!

Conduta da Água
para a Casa de Moçambique

EU não quero, não posso, não sou capaz de esquecer a neces- 
 sidade urgente de levar a água para a propriedade da 

nossa Casa. Pode parecer uma loucura, pela despesa que acar-
reta, mas eu prefiro ser alucinado que indiferente.

Só uma terrível alienação nos pode fazer desprezar tanto 
capital investido com o arroteamento do terreno fértil, provido 
de um gigantesco pivô, capaz de regar vinte e cinco hectares de 
terra e arrancar boas colheitas de milho, feijão, mandioca, soja, 
girassol etc..

Não posso esquecer o espectro longínquo daquele pivô tão 
caro, abandonado à ferrugem e ao desuso.

Não me sai do coração, tanta criança faminta, doente, 
necessitada de uma boa e variada alimentação a qual pode ser 
produzida no nosso terreno.

Eu não descansarei, já me comprometi com a Irmã Quitéria 
em avançar com a quantia equivalente 30% da tubagem.

São cinco quilómetros de canalização e os tubos em polie-
tileno e fibra de vidro, têm trinta centímetro de diâmetro con-
forme o estudo feito por engenheiros creditados. Tenho comigo 
cartas luminosas de dois padres, um com 400€, outro com 
250€ e mais um engenheiro com 2000€.

Os três conhecem a Casa, o seu valor apologético e humano 
e são amigos do padre José Maria que está no céu.

Se quem pode não quer, tem de querer quem não pode. 
São assim as Obras de Deus. A gente arrisca na Sua Provi- 
dência.  q

Laurentino com o Busto de Pai Américo!

BENGUELA Padre Manuel António

QUEREMOS contribuir para um mundo melhor. Este desejo deve 
 ocupar o coração de cada um de nós. Como fazer? Só se con- 

 tribui para um mundo melhor, fazendo o bem agora e pessoal-
mente, com paixão e em todo o lado onde for possível. Quem dera 
cada um de nós tenha “um coração que vê”. Este coração vê onde há 
necessidade de amor, e actua em consequência. Há o confronto com 
necessidades imediatas: os famintos devem ser saciados, os nus vesti-
dos, os doentes tratados para se curarem, e outras. Durante o tempo de 
Natal, que ainda estamos a viver, na hora em que vos escrevo, a nossa 
Casa do Gaiato foi testemunha de provas de amor que nos trouxeram 
muita alegria e muita esperança. Várias empresas e pessoas particula-
res manifestaram o seu compromisso com o nosso serviço aos filhos 
abandonados e aos pobres, famintos e doentes, que batem à nossa 
porta, em busca de ajuda. Doutro modo, a Casa do Gaiato não teria 
possibilidades de cumprir a sua missão única de amor. Por isso, temos 
muita esperança na realização do projecto que foi assumido.

Há dias, recebemos a visita duma senhora brasileira, residente em 
Benguela. A sua intenção era conhecer a história da nossa Casa do 
Gaiato e a melhor forma de prestar-lhe a sua ajuda. Disse-lhe que a nossa 
presença, em Angola, vai a caminho dos 54 anos. Várias centenas de 
filhos abandonados, sem família, ou tendo-a é como se não a tivessem, 
encontraram as condições necessárias para se fazerem homens. O seu 
lema é este: “Fazer de cada rapaz um homem”. A propósito, continuam 
a chegar muitos pedidos para o acolhimento de filhos que têm mãe ou 
pai, a pretexto do seu mau comportamento. A Casa do Gaiato não é o 
lugar próprio para estes filhos, porque têm família interessada na sua 
promoção humana. O filho da rua, condenado a ser lixo humano, por 
causa do abandono a que foi votado, é o tesouro da Casa do Gaiato. A 
senhora com quem estava a conversar ficou muito impressionada e os 
seus olhos começaram a verter lágrimas que vinham do seu coração 
cheio de amor. Fez uma pergunta: Como foi possível a construção desta 
Aldeia e como é possível a sua manutenção? Não tinha outra resposta: 
Foi um fruto do Amor dos empresários e pessoas capazes, com meios 
financeiros, daquele tempo, que ficaram muito felizes com a notícia 
da vinda da Casa do Gaiato para Benguela. Parte dos empresários, 
naquele tempo, eram portugueses e conheciam as Casas do Gaiato, em 
Portugal. Foi uma ajuda maravilhosa que me permitiu a construção 
da nossa actual Casa do Gaiato de Benguela. A sua manutenção, no 
tempo presente, é possível graças à mesma fonte do amor, no coração 
do nosso povo actual. A senhora brasileira levou o seu coração apaixo-
nado pelo que viu e ouviu, de tal modo que prometeu voltar com uma 
proposta concreta de ajuda.

O ano lectivo de 2016 terminou, em fins de Novembro passado. 
Infelizmente, alguns rapazes não corresponderam à esperança de 
resultados positivos. Algumas situações são graves. Educar é servir 
com amor, até dar a vida com sofrimento e dores. É assim a nossa 
forma de estar no cumprimento da missão confiada à nossa Casa do 
Gaiato de Benguela. Nesta hora, estamos empenhados nas matrículas 
para o novo ano lectivo de 2017. A simpatia e o carinho dos responsá-
veis das Instituições escolares, para com a nossa Casa do Gaiato e seus 
filhos, dão-nos ânimo e confiança.

Os pedidos para acolhimento de novos filhos abandonados conti-
nuam, de forma impressionante. Estamos a tentar a busca de empregos 
para os rapazes que devem sair da Casa do Gaiato para a sua autono-
mia. É uma situação muito difícil, devido aos problemas sociais exis-
tentes. Com a ajuda dos corações generosos, esperamos caminhar para 
a frente. Este é, sem dúvida, um dos grandes apoios à nossa vida. Rece-
bei um beijinho dos filhos mais pequeninos da nossa Casa do Gaiato 
de Benguela, com votos de que o Novo Ano seja cheio de paz e alegria 
para todos vós.  q

Educar, é servir com amor…
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que mandá-los voltar, dando-lhes um voto de con-
fiança para esclarecerem melhor as suas verdadeiras 
histórias. Acompanhados por uma cartinha da Casa 
do Gaiato, foram à procura de alguém da família. 
É preciso ouvir a voz de Deus! Tempos difíceis. 
Quatro dias depois, telefonou o tio do Zacarias. O 
seu primo de 18 anos também vive na rua, mas quis 
saber o objectivo de querermos saber a história do 
Zacarias. Esclarecemos os motivos e o primo pron-
tificou-se em procurar o rapaz. Muito cedo telefonou 
a confirmar que já o tinha encontrado. O Padre Cris-
tiano, desde aquele dia ficou inquieto, porque dese-
java que os rapazes fossem acolhidos de imediato. 
São tantas as situações de abandono que é preciso 
muito trabalho para acudir aos que mais precisam. 
Juntos, fomos ao encontro do Zacarias e para nossa 
grande surpresa, encontramos o local onde o grupo 

vivia. No meio do bairro mais nobre de Maputo, 
Sommerchild, está um esconderijo, entre árvores e 
uma casa abandonada. Aqui encontramos, rapari-
gas, homens, crianças, onde cada um sabe Deus de 
que forma vive. Não foi possível naquele dia falar 
com as crianças, pois os adultos as têm ali como 
reféns, que através do trabalho deles, alimentam os 
seus vícios. No dia seguinte, conseguimos. Todos 
com histórias diferentes e tristes.

O Zacarias foi acompanhado ao Xai-Xai, pois 
este era o seu maior desejo: conhecer o seu pai. 
Os outros, estamos num processo de acolhimento 
e confiança, com o apoio dos rapazes mais velhos, 
pois eles próprios sabem muito bem como ajudar a 
estes manos. Quanto carinho! No ano passado rece-
bemos 173 rapazes, e acompanhamos 108 fora, a dar 
continuidade aos estudos, formação profissional ou 
a começar a vida profissional: é preciso caminhar 
com quem caminha!  q
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