
4 de Fevereiro de 2017  •  Ano LXXIII  •  N.° 1902
Quinzenário  •  Jornal de Distribuição Gratuita

DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

O nosso Manelinho aproveitou a ausência 
da senhora para vestir umas calças da 

moda, na hora de ir para a escola. Ao vê-lo de 
calças rotas, perguntei-lhe se ia trabalhar nas 
obras ou se ia para a escola. «Anda, vai trocar 
de calças», disse-lhe.

O Manelinho, como outros, gosta de andar 
na moda. O objectivo é mostrar aos colegas 
isso mesmo. Ao contrário de outros tempos, a 
moda de há muito para cá é andar roto, coisa 
que era próprio de quem não tinha outra roupa 
que vestir, ou seja, os mais pobres.

Modas são modas — coisa efémera que 
passa depressa. Por si mesmas pouco valem. 
O que não passa assim tão facilmente, e que 
pode deixar marcas, é a autodeterminação em 
usá-las quando ainda não se tem maturidade 
para tal. Uma criança, ainda não está capaz de 
se determinar autonomamente nas escolhas que 
faz; precisa de quem a ajude a moderar os seus 
ímpetos na relação com os outros: sim, andar 

segundo a moda só se entende no contexto de 
uma relação com os outros.

Estas chamadas de atenção, normalmente, 
não se entendem nem se aceitam facilmente. 
Têm o condão de conduzir à reflexão, cuja con-
clusão pode ser mais ou menos tardia. O acom-
panhamento próximo e constante, ajuda a que 
não fique esquecida e seja melhor entendida. 

As modas são, na sua própria génese, relati-
vas. Aparecem, desaparecem e, por vezes, vol-
tam. Não são elas, normalmente, o que importa 
contrariar. Importa sim que, como no caso do 
Manelinho, se perceba o que os antigos diziam: 
«Cada terra com seu uso, cada roca com seu 
fuso», ou seja, importa aprender a dominar 
a própria vontade para estar bem em cada 
momento, para que não surjam prejuízos, ime-
diatos ou não, para si ou para outros. 

Neste sentido, notícias recentes vieram dizer 
que é crescente a violência dos filhos sobre os 
pais. Ora, os conflito de interesses que chegam 
a este ponto extremo, mostram a falta de domí-
nio que estes filhos têm sobre si mesmos, ao 
reagirem deste modo com seus pais. Haverá, 
em alguns casos, dependências patológicas 
que tirem a clarividência, mas em muitos outros, 
quem sabe se não virão da cegueira provocada 
pelas modas e os seus topo-de-gama. Na raiz, 
sempre o desconhecimento da necessidade de 
autodomínio da vontade ou do seu treino.

Pai Américo na sua linguagem simples mas 
cheia de sabedoria dizia que educar é contra-
riar. Mas não só! A partir de certa idade e de 
darem provas de responsabilidade, os Rapazes 
tinham direito a fazer o seu corte de cabelo 
preferido, a ir comprar a sua própria roupa 
e a adquirirem algum objecto mais desejado. 
E, nestes casos, os bons exemplos serviam de 
alento aos menos esclarecidos. Nos nossos tem-
pos, a verdade deste pensamento mantém-se, é 
necessário um equilíbrio entre o que se deseja 
e o seu uso, dir-se-ia que a tensão entre o que 
se pode fazer e o que deve fazer é equilibrada 
pelo sentido de responsabilidade que controla 
a vontade.

Educar é sempre difícil. Por isso, também, Pai 
Américo dizia que para educar é preciso ajoe-
lhar. Ajoelhar não perante os caprichos mas 
perante o seu sujeito, para que os conheça, 
reconheça e se determine livremente e com res-
ponsabilidade.  q

Calças rotas
PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

NO submundo em que a vida 
 me obriga a mergulhar 

encontro pessoas a viver o inima-
ginável.

Tanto quanto permite a legisla-
ção dos homens que muitas vezes 
discorda da vontade de Deus, 
vamos dando a mão a quem vive 
mal, respeitando no nosso agir, 
o que nos parece ser lei divina 
em primeiro lugar, acolhendo os 
pobres e abandonados por amor.

Esta é a liberdade própria da 
Obra da Rua e o pensamento do 
seu Fundador que nos norteia: — 
defendemos o pobre e, em nome 
de Deus, atendemos ao seu clamor.

Se a lei humana nos cerceia, 
fazemos o que o amor de Deus 
nos inspira para bem dos pobres 
cuja vida comungamos para os 
entender melhor, nas variadíssi-
mas situações de cada um.

Se, noutros tempos, fomos uma 
resposta séria ao amplo problema 
social da criança abandonada 
neste país, e continuamos a sê-lo 
quase como únicos na África 
Lusófona, em Portugal vamos 
apanhando aqueles que a rede 
social rejeita ou simplesmente 
lhes foge das malhas.

Não estamos para substituir o 
Estado, não é essa a nossa missão 
nem colaborar com ele fora das 
leis divinas, mas apenas acudir 
ao pobre, pregando assim o amor 
de Deus com acções vivas e con-
cretas e denunciando as lacunas, 
os erros e as injustiças a que os 
pobres são sujeitos.

São duas famílias a que temos 
dado a mão ao longo dos anos 
e uma delas até colaborou con-
nosco acolhendo há anos, uma 
rapariga ignorante, vítima de 
exploração e abandono.

Não sabemos como aconteceu 

mas a verdade é que os factos 
deram-se e nós testemunhamo-
-los.

As mães abandonaram a sua 
família e fugiram cada uma, com 
o seu homem, deixando os filhos 
entregues, uma à filha mais velha 
de dezassete anos e outra à de 
catorze. Cada menina, em cada 
casa, ficou com dois irmãozinhos 
mais pequenos que elas, sendo 
uma menina de três anos.

Como foi possível? Não sei. O 
facto é tão repugnante que custa 
a acreditar.

As duas raparigas conhecem-
-nos muito bem, pois vieram à 
esta Casa dezenas de vezes e eu 
fui a casa delas nalgumas oca-
siões.

A renda da casa, a água e a luz, 
roupa e os alimentos eram as suas 
aflições.

Continua  na  página  3

SINAIS Padre Telmo

PADRES da Rua… Já ouviu falar? São padres que movidos pela 
 paixão do Padre Américo se entregaram à Obra da Rua. Se liga-

dos às dioceses, se a uma ordem organizada, se a qualquer organização 
social — que interessa!

Sim ao nosso Bispo — Igreja do Senhor.
O móbil: Crianças órfãs, abandonadas, ambiente familiar insupor-

tável.
Foi esta paixão a paixão de Padre Américo. É a nossa. Não temos 

casa, bens, raras relações sociais, cursos e títulos. Rasteirinhos.
— A vossa Obra acabou…
— Se é de Deus, não!, meu senhor.
Verdade que a nossa idade nos assusta: Um tem 91 anos, três estão 

nos 87, Padre José Maria morreu:
— Aflitos, sim.
Sacerdotes que deixem tudo e venham? Quando o Senhor julgar 

oportuno — virão.
Continua  na  página  3

BENGUELA Padre Manuel António

SE repartires o teu pão com o 
 faminto e matares a fome 

ao pobre, a tua vida será um foco 
de luz. Não podemos esquecer 
que a misericórdia abre o nosso 
coração à miséria dos outros, aos 
problemas escondidos, à pobreza 
material e a qualquer outro sofri-
mento: duma criança que sofre 
o abandono, duma família sem-
-abrigo, dum jovem que não 
encontra sentido para a vida, dum 
idoso na solidão e muitos outros 
problemas humanos. Na criança 
abandonada é Jesus Cristo que 

espera a nossa compaixão. Tome-
mos consciência de que as nossas 
vidas estão chamadas a estender 
as mãos aos que necessitam da 
nossa ajuda. A Casa do Gaiato de 
Benguela dá testemunho maravi-
lhoso desta verdade. A sua exis-
tência, desde o dia do seu nasci-
mento, não seria possível sem a 
generosidade dos corações dos 
seus benfeitores. Tenho muito 
vivo o testemunho duma senhora 
amiga que nos disse estar sempre 
presente com o seu donativo, na 
medida das suas possibilidades. 

Por isso, vamos continuar a ser-
vir os filhos abandonados e os 
mais pobres e doentes que nos 
batem, dum modo contínuo, à 
nossa porta. Nos últimos dias, a 
propósito da abertura, em breve, 
do novo ano lectivo, os pedidos 
para acolhimento de novas crian-
ças têm aumentado. Não temos 
podido, de momento, dar uma 
resposta afirmativa, porque os 
mais velhos ainda não começa-
ram a trabalhar nos novos empre-
gos solicitados. Deste modo, os

Continua  na  página  3

«Façamos nosso este compromisso»

Eles gostam de andar na moda
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Pelas CASAS DO GAIATO

SERÁ QUE NÓS SABEMOS MESMO PRATICAR A PAR-
TILHA SOLIDÁRIA? — Há dias houve um encontro do Secreta-
riado Diocesano da Pastoral Social com as Conferências Vicentinas 
e outros movimentos de acção social da nossa zona. Esses encontros 
são parte de um meritório esforço deste Secretariado para conhecer e 
ajudar melhor os movimentos já existentes, promover mais e melhor 
cooperação e coordenação entre eles e com o Secretariado, e suscitar o 
nascimento de movimentos deste género nas paróquias que ainda não 
os têm.

A reflexão muito boa que o Sr. Cónego Fabião fez nessa altura 
sobre o tema da Caridade e que serviu de base para a discussão que se 
seguiu, trouxe-me à ideia as relações fortes que existem entre Caridade 
e Partilha. Hoje em dia fala-se cada vez mais de partilha, crescendo o 
número de iniciativas que se propõem promovê-la. Nas andanças por 
este tipo de iniciativas, há duas lições, pelo menos, que tenho tirado 
sobre as atitudes que a partilha exige quando se trata de passar das 
palavras bonitas sobre ela aos actos que a devem concretizar. Estou 
aqui a falar da partilha solidária e não da partilha comercial que acon-
tece em empresas como a Uber e outras do género. Dei conta destas 
ideias nesse encontro quando chegou a minha vez de falar.

Uma lição é que a partilha solidária exige uma atitude de recipro-
cidade simbólica. Trocando por miúdos, a partilha solidária exige que 
quem partilha em ordem ao Bem Comum não deve fazê-lo com uma 
atitude comercial: eu partilho isto, mas, em troca, quero obter aquilo. 
A pessoa que partilha numa atitude solidária o que procura obter em 
troca é o desenvolvimento de uma comunidade que essa pessoa ajuda 
a construir, comunidade essa que, por sua vez, está aí para ajudar essa 
pessoa sempre que é preciso.

A outra lição que tenho aprendido com a partilha solidária, no 
concreto, é que ela exige organização da acção colectiva. A partilha 
solidária não pode ser um acto individual onde uma pessoa isolada 
partilha alguma coisa com outras pessoas. Mesmo que, na aparência, a 
partilha solidária possa ser isso, para ela ser verdadeiramente solidária 
é preciso que quem quer partilhar tenha a preocupação, a humildade e 
a disponibilidade para procurar outras pessoas e trabalhar em equipa 
com elas, de maneira a que o contributo de cada um se possa comple-
mentar com os dos outros e assim se possam produzir mais e melhores 
efeitos positivos para a construção do Bem Comum. 

Jesus Cristo criou uma equipa: os Seus Apóstolos; o Pai Américo 
criou uma equipa: os seus Padres da Rua; Frederico Ozanam criou 
uma equipa: os seus amigos que com ele formaram o que foi, de facto, 
a primeira Conferência Vicentina e o modelo para as que depois vie-
ram.

Jesus Cristo, o Pai Américo, Frederico Ozanam e outros do género 
todos tiveram as suas dificuldades e dissabores com as equipas que 
criaram, mas não desistiram delas, tendo insistido muito para que os 
seus sucessores continuassem a fazer o mesmo. 

O problema é, pois, que a partilha solidária no concreto exige duas 
atitudes onde cada uma, por si, é difícil de pôr em prática, sendo, por-
tanto, mais difícil ainda ter as duas atitudes ao mesmo tempo. 

É por isso que é mais fácil a partilha só com uma das duas atitu-
des atrás referidas: partilhar sem intuito comercial, mas de uma forma 
individual, sem a preocupação de o fazer em equipa com outros, ou 
então partilhar em equipa com outros, mas com o intuito de obter daí 
algumas contrapartidas individuais.

Que Deus nos ajude a termos todos o sentido da partilha solidária, 
mas que nos ajude também a termos consciência das dificuldades que 
ela envolve e do que temos que fazer para ultrapassar essas dificulda-
des.  q

PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

VACARIA — Mandamos uma das nossas vacas leiteiras para a 
nossa Casa de Beire, porque eles estavam a necessitar de uma para 
terem leite para todos. Era uma vaca nova, que só tinha tido uma cria. 

Recebemos da Casa do Gaiato de Miranda do Corvo fardos de 
palha para alimento do nosso gado bovino, que não estavam a ser lá 
precisos.

O «Meno» é o tratador dos animais e cuida também dos campos.

ÁRVORES — Fizemos o corte e a poda de algumas árvores, para 
prevenir a queda de árvores ou de ramos, que podem acontecer com os 
ventos fortes e a chuva de inverno. A lenha aproveitamos para depois 
usar no aquecimento das nossas casas, e os troncos das árvores irão 
para a serração para se fazerem tábuas, para mais tarde serem usadas 
nos trabalhos da nossa carpintaria.

DESPORTO — Os nossos atletas formaram quatro equipas e 
jogaram entre si futebol. O árbitro foi o Bruno Alexandre.

Os jogos correram bem, sem chatices de uns com os outros. Os 
jogos foram muito intensos, estando todos empenhados em alcançar 
a vitória.

No final ganhou a equipa constituída pelo Fadul, Ináliu, Gibril, 
Dário, Carlinhos e Bruno. 

INVERNO — De manhã, quando nos levantamos, encontramos 
o chão dos caminhos e os campos cobertos de geada. É tudo muito 
bonito, mas ao mesmo tempo é muito frio. Alguns Rapazes custa-lhes 
andar com esse frio, principalmente os que são de países tropicais.

Por vezes, a gente distrai-se e escorrega no gelo e dá o seu trambo-
lhão. Graças a Deus que ninguém se tem aleijado.  q

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

AGROPECUÁRIA — O frio 
que se tem feito sentir com inten-
sidade, também é necessário na 
agricultura. De manhã, à ida para a 
escola, vemos a geada branquinha 
nos campos e telhados.

A sementeira da aveia, nos nos-
sos terrenos, foi concluída, termi-
nando-se no campo do Ti Jaime 
e no olival dos poços. Esperamos 
boa colheita e é bonito ver os cam-
pos todos lavrados e cultivados, até 
para haver menos ervas daninhas. 

Foram rapadas as bordas dos 
campos onde o tractor não chegou. 
Foi fresada a horta de baixo.

Continuaram-se as podas das 
árvores de frutos: kiwis, na encosta 

a poente; ameixoeiras, a nascente, 
por detrás da nossa escola; e nas 
árvores atrás da sala de televisão. 
Apanhámos as lenhas das podas. 

Na jardinagem, foi semeada 
relva no jardim da encosta junto ao 
parque. Foi ainda arranjado o jar-
dim junto à nossa Capela.

Os nossos porquinhos estão 
bonitos.

Tivemos uma quebra nos frangos 
para carne, restando cerca de meia 
centena. As galinhas poedeiras vão 
pondo alguns ovos.

Queremos ter mais ovelhas, 
assim apareçam… O nosso velho 
tractor, de tanto trabalhar, teve de 
ser arranjado.

ARRANJOS — Há muitas 
paredes a precisar de serem pinta-
das. Foi concluída a pintura inte-
rior do edifício a nascente, dos 
mais crescidos (do Lar). Chegou 
a vez da nossa Escola-Centro de 
Estudo, a nível exterior. Entretanto, 
no interior da lavandaria também 
teve início o arranjo da pintura. 
Com a vida familiar da nossa Casa, 
esta tarefa tem de ser por partes. 

ESCOLAS — Do 1.º ao 12.º 
anos, os Rapazes estudantes estão 
distribuídos por várias Escolas: 
EB1 de Rio de Vide, Centro Edu-
cativo, EB2,3 do Senhor da Serra, 
EB2,3 c/ Sec. de Miranda do 
Corvo, Escola Tecnológica e Pro-
fissional de Sicó (Avelar), ARCIL 
— Lousã e CEARTE — Semide.

Da parte da tarde até à hora do 
Terço (19.30h), todos têm oportuni-
dade de estudar no nosso Centro de 
Estudo, com os nossos professores 
destacados.

Era bom que houvesse melho-
rias… As nossas duas carrinhas 
têm de ser usadas nos transportes 
escolares.  q

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

CINCO AMORES
Elísio Humberto

CASA COM BELEZA

Por baixo daquelas tileiras frondosas
Em redor da “Casa 3”, onde dormia,
Eu gostava de brincar durante o dia
E admirar aquelas vistas tão formosas.

Dali, via em perfil a “Casa-Mãe”,
E sentia-me um pouco desolado
Se lembrava o meu pecado que ali tem
Nos degraus do cruzeiro implantado.

Mas o traço arquitetónico desta aldeia
É divinal e deixa a alma cheia
De fascínio, com tanta simplicidade:

Tem Capela, Oficinas e Escola,
Dormitórios e até um campo de bola
Que o fundador ergueu para a Caridade!  q

São 19h em Espanha, 18 em 
Portugal. Estou na estação de 
Vigo, à espera do comboio para 
o Porto. E dali, sigo logo para 
Beire — meu novo poiso, por 
adopção…

Acabo de ler a crónica de 
Setúbal, n’O GAIATO de 
24.12.16. Paro-me na rubrica 
Disciplina. Deixo-me habitar por 
ela. Sinto-me em perfeita sintonia 
com P.e Acílio: — No fim do ano 
vais-te embora. Contigo, és livre 
para fazeres o que quiseres…

PERMITIR-LHE “SENTIR 
NA PELE”… Nas minhas pai-
xões pela psicologia do compor-
tamento relacional, descobri que 
“a única forma que temos para 
ajudar alguém a tornar-se livre 
e autónomo é permitir-lhe sentir 
na pele os efeitos e as consequên-
cias das suas opções”. E, do que 
aprendi com Pai Américo e do 
seu método da “porta aberta” foi 
isto: Não mandamos ninguém 
embora, mas mantemos uma 

disciplina tal  que, quem não for 
dos nossos, sinta necessidade de 
sair. As facilidades amolecem o 
carácter. E um rapaz de carácter 
amolecido deixou de ser dos 
nossos. Porque os nossos são os 
rapazes ainda em com+strução. 
Para fortalecer o carácter. Ou os 
já no papel de Colaboradores, na 
com+strução dos mais novos.

BRINCANDO COM AS 
PALAVRAS. Sempre gostei de 
brincar com as palavras. Para 
lhes descobrir a origem e a sua 
CO(m)+nexão com a realidade 
— única guia e mestra de um 
pensamento correcto. E, nesse 
meu brincar, descobri isto: Dis-
ciplina tem como raiz o verbo 
latino discere — aprender. Daí 
a palavra discípulo — aquele 
que aprende do seu mestre. E o 
sufixo (não sei se ainda se chama 
assim…) plina (disci+plina) tam-
bém nos vem do latim plicere 
— dobrar. Encontramo-lo em 
du+plo, tri+plo, quadro+plo… 

Saias pliçadas — à escocês… 
Assim, sem pretensões acadé-

micas, a DISCI+plina pressupõe 
a ciência, a técnica e a arte de 
aprender (discere) a dobrar 
(plicere) a vontade na direcção 
ditada por uma inteligência edu-
cada (= razão conectada ao real).

DIZER NÃO AO CHICO 
ESPERTO. Posto isto, temos 
que um menino que, à medida 
que cresce, não se prepara para, 
a seu tempo, largar as asas da 
galinha mãe, tem de ser corrido 
à bicada… É assim que faz a 
sábia natureza da mãe galinha, da 
mãe águia, da mãe isto e da mãe 
aquilo. Só a mãe (des)humana 
é que, por sofrer de galinhice 
aguda, não tem coragem de o 
fazer. Não quer enfrentar-se com 
o incómodo das resistências dos 
seus meninos. Cumprir-se como 
mãe de verdade, custa muito. 

BEIRE  –  O “disci” da disciplina… Um admirador

Capela e casa-Mãe de Paço de Sousa
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Aconselhá-las a irem queixar-se a Segurança Social… nem pensar. 
Recusam-se a fazê-lo com medo que lhes tirem os irmãos. Que seremos 
nós — gritam —, neste mundo, sem pai nem mãe e ainda, depois… sem os 
nossos irmãozinhos e exibiam olhos arrasados de lágrimas!

Sim, chorar é único escape justo para responder a situações tão aber-
rantes.

Parece impensável uma regressão tão notória da natureza humana! 
Abandonar os filhos, para uma louca paixão e incerto caminho!… Mulhe-
res com mais de trinta e cinco anos, experimentadas por homens que lhes 
bateram, as exploraram, trataram mal e abandonaram e vão agora com 
outros, naturalmente ainda pior que os pais dos seus filhos, numa ilusão 
adolescente e inexplicável? Serão aventuras de telenovelas que as pessoas 
querem experimentar na sua própria carne para se sentirem arrastadas 
pelo sonho?

Ó mundo sem Deus, como és ridículo! Como consegues arrastar o 
homem e fazê-lo recuar tantos milénios atrás?

Que a mãe deixe o pai dos seus filhos para se juntar com outro 
homem… sempre ouvimos falar…agora que a mãe abandone os próprios 
filhos, arrastada por uma paixão ignóbil? Meu Deus! Como o mundo se 
afunda e atira o homem para níveis irracionais mais baixos que o das pró-
prias feras as quais raramente abandonam as crias e, na maior parte das 
vezes dão a vida por elas.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

Continuação  da  página  1

Seminaristas? Na Casa de Malanje temos três. Na de Benguela um. 
Na de Moçambique um.

Rapazes da Obra, já casados, com vocação para uma ajuda? Muitos. O 
Senhor vai dar-nos uma nova Primavera.

] ] ]

MO RREU o senhor José Joaquim. Foi o mestre de pedreiros na nossa 
Aldeia do Gaiato de Malanje — Angola.

Em quase todas as igrejas da Cidade, ele deixou uma obra de pedra: 
Sacrário, pia baptismal ou altar. Na de Malanje, quase toda em pedra rosa 
— é o sacrário, num só bloco, trabalhado com arte.

O Senhor está lá, que o leve para o Céu.  q

SINAIS Padre Telmo
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lugares destinados aos novos filhos 
continuam ocupados pelos mais 
velhos que já devem estar a viver 
a sua autonomia, fora da Casa do 
Gaiato. Há momentos, interrompi 
estas notícias, porque um grande 
amigo, engenheiro jovem, com o 
seu trabalho já definido, está com-
prometido na colocação de quatro 
rapazes mais velhos. Veio dar-nos 
a notícia alegre de que, em breve, 
começarão a trabalhar no seu novo 
emprego. Esta comunicação dá 
mais esperança ao acolhimento dos 
novos filhos. Quem dera haja mais 
benfeitores para a abertura deste 
caminho novo. É, sem dúvida, um 
problema capital na vida da nossa 
Casa do Gaiato de Benguela, dado 
o grupo numeroso de filhos, nestas 
condições.

Durante o mês de Janeiro, nas 
semanas disponíveis, os filhos 
mais pequenos passaram os dias na 
praia, numa casa emprestada por 
amizade. Estamos a viver o verão 
de Angola, em Benguela. Foram 
dias felizes que ajudaram a pre-
parar, também, a chegada do novo 
ano lectivo, com início no mês de 
Fevereiro. Nesta fase, estamos tam-
bém empenhados com as matrícu-
las nos vários estabelecimentos de 
ensino médio. O acolhimento das 
entidades responsáveis tem sido 
muito animador e inspira muita 
confiança. É, sem dúvida, uma 
ajuda preciosa à nossa vida.

O Papa Francisco escreveu uma 
mensagem admirável aos respon-
sáveis do Povo de Deus, do mundo 

BENGUELA Padre Manuel António

Nas Casas do Gaiato, não pode 
haver lugar para o chico esperto 
que quer usar a inteligência (???) 
só para arranjar razões sem 
razão para continuar a mamar na 
pobre da mãe. Sem nada produ-
zir para a família. A psicologia 
chama racionalização a essas 
“desculpas” / falsas razões para 

continuar cá dentro. Racionali-
zação é um mecanismo de defesa 
do próprio umbigo… Ora, um 
indivíduo que, chegado a certa 
idade, ainda não abriu os olhos 
para lá do seu umbigo, tem as 
vistas ainda muito curtas. Precisa 
da experiência do sentir na pele 
os efeitos e as consequências da 

sua miopia mental… Precisa ser 
urgido a sair das nossas Casas. 
Somos comunidade. O homem 
só, enamorado do seu próprio 
umbigo, é um doente. Não ama. 
Explora. O lugar dele já não é 
entre nós. Não é mais Deus-com-
-nosco…  q

inteiro, com o tema central sobre a 
Defesa das Crianças. Diz textual-
mente: “Desejo que renovemos o 
nosso compromisso para que as 
atrocidades cometidas contra os 
menores não voltem a acontecer. 
Encontremos a coragem para pro-
mover todos os meios necessá-
rios e proteger, em tudo, a vida e 
a felicidade das nossas crianças. 
Façamos nosso, clara e lealmente, 
este compromisso”. Vamos guar-
dá-lo no nosso coração e viver este 
compromisso. Ouçamos o pranto 
e a lamentação destas crianças 
abandonadas e choremos por amor 
delas. Façamos tudo o que puder-
mos para que os pais não fujam 
e deixem os filhos abandonados. 
Denunciemos, se possível, estas 
situações, perante as autoridades, 
verdadeiramente responsáveis. 
Confronto-me, frequentemente, 
com situações deste género. A 

uma mãe, ainda muito jovem, com 
a qual me cruzo na rua, faço esta 
pergunta: «O pai destes dois filhos 
está a viver contigo?» «Não está. 
Fugiu, há muito tempo». É uma das 
desgraças de cada dia. Estes filhos, 
dada a situação social difícil que se 
vive, estão sujeitos a ser abandona-
dos, à medida que vão crescendo. 
Falo da experiência vivida na nossa 
Casa do Gaiato que é a Casa de 
família dos filhos sem família, ou 
tendo-a é como se não a tivessem, 
porque foram abandonados. A ver-
dadeira alegria não é uma alegria 
que se constrói à margem da rea-
lidade, ignorando-a ou fazendo de 
conta que não existe.  Nasce duma 
chamada para tomar e proteger a 
vida das nossas crianças de hoje. 
Que o coração de cada um de vós 
esteja aberto e sensível a esta rea-
lidade.  q

DOUTRINA Pai Américo

EM um dos últimos dias da semana que findou, trouxe o carteiro à porta do 
 número dezoito da rua da Trindade, uma carta de Lisboa, registada. 

Abri. Era uma nota de cem escudos e num papel branco, sem data nem nome, 
vinha assim: «Pela primeira vez na minha vida, que me lembre, sobejou 
alguma coisa no fim do mês, em vez de me faltar. Vai já para os seus Pobres». 
Não havia dentro da carta em questão, nada que indicasse o nome ou título 
do oferente; e se afirmo a procedência como sendo da Capital, é informação 
colhida no carimbo do correio e nada mais.

HÁ tantos anos que lido com a Obra da Rua, nas ruas, e ando tão 
 afeito às dádivas dentro de cartas sem nome e às entre gues em 

mão na rua e nos comboios e nos eléctricos, também sem nome; ando tão 
afeito — dizia — que já tinha obri gação de tomar estas coisas à conta de 
banalidade e passar adiante; mas não. Fico sempre deslumbrado! Quem 
daria ao homem mortal, portador e sujeito de misérias de toda a ordem; 
quem lhe teria dado o poder imenso de compadecer-se e a força divina de 
esconder a mão compadecida? — cobardia às avessas!

AQUELA soma de dinheiro não saiu dos rendimentos nem das sobras de 
 um bom negócio. Foi do próprio, do necessário à família, da paixão de 

fazer bem. A mão que se escondera por detrás da nota deixou ver um cora-
ção ardente, de onde se mede a altura e o valor de toda a esmola. «Vês lá ao 
fundo aquela mulher a deitar dinheiro na caixa?… Pois ninguém deu tanto 
como ela!» E os discípulos não compreenderam como lançara tanto, quem 
tão pouco tinha dado. Naquele tempo só o oiro é que reluzia; e ainda hoje é 
assim para a mediocridade onde se encontram as maiorias. Sim; fico sempre 
deslumbrado.

ESTAS esmolas são a espinha dorsal da Obra e o penhor da sua conti- 
 nuação. Cerro os olhos da cara para assim ver melhor o sítio de 

onde elas vêm; e, ao abri-los, tal como no Tabor, Pedro, Tiago e João, eu 
não vejo mais ninguém senão somente Jesus — nisi solum Jesum. Senhor, 
dai que eu me deslumbre todos os dias no Altar, Tabor vivo e escondido; 
e que saiba viver unicamente dele, para ele, a fim de que todos me vejam 
quando eu passo e me respondam quando eu chamo! O meu filho mais 
novo que tem estado até hoje no Lar de Coimbra, acaba de ser trans-
ferido para a Casa do Gaiato; é que, ali, todos lhe davam de comer e o 
petiz comia da mão de todos; de sorte que, chegada a noite, encontrava-se 
enfartado e mal disposto. Agora não. Alimentação inteligente servida a 
tempo e horas. Ele fez um ano no dia de S. Francisco de Assis. Temos 
pouca roupa para ele. Se tens alguma dos teus, manda.

Do livro Pão dos Pobres, 3.° vol., pp 204-206. 

O Bem bem feito nunca seca

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

NO dia 13 de Fevereiro, no 
 Carmelo de Santa Teresa, 

em Coimbra, terá lugar a Sessão 
de clausura da fase diocesana da 
Causa de Beatificação da Serva 
de Deus Lúcia de Jesus, 12 anos 
depois da sua partida para a Casa 
do Pai celeste. A Irmã Lúcia, 
Francisco e Jacinta (os Pasto-
rinhos de Fátima) são figuras 
incontornáveis da Igreja Cató-
lica em Portugal e no mundo, no 
século XX — século dos márti-
res, século de Maria… Acontece 
no ano centenário das Aparições 
na Cova da Iria (1917-2017), em 
que a propósito, na Carta Pasto-
ral Fátima — Sinal de esperança 
para o nosso tempo, a Conferên-
cia Episcopal Portuguesa as apre-
sentou como dom e bênção para a 
Igreja e para o mundo, e também 
como interpelação e convite ao 
anúncio profético, rumo à paz.

Neste contexto, notamos que 
a última vidente de Fátima, 

ora Maria das Dores, em 25 de 
Outubro de 1925 foi do Asilo de 
Vilar (Porto) para Tuy e depois 
Pontevedra, das Irmãs Doro-
teias. Sentindo o desejo de ser 
carmelita, acabou por entrar no 
Carmelo de Coimbra em 25 de 
Março de 1948. Como paralelo 
histórico, nesse ano, em que dei-
xou de ser Frei Américo de Santa 
Teresa, a 6 de Agosto de 1925 
Américo Monteiro de Aguiar 
partiu do Convento franciscano 
de Vilariño de la Ramallosa para 
Tuy, em sentido geográfico con-
trário (mas no Caminho da Luz), 
de regresso a Portugal. E acabou 
por ser admitido em 3 de Outubro 
de 1925, no Seminário Episcopal 
de Coimbra.

É, assim, boa oportunidade 
de darmos a conhecer um tes-
temunho exemplar sobre Padre 
Américo, escrito a nosso pedido, 
com permissão da Prioresa Irmã 
Maria Celina, das Carmelitas 

Descalças de Santa Teresa, em 
Coimbra, e gratidão à autora (e 
doadora) Irmã Maria do Carmo 
de S. João da Cruz. De seu nome 
de baptismo Cecília Sacramento 
Alves de Amorim, que nasceu 
em 17 de Dezembro de 1931 e 
entrou no Carmelo a 15 de Junho 
de 1949. Tinha parentesco com 
Manuel Cunha, do Espelho da 
Moda (Porto). No Carmelo de 
Coimbra, onde foi Prioresa, pri-
vou de perto com a Irmã Lúcia, 
que acompanhou a Fátima em 
Maio de 1991 e 2000, nas visitas 
do Papa João Paulo II. Conheceu 
(e surpreendeu a rezar o Terço) 
o Padre Américo, na Casa da 
Quinta, em Alvelos, Paróquia da 
Sé, Lamego, antes de conseguir 
entrar no Carmelo… 

Ora eis esta revelação signifi-
cativa sobre Padre Américo mís-
tico: Conheci o Padre Américo 
em 1945 (ou 46?). Era eu ado-
lescente e morava com uns tios 
numa Quinta à beira da cidade 
de Lamego. Uns primos meus,

Continua  na  página  4

Do Terço e da tesoura
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SETÚBAL Padre Acílio

FUI buscar o Assana à Aca- 
 demia de Dança, de onde 

ele saiu às 18 horas deste sábado 
frio.

Pediu-me que desse boleia a 
uma colega que mora ali perto 
e estava muito constipada. — 
Sim Assana! Quem é que não 
responde afirmativamente a um 
pedido do Assana? Quem? Se 
ele é tão generoso e responsável! 
Mesmo na Academia, onde ele 
dança, estuda e treina, este rapaz 
é apreciado por todos? Desde os 
colegas, às professoras, toda a 
gente lhe bate a pala.

Dar boleia a uma amiga dele, a 
seu pedido, foi um prazer notável 
e cheguei a Casa consolado.

Ao entrar no refeitório trans-
formado em sala de estudo, com 
uma fogueira pujante a aquecer 
o ambiente… que vejo eu? Os 

rapazes, em silêncio, cada um na 
sua mesa, agarrados aos livros e 
cadernos e, mais adiante outra 
mesa, com dois: era o Epifânio, 
aquele menino que não ouvia 
quase nada — e a quem o Estado 
ficou a dever o aparelho audi-
tivo — era o Epifânio que no ano 
passado, com 12 anos, não sabia 
juntar uma vogal com uma con-
soante, era ele que encostado ao 
Sambinha, o ensinava a ler!

Aquele que antes era um des-
prezado ignorante, agora é um 
professor do seu irmão.

Aproximei-me encantado com 
a maravilhosa cena e pergun-
tei ao professor como se lia 
determinada frase. Ele cheio de 
garbo, sem soletrar, pronunciou 
o que lhe pedia e, depois ia-me 
comendo com os olhos rescen-
dente de alegria!

É assim a Obra dos Rapazes. 
Os que vencem as próprias difi-
culdades, ajudam, estimulam e 

ensinam os outros a vencê-las 
com coragem.

Quem viu o Epifânio no ano 
passado e o vê agora, radiante 
com as suas vitórias!

Há dias, na sua escola, em 
assembleia de Encarregados de 
Educação a Directora de turma 
que tem dois nossos, dizia-me 
com um olhar feliz: — o Epifânio 
é um doce!

Sambinha veio da Alta de Lis-
boa, onde vivia com o pai. Um 
pedreiro negro, Guineense que 
ganha três euros à hora. É obri-
gado a trabalhar dez horas por 
dia, na capital para se poder sus-
tentar… e, com as viagens, não 
lhe sobrava tempo nenhum para 
o filho.

A criança ia uns dias à escola e, 
outros, passava-os na rua, aban-
donado.

Uma professora da Escola 
Superior de Educação, apareceu-
-me aqui a perguntar como rece-
bíamos os rapazes.

— É simples — respondi-lhe 
— se são pobres e, sem família 

Instantâneos
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muito seus amigos, levaram-no a 
Lamego para fazer umas pales-
tras, falar da sua Obra e con-
seguir alguma ajuda. Levaram 
também outro sacerdote e todos 
se hospedaram na nossa casa dois 
dias inteiros, mais a tarde de vés-
pera, em que chegaram./ Logo de 
entrada notei a simplicidade do 
Padre Américo: foi conhecer a 
Quinta com um chapéu de palha 
que encontrou à mão./ Junto da 
Quinta havia uma Capela que 
tinha Missa só aos Domingos. 
Para lá celebrarem e nós partici-
parmos, comprou-se pão de hós-
tia. O Padre Américo disse logo: 
eu corto as hóstias. Foi-se buscar 
a tesoura linda: era (então!) dou-
rada na parte das argolas e, na 
parte cortante, prateada e com 
a inscrição — brinde Borges & 

Irmão. Com ela cortou as hóstias 
e partículas para os dois dias./ 
Algumas vezes se me dirigiu para 
lhe indicar lugares ou pedir ou 
perguntar algo./ Ouvi-lhes con-
versas, só de passagem, mas era 
à mesa que todos mais gostáva-
mos de o ouvir. Falava — e com 
que carinho! — dos seus rapazes, 
da Obra… de dificuldades… pro-
jectos… acontecimentos… Um 
caso me ficou gravado: Um dia, 
um dos meus rapazes desapare-
ceu; foi uma grande preocupação, 
e dias de busca inútil! Sofri deve-
ras! Entretanto, chegou o dia dos 
meus anos e o rapaz apareceu-me 
com um crucifixo de madeira, de 
tamanhito razoável, feito por ele. 
Não pude senão agradecer-lhe 
a linda prenda! Tinha-se escon-
dido para a fazer. Depois de um 
grande sofrimento uma grande ale-
gria! Só não lhe ouvi dizer onde e 

admitimo-los logo que os encon-
tramos.

— É assim?
— Como queria que fosse?
— Não é preciso organizar um 

processo?
— Não minha senhora. O 

processo elabora-se depois, o 
importante é acudir a criança 
quanto antes.

— Então, eu tenho um rapa-
zinho assim, assim, e você pode 
recebê-lo de imediato?

— O pai que mo traga cá, para 
o informar o que é uma Casa do 
Gaiato, para ele saber que vive-
mos como uma família e não 
como um colégio. Temos regras 
iguais às das famílias e pes-
soas que, pelos rapazes dão as 
suas vidas, gratuitamente como 
os pais a dão pelos filhos e os 
irmãos se encarregam de outros 
irmãos como numa família de paz 
e comunhão. É preciso que o pai 
saiba e nós também se ele está 
disposto a entregar-nos o filho.

Feitas estas diligências, por-
que já tinha passado o Natal, a 

senhora professora assegurou-me 
que iria arranjar uma vaga na 
escola e o Sambinha veio.

— Nunca pensei que em Por-
tugal houvesse uma instituição 
a funcionar com tanta eficácia! 
Que maravilha!

O Samba sofre de uma deficiên-
cia locomotora notória. Há dias, 
fui dar com ele a pôr à mesa, no 
refeitório e, enquanto arrumava 
os pratos e os talheres acompa-
nhados dos copos e guardanapos, 
o Samba dançava e cantarolava.

Era uma alegria espontânea 
nascida do fundo da sua alma 
de criança! A expressão clara da 
felicidade que ele encontrou e que 
espontaneamente proclamava 
com inocência, para si próprio!

Ó mundo vem ver, observa e 
não te iludas com técnicas muito 
sábias mas, por vezes, tam-
bém desumanas. O homem é só 
homem e o seu crescimento faz-
-se numa família, tudo o resto é 
antinatural, mesmo que seja cien-
tífico e legal.  q

PENSAMENTO Pai Américo

A nossa maior desgraça é vivermos hoje no meio destes 
degenerados morais, triste herança e triste prémio do 
nosso não fazer caso.

in Notas da Quinzena, p 14

NOVO LIVRO Padre Júlio

O Autor, Fernando Ferreira Martins, Mestre 
em Educação, apresenta-nos nesta obra, 

intitulada Obra da Rua – da Criança ao Adulto 
em Projeto, um elaborado estudo rico de teste-
munhos sobre a Obra da Rua no seu contexto 
histórico, trazendo à luz a novidade em que ela 
se constituiu. Num primeiro capítulo com cerca 
de 100 páginas traça um retrato biográfico 
de Pai Américo até à sua ordenação sacerdo-
tal. Nele avançamos, com crescente interesse, 
relembrando aspectos conhecidos e outros 
novos.

No segundo capítulo, faz-nos compreender as 
motivações reais que impeliram Pai Américo a 
estruturar a Obra sem esquecer as luzes que 
sobre a realidade eram lançadas pela palavra 
da Igreja.

Seguem-se os passos dados na sua expansão 
e os meios estruturantes para a sua sobrevivên-
cia e continuidade. Também aqui entra com rea-
lismo no mundo humano que a Obra da Rua 
serve, e lhe dá voz.

Finalmente, apresenta um conjunto de teste-
munhos de alguns primeiros Gaiatos, que mostram a importância da Casa do Gaiato nas suas 
vidas e a sua originalidade no tempo — «da criança ao adulto em projeto».

Os nossos Amigos e Leitores interessados podem adquirir esta Obra, pedindo-a pelo telefone 
255752285, pelo e-mail obradarua@iol.pt ou escrevendo para: Casa do Gaiato, 4560-373 Paço 
de Sousa; a mesma pode também ser pedida à sua Editora: Edições Salesianas, Porto.  q

como se arranjou o artista… (?)/ 
Um momento inesquecível:/ Uma 
manhã — as palestras na cidade 
eram de tarde – julgando-os todos 
fora, na Quinta, dirigi-me à sala 
de jantar para preparar a mesa. 
Parti da cozinha por um corredor 

em ângulo e sem portas de sepa-
ração. Fui — como era minha 
mania — a saltitar e a cantaro-
lar. Quando entrei na sala que 
espanto e susto o meu! A um canto, 
o Padre Américo numa cadeira de 
descanso, meio recostado, de terço 
na mão, a rezar em voz baixa mas 
perceptível. Estava… alheio! Nem 
deu pela minha chegada nem pela 
minha presença, que fiquei ali um 
pouquito a contemplá-lo! Como 
não acordou nem mesmo com o 
meu barulho?! Retirei-me, claro, 
mas impressionada e edificada!/ 
Na outra manhã, eu ia sair para 
me ir confessar à Sé: ele aproxima-
-se e diz-me com ar maroto: então 
a menina com dois padres em casa 
vai sair para se confessar? Rimo-
-nos com vontade mas… segui o 
meu caminho./ Foram dias agra-
dabilíssimos, estes! Não faltou a 
ajuda monetária, e ficámos assi-
nantes do encantador jornalzito O 
Gaiato./ Quanto agradeço a Deus 
o contacto com esta e outras almas 
santas que são, ou devem ser, para 
nós um estímulo./ Ir. Maria do 
Carmo de S. João da Cruz, i.c.d./ 
P.S. A tesoura de que ele se serviu, 
hoje velha e feia, ofereço-a, com 

pena mas também com gosto, para 
o seu museu. 

Fica, de forma tão magistral, 
entre outras facetas (como o amor 
à Eucaristia, a sua paternidade 
e o bom humor), bem testemu-
nhada a devoção mariana do Padre 
Américo, em que o Terço foi com-
provadamente a sua oração predi-
lecta, que deixou nas suas Casas 
ao cair da tarde. A 13 de Maio de 
1952, na Missa dos doentes, em 
Fátima, pregou a parábola do bom 
Samaritano — Cristo crucificado: 
uma oração de dez minutos, neste 
monte sagrado pela presença da 
Virgem, Mãe de Deus. É notório, 
ainda, que se encontre uma ima-
gem da Imaculada Conceição na 
sua Capela, em Paço de Sousa, per-
tinho da sua campa rasa. As contas 
do Rosário que começou a pas-
sar em pequenino, junto à lareira, 
foram ajuda preciosa no Caminho 
ao encontro do Pai celeste, com 68 
anos, afinal de contas em dia de 
Nossa Senhora do Carmo. Como 
Recoveiro dos pobres, chamado a 
contas pelo seu Prelado, o Bispo de 
Coimbra D. Manuel Luís Coelho 
da Silva disse-lhe textualmente: A 
sua vida é um mistifório.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes


