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DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

QUANDO o ser humano se sente inseguro, 
 instintivamente fecha tudo o que é seu: o 

seu mundo pessoal e os seus bens. Assim fazem 
também, na devida proporção, os seres que, 
para tudo, seguem os instintos.

A realidade social mostra-nos, de há uns bons 
anos a esta parte, que esta atitude vem crescendo, 
aplicada em diversas situações: Cidadãos, que 
seriam muito capazes e úteis em servir a causa 
pública, que não o fazem para não se exporem 
nem às suas famílias; habitações construídas 
em condomínios fechados, para assim vedar o 
acesso de estranhos que poderiam pôr em causa 
os bens e as pessoas; empresas com estrutura 
anónima, para se resguardarem e a quem as 
dirige, de influências a evitar; mais recentemente, 
ao nível dos Estados, a tão falada construção de 
muros, para preservar os territórios de entradas 
não desejadas ou potencialmente perigosas…

Tudo isto vai ao arrepio do que é da essência 
do ser humano: um ser de relação. Isto não signi-
fica que, embora naturalmente assim, não devam 
os homens usar de sensatez, o que também lhes 
é próprio. Sem ela temos um ser humano dese-
quilibrado, que rapidamente cai ou é empurrado 
para o lado que mais tende. Portanto, é impe-
rioso procurar o equilíbrio, discernindo sensata-
mente a realidade.

Resolutamente construir muros intransponíveis 
quando há sinais de perigo, não é sensato, já 
que perigos são coisa comum e sempre presente 
na vida humana. Outros meios haverá, mais pro-
porcionados, para evitar que eles se tornem rea-
lidade.

Nas nossas Casas, os perigos vindos de fora 
ou dentro sempre existiram, mas, teimosamente, 
sempre mantivemos a Porta Aberta. Mais, há 
Casas da nossa Obra que nem sequer têm porta 
ou nem sequer muros divisórios a demarcá-las do 
exterior.

Sabemos que há quem discorde. Sabemos, tam-
bém, que este modo de estar, de Porta Aberta, já 
nos tem causado dissabores e grandes sofrimen-
tos. Mas, apesar disso, sabemos também quão 
valiosa é esta abertura de vida a que nos sujeita-
mos, pois ela constitui-se numa oportunidade fun-
damental na educação dos de dentro, para que 
aprendam a usar e a viver em liberdade, e para 
que os de fora nos possam ver e conhecer com 
toda a verdade, livremente.

O valor da liberdade é tão alto, que nem o 
próprio Deus no-la contraria, antes pelo contrá-
rio. Ele, no Seu Filho, inseriu-Se nesta relação de 
liberdade connosco e, no final, parecendo ter 
sido vítima vencida, na Cruz, por este meio ven-
ceu a causa do nosso mau uso da liberdade.

Somos Obra cristã. Fazemos como Cristo fez. 
Carregamos a cruz quando a acção dos homens 
nos sujeita a ela, pois sabemos que com Ele 
vamos pelo caminho que leva à vitória, isto é, à 
Vida.

O ser humano anónimo, não tem nome; como 
tal, é como se não existisse. Como é possível, na 
prática, tantos optarem pelo anonimato e egoísmo 
se, intrinsecamente, todos queremos viver?  q

Porta Aberta

HÁ  dias, saí do Tribunal de Setúbal 
feliz e bem-disposto.

Convocado para, perante a lei, vali-
dar a permanência do Canhe — um 
rapaz meu de catorze anos — nesta 
Casa, encontrei uma Juiz e um Procu-
rador da República que têm as leis do 
Estado como condutas e balizas para 
fazer Justiça e não como vias obrigató-
rias e totalitárias a impor aos cidadãos.

O Canhe entrou para a sala de 
audiências sozinho e, naturalmente terá 
respondido a todas as perguntas que lhe 
foram feitas. Não conheço nem o con-
teúdo nem a forma, mas pareceu-me 
que impressionou bem os Magistrados.

Tratava-se de entregar ou não, os 
encargos parentais à Casa do Gaiato ou 
ao seu próprio pai.

A Juiz, uma senhora madura, discer-
niu com elegância e carinho a questão, 
interrogando o pai e perguntando-me, 
a mim, sem sair do contexto legal, com 
toda a calma e humanidade. Depois, 
voltando-se para o Senhor Procura-
dor, pediu-lhe a sua opinião. Olhando a 
todos, respondeu calmamente:

— Eu só estou aqui para verificar se 
as leis do Estado estão a ser cumpri-
das ou não.

Fez algumas perguntas ao pai do 
Canhe e também uma ou duas a mim, 
afirmando ser importante o contacto 
do menor com a família. Aceitou as 
minhas respostas e não as contradisse 
como alguns que me tapam a boca com 
expressões:

— Eu tenho atrás de mim a autori-
dade do Estado ou o que está em causa 
é o bem supremo da criança e não da 
instituição.

Não. Nesta audiência, tanto a Juiz 
como o Procurador da República foram 
compreensivos com a realidade única 
da Casa do Gaiato por mim exposta e 
o bem do Canhe, sem nunca invocarem 
tais poderes ou proferir autoritaria-
mente tais máximas.

Assim se fez Justiça perante as leis 
do Estado, a personalidade e futuro do 
Canhe, a autoridade do pai e da Casa 
do Gaiato que o acolhe e promove há 
sete anos sem receber um cêntimo do 
Estado, para esse efeito.

Sim, achei que fomos julgados por 
gente humana que tem como critério do 
seu trabalho, não a própria carreira mas 
o amor da Justiça.

Bem diferente de outros casos em 
que se decretou, por exemplo que o Sid-
nei, estaria livre após as aulas de sex-
ta-feira, para sair alternadamente, um 
fim-de-semana com a mãe e outro com 
a irmã. Isto foi há uns seis meses. Até 
hoje nunca, nem a mãe, nem a irmã, 
vieram buscar o Gaiato para passar 
com elas um único fim-de-semana. Foi, 
sim, como todos os outros passar com 
a família, quatro dias pelo Ano Novo.

É pena que a decisão do Tribunal seja 
assim banalizada só porque as pessoas 
que a expressaram não tiveram em con-
sideração as observações feitas, tapan-
do-me a boca.

Não achamos mal que o Estado 
chama a si o amparo da criança sem 
família ou mal tratada. Não. Muito 
bem. Só que o Estado não tem, muitas 
vezes, pessoas à altura, para zelar pelo 
bem de todas as crianças sem excepção, 
e, através do medo imposto por acções 
que todos conhecemos, retira crianças 
a famílias por incapacidade económica 
ou de governo doméstico, atropelando 
direitos naturais, tendo a lei positiva a 
seu favor, cria incapacidade também às 
Casas do Gaiato, e não só.

Três daqueles meninos que referi no 
último Património eram candidatos à 
Casa do Gaiato. Porque não os acolhi? 
Porque tenho de dar conta à Segurança 
Social. Nós não mentimos a ninguém, 
nem escondemos nada e aquela enti-
dade, é obrigada a levar o caso para 
Tribunal.

Continua  na  página  4

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

SINAIS Padre Telmo

COMO conhecia a fazenda 
que o Estado nos deu para 

construir a nossa Casa do Gaiato 
de Moçambique, acompanhei 
Padre José Maria e a Irmã Qui-
téria nos primeiros contactos e 
conhecimento da fazenda.

Padre José Maria alugou duas 
casinhas no bairro da Barragem 
de Umbeluzi que nos ficava a 5 
quilómetros. E logo — como que 
impelido por uma chama, nos 
primeiros dias levou-me a todos 
os estabelecimentos de mate-
riais de construção dos indianos 
a saber de preços. Visitámos, 
depois, uma aldeia de refugiados 
— muito pobre — Massaca 1.

Na ida para Casa, atirou-me: — 
Vamos começar pela Massaca. 
E foi. O Administrador deu-nos 
terreno.

Padre José Maria não parou 
mais. Fez a planta duma primeira 
creche.

Dez dias depois, enquanto 
ele ia fazer compras, ficava eu 
já a preparar os ferrinhos para 
as vigotas. Também no décimo 
dia, pasmei ao ver a Irmã Qui-
téria com um grupo de senhoras 
da Massaca a pesarem os filhos 
bebés servindo-se dum galho de 
uma árvore.

E foi a bola de neve que não 
parou mais!

Hoje, é a nossa Casa do Gaiato 
de Maputo, e uma Fundação que 
assiste e ampara os pobres da 
Zona.

Padre José Maria? Está no Céu 
— talvez a sorrir para a sua campa 
simples no cimo do pomar.

Homem grande! Filho querido 
do Senhor!

E agora? Não haverá um sacer-
dote em todo o Portugal que vá 
dar uma ajuda à Irmã Quitéria 
que está sozinha a conduzir o 
barco?

Senhores Bispos, pedimos um 
olhar de carinho para a Obra que 
é de Deus e é da Igreja.  q

PENSAMENTO
Pai Américo

O nosso Bom Deus é hoje 
tão bom para a Obra da Rua 
como foi no princípio. Já me 
vi mais naufragado e não fui 
ao fundo! Na hora precisa, 
há-de aparecer o Homem 
indicado. Postos de sacri-
fício não se pedem nem se 
oferecem; são de nomeação 
divina. Ora eis.
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Pelas CASAS DO GAIATO

JOÃO MANUEL CAPELA 
«Marcelino» — Foi com surpresa 
que recebemos a notícia do seu pas-
samento em 2 de Fevereiro.

Veio para a Casa do Gaiato de 
Paço de Sousa em 14 de Novembro 
de 1970. Complementou os estudos 
na Escola Secundária de Penafiel e 
aprendeu a arte de Tipógrafo e foi 
durante vários anos cronista d’O 
GAIATO, era uma rapaz muito bem 
disposto.

Fez parte das nossas Festas e, co-
mo baterista, foi um dos “fundadores” do Grupo Musical da Casa do Gaiato 
de Paço de Sousa, naquele tempo.

Casou com D. Carmo, de quem teve um filho, Bruno Capela, e residia em 
S. João da Madeira, onde era Assistente Operacional do Ministério da Educa-
ção na Escola 2, 3 Bento Carqueja. Era também Catequista na sua paróquia, e 
elemento do Compasso na Visita Pascal.

Entre nós, foi acólito das nossas Missas dominicais.
Era muito respeitado e admirado pelas gentes da terra onde vivia.
Que Deus o tenha conSigo na Sua Paz  q

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS
E FAMILIARES DO NORTE Jorge Alvor

PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

MUSEU — O nosso mestre car-
pinteiro, sr. Faustino juntamente 
com o Paulo «Mudo», andam a fazer 
a escadaria do Memorial do Pai 
Américo. A escadaria é composta 
pelos degraus e pelo corrimão, tudo 
em madeira. Também já terminou o 
chão da sala de documentação, onde 
funcionará o arquivo do Memorial. 
A porta desta sala e do salão de fes-
tas, feitas na nossa carpintaria, já 
estão colocadas nos seus respectivos 
lugares.

O Memorial está a ficar muito 
bonito, começando em breve a ser 
montada a exposição. Contamos 
que os nossos Amigos que tenham 
alguma coisa relacionada com o 
nosso querido Pai Américo, que nos 
possam oferecer, ficaríamos muito 
contentes e agradecidos.

MÚSICA — Aos sábados de 
manhã, os nossos Rapazes andam a 
praticar viola, cavaquinho e órgão 
com o Miguel, para que mais tarde 
venham a tocar na nossa Celebração 
da Eucaristia. Eles têm muito jeito, 
mas precisam de praticar muitas 
vezes. Na viola anda o Fadul, o Rat-
zinquer e o Joel. No cavaquinho anda 
o Alziro, o Quintino e o Manelinho. 
O Diogo, o Júnior tocam órgão. É 
uma alegria ver os nossos Rapazes a 
tocarem os seus instrumentos.

A NOSSA ALDEIA — Com o 
mau tempo que esteve, caíram mui-
tos paus e ramos das árvores, tendo 
a nossa avenida ficado muito suja. 

jantar, costumam ter catequese. Um 
grupo é da D. Lola e o outro é nosso. 
No nosso, estão quatro Rapazes a 
serem preparados para o Baptismo, 
que será na Vigília Pascal deste ano, 
para que eles recebam a presença de 
Nosso Senhor Jesus Cristo nas suas 
vidas. São eles o Quintino, o Ratzin-
quer, o Alziro e o Vicente. Por vezes 
juntamo-nos todos no nosso bar, 
para visualizar um filme em banda 
desenhada, com um tema bíblico.  q

Num dia em que não tivemos aulas, 
alguns dos nossos Rapazes agarra-
ram nas vassouras e foram limpar a 
nossa Aldeia. Das árvores do nosso 
pomar, caíram alguns frutos por 
causa do muito vento e muita chuva. 
Também cortamos umas árvores que 
poderiam no futuro cair e provocar 
destruições.

CATEQUESE — Os nossos 
Rapazes, nas quartas-feiras antes do 

LAR  DO  PORTO Adelaide e José Alves

CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS — «A nossa atitude 
para com os pobres não se deve regular pela sua aparência externa nem pelas 
suas qualidades interiores. Devemos considerá-los, antes de mais, à luz da fé. 
O filho de Deus quis ser pobre e ser representado pelos pobres. Na sua paixão, 
quase perdeu o aspecto de homem apareceu como um louco para os gentios e 
um escândalo para os judeus. Todavia, apresentou-se a estes como evangeli-
zador dos pobres. Também nós devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo 
e imitar o que Ele fez, cuidando dos pobres.»

Vou dar notícias daqueles que o Senhor pôs nos nossos caminhos: A mãe 
dos 7 filhos e 2 netos. A vida dela nunca a deixa descansar um pouco, anda 
sempre consumida com o que há-de pôr na mesa, são muitos, mais a doença 
do homem apesar no orçamento, grande parte da reforma dele vai para a far-
mácia, desabafa. A mãe dos 4 filhos. Está um pouco melhor com a vinda do 
pai dos filhos para casa, o mais novo anda muito feliz, apesar do seu coração 
por vezes lhe pregar partidas que o obriga a ficar internado. As nossas ajudas 
são muito limitadas, para estes casos, pois as dificuldades são muitas.

A filha mais velha continua triste porque ainda não lhe deram os filhos 
que lhe foram tirados, ela, não quer que eles sejam adoptados. Senhores que 
fazem as leis que nos governam, no lugar de tirarem os filhos aos pobres, 
porque não fazem uma lei para ajudar as famílias mais carenciadas a educar 
os filhos? Perdoai-me a minha ignorância neste assunto, nem todos os pobres 
são incompetentes na educação dos filhos.

CAMPANHA TENHA O SEU POBRE — Dr. Carlos Alberto Jesus, 
cem euros. Anónimo, cinquenta euros. Otelo Fernando Dias, cinco euros. 
Anónimo, presente com cinquenta euros. De Maria Isabel P. Magalhães, ses-
senta euros. Abel António Gil, presente com dez euros. De José Maria Lima, 
vinte e cinco euros. Maria Antonieta Basto, quinhentos euros. Diamantino 
Azevedo Correia, vinte euros. J. Hernâni Neves, cem euros. António Rebelo 
Lopes, cinquenta euros. Outro tanto, de Dra. M. Luz Fonseca Silva. Joaquim 
V. Santos, vinte euros. Entregue no Lar do Gaiato no Porto, cinquenta euros, de 
Maria Fernanda N. R. Pereira. Cento e vinte cinco euros, de Laurinda Moura 
e amigas. De Fiães, D.ª Lígia Sousa, presente com cinquenta euros. Assinante 
do Famoso nº 11282, António Augusto Duarte, presente com cinquenta euros. 
Vila do Conde, José Maria A. Lima, presente com vinte cinco euros. Abrantes, 
presente com cinquenta euros, Pe. Adelino Dias Cardoso.

Um muito Obrigada pelas palavras cheias de carinho que nos enviaram. 
E assim continuamos fortalecidos na vossa companhia em atenuar as dificul-
dades dos mais necessitados.

Em nome deles o muito obrigado.

As “REZAS” de CADA UM… 
Gosto da palavra rezar. RE+zar!… 
Gosto, porque, hoje, para mim, ela 
traduz este meu estar conectado 
com essa RE+alidade a que todos 
pertencemos e que me é sempre 
tão misteriosa. Porque, sendo ela a 
minha imanência, sempre me fala 
dessa também minha transcendên-
cia que tanto grita dentro de mim. 
E, depois, fico-me para aqui nas 
“rezas” que já conheci, “rezas” que 
já fiz; nas “rezas” em que vejo tantos 
enredados sem ir a sítio nenhum 
(…); e, sobretudo, nas “rezas” dos 
nossos rapazes e dos nossos doentes. 
Que lindo mistério este d’o nosso 
rezar em família!  Um rezar que, 
misteriosamente é certo, sempre 
me fala das nossas fomes de nos 
sentirmos em segurança. Ligados 
aos mais nossos, (incluída a figura 
parental…), ligados e RE+ligados 
a esse Mais Além para que estamos 
talhados por nascimento. Coisa 
essa de que sempre quiseram tratar 
as nossas (tantas!) RE+ligiões… E, 
hoje, a neuro bioética tenta rondar, a 
ver se, no cérebro do homem, apanha 
esse enigmático homem do cérebro, 
de forma que possamos entender 
melhor essa do Vaticano II — o 
homem só se entende na pessoa 
de Jesus de Nazaré. Pois! Mas 
na minha perspectiva, também o 
inverso é verdadeiro — para enten-
der a Jesus de Nazaré é preciso 
entender bem o homem. Porque um 
sem o outro seriam meras quimeras 
da nossa pobre fantasia…

A MESA, O TERÇO E A MISSA… 
Num dos dias em que o frio e a chuva 
apertaram mais, a Zinha (senhora da 
cozinha e afins) acendeu a lareira da 
sala de jantar. — Só para secar umas 
peças de roupa que urgem mais… P.e 

Telmo e eu também sentíamos o frio 
bem na pele. Não sei se por amor dos 
rapazes se para nos defendermos do 
frio, à hora do terço, dissemo-nos: 
— Podíamos rezar o terço na sala 
de jantar; sempre estávamos mais 
quentinhos!… E a moda pegou. Até 
que, neste inverno, quando o frio 
aperta, para o sr. P.e Telmo não ter 
de ir lá para cima, a celebrar para os 
doentes, trouxemos a Missa cá para 
baixo. E, logo depois, para a sala de 
jantar: — Em vez do Terço, rezamos 
a Santa Missa com os rapazes ! Eles 
também gostam da Missa… Uma 
das mesas virou Altar da Eucaris-
tia. E assim tem sido, sempre que o 
frio aperta e/ou a saúde do P.e Telmo 
corre perigo. Missa na sala de jantar! 
Um momento muito especial.

O FOGO DA LENHA E O FOGO 
DO CORAÇÃO… Encanta-me 
aquele estarmos ali todos de volta 
da lareira. À maneira dantes. Em 
família. Um põe um cavaquito, 
outro atiça o lume, alguns, em silên-
cio contemplativo, olham aquele 
espectáculo ímpar da chama que se 
desprende. Formas, cores, tamanhos, 
pequenos sons — o bufar, o chiar, os 
estalidos… A eterna beleza do sem-
pre igual e sempre diferente. Parece 
até que aquela lenha se compraz em 
ensinar-nos a, como ela, nos des-
gastarmos, assim, em luz e calor ao 
serviço destes irmãos, sempre arru-
mados para fora — como se fossem 
os últimos a ter lugar à mesa do Pai. 
Certo que todos com deficiência 
(mas sempre Pessoas a pedir quali-
dade na RE+lação com eles). Cada 
um fechado no seu mundo, à hora da 
reza, sob o comando do Nana, lá vão 
esbagoando o Terço. Encanta-me 
aquela algaraviada, cheia de palavras 
estropiadas, numa típica toadilha 

monocórdica, com sobe e desce de 
múltiplas variações de vozes. E (por-
quê não dizê-lo?!…) alguns guin-
chozitos, gemidinhos e até suspiros 
em que se destacam as finais muito 
desafinadas e atrasadas…

Interroguei-me sobre o valor 
destas “rezas”. O que é que eles 
entendem disto que nem eu entendo? 
Dizem-me que é um cerimonial que, 
ao fim de cada dia, entra naquelas 
suas rotinas, em que se sentem 
seguros. — Isto apazigua-os muito, 
ouvi da boca do P.e Baptista. Com o 
tempo, constato que sim. Dou voltas 
à psicologia do comportamento e 
às descobertas da neuro bioética. 
Sempre me esbarro no encanto dos 
mistérios da fé, da poesia, da mística 
ou lá o que seja. Certo é que eles 
“rezam” felizes. E P.e Telmo e eu ali 
estamos com eles. Felizes também. 
Convencidos que, assim, somos para 
eles uma mais valia na sua qualidade 
de vida. Ao serviço do PROjecto 
Humanizador do Pai, encarnado no 
PRO+jecto de Jesus de Nazaré, res-
suscitado em cada um que O segue, 
ao serviço das periferias…

DO “ÓPIO DO POVO” À SEDA-
GEM DO POVO… Vou moendo e 
remoendo estas minhas experiências 
vivenciadas na convivência diária 
com este tipo de pessoas. Sei que 
toda a religião (se não for bem 
gerida) pode virar “ópio do povo”… 
Mas o sedativo, em vez da saudável 
ocupação, tornada rotina apazigua-
dora, o que é que faz ?!… Verdade 
verdadinha que cada vez gosto mais 
desta nossa casa de doentes, para 
doentes, pelos doentes. Digam lá 
as senhoras da Segurança Social e 

BEIRE  –  Rezar ao calor da fogueira… Um admirador

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

AINDA SOBRE SE NÓS SABEMOS MESMO PRATICAR A PAR-
TILHA SOLIDÁRIA — Na crónica aqui publicada na quinzena passada 
falei do que disse sobre as dificuldades da partilha solidária num encontro do 
Secretariado Diocesano da Pastoral Social com as Conferências Vicentinas 
e outros movimentos de acção social da nossa zona. Como o texto já estava 
longo não pus lá tudo o que disse sobre este assunto, mas agora completo.

A ideia essencial é de que, num mundo onde há cada vez mais bem-estar 
material, com cada vez mais coisas que nunca usamos a 100%, esse mundo 
seria melhor se soubéssemos partilhar mais o que temos com outros a quem 
isso possa fazer falta. O problema é que partilhar de uma forma realmente 
solidária é muito difícil. Por isso, há muito pouco deste tipo de partilha.

A partilha realmente solidária é muito difícil porque exige várias atitu-
des, ao mesmo tempo, onde cada uma delas, por si só, já é difícil. Na crónica 
da quinzena passada falei de duas. Como o texto já estava longo falei de duas. 
Faltou outra que hoje acrescento. Do que falei na quinzena passada foi de que 
a partilha realmente solidária não deve ser um negócio, uma troca comercial: 
partilhar alguma coisa, para receber algo em troca que se negoceia previa-
mente com as pessoas com quem partilhamos. Partilhar de uma forma verda-
deiramente desinteressada é muito difícil.

A outra dificuldade de que falei na quinzena passada é que a partilha 
solidária não deve ser um acto puramente individual. Precisa que sejamos 
capazes de trabalhar em equipa com outros que também têm algo que podem 
partilhar e, assim, combinando várias colaborações, podermos ser mais efica-
zes na resolução dos problemas sociais visados por essa partilha.

A terceira dificuldade da partilha solidária de que já não pude falar na 
quinzena passada é que a ela exige sacrifício. Custa muito abdicar de coi-
sas que são nossas para as partilhar com outras pessoas, mesmo quando já 
não precisamos, ou precisamos pouco dessas coisas. Custa muito partilhar o 
nosso tempo a ajudar outras pessoas, quando, com esse tempo podíamos fazer 
coisas que nos dão prazer, ou até precisamos dele para coisas de que também 
temos necessidade. Custa muito partilhar informação com outras pessoas 
quando gostávamos de a guardar só para nós, ou tirar partido de sermos só 
nós a possuí-la. O que muitas vezes acontece quando partilhamos algo que é 
nosso é fazer com que isso que partilhamos continue a ser nosso de alguma 
maneira “colocando uma placa” a dizer que fomos nós que demos essas coi-
sas, esse tempo, ou essa informação.

Infelizmente, na acção social, no empreendedorismo social, na inovação 
social andam por aí várias pessoas e organizações mais preocupados em dar 
nas vistas e a “colocar placas” a dizer que foram eles que partilharam, ou 
fizeram isto, ou aquilo, em vez de estarem preocupados com o que realmente 
interessa, ou seja, melhorar realmente a situação das pessoas a quem essa 
acção social se destina.

Que Deus nos ajude a deixarmo-nos desse dar nas vistas e dessa ânsia 
de “colocar placas” a dizer que fomos nós que fizemos, para, em vez disso, 
nos preocuparmos mais com a situação real das pessoas a quem podemos e 
devemos ajudar.  q
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SETÚBAL Padre Acílio

Fome
LOGO de manhãzinha, estava sentada nos degraus fronteiros à entrada 

 da Casa, espreitando o sol para se aquecer.
Mal desci, logo recebo recado: — Está ali uma senhora à sua espera. 

— Olhei o seu rosto sofrido e vi logo que havia tragédia e necessidade de 
ajuda. Com um dente a sair-lhe de um lábio superior e outros a faltarem-lhe, 
ainda nova, o aspecto evidenciava uma vida de carência e sofrimento e, por 
vir ter comigo, ocasião de apuros.

Era a comida, roupa e a renda da casa, uma vez que estava ameaçada de 
ir para a rua com o filho.

Que trabalhara num restaurante, mas o dono fechou-o e ela, há dois 
meses, que não ganha, nem recebe o subsídio de desemprego. Diz-me não 
ter descontado tempo suficiente para isso.

Quando assim é, a primeira orientação que dou, é mandar os pobres à 
Segurança Social pedir o rendimento mínimo.

— Já fui, e a doutora que me atendeu disse que não tinha direito.
Alterei-me com esta resposta e voltei-me para ela: — Oh! mulher! Não 

pode ser. Tem direito como os outros que estão nas suas condições. Tem 
sim senhora, ora vá lá e insista.

Levei-a no carro até ao magnífico edifício onde funciona a referida 
repartição e deixei-a, encorajando-a: — Insista que a senhora tem direito.

Já perto da noite, apareceu-me então a pé — do referido edifício à nossa 
Casa passa de oito quilómetros — a dizer-me que foi atendida e dentro de 
algum tempo iria receber o RCI.

Ao vê-la contente e desfalecida perguntei se já hoje tinha comido 
alguma coisa.

— Por acaso não, ainda estou em jejum.
Mandei aquecer um pouco de sopa do nosso almoço e ela saciou-se 

com uma malga grande de caldo verde.
Não quis comer mais nada.
— Estou bem, não posso comer mais.
Escolheu a roupa necessária e as senhoras organizaram-lhe um avio 

variado e pus-lhe na mão um cheque de 350€ endossado ao senhorio. A 
casa é mobilada e inclui, na renda, água e luz.

Esta pobre gente obriga-me sempre uma palavra de correcção e enco-
rajamento.

— Arranje uma casa mais barata que a gente ajuda a mobilá-la e se 
amanhã sair dessa morada como está, não tem nada de seu, para se gover-
nar. Uma casa mais pequena para si e seu filho, se procurar encontra-a 
por 200€ ou menos. Uma renda destas come-a viva e o mês passa-se num 
instante.

Não sei se esta pobre fará o que lhe recomendei, mas eu e os meus 
leitores ficamos mais tranquilos e, se ela voltar, a primeira pergunta que me 
ouvirá é — já encontrou outra casa mais barata?

Água para Moçambique
A minha aflição expressa no último Jornal deu voltas ao mundo e a 

algumas consciências.
Um amigo do padre José Maria, a viver no Canadá pegou na minha mágoa 

e, com uma introdução histórica e científica atirou com ela para os Facebook’s, 
Blogues, jornais e TV’s do país onde vive, Brasil, Angola, Moçambique, Reino 
Unido, Espanha e Portugal com recomendação de quem não fica só com palavras: 
— Por favor, metam a mão no bolso. Um pouco de cada um fará um grande 
bolo.

De Lisboa, duas amigas telefonaram-me a pedir IBAN da nossa conta. 
Uma transferiu 1000€ e outra 600€. Um engenheiro amigo fez o mesmo 
com 2000€.

Uma mulher cristã, tendo recebido 10000€ da sua reforma em país 
estrangeiro, manda-me uma belíssima carta: «Não quero pôr este dinheiro 
no banco. Lá pouco rende e tenho a certeza que para a conduta de Moçam-
bique produzirá muito mais».

Aguardamos por outras notícias. Parece que para Paço de Sousa já foi 
algum dinheiro.  q

ou os senhores juízes dos Tribunais 
o que disserem. Aqui, com os pés 
bem assentes no chão duro desta 
RE+alidade humanizanda, dá para 
entender que, realmente, a princípio 
estranha-se… Mas, a pouco e pouco, 
a coisa entranha-se e logo sentimos 
a falta deste estar com eles — ao 
redor da fogueira… Como já aqui 
disse, neles, eu posso ver em grande 
écran aquilo que, quando me paro 
com honestidade, também posso 
ver em mim. Todos somos iguais: 
com capacidades e limitações. Só 
nos distinguimos é nas medidas… 
Aqui não me faltam oportunida-
des para me treinar em reduzir a 
medida das minhas deficiências e 
potenciar os múltiplos talentos que 
a Vida/Deus me vai confiando para 
eu administrar — ao serviço de um 
PRO+jecto Humanizador, que se 
vai encarnando aqui no Calvário.  q

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

ARRANJOS — Foi concluída a 
pintura interior da nossa lavandaria, 
que assim ficou melhor e com mais 
espaço livre, pois arrumaram-se 
melhor uns armários que nos deram. 
Depois, continuou-se com a pintura 
da nossa Escola — Centro de Estudo, 
rebocando as fissuras das paredes 
exteriores e interiores. Foi arranjado 
um dos cortinados da sala de con-
vívio da casa-mãe. Tem-se andado 
a arrumar as despensas, pois houve 

várias campanhas de bens alimen-
tares e deram-nos artigos domésti-
cos. A caldeira da água, na casa das 
máquinas, não tem funcionado como 
deve ser, embora tenha sido revista. 
Continuamos a reciclar materiais 
ferrosos, vestuário e brinquedos em 
mau estado, papel e óleos.

REFEIÇÕES — A merenda é 
uma refeição que gostamos muito! 
Nas escolas também lanchamos; 
mas, pelas 17.30 horas, corremos 
logo para a nossa merenda, no meio 
de uma certa algazarra. Não tem fal-
tado leite, que nos têm dado. Graças 
aos nossos amigos e amigas, temos 
bens de primeira necessidade para 
os próximos tempos e também par-
tilharmos com os mais pobres. Há 
certos géneros que precisamos de 
comprar, como é evidente.

DESPORTO — Quando não 
chove, aos Sábados, pelas 15 horas, 
treinamos no nosso campo de fute-
bol (com o Sr. João Aurélio) e os 
pequenos no campo de ténis (com o 
Zé Pinóquio). Precisamos de chutei-
ras, mesmo usadas. Nos recreios os 
jogos de futebol, entre a malta, são 
muito disputados. Gostamos muito 
de jogar matrecos e ao esconde-es-
conde, mais quando escurece…

AGROPECUÁRIA — Tem caído 
alguma chuva e o vento vai espa-
lhando muitas folhas pelo chão, que 

temos varrido. No nosso celeiro 
vamos debulhando milho, quando 
chove, depois do estudo. Em vários 
terrenos nossos, vê-se que já germi-
nou a aveia para palha. As oliveiras 
novas, plantadas no terreno próximo 
da estrumeira, estão bonitas. Foram 
plantadas algumas alfaces na nossa 
horta. Continuaram-se as podas, com 
o Sr. Emídio, sendo os vimes para 
amarrar as videiras de uvas de mesa. 
Apanhámos muitas laranjas da nossa 
laranjeira junto à fonte. A propó-
sito, o antigo gaiato Dr. Campolargo 
deu-nos laranjas, que agradecemos. 
Foi preciso cuidar do nosso quintal 
da ti Adelina. Limpou-se boa parte 
das ervas daninhas do nosso olival 
da mina. Tem-se andado, com o Sr. 
Pedro, a cuidar do jardim em frente 
à rotunda Pai Américo. Semeou-se 
mais relva nos jardins da encosta 
para o campo de futebol. Alguns 
frangos estão a ficar bons para carne.

OBRIGAÇÕES — Desde ser-
vir às nossas mesas, passando pela 
copa, refeitório, cozinha, e gado, 
entre outras tarefas, temos as nossas 
obrigações, que nem sempre se cum-
prem bem e cuja escala é por quartos 
e mesas, desde o 1.º andar ao rés-do-
-chão. Assim, com a orientação e 
ajuda permanente da Sr. D. Nazaré, 
podemos aprender e colaborar na 
vida da nossa Casa, o que nos será útil 
também para o futuro.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

CHEGOU-NOS também, em 
meados de Janeiro, uma mis-

siva sobre as obras de requalificação 
do Seminário Maior de Coimbra, 
ligada umbilicalmente à promoção 
vocacional. É uma veneranda Casa 
com mais de 250 anos de história(s) 
e vida(s) cheias de significado na 
Igreja e sociedade em Portugal. A 
fundação do Seminário Episcopal 
de Coimbra foi levada a cabo pelo 
Bispo D. Miguel da Anunciação, 
que foi Prior de Santa Cruz. 

Entre outros, quem se dedicou 
ao coração da Diocese com todas 
as suas forças e alma foi o Bispo D. 
Manuel Luís Coelho da Silva, que aí 
viveu e foi justamente lembrado no 
centenário (2015) da sua entrada na 
Diocese de Coimbra. Entre tantos 
seminaristas, aí entrou em 1925 aos 
38 anos (tarde!?) Américo Monteiro 
de Aguiar. Depois, marcados pelo 
seu exemplo, saíram também vários 
presbíteros para serviço aos pobres 
na Obra da Rua. Por isso, é uma 
oportunidade nossa e urgente de 
apoiar esta causa altamente meri-
tória para o bem eclesial, em cuja 
procissão pedimos licença para nos 
incorporar, mas sem foguetes.

O Padre Euclides de Oliveira 
Morais foi Prefeito de Américo de 
Aguiar, que ficou, porém, num dos 
quartos da 1.ª Prefeitura, de cujo 
testemunho respigamos este naco 
sobre a sua apresentação no Semi-
nário ao Bispo D. Manuel Luís: 
Acompanhei o Américo ao seu 
quarto que era na fachada poente 
(n.º 14 ou 16?), tendo de atravessar 
o coro da Igreja a fim de passar 
de uma para a outra Prefeitura. 
Demos com o Cónego Dr. Liberato 
do Nascimento Tomé, professor do 
Seminário de Coimbra, embora 
natural de Lamego, ao chegar ao 
corredor da 1.ª Prefeitura. Ele logo 
quis saber quem era e o que fazia 
o Américo, mas este guardou silên-
cio e fui eu que dei o recado. Logo 

o Dr. Liberato mete conversa em 
inglês. O Américo, com a maior das 
naturalidades, foi respondendo. 
Passado algum tempo, me dizia o 
Dr. Liberato: o nosso homem sabe 
da poda! O Padre José Ribeiro da 
Costa, que foi pároco de S. Lou-
renço do Bairro (Aveiro), recordou 
que o Américo habitou o 3.º quarto 
a contar da travessa norte para a 
do meio, no corredor da 3.ª Prefei-
tura.

Enquanto procurávamos rabis-
car, em dia de S. Brás, eis que no 
Instituto Português de Oncologia, 
em Coimbra, teve o encontro final 
com Jesus o Padre Manuel Augusto 
Frade, que na sua última mensa-
gem escreveu: Pressinto que o 
Senhor está a preparar uma carta 
de chamada! Casualmente (ou 
não), enquanto percorríamos com o 
Capelão de fio a pavio tantos rostos 
de paixão (e esperança), mais uma 
vez encontrámo-nos nessa catedral 
pela última vez com este sacer-
dote muito dedicado à liturgia e à 
música.

Estava (está) também em Portu-
gal na ordem dos dias a eutanásia, 
rejeitada desde o Papa Francisco 
aos Bispos portugueses e todos os 
cristãos conscientes (esclarecidos). 
Daquele momento supra à beira do 
caminho, melhor de um corredor, 
ficou-nos um sinal indelével da paz 
dos justos. Na sua cadeira de rodas, 
fixámos um rosto com um sorriso e 
apenas: — Não posso falar… Entre 
tantos pacientes feridos, ficou-nos 
registado o seu olhar sereno!

Nesta lembrança grata, seja-nos 
permitido ainda rememorar mais 
um testemunho e uma antiga peti-
ção, em matéria musical, em tempo 
de novas tecnologias. O Padre 
Luciano de Carvalho, que foi com-
panheiro de Américo de Aguiar 
no Seminário de Coimbra, cidade 
triste agasalhada entre choupais, 
na saudade de António Nobre, a 

dado passo recordou: Por esses 
tempos, ainda pouco se falava em 
telefonia. O Sr. Cónego Tomás F. 
[Fernandes] Pinto [Vice-Reitor] 
tinha pois ao nosso dispor uma 
grafonola. Ora, numa tarde em que 
girava um disco com uma valsa, 
Américo agarra uma enxada, faz 
dela o seu par e dançou com tal 
primor, que todos nós ficámos sus-
pensos de admiração.

Também juntamos um pedido, 
feito em Junho de 1944, pelo Padre 
Américo que agora canta eterna-
mente no Paraíso as misericórdias 
do Senhor, num tempo em que o 
silêncio é de ouro, enxameados 
de auriculares e cansados de pala-
vreado vazio e deturpado, mesmo 
sobre a vida humana. Ora eis o dito: 
A modos que estou com vergonha 
de o fazer, porque ele é também 
para mim. E mesmo muito para 
mim, embora os Rapazes aprovei-
tem. É um Rádio./ Não para ouvir 
notícias, que por muito desencon-
tradas, não podem ser acreditadas. 
Nada mais caricato, do que obser-
var hoje os grandes do mundo a 
puxar a brasa à sua sardinha, 
como qualquer triste mortal. Não 
são as notícias; é a música./ Gosto 
loucamente de Música. Os meus 
Mestres do Seminário de Coimbra 
deram-me uma gata a cantochão, 
mas não me tiraram o ouvido nem 
o gosto./ Batuques, não. Costumam 
os Rádios ter certas estações muito 
dadas àquelas festas, mas a gente 
muda a cravelha e vai para outras./ 
Ciciar de passarinhos. Murmú-
rio de águas correntes. Hino da 
milícia celeste. Música!/ Sim; um 
Rádio. Mas, como não sou armaze-
nista, muito convém perguntar se já 
tenho, antes de mandar. Não suceda 
como sucedeu com máquinas de 
costura, que pedi uma e deram-me 
cinco. Ou candeeiros de suspensão, 
que pedi um e recebi oito. Ou ainda 
pianos; pedi um, humildemente, e 
temos dois! Não quero armazenar.

Se é certo que, ao cabo de 73 
anos, este pedido já prescreveu, 
afinal há alguma semelhança entre 
Pai Américo e os mais novos (e 
não só) do nosso tempo: o gosto 
pela música. Sim, boa música! De 

Um sorriso em silêncio

barulho, não gostava com certeza. 
Em Maio de 1947, confidenciou 
isto mesmo: Antes quero sofrer 
em silêncio. Eu acredito no silên-
cio. Gosto do silêncio. As grandes 
transformações, tanto no reino da 
natureza, como no reino das almas, 
são feitas em silêncio. Bem sabe-
mos que as suas dores de cabeça, 
que o acompanharam desde o final 
do curso teológico, o levaram de 

quando em vez ao Gerês e à casa da 
mata, em Paço de Sousa. 

Neste desfecho, é pertinente 
sublinhar o pedido emergente do 
intróito: pugnar pela causa eclesial 
dos Seminários – Coimbra, Porto… 
Na nossa retina ficou-nos o sor-
riso do Padre Frade, já sem forças 
para cantar, mas bem vivo para nos 
inquietar. Como será a música da 
milícia celeste?…  q
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NOVO LIVRO

“A entrevista que adiante se apresenta teve lugar na noite de 2 de 
maio de 2013, no Calvário, Beire, concelho de Paredes. (…)

Padre Baptista não tinha consigo qualquer livro ou apontamento, 
não conhecia o roteiro da conversa e, em rigor, não lhe podia imaginar 
o rumo. Em total liberdade, não evitou nem contornou perguntas, afas-
tando apenas uma ou outra, quando elas o visavam de modo direto e 
enfático, como quem evita um holofote ou escusa uma subida ao palco.

Uma vez transcrita, foi integrada no livro Raízes do Tempo: À volta 
de Padre Américo. (…)

Tempos depois, a meu pedido, encontrámo-nos de novo. Apenas os 
dois agora, propus-lhe que percorrêssemos, em diagonal, a entrevista 
publicada e lhe acrescentássemos matéria relevante. Assim, em mais de 
três horas, regressámos à Curraleira, vislumbrámos as primícias da ação 
social do Eng.° António Guterres, hoje secretário-geral da ONU, e ree-
vocámos as personalidades do Cardeal Cerejeira e do Bispo António 
Ferreira Gomes. (…)

Recentemente o editor da Modo de Ler inquiriu se havia objec-
ções ou constrangimentos na publicação autónoma da entrevista a que 
me venho referindo. Bem pelo contrário. Seguro de que essa seria tam-
bém a resposta dos editores do referido livro e vencida a relutância do 
Padre António Baptista, a presente edição acresce apenas a um role de 
extraordinários testemunhos de apreço (amor, diria) que José da Cruz 
Santos, de forma constante, discreta e invariável, pelo menos desde o 
decénio de 1970, vem testemunhando a Padre Américo, seus discípulos 
e sua Obra.

Da anterior entrevista com o Padre António Baptista nada foi omitido 
ou retocado. Do posterior encontro, de mais de três horas, resulta agora 
o pequeno acrescento de que atrás fiz sumário. Tudo o mais foi íntimo, 
«guarde-o para si».”

in, À Volta do Padre Baptista

BENGUELA Padre Manuel António

COMEÇAMOS com estas 
 palavras: Não nos canse-

mos de fazer o bem. Se não desfa-
lecermos, colheremos o fruto, no 
tempo oportuno. Será tanto mais 
abundante quanto mais genero-
sos formos. Portanto, aproveite-
mos, também, o nosso tempo na 
prática do bem para com todos, 
mas principalmente para com os 
nossos irmãos mais pobres. Não 
podemos esquecer-nos de que 
havemos de recolher o que tiver-
mos semeado. Se o Amor verda-
deiro irradiar do nosso coração 
para com os filhos abandonados, 
colheremos a riqueza da realiza-
ção feliz das nossas vidas. Quem 
dera! Não podemos esquecer-nos 
de que a nossa felicidade pessoal 
e familiar tem a sua origem na 
fonte do nosso amor fraterno. A 
experiência é uma grande mestra 
da vida. Sigamos, pois, este cami-
nho. Nesta manhã de Domingo, 
como é habitual, levei uma carri-
nha cheia de pequenos filhos para 
a praia. Estamos no Verão de 
Angola e, mais ainda, no litoral. 
A alegria destes filhos é, na ver-
dade, irradiante. O povo, ao longo 
da estrada, por onde passamos, 
poisa os seus olhos neste tesouro 
humano que estava perdido e 
exulta de alegria: “São da Casa 
do Gaiato”, dizem. É interessante 
o convívio, na praia, frequentada 
por toda a categoria de pessoas. 
São filhos como quaisquer outros 
filhos. A fecundidade desta 
riqueza humana é fruto do amor 
de cada um de vós e do amor da 
Casa do Gaiato. Sem esta comu-
nhão de bens não seria possível a 
manifestação de tão maravilhosa 
realidade. Por isso, partilho con-
vosco a riqueza destes filhos para 
que o vosso coração se deixe con-
tagiar cada vez mais e com perse-
verança.

Ainda não foi possível o acolhi-
mento, em nossa Casa do Gaiato, 
de novas crianças perdidas e 
abandonadas. As portas e o cora-
ção estão abertos. Os lugares fal-
tam, mas espero, em breve, fazer 
o acolhimento dum pequenino 
número. Com a saída dos mais 
velhos para o seu emprego e a sua 
autonomia, os lugares são ocupa-
dos por novos filhos que nascem 
no ventre desta mãe, a nossa e 
vossa querida Casa do Gaiato de 
Benguela. Estamos, pois, a cami-
nhar com muitas dores, como 
é natural, mas com muita espe-
rança também. É o início do novo 
ano lectivo de 2017. A escola está 
repleta de alunos, de dentro e de 
fora. Deste modo, estamos a con-
tribuir para o crescimento duma 
sociedade digna. Um novo sec-
tor da Iniciação Escolar vai ser 
aberto. Apesar do esforço a nível 
governamental, há, ainda, uma 
multidão de crianças, sem escola, 
no seio da população. Esperamos 
um futuro melhor!

A situação social, a nível de 
carência alimentar e outras 
dimensões, é preocupante, de 
igual modo. Sentimos um apelo 
veemente a partilhar o próprio 

pão com quem tem fome. Mais, 
acolher os pobres, sem um tecto, 
dar roupa a quem a não tem e 
olhar com muito amor para quem 
vive a nosso lado, ou nos bate à 
porta, em condições desuma-
nas. Este comportamento do 
nosso coração tem capacidade 
para ajudar a cura das feridas 
da sociedade. Uma pergunta nos 
interpela: Estamos dispostos a 
dar a nossa colaboração, dentro 
das possibilidades de cada um 
de nós? Só um coração muito 
humano, muito sensível, muito 
solidário, consciente da sua alta 
dignidade, avança para a frente. 
Cada um tem a sua parte que é 
insubstituível. Vamos, pois, dar 
passos em frente.

Há dias, houve a reunião habi-
tual do Grupo Comunitário do 
Bairro da Graça, com a anima-
ção e responsabilidade dos Lei-
gos Para o Desenvolvimento. Os 

problemas sociais que afligem 
a população são o tema central 
destes encontros. O princípio da 
sua solução está, sem dúvida, no 
compromisso dinâmico de mem-
bros da própria comunidade. É 
o que está a acontecer, graças a 
Deus. Um dos problemas aflitivos 
era a gravidez precoce, fruto das 
relações anómalas, a nível da ado-
lescência e da juventude de ambos 
os sexos. Houve uma reacção sau-
dável contra este mal muito grave. 
A notícia que chegou à reunião 
foi que esta chaga social estava a 
diminuir muito. Eis um benefício 
social, fruto da acção dos pró-
prios membros comprometidos 
com o bem da  sociedade.  É um 
caminho certo a seguir. Vamos 
continuar com muita Esperança. 
Abri os vossos corações. Rece-
bei um beijinho dos filhos mais 
pequeninos da nossa e vossa Casa 
do Gaiato de Benguela.  q

Esperamos um futuro melhor

Continuação  da  página  1

Se são crianças de tenra idade, este vem buscá-las e retira-as, para as 
entregar à adopção.

Vivo amargurado com o caso de dois meninos apresentado por uma 
psicóloga que trabalha em Lisboa com marginais, a viver com os avós, 
numa casa térrea e sem condições, cuja mãe anda na prostituição e o pai 
na droga.

Os avós vivem afectivamente muito apegados aos seus netos. O grande 
problema que me é posto por este casal idoso é este: — Sim, poderão ir 
para a Casa do Gaiato, se o Tribunal os não for lá buscar e a gente os 
possa visitar e vê-los crescer.

Eu não lhes posso garantir uma condição destas. E então? Que faço 
eu? Que hei-de fazer para não ir contra o direito natural dos avós que têm 
sido os únicos pais destas crianças, sofrendo caladamente a terrível des-
graça do filho, da nora e dos meninos?

O Estado tanto quer fazer sozinho que acaba por contrariar a finali-
dade dos seus propósitos, acontecendo então, que muita criança fica por 
aí, ao deus dará.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

VINDE VER! Padre Quim

COMEÇOU o ano lectivo, com uma imagem nova da nossa es- 
 cola graças aos trabalhos de arranjo e manutenção que foram 

feitos nela. Pintura, e outros benefícios. A Escola é um sector 
importante para educar e ensinar as ciências, os valores e, sobre-
tudo, proporcionar às crianças um ambiente educativo que traduza 
fraternidade, igualdade e responsabilidade para que no futuro 
venham a ser cidadãos exemplares e possam actuar como membros 
de uma sociedade mais harmoniosa. Temos insistido tanto aos nos-
sos rapazes, quanto ao dever de estudar e prepararem-se, também 
com o auxílio das nossas oficinas, para o mundo do trabalho. Só 
deste modo será possível o rapaz passar para o sistema de auto-
governo, ganhando o seu pão de cada dia com alegria e de forma 
muito honesta.

Muitos encarregados de educação procuram a nossa escola com 
o objectivo de conseguir um lugar para o seu educando estudar.

A qualidade chama a si a quantidade, é pena que, muitas vezes, 
a segunda ofusque a primeira.

Os pais procuram dar o melhor que podem para os seus filhos. 
A busca constante por uma educação de qualidade faz com que os 
pais desejem que a escola prepare seus filhos para além do convívio 
social, ou seja, preparação para a vida, assim atribuindo à educação 
escolar a responsabilidade de formar cidadãos críticos e responsá-
veis, que adquiram valores pautados na construção da ética e do 
respeito para com o outro, para instituir o convívio harmonioso e 
uma sociedade mais justa para todos.

A família espera da educação que a escola oferece aos seus 
filhos, uma resposta positiva que corresponda às expectativas da 
mesma.

Muitas crianças por esta Angola não têm acesso à escola, a 
miséria em que vivem muitas famílias é uma das principais causas 
deste grande mal social.

As famílias numerosas, como acontece nas culturas Africanas, 
dificilmente conseguem manter todos os filhos em idade escolar 
no sistema de ensino. Os recursos são escassos e as despesas são 
superiores à capacidade do ordenado dos pais. E quando estes não 
estão empregados o problema é maior.

As despesas vão desde a propina aos uniformes, cada vez mais 
caros, num País que importa e pouco produz.

Vão faltando bens de primeira necessidade, as lojas estão quase 
vazias e faz-se sentir o princípio: “quanto maior for a procura menor 
é a oferta” e a custar duas ou três vezes mais caro.

Os benefícios da escola são a longo prazo. Ela pode mudar o 
rumo desta sociedade. Todos passam pela escola, tanto o político, 
como o economista, o engenheiro e o médico. A conclusão é de Pai 
Américo, “a educação não quer fórmulas, basta a expansão do 
amor”.  q

Regresso à Escola


