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DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

NOS seus 61 anos vividos depois da 
 partida de Pai Américo para junto 

de Deus, que ele serviu e teve como seu 
Senhor, a Obra continua, querida por mui-
tos mas também incompreendida pelo des-
conhecimento de uns ou indesejada à con-
veniência de outros. Pelos frutos se conhece 
a árvore ou pelos ramos se conhece a cepa 
a que eles estão ligados. Não queremos 
outra árvore, nem queremos outra cepa a 
que Pai Américo se manteve ligado.

O dia de Pai Américo é este, 16 de 
Julho, como costumam dizer os Rapazes. 
E é também, por participação, o dia de 
todos aqueles que lhe seguiram as passa-
das, participantes, como ele, do dia que 
não acaba. Estão na primeira linha os 
Padres que fizeram da sua vida uma oferta 
total e incondicional na mesma fé e serviço, 
como também as Senhoras, os Rapazes, os 
Benfeitores e todos os que acreditaram na 
autenticidade e perenidade da Obra que 
as mãos de cada um moldaram, acarinha-
ram e alimentaram para que se conser-
vasse com vida.

Esta palavra misteriosa de Pai Américo 
— «a minha obra começa quando eu mor-
rer» —, é uma inversão ao sentido que a 
vida tem para o comum das pessoas. De 
facto, mesmo acreditando que a existência 
não se resume àquilo que comummente é 
dado ver, fica sempre no espírito do ser 
humano como espaço misterioso, a comu-
nhão acreditada entre os que caminham 
e os que já chegaram ao termo da cami-
nhada. Porque misterioso, não pode ser 
dominado por uma compreensão limitada, 

16 de Julho
mas pode encontrar o assentimento do 
espírito e da inteligência.

Por isso, apesar de todas as dificulda-
des e carências que para os obreiros, de 
dentro e de fora, são motivo de incompreen-
são e anseio, de interrogação e expecta-
ção, a Obra prossegue, gerando frutos que 
nenhuma outra obra feita em ambiente de 
redoma onde só o humano entra, pode 
gerar. Também é verdade, nesse sentido, 
que a Obra perderá vitalidade se o espírito 
dos que nela labutam fechar os canais a 
essa comunhão, que é o seu principal sus-
tentáculo e a explicação para a já citada 

palavra de Pai Américo, de que a Obra 
começou (diria, recomeça continuamente), 
quando se apagou a sua acção material.

Se a seara é grande não só pelo 
número dos seus elementos, é-o cada vez 
mais pela complexidade das carências e 
dos trabalhos a realizar, onde o Senhor 
dela a vai assistindo, sem nunca lhe dar 
todos os meios que ao pensamento dos 
obreiros parecem necessários, pois a colo-
cariam em risco de entrar na redoma da 
auto-suficiência humana.

É assim que o verbo pedir é palavra que 
caminha a par com o ser da Obra, sempre, 
o sinal concreto da sua pobreza, depen-
dência e abertura à comunhão. Daqui a 
expressão de Pai Américo «a nossa riqueza 
é a nossa pobreza», a qual traduz outra 
inversão ao sentido da vida no comum das 
pessoas.  q

MALANJE Padre Rafael

QUERIDO Pai Américo, uma vez mais 
 vamos celebrar, neste 16 de Julho,  

 o teu aniversário. Sou um desses 
padres que não chegaram a conhecer-te em 
vida, mas que depois de ler os teus escri-
tos e ver como vivias o teu ministério, se 
deu conta que para viver o chamamento 
de estar com os Pobres, não era necessá-
rio entrar numa congregação. Apercebi-me 
que os padres diocesanos também podem 
viver dedicados aos Pobres; mais, ainda, 
viver com os Pobres.

Esse enorme desejo que tinhas de animar 
os grupos nas paróquias, nas Missas, a reno-
var o seu amor e compromisso para e com 
os Pobres — sem esquecer essa insistên-
cia de que nada pode ser feito sem o nosso 
Bispo… querias recordar ao teu Bispo que 
tinha um pastor que vivia com os mais des-
favorecidos. Em ti encontrei um padre que 
vive dedicado à gente que vive na rua, em 

qualquer diocese. A Diocese encontrou em 
ti a peça que lhe faltava à Caridade: «padres 
que vivam com os Pobres». Assim começas-
tes com os rapazes (Casas do Gaiato), a falta 
de casas (Património dos Pobres), doentes 
incuráveis (Calvário) e, o mais importante: 
um padre que esteja com eles, partilhando 
o seu dia-a-dia. A casa de um padre da Rua 
converteu-se na casa dos Pobres. E assim 
nos deste que os Pobres se podem ajudar 
entre eles e serem eles os protagonistas e 
chamaste-lhe Obra da Rua.

Padre Américo, obrigado por renovares 
e me ajudares a compreender o meu minis-
tério. Muitas vezes ficamos com o aspecto 
exterior das coisas e das pessoas… Eu dou 
graças a Deus por ter-me desejado, como 
dizia S. Paulo: «Ter os mesmos sentimen-
tos de Cristo», sentir esse amor tão pro-
fundo que sentiste pelos Pobres e servi-los 
como padre diocesano.  q

À memória de Pai Américo
VINDE VER! Padre Quim

JÁ é tradição, em nossa Casa, a leitura 
 do Cantinho dos Rapazes, durante a 

semana que antecede as festas do dia da 
Obra da Rua, dia de festa do nascimento do 
Padre Américo para o Céu. Festas, sim, no 
plural, elas são celebradas para os de den-
tro, para a família que já se encontra fora 
da Casa e, também, para a comunidade 
que compõe a nossa Escola. Neste pre-
sente ano lectivo, na nossa pequena Escola, 
estão matriculados cerca de 1339 alunos 
da iniciação ao nono ano. Pai Américo é 
o Padroeiro, como não podia deixar de ser. 
O dia da Escola é celebrado nesta mesma 
data. Celebração Eucarística campal, 
palestra, recriação, mimos, são algumas 
das actividades que o director da Escola 
veio dar a conhecer. É o dia todo cheio, 
rendido à vida e Obra do Padre Américo 
Monteiro de Aguiar — AMA. As iniciais 
do seu nome dizem tudo. E em tudo, gra-

ças sejam dadas ao nosso Bom Deus, que 
do alto dos Céus nos visita como sol nas-
cente, através da porta aberta da Obra da 
Rua — altar posto no meio dos homens, 
para ser uma Casa de Família, onde pão e 
amor são compartilhados por todos. Onde 
o Rosto de Deus Pai Misericordioso possa 
ser contemplado por crentes e não crentes, 
pobres e ricos, santos e pecadores.

A Obra da Rua é expressão da Divina 
Providência, que ao longo dos tempos tem 
conduzido, a sua trajectória, servindo os 
pobres. Por ser em dia de Domingo, que 
já por si mesmo é dia do Senhor, redobram 
os motivos de acção de graças à Santíssima 
Trindade — Pai, Filho e Espírito Santo.

A Igreja, é a família dos filhos que cha-
mam Pai ao mesmo Deus. Entretanto, 
todos na condição de Irmãos. A comu-
nhão é mola mestra em Casa de Família.

Continua  na  página  3

A voz do Pai Américo

BENGUELA
Padre Manuel António

QUANDO vossos olhos poisarem nes- 
tas linhas, a celebração da Festa da 

 Obra da Rua, no dia de Pai Américo, 
já aconteceu. Foi no dia 16 de Julho cor-
rente. Pai Américo foi para o Céu em 16 
de Julho de 1956. Há 61 anos. Este acon-
tecimento está muito vivo em nosso cora-
ção. Uma grande multidão do povo que 
amava muito a sua pessoa, consagrada ao 
serviço dos filhos abandonados, acompa-
nhou o seu corpo desde a Igreja da San-
tíssima Trindade, na cidade do Porto, até 
à Casa do Gaiato de Paço de Sousa. A sua 
memória está muito viva no meu coração. 
Pouco tempo antes da sua morte, deu-se o 
meu encontro com a sua pessoa. Foi um 
momento muito feliz, vivido em comum, 
na própria Casa do Gaiato de Paço de 
Sousa. Senti o chamamento de Deus, em 
meu coração, para servir os filhos da rua, 
com a doação total da minha vida. Por este 
motivo, fui ao encontro de Pai Américo, 
a fim de partilhar com ele o projecto. 
Momento feliz! Manifestou a sua grande 
alegria, porque lhe faltavam sacerdotes 
para acompanhar uma das Casas do Gaiato, 
já existente. Este encontro deu-se um ano 
antes da sua morte e da minha Ordenação 
sacerdotal. Por isso, no dia 16 de Julho do 
corrente ano, são celebrados os 61 anos da 
partida de Pai Américo  para o Céu. No 
dia 4 de Agosto próximo, serão celebrados 
os 60 anos da minha Ordenação sacerdo-
tal. Por isso, sentimo-nos muito unidos, na 
hora presente, com toda a Obra da Rua. A 
nossa Casa do Gaiato de Benguela é um

Continua  na  página  4

Momento feliz!
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Pelas CASAS DO GAIATO
PAÇO  DE  SOUSA Vicente António

BATATA — Além de sermos 
poucos os disponíveis para a apanha 
da batata, queremos que esteja toda 
colhida antes do fim do mês. Também 
a escolha tem de ser bem feita, com 
muita atenção, para que alguma podre 
não venha a estragar outras. A colheita 
foi razoável em ano de muita batata, 
mas ainda assim esperamos que venha 
a ser suficiente para o nosso consumo 
do dia-a-dia.

COZINHEIRO — O nosso cozi-
nheiro Bruno, tem estado na cozinha 
com todo o seu esforço, a preparar o 
jantar de cada dia. Tem cozinhado 
boas refeições, que dá vontade de 
comer os dedos, como diziam os anti-
gos, e tem mostrado resultados acima 

da média. Infelizmente nem todos 
temos a mesma capacidade dele, mas 
sabemos apreciar o seu trabalho para 
podermos fazer-lhe elogios.

16 DE JULHO — Neste dia do 
Pai Américo, vieram participar na 
festa muitos antigos gaiatos de Paço 
de Sousa e também das outras Casas 
do Gaiato. O Encontro começou com 
uma homenagem aos padres falecidos, 
a que se seguiu a Eucaristia. Depois 
foi servido a todos o almoço, que é 
também um momento de confraterni-
zação. Após a refeição fomos para o 
nosso bar tomar o café. Coube à banda 
da Associação dos Antigos Gaiatos 
animar a tarde com o seu reportório 
musical. Antes da piscina houve ainda 

o tradicional jogo de futebol. Para a 
despedida serviu-se o lanche e um 
momento musical. Completaram-se 
assim 61 anos desde que Pai Américo 
terminou a sua passagem neste mundo.

ACAMPAMENTO — Estiveram 
connosco os grupos de catequese da 
Paróquia de N.ª S.ª da Boavista, Porto. 
Ficaram acampados junto ao nosso 
campo de futebol, protegidos do sol 
e calor pelas árvores, servindo-se dos 
nossos balneários, da nossa piscina, 
e dos belos recantos da nossa Aldeia. 
Fizeram jogos de futebol connosco e 
fizeram outras actividades entre si. Ao 
Domingo participaram, juntamente 
com o seu pároco, na nossa Missa, 
animando-A com os belos cânticos em 
que estavam bem ensaiados. Foram 15 
dias passados na nossa Casa, que lhes 
deixaram certamente boas recorda-
ções.  q

MOÇAMBIQUE António Luís Mboissa

NOTÍCIAS DA NOSSA CASA — Com o apoio da Embaixada do Japão, 
conseguimos recuperar o tanque de água, comprar uma máquina para o trata-
mento da mesma e o sistema de recolha das águas da chuva pelas caleiras e cana-
letes. O nosso muito obrigado!

Estamos no final do segundo Trimestre Escolar. Os preparativos para as ava-
liações e as actividades de Casa, têm tornado a nossa rotina apertada, mas mesmo 
assim resta um tempo para o desporto, música, dança.

Recebemos um convite para testemunharmos a Celebração dos 25 Anos de 
Sacerdócio do Padre Anastácio Jorge na Escola Força do Povo, cujo lema era: 
“Não fostes vós que me escolhestes; fui eu que vos escolhi a vós e vos destinei a 
ir e a dar fruto e fruto que permaneça”. Participámos com muita alegria, pois para 
nós tem sido um grande Pai.

As nossas hortas começam a dar frutos. A pouca água que temos, estamos a 
aproveitá-la bem, vamos aproveitar o tempo mais fresco para acarinhar a terra a 
espera das batatas, couve, tomate, cebola, cenoura e tudo mais.  q

CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS — Os Pobres são de todos 
nós; nós sempre fomos um povo acolhedor e muito sensível às causas humanas.

Nas visitas que fazemos aos nossos Pobres, ficamos sempre com a sensação 
que poderíamos fazer algo melhor por aquelas famílias, isto porque os pedidos 
de ajuda para alimentação, pagamentos de água, luz e gás, são um encargo que 
os pobres, não têm condições de cumprir com os seus deveres, derivado aos seus 
fracos rendimentos. Nós, neste momento, com as escassas economias que temos, 
não estamos a conseguir ajudar. Temos cumprido com determinados compromis-
sos, desde que estão ao nosso cargo, mas as outras dívidas… vamos aguardar a 
colaboração dos nossos Amigos leitores e benfeitores. A caminhada vicentina, 
na sua visita ao Pobre, torna-se muito difícil, se não impossível, quando olhamos 
para as nossas mãos e elas estão vazias. Tentamos reconfortá-los com uma palavra 
amiga, mas essa palavra de conforto, que o nosso Pai do Céu nos vai transmitindo, 
dia após dia, dando-nos força para continuarmos a carregar a cruz do amor ao 
serviço do pobre. Na nossa caminhada de vicentinos, temos sempre muita Fé no 
Pai, que o dia de amanhã vai ser melhor que o de hoje, porque os nossos amigos 
estão sempre presentes nos bons e maus momentos.

O nosso querido Pai Américo escreveu no Barredo: «Na verdade, o pobre é 
um amigo. É um valor alto. É o último reduto do poder de Deus. E o derradeiro 
argumento. Quando tudo falha, ergue-se o Indigente no nosso caminho para que 
lhe façamos bem e nesse bem, colhamos a amizade de Deus.»

CAMPANHA TENHA SEU POBRE — Tarcisio, 20€. Anónimo, 100€.
Em nome dos nossos irmãos carenciados, o nosso muito obrigado e que Deus 

vos abençoe.
O nosso NIB: 0010 0000 44178020001 58.
O nosso endereço: Conferência de S. Francisco de Assis
Rua D. João IV, 682 — 4000-299 Porto.  q

LAR  DO  PORTO Casal vicentino

BENÇÃOS “CAÍDAS” DO CÉU… 
Estávamos à mesa, de volta de uma 
sopinha preparada por ela. Como que 
em família, falávamos de tudo e de 
nada. A certa altura, ela adianta que, se 
precisarem de mim, este ano, quando 
as cozinheiras forem de férias, eu 
poderei fazer a cozinha por elas. Terei 
muito gosto em disponibilizar-me 
para isso – seja cá em baixo, para 
os Rapazes, seja lá em cima, para o 
Calvário. Agarrei logo a oportunidade 
e prometi ver o calendário das férias 
para informá-la. Só depois, no acerto, 
percebi que aquilo era uma oferta 
preciosa — dou as minhas férias. Ela 
trabalha e está sujeita ao calendário 
institucional. Mas, no que as férias 
dela coincidirem com as férias das 
cozinheiras… Que grandeza de alma!

Passam os dias e, volta e meia, dou 
comigo a ruminar aquela cena da mesa. 
Recordo conversas havidas com outros/
as voluntários/as a propósito de um, 
já em processo, urgente e necessário 
RE+pensar os modelos de voluntariado 
aqui — Obra da Rua, Beire. Entre mui-
tas coisas, salta-me o título de um livro 
de D. António Couto — Como uma 
dádiva. Foi um livro que me marcou. 
Pela sabedoria de ver a história de Deus 
a doar-se-nos, antes e ainda hoje, aí 
onde muitos vêem apenas uma escri-
tura, ainda que sagrada… Naquele 
jeito de pensar e de escrever a que o 
antes Professor da Católica e, hoje, 
Bispo de Lamego, nos habituou.

Foi assim que a dádiva daquela 
senhora, mãe de família já crescida, me 
soube a bênção especial, caída do céu. E 
me pôs a PENSAR. Numa matéria que, 
quanto mais a vou conhecendo por den-
tro mais me seduz. Porque acho que o 

voluntariado precisa, sobremaneira, de 
ser pensado e visto por dentro… É que 
Ele, o eterno sedutor do povo, foi tam-
bém um Voluntário que assumiu e fez 
Seu o Projecto Humanizador do Pai… 
De que o verdadeiro voluntariado, hoje, 
pode e precisa ser expressão dessa 
uma chamada que Jesus ouviu como 
vinda do Pai. Vinda de dentro, para se 
revelar por fora. Em obras humanas de 
sabor divino, na feliz expressão de Pai 
Américo.

UM SABER QUE JÁ, MAS NÃO 
SABIA… Neste meu trabalho interior 
de ouvir e seleccionar o pensamento / 
sentimento que vem e o pensamento 
/ sentimento que vai, penso o futuro 
do nosso querido e já indispensá-
vel voluntariado. Salta-me, então, 
a expressão xis pê tê ó que intitula 
esta nota de Beire. Para significar a 
necessidade de um voluntariado de 
qualidade, adaptado aos novos tempos 
e circunstâncias que espreitam o Cal-
vário. Sem eu dar muito por isso, filhos 
e netos, mai-lo mundo à minha volta, 
já me habituaram a usar esta sigla para 
substituir a clássica expressão corrente 
de alta qualidade… Mas porque gosto 
de saber do que falo, lá fui eu à net 
ver o x.p.t.o. que tanto cai da boca 
da gente moça mais daqueles que… 
Espanto meu. XPTO ou X.P.T.O. 
(pron. “xis pê tê ó”), simpl. de Xρ.τo, 
é uma abreviatura da palavra grega 
“Χριστός” (“Christós” = Cristo). 
Que no latim deu Christus, e significa 
Ungido, Eleito… E que, na tradição 
mais antiga do cristianismo, logo apa-
rece atribuída a Jesus de Nazaré — o 
Cristo, o Ungido, o Eleito do Pai para 
Se revelar aos homens per Ele amados. 

Revelar-Se. No aliviar as dores dos 
que sofrem; no saciar aqueles que 
morrem de fome; no aproximar/fra-
ternizar aqueles que, como ovelhas 
sem pastor, andam perdidos no vazio 
e na solidão do existir…

Na década de 50 do séc pp, num 
contexto monástico, as cartas pessoais 
terminavam invariavelmente com um 
seu em X.to, a que se seguia o nome 
próprio. Longe de mim pensar, nessa 
altura, que viria a usar esta sigla 
sacro-monacal para dar um certo tom 
jocoso ao linguajar corrente — Ena 
pá, compraste logo um computador 
todo xis pê tê ó… E, hoje — aqui e 
agora — dou comigo a pensar con-
vosco um voluntariado xis pê tê ó. A 
querer dizer de qualidade à altura do 
momento.

APRENDER A COM+VERSAR… 
Esta experiência que a vida nos está a 
pedir alerta-me para a urgência de um 
RE+aprender a COM+versar. Quase 
jocosamente, gosto de repetir-me-nos 
que a comunicação é muito difícil… 
Porque somos mestres em descon+ver-
sar, contra+versar, sobre+versar e/ou 
sob+versar. Mas somos quase analfa-
betos na difícil e sublime Arte de Con-
versar. Esquecidos de que a COM+-
versa, como o amor, não é olhar um 
para o outro, para dizer ámen a tudo… 
A conversa, como o amor, é procurar 
juntos uma mesma direcção que nos 
una e vivifique. Assim, compreendo a 
tentação do fugir ao reunir o pessoal 
para conversarmos… Porque o tempo 
e as energias que se perdem, por falta 
de preparação para definir bem uma 

BEIRE  –  Um voluntariado xis pê tê ó…  Um admirador

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

HISTÓRIAS DE VIDA DO PAÍS QUE NÃO APARECEM NAS NOTÍ-
CIAS — Hoje apetece-me falar da D. Maria (nome fictício). Com as más notícias 
todas que têm enchido os meios de comunicação social, hoje apetece-me falar de 
histórias de vida do país que não aparece nas notícias. São histórias de vidas difí-
ceis de quem luta para vencer essas dificuldades, procurando viver com dignidade 
e honestidade. 

Esta D. Maria de quem vou aqui falar é do Sul do país, onde trabalhou 
durante 11 anos numa empresa de serviços de limpeza. O patrão da empresa foi 
condenado a uma pena de prisão pesada, tendo deixado os seus trabalhadores no 
desemprego e com salários por pagar.

A D. Maria ficou, assim, desempregada, tendo vindo viver para o Norte, não 
sei se só por causa disso, ou também por outras razões. Talvez isso tenha sido uma 
forma de procurar uma vida nova e melhor depois do que, tudo indica, ter sido 
uma vida difícil.

No tempo em que esteve no Sul viveu com uma pessoa com quem não teve 
filhos, tendo ficado convencida que nunca os poderia vir a ter.

Agora, cá no Norte, está a viver com uma pessoa que já não deve ser a mesma, 
tendo ficado a saber, há umas semanas atrás, que estava grávida de 3 meses. 

Como estava sem trabalho, colocou um anúncio num site na internet, ofere-
cendo-se para fazer serviços de limpeza por um preço abaixo do que vigora por 
aí para este tipo de serviços.

Disse-nos que o preço era esse porque tem 40 anos e porque no anúncio não 
dizia sobre a sua gravidez.

Uma organização que estava à procura de uma pessoa para serviços de lim-
peza recrutou-a, mesmo depois de saber da sua gravidez. A combinação inicial 
foi para o preço que a D. Maria indicou no anúncio, mas sei que essa organização 
vai fazer-lhe a surpresa de lhe pagar acima desse valor quando chegar a hora do 
primeiro pagamento de salário na data que está aprazada para isso.

Há dias a D. Maria faltou ao serviço de forma inesperada. Quando se chegou 
ao contacto com ela para se saber o que lhe tinha acontecido, disse que estava 
no hospital para onde tinha ido de urgência por causa de um aborto espontâneo.

Logo na manhã seguinte ao dia em que teve alta a D. Maria veio pedir des-
culpa por ter faltado e veio dizer que viria fazer limpeza, na parte da tarde, à hora 
do costume. Disseram-lhe para ficar em casa a repousar porque estava visivel-
mente combalida, mas, à hora do costume, a D. Maria lá estava no seu posto, a 
fazer o seu trabalho.

Se em todas as profissões e organizações houvesse mais D. Marias como 
esta, o país e o mundo estariam bem melhor e haveria menos pessoas a baterem à 
porta das nossas Conferências Vicentinas. A D. Maria não pedinchou nada. Deu 
a conhecer as suas competências. Alguém as aproveitou, mas sem a explorar na 
situação vulnerável em que ela se encontra. A D. Maria sentiu isso e tem procu-
rado dar o seu melhor. De empregadores e de trabalhadores assim fala-se pouco, 
mas é deste género de pessoas que se faz o melhor que o país tem.  q

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

ESCOLAS — Depois de saírem os 
resultados finais das avaliações esco-
lares, foram efectuadas as matrículas 
dos Rapazes estudantes, nas várias 
Escolas da zona: Escola Básica do 1.º 
Ciclo de Rio de Vide, Centro Educa-
tivo (1.º Ciclo) e Escola Básica do 2.º e 
3.º Ciclos com Secundário de Miranda 
do Corvo, Escola do Senhor da Serra 
e Escola Tecnológica e Profissional de 
Sicó (Alvaiázere). Foram pedidas, ao 
Ministério da Educação, as inscrições 
de alguns Rapazes na APPC (Quinta 
da Conraria).

FÉRIAS NA PRAIA — Desde 
14 de Julho que vários Rapazes mais 
crescidos beneficiaram de alguns dias 
junto ao mar, na Praia de Mira, par-
tindo desta Casa de manhã. É uma bela 
praia com bandeira azul desde 1987! 
Depois, irão os pequenos, instalados 
na nossa casa de férias, também acom-
panhados. Boas férias, para todos!

PISCINA — Das 18 às 19 horas, e 
às vezes antes do almoço, no fim das 
tarefas, quando está muito calor, temos 
aproveitado para nadar e brincar na 
nossa piscina, o que gostamos muito! 
A água tem sido bem limpa e tratada.

BERLINDES — Voltamos à moda 
de jogar ao berlinde, em todas as ida-
des, mas em especial os pequenos. A 
malta anda com os berlindes nos bol-
sos e, por vezes, até caem no Terço! 
Brincamos no poço e no parque, pois 
aqui há terra para fazer as covinhas e 
temos sombra.

AGROPECUÁRIA — Cerca das 
16:15 horas do dia 6 de Julho, quin-
ta-feira, verificou-se uma situação de 
mau tempo que afectou as povoações 
na zona da serra da Lousã. O tempo-
ral, com a queda de granizo, provo-
cou estragos na agricultura e inunda- 
ções.

Continuou-se a regar o campo de 
milho grão, na terra nova. Limparam-
-se as ervas daninhas e os rebentos das 
oliveiras do olival dos poços, dos oli-
vais do lameiro e do poço novo. Foram 
apanhados os montes de ervas da lim-
peza da zona atrás das oficinas. As 
ervas daninhas da nossa margem do 
ribeiro (sem água, nesta época) foram 
cortadas e espalhadas para estrume 
na terra do poço novo. Foram limpas 
também as barreiras dos nossos terre-
nos na zona da rotunda e da avenida 
Padre Américo. Cortaram-se os reben-
tos das oliveiras na terra dos grilos. 
Apanhámos alguma batata. Temos 
colhido bons pepinos, tomate e fruta 
(pêssegos e ameixas), na horta e nos 
pomares, sem produtos químicos. Com 
tempo de seca prolongado, os jardins e 
a horta vão sendo regados, pois temos 
água em abundância. Foram cortadas 
as sebes no largo da nossa Capela, em 
frente ao nosso Cruzeiro.  q
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SETÚBAL Padre Acílio

Piscina

AS férias grandes trazem-nos, com o calor e bom tempo, a piscina e 
 a praia.
Mesmo com o trabalho das colheitas e a sacha das sementeiras e plan-

tações, o dia traz sempre uma hora, ou mais, para os rapazes gozarem a 
piscina.

A desconcentração que a água proporciona, o deleite de mergulhar e 
competir, nadando uns com os outros, a alegria e os gritos de júbilo que a 
juventude deles exala, dão à piscina um valor apreciável para todos e até 
para mim, que raramente gozo um divertimento destes.

Se o calor aperta, em certas ocasiões, os rapazes usam a piscina duas 
vezes por dia: antes do almoço e, à tarde, antes do jantar.

Do lugar onde te escrevo, oiço a algazarra da malta, a delirar de con-
tentamento e eu, delicio-me com eles.

A piscina tem despesa com manutenção, mas compensa com o bem-
-estar proporcionado à rapaziada.

O comprimento de 25 metros, a largura de 11 metros e a profundi-
dade, na fossa de saltos, de três metros, confere-lhe uma qualidade única, 
por ser particular.

Com o campo de futebol, o pavilhão, a pista e o jardim com as suas 
veredas e avenidas para as bicicletas, formam um conjunto de atracções 
contínuas para o desenvolvimento físico e psíquico dos rapazes.

A praia

NO princípio de Julho, começou a praia para um grupo que se instalou 
 na Arrábida, no nosso lar de férias, num dos mais belos recantos 

do mundo — dizem os conhecedores do globo e desta magnífica Serra.
Com a estadia do Octávio e da Mafalda, aquela casa tomou um aspecto 

ajardinado e belo, muito parecido com o palácio dos grandes senhores. O 
alto e comprido muro da esplanada, está coberto de trepadeiras verdes, 
de vários tons e flores de todas as cores; coroado de plantas em vasos 
pendurados e encimados de alegretes graciosos em concordância com as 
buganvílias de roxo vivo que dão sombra aos que se acolhem, recriam e 
descansam, na ampla e comprida esplanada, que se transforma sempre em 
apetecida sala de estar ou de comer.

A casa dispõe ainda de um pequeno campo de futebol, onde os gaia-
tos jogam, quando não vão à praia e, ao fim-de-semana, serve de estacio-
namento para uns quarenta veículos que trazem as pessoas ao Portinho da 
Arrábida.

Um cartaz ilustra: Estacione aqui e ajude a Casa do Gaiato.
Os rapazes dispõem de uma canoa de fibra e dois pequenos barcos 

para se divertirem e vaguearem junto à praia no manso e límpido Oceano.
Quem chefia é o Milton. Com dezoito anos, este rapaz, pelas pro-

vas dadas, manifestou maturidade suficiente para tomar conta dos seus 
irmãos, fora da minha alçada.

Acompanham-nos também um casal de gaiatos, o qual durante o ano 
dá, a alguns deles, ensino de catequese e a todos, manifestações de afecto 
e carinho.

Apesar da excelência das instalações, os rapazes não se alojam no 
“hotel”. Não. Ajudam, à vez, na cozinha, na copa, na limpeza do refeitório 
e da esplanada e no serviço das mesas.

Mesmo em férias, continuamos a cumprir as regras da Casa do Gaiato 
para nos habituarmos a viver em férias. Raramente, algum rapaz, terá 
capacidade económica, no futuro, para se vir instalar em férias, num hotel.

Ao Domingo, às 19 horas, vou lá celebrar com eles a Santa Missa. O 
ano passado, muita gente cristã aproveitou esta oportunidade para con-
nosco louvar o senhor, ouvir a Sua Palavra e rezar com os gaiatos.

O grupo que está neste mês aguentará no mês de Agosto as tarefas da 
Casa e do gado, enquanto os que agora trabalham ou estudam, gozarão o 
seu descanso no próximo mês de Agosto  q

Continuação  da  página  1

Ela é vector de atracção de outras 
virtudes necessárias à convivência 
saudável entre os irmãos. O Senhor 
Bispo Emérito de Benguela, Dom 
Óscar Braga, será o presidente da 
celebração da Eucaristia — ponto 
central da nossa festa e lugar de 
unidade entre todos os filhos que, 
pela Obra, aprenderam a conhecer 
a paternidade de Deus, revelada 
na acção de caridade prestada na 
Terra pelo Pai Américo.

Os rapazes, na reunião de chefes, 
falaram de toda a organização à 
volta da festa da Obra, foram indi-
cadas as responsabilidades para 
cada um, conforme as necessida-
des e serviços a ter em conta em 
dia de festa, ninguém fica do lado 
de fora quando há boa disponibi-
lidade dos chefes em coordenar as 

VINDE VER! Padre Quim

actividades da vida da nossa Casa.
A voz do Pai Américo, é escu-

tada em silêncio e com grande 
expectativa dos ouvintes, peque-
nos e grandes. E segue-se, então, 
o comentário para apontarmos a 
lição que nos é dada. Tão actual a 
palavra do Pai Américo. Tão viva 
e contextualizada para os tempos 
de hoje, como foi naquele tempo. 
O homem é o mesmo, mudam-se 
os tempos, surgem novos desafios, 
e tendências. Muitos nomes e fac-
tos apontados na mensagem do Pai 
Américo, são reconhecidos como 
familiares à rapaziada de hoje. 
E gostam de sorrir às alcunhas 

que o Cantinho apresenta. Foi o 
«“Bucha” que entrou na cozinha 
sem ser chamado e comeu da fruta 
que era destinada aos doentes», 
era naquele tempo; e ainda hoje 
quantos “Buchas” não andam no 
campo ou na cozinha a rapar o que 
é destinado a todos?! As mangas, a 
banana, a carne… não é pelo nome, 
é mais pelo seu comportamento em 
lidar com as coisas. A conclusão é 
de Pai Américo: «Se no tempo em 
que nasceu o cristianismo os pri-
meiros Apóstolos tivessem essas 
armas à mão, muito mais depressa 
se teria espalhado na Terra a Dou-
trina preciosa do Mestre.»  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

NO mês de Julho, pela estiagem,  
 a Igreja tem a graça de 

colher algumas espigas de trigo 
maduro para assim ser celebrada a 
Eucaristia nas comunidades cristãs. 
O ano vai de grande seca. Porém, 
chegam boas notícias (Coimbra, 
Porto…) de jovens chamados e 
confirmados para a entrega total ao 
Bom Pastor num mundo sedento de 
justiça e faminto de Amor. É, pois, 
de agradecer a alegria eclesial por 
aqueles em quem são impostas as 
mãos pelos Bispos e enviados para 
o serviço aos outros, em especial 
os mais frágeis.

Neste tempo, é benéfico e inquie-
tante fazer memória de um dia 
feliz para três condiscípulos que, 
em Coimbra, foram configurados 
com Jesus Cristo, Cabeça, Pastor 
e Servo. É a 28 de Julho que se 
perfazem 88 anos da ordenação 
presbiteral do Diácono Américo 
Monteiro de Aguiar. Na verdade, 
no fim do 3.º ano do Curso Teo-
lógico, com 41 anos, recebeu a 
Ordem de Presbítero das mãos 
do Bispo de Coimbra D. Manuel 
Luís Coelho da Silva, na Capela de 
Nossa Senhora da Anunciação, do 
Seminário Episcopal de Coimbra. 
Nesse dia, também foram ordena-
dos: Augusto Nunes Pereira, de 
Fajão, e José Marques da Silva, de 
Almoster.

Depois, em 29 de Julho, celebrou 
a Missa de início de ministério, 
na Capela das Irmãs Coadjutoras 
do Seminário de Coimbra. Entre-
tanto, em frugal almoço, afirmou: 
já não tenho tempo de perder 
mais tempo! Oito dias depois, a 5 
de Agosto, celebrou outra Missa 

Nova, na Igreja paroquial do Sal-
vador de Paço de Sousa, vizinha da 
sua terra natal, oferecendo-a pelos 
seus, em especial a mãe Teresa (daí 
natural) e o pai Ramiro. 

Enquanto concluía a sua forma-
ção Teológica, foi nomeado Pre-
feito e Professor de Português; e, 
também, celebrava na Capela de 
Casais do Campo e na Igreja de 
Santa Cruz (Coimbra). Com sur-
presa (ou não!) pediu a readmissão 
na Ordem dos Frades Menores, 
resolvida pelo Definitório a 29 de 
Dezembro de 1929; mas que não 
se concretizou… A sua vocação de 
Caminheiro da Luz e a missão de 
Amigo dos Pobres ainda não esta-
riam sintonizadas?! Como escla-
recimento pertinente, note-se que 
ainda teve de fazer acto do 4.º ano 
Teológico, a 15 de Abril de 1930.

O seu condiscípulo Padre 
Augusto Nunes Pereira, que nasceu 
a 3 de Dezembro de 1906 e teve o 
seu passamento a 1 de Junho de 
2001, em Coimbra, serviu a Igreja 
como Pároco e foi também artista 
exímio, jornalista e escritor. Seu 
pai António fazia santos, conforme 
escreveu. O conselho do compa-
nheiro Padre Américo ajudou-o 
também a determinar-se na sua 
opção pela beleza artística: Pode-
-se ser padre e artista. Repara, por 
exemplo, em Fr. Angélico que, sem 
deixar de ser um bom monge, foi o 
artista que foi.

Tem, assim, muito cabimento 
e sentido arquivar nestas páginas 
vivas um belo naco de prosa, sobre 
a feliz ordenação destes amigos 
de Deus, vindo a lume em Julho 
de 1999, no Correio de Coimbra. 

Eis, então, um lindo testemunho de 
quem viveu o acontecimento — o 
Padre Augusto Nunes Pereira:

Há setenta anos. Os seminaris-
tas de Coimbra encontravam-se 
na Colónia de Férias, em Buarcos, 
repartindo o tempo de forma útil e 
agradável.

Entre todos havia três certa-
mente mais concentrados, naque-
les derradeiros dias de Julho: 
eram os três diáconos, que no dia 
28 desse mês iriam receber das 
mãos de D. Manuel Luís Coelho 
da Silva a Ordem do Presbiterado.

A ordenação, nessa altura, não 
obrigava a grande solenidade, e 
desta vez seria na recolhida capela 
da Anunciação, na 2.ª Prefeitura, 
na maior intimidade. A prepara-
ção próxima, além do retiro, tinha 
sido o exercício das cerimónias da 
Missa, orientado pelo P.e Manuel 
Antunes.

Éramos três: Américo Monteiro 
de Aguiar, José Marques da Silva 
e eu, que à maneira da história de 
Job, fiquei até agora para contar 
a história.

O P.e Américo reservou os últi-
mos dias para se recolher mais 
profundamente, num misto de con-
fusão e de alegria; retirou-se para 
Coimbra, donde me escreveu uma 
carta na qual dava notícias suas, 
e no fim tinha uma daquelas suas 
frases que resumiam muita coisa: 
“Olhe que o padre ordena-se, não 
para ganhar, mas para perder a 
vida”.

Não sei como foi a Missa Nova 
dos meus dois companheiros. A 
minha foi no dia 6 de Agosto, na 
capela da minha aldeia, à vista de 

Padre Américo e dois companheiros

mesma direcção, já não se compade-
cem com o corre-corre de quem tem 
de gerir uma Obra destas. Entretanto, o 
COM+versar é imprescindível para as 
tomadas de decisão que se repercutem 
pesadamente no futuro da história de 
Deus com os homens. Que o mesmo é 
dizer no futuro da história dos homens 
com Deus… É que uma nova direcção 
para o Calvário e C. do G. de Beire, 
com perspectivas diferentes, longe 
de significar uma “ameaça”, pode ser 
uma grande oportunidade de experi-
mentar e de expressar novas formas de 
ESTAR COM os doentes e os rapazes. 
Também elas capazes de dar sempre 
MAIS VIDA E VIDA EM ABUN-
DÂNCIA…  q

imagens esculpidas por meu pai, 
e tendo em volta todos os condis-
cípulos, não obstante a falta de 
estradas e de transportes.

Recordo a alegria de minha mãe, 
e a minha surpresa ao ver que me 
dava “senhoria” – “Tu agora és 
ministro do senhor!”

Foi há setenta anos. Graças a 
Deus!

E Deus vai distribuindo abun-
dantes graças pelos seus filhos e 

filhas! Daí que registamos outra 
nota (uma graça!) da proximidade 
entre ambos, conforme o seu teste-
munho credível: A irmã Adelaide 
adoeceu gravemente, na véspera 
do Natal de 1991, com diabetes, 
entrando em coma diabético a 27 
desse mês. Durante a sua perma-
nência no Hospital de Coimbra, o 
Padre Nunes Pereira, implorando 
de Deus a sua cura, recorreu ao 
Servo de Deus Padre Américo!  q

REEDIÇÃO DE LIVRO

Foi reeditado o livro À 
volta de Padre Baptista 
em 2.ª edição aumen-
tada.
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: 
Modo de Ler, Porto.  q



4/ O GAIATO 22 DE JULHO DE 2017

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

AO final da tarde de uma sexta-feira 
 fresca de Julho, três rapazes e eu, 

limpávamos o feijão, aproveitando o vento 
norte, longe da piscina e da eira quase con-
tígua a esta, aplicados e cobertos de frag-
mentos de folhas secas de feijoeiros, numa 
tarefa que nos absorvia completamente em 
virtude de nuvens escuras a cobrirem o 
céu, ameaçando chuva que nos estragaria 
a farta colheita.

Passando o arco e vindo por aí abaixo, na 
nossa direcção, um homem novo aproxi-
mou-se de nós, empoeirados e sujos, e per-
guntou a todos, se eu é que era o padre. O 
barulho do pequeno tractor que accionava 
a ventoinha e ajudava o vento a depurar 
as leguminosas, tornava o ambiente mais 
tenso e mais desgastador.

O homem surpreende-nos, carregado 
de problemas duros, quer falar comigo e 
eu, sem capacidade nem paciência para o 
ouvir.

Ele teima e eu respondo-lhe:
— Não vê como nós estamos? E se chove 

lá se vai tudo à viola! Como o posso aten-
der?

— Oh!, senhor padre, olhe que estou na 
rua, com os meus filhos!

— Vá ter com o seu pároco, que é padre 
fulano, e peça-lhe que veja a sua neces-
sidade e me informe, que eu o ajudarei, 
depois, a resolver o seu problema.

De novo, no dia seguinte, sábado, o 
homem volta por volta do meio-dia.

— O senhor padre só está às terças e 
sextas (não sei se é verdade) e eu estou com 
os meus filhos na rua. 

Verifiquei depois, que a morada destes 
pobres era bem perto da igreja.

Aproveitei a hora para lhe dar almoço e 
levá-lo, de seguida, comigo, para verificar 
a verdade das suas queixas, pois tinha de 
celebrar Missa no Carmo, às 16 horas, na 
cidade.

Na casa onde ele vivera, amontoavam-
-se várias famílias com filhos e filhas. À 
arrendatária ele dava, do seu ordenado, 
cem euros por mês. Agora, estava na rua 
por causa da barulhenta confusão de tanta 
gente, em andar tão apertado.

Vi a casa, vi a gente. Falei com a arren-

datária. Tudo condizia com as lamentações 
do homem. Apresentou-me os filhos, duas 
meninas de onze e oito anos, e um pequeno 
de cinco. O rapaz dormia com os pais, na 
mesma cama, e as meninas com outras 
meninas no chão da sala.

Fui com ele ver o primeiro andar de um 
prédio que ele descobriu para arrendar. 
Falei com a senhoria. Vi as divisões e os 
móveis. Tudo em razoáveis condições para 
aquela família. A renda estava já acertada, 
embora, ao ver-me, a senhoria começasse a 
querer subir. O homem atalhou:

— Mas não me disse que eram 250€ por 
mês?

— Sim, mas o senhor — para mim —, 
não vê a casa e os móveis?! Não acha 
pouco 250€?

Eu calei-me mas o homem acudiu: — 
não foram 250,00€ que combinamos?

Eu rematei:
— Se quiser…, passo-lhe o cheque de 

500,00€ e pronto.
Ficou assim; mas enquanto me dirigia à 

comunidade que comigo celebraria os mis-
térios sagrados, ia pensando: Este exame 
que acabo de fazer, não poderia ser reali-
zado, com muito mais proveito para todos, 
pelo Pároco, por uma Conferência vicen-
tina ou por qualquer grupo cristão da 
paróquia? E, em vez de ser eu, a passar 
o cheque à senhoria, não era melhor tê-lo 
feito ao Pároco, e este, como presença res-
ponsável da Igreja, valer aos Pobres? Não 
seria muito mais proveitoso ao apostolado 
a proximidade e presença paternal da 
Igreja, se fosse feita pelo pároco ou seus 
emissários?

Não é assim e, é pena! Perdem os 
Pobres, perde a Igreja e perde o Povo!

Tanto vale o Papa Francisco recomendar 
a proximidade com os pobres, como estar 
calado. Talvez por essa ou outras razões, 
o Santo Padre se lamentasse, no regresso 
de Fátima, que um dos grandes inimigos 
da Igreja, actualmente, é o clericalismo. 
Como todos gostaríamos de ver uma igreja 
activa, a defender, com palavras e obras, os 
mais pobres.

Mesmo a ganhar o salário mínimo, 
numa fábrica de aproveitamento de resí-

MOÇAMBIQUE Quitéria Paciência Torres

SÃO seis e trinta da manhã. Alguém  
 bate à minha porta com muita aflição. 

É o chefe maioral. “Mamã, o Luís, Marce-
lino e Nelson não estão em Casa. Saíram 
em direcção ao refeitório, mas não chega-
ram lá. Pedi aos colegas que fossem até 
à casa, mas nada. Até agora ninguém os 
encontrou!”

Ao olhar para eles e os colegas, senti 
uma grande preocupação pelos fugitivos. 
Logo surgem muitas ideias. “Vamos sair 
nesta direcção, outros saem assim e outros 
para aquele lado, eles estão aqui perto…”

Resisti e deixei-os à vontade para encon-
trarem as suas soluções em busca dos 
irmãos.

Cada um tinha ao seu lado alguém com 
comunicação, outro mais esperto pediu-me 
o carro, afirmando com muita segurança, 
“eles vão passar pela estrada que cruza 
com todas as saídas”. Passados 15 minutos 
os fugitivos foram apanhados e foi grande 
alegria para todos.

O Nelson foi o autor da “armadilha”. 
Chegou há pouco tempo da Rua, e ainda 
não conseguiu perceber que, para crescer, 
são precisas regras. Horário para acordar, 

comer, escola, actividades, e sobretudo que 
esta é a casa dele. Preferiu andar na rua e 
ser um instrumento de pena para aquelas 
pessoas que não têm consciência e limi-
tam-se a tratá-lo como o “coitadinho”…

E os outros foram vítimas da aventura do 
colega.

Quanta tristeza senti pela angústia dos 
seus irmãos naquele momento! E mais 
uma vez sinto uma profunda indigna-
ção pelos que fogem à responsabilidade 
de olhar para as crianças com respeito e 
ouvi-las, limitando-se, apenas, a colocar 
em suas mãos o que mais lhes apetece, ali-
mentando os seus vícios.

Os irmãos, conscientes que aquela aven-
tura poderia estragar a vida deles, fizeram a 
sua parte. Que alegria! O que mais queriam 
era que os irmãos voltassem para casa.

O Nelson tem a sua mãe, infelizmente 
muito doente, e esta é já a quarta vez que 
tenta desencaminhar os seus irmãos para 
as aventuras da desgraça. Foi decidido que 
ficasse por alguns dias junto da sua mãe.

Levei os outros junto de um quadro 
do Pai Américo e lhes perguntei em que 
pensou o Pai Américo quando fundou as 

Casas do Gaiato. Olhavam para o rosto do 
Pai Américo a sorrir para eles e as lágri-
mas começaram a cair sem controlo. Timi-
damente, passados alguns minutos, olha-
ram para mim dizendo: “Ele pensou em 
todos nós”. Estavam a sofrer. Perceberam. 
“Mamã desculpa”. Deixei-os alguns minu-
tos perante o quadro a pensar…

Estamos no mês do Pai Américo, todos 
os dias temos filmes, textos e muitas per-
guntas. É tão evidente o conforto que 
os meninos sentem em pensar que este 
Pai continua presente através daqueles e 
daquelas que continuam a sua Obra.

Sábado recebemos um grupo de mais 
de duzentos jovens entre raparigas, rapa-
zes e adultos, vindos de cinco paróquias 
de Maputo. Vinham passar o dia na nossa 
Casa e trazer as suas ofertas. Pediram mui-
tas desculpas pois as roupas que trouxeram 
eram todas para menina. Não sabiam que 
esta Casa é para rapazes. Quanta tristeza 
sinto pela nossa Igreja não estar perto da 
nossa realidade! A nossa Casa é de rapa-
zes para rapazes e pelos rapazes. Foi assim 
desde o seu início e continuará fiel a este 
princípio até o fim dos tempos. O Padre 
Américo dizia: “A Obra vai começar ver-
dadeiramente após o meu desaparecimento 
físico.”

Nas nossas angústias e aflições — que só 
Deus é que sabe — o nosso Pai Américo 
interceda por nós, seus seguidores/as.  q

Responsabilidade e conforto
SINAIS Padre Telmo

MORREU o Pedro.  
 Num passeio com o Eng. Brás de 

Oliveira a uma fazenda em Angola, entre-
garam-nos o Pedro, abandonado pelo pai, 
de nacionalidade alemã. O menino ficou 
comigo na “república” que jovens, tra-
balhadores na Barragem de Cambambe, 
formaram, na casa que me foi atribuída. 
Fez a quarta-classe e aprendeu mecânica. 
Casou, foi pai de dois filhos e, já em Por-
tugal, viveu em Setúbal. Nos últimos anos, 
ajudou numa paróquia daquela Cidade. Aí, 
reforçou a sua amizade com Jesus e foi um 
homem de oração. Isto me consolou e me 
diz que ele está com Deus.

] ] ]

DE Moçambique um S. O. S. aflito da 
 Irmã Quitéria: «Urgente a presença 

de um sacerdote na nossa Casa. Senhor 
Núncio Apostólico reforça esta necessi-
dade.»

Onde estás Padre Quintino? Tu cres-
ceste na nossa Casa de Paço de Sousa. 
Dona Virgínia foi uma mãe para ti. Pede 
ao teu Bispo e mergulha na Obra. Ela aco-
lheu-te. Agora precisa de ti.

] ] ]

TEMOS, também, a mesma necessidade 
 na nossa Aldeia dos Doentes do Cal-

vário.
Senhor Padre Baptista foi condenado 

a estar ausente durante três anos. Conde-
nado? Durante 60 anos a tratar Doentes 
que ninguém quis… Nem família, nem 
amigos, nem lares…!

Sou testemunha de como os Doentes 
foram tratados, aqui, com todo o carinho. 
Que critério?

Um sacerdote que dê a sua vida — vai 
ganhar muitas vidas.  q

duos e a sua esposa sem trabalho, como 
pode aquele homem educar, nutrir e man-
ter saudável a sua família? Como? Para a 
renda da casa, vão 250€. Para água, luz e 
gás, pelo menos mais 75€. Quanto sobra 
para comer vestir e calçar? Quanto? E se 
um membro adoece?

Seriam dores muito saudáveis para a 
Igreja, se a proximidade com os mais 
pobres fosse real.  q

BENGUELA Padre Manuel António

Continuação  da  página  1

sonho de Pai Américo que não pôde ver 
realizado, enquanto viveu.  O nosso querido 
Padre Carlos, sucessor de Pai Américo, assu-
miu este projecto de três Casas do Gaiato 
para África: Malanje, confiada ao querido 
Padre Telmo; Benguela, confiada à minha 
pessoa; Maputo, Moçambique, confiada ao 
querido Padre José Maria, que já partiu para 
junto de Pai Américo. Estou a lembrar estes 
acontecimentos, a propósito da celebração 
do Dia da Obra da Rua e de Pai Américo, 
em 16 de Julho corrente. O vosso coração, 
cheio de amor, estará presente, também.

São necessárias mais Casas do Gaiato, em 
Angola. São muitos os filhos abandonados 
que batem frequentemente à nossa porta. 
É um verdadeiro problema social, cuja raiz 
está na falta de formação humana e cristã 
de parte da juventude. O espaço geográfico, 
em parte significativa, são os bairros mais 
pobres e miseráveis. Para a realização do 
projecto de mais Casas do Gaiato são neces-
sárias vocações específicas sacerdotais. 
Há, contudo, falta desta riqueza espiritual e 
humana. Falamos, de igual modo, da falta 
doutro ramo da Obra da Rua, o Calvário 
para os doentes incuráveis abandonados. 
Batem à porta dos hospitais. Estes desti-
nam-se para quem tem esperança de cura. 
E quem é incurável, sem família, para onde 
vai? Não pode morrer, debaixo das árvores 
ou dos vãos das escadas. O Calvário foi o 
ramo maravilhoso da Obra da Rua, criado 
por Pai Américo, para os doentes incuráveis 
abandonados. Não houve, até este momento, 
oportunidade para o seu nascimento, aqui. 
Nesta data, em que celebramos o dia de Pai 
Américo e da Obra da Rua, o nosso cora-

ção lembra o Calvário. Vamos continuar a 
caminhar com muita esperança, confiados 
no amor generoso dos vossos corações que 
é a fonte indispensável da nossa subsistência 
material e financeira.

Tivemos a nossa reunião de chefes, nesta 
manhã de domingo. Um dos temas princi-
pais estava relacionado com a preparação 
festiva da celebração do dia da Obra da Rua 
e de Pai Américo. Os chefes são uma pedra 
preciosa do alicerce do edifício humano que 
é a nossa Casa do Gaiato. A sua segurança 
está dependente, também, da fidelidade dos 
chefes aos seus compromissos. Os rapazes 
que formam esta comunidade, ao jeito duma 
família muito numerosa, têm nos chefes 
um suporte necessário para o seu compor-
tamento digno, em ordem à formação dum 
homem em cada rapaz. «Fazer de cada rapaz 
um homem», continua a ser o ideal da forma-
ção na Casa do Gaiato. Porém, sem a cola-
boração dos vários sectores da sociedade, 
a missão da Casa do Gaiato torna-se muito 
difícil. Estou a referir-me, concretamente, 
à falta de emprego para os rapazes mais 
velhos, com a preparação e idade para viver 
a sua autonomia, fora da Casa do Gaiato. A 
sua presença na Instituição impede o aco-
lhimento de muitos pedidos de crianças que 
deviam entrar. É, sem dúvida, um problema 
aflitivo. Vamos continuar a bater às portas 
dos vários estabelecimentos e empresas.

Que Pai Américo interceda junto do Pai 
do Céu pela sua Obra da Rua, cá na terra e 
por todos os corações que tornam possível 
a sua sobrevivência económica e financeira, 
por meio das suas ajudas. Um beijinho para 
todos vós dos filhos mais pequeninos da 
nossa e vossa Casa do Gaiato de Benguela.  q
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