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VINDE VER! Padre Quim

DEUS concedeu-nos a graça 
 de recebermos em nossa 

Casa o senhor Ministro que tutela 
o organismo do Estado ligado 
à assistência social. Foi um 
momento importante, sentimo-nos 
deste modo parte da família ango-
lana, com direito de nos sentarmos 
todos à mesma mesa sem distin-
ção entre pobres e ricos, grandes e 
pequenos. Foi numa tarde em que 
os rapazes andavam na escola e 
no trabalho, a sineta alertou para 
o fim das actividades e reunidos à 

volta do cruzeiro, foram entoados 
cânticos de boas-vindas. O che-
fe-maioral é o mestre de cerimó-
nias nestas ocasiões. Prepara o 
grupo, executa os números cheios 
de criatividade. Faz e faz fazer! A 
coreografia montada sobre a base 
do cruzeiro explodia com voz de 
trovão: de Rapazes, para Rapazes, 
pelos Rapazes. A comitiva minis-
terial estava ali suspensa, de olhos 
presos e semblante comovido. A 
mais alta entidade falou em nome 
do Ministério que dirige, palavras 

cheias de carinho e de reconheci-
mento pelo papel social que a Casa 
do Gaiato representa para a Nação 
inteira. «Não se acende uma lâm-
pada para a colocar debaixo do 
alqueire, mas em lugar onde possa 
brilhar para todos», atesta o Evan-
gelho. Desta visita ficou a espe-
rança. E como estamos em tempo 
das vacas magras, encaixa bem, 
neste contexto, a metáfora dos bar-
cos a partirem no meio da tempes-
tade. Mas um só permaneceu. Era 
o barco da esperança.

Novos Rapazes entraram na 
casa dos dezasseis anos de idade, 
altura em costumam ser encami-
nhados para as oficinas da nossa 
Casa, para a sua formação técni-
co-profissional, tendo em vista a 
sua possível inserção social con-
digna. Queremos que o Rapaz seja 
no futuro um homem que coma o 
seu pão com o suor do seu rosto 
e sinta o sabor do sacrifício de o 
conseguir honestamente. O Rapaz 
não pode ser visto como uma 
vítima do passado. Ele, sim, tem 
potencialidades que postas a ren-
der podem dar muito fruto. «Ora 
trinta, ora sessenta, ora cem», con-
forme as diferenças de capacidade 
e do esforço despendido, aliado à 
força de vontade. Sem esta última, 
dificilmente se avista o progresso. 

O primeiro século do terceiro 
milénio é portador de novos desa-
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Assistência e Reinserção Social

DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

A nossa vida não se compraz com reflexões e conclusões reti-
radas de divagações teóricas bem intencionadas, nem com 

outras, neste ponto menos, mas muito determinadas nos seus objec-
tivos particulares. Nós partimos da experiência que é a nossa vida, 
sublimada pela intuição, em sintonia com uma tradição muito rica 
de valores na verdade que é e acompanha a vida do homem, 
especificamente para nós, a do Rapaz. O que é essencial nele 
permanece, enquanto não o desvirtuam, risco que muitos correm e, 
se calhar, provocam ou assumem.

O meu pensamento, no desenrolar destas linhas, centra-se num 
acontecimento, cujo motivo foi uma decisiva opção de um dos nos-
sos, entrado já crescidito na nossa comunidade.

De princípio teve alguma dificuldade em se inserir nela, e o seu 
pensamento vogava fixamente prós lados donde os seus familiares 
vivem. Apesar disso, sempre foi aplicado nas suas tarefas, escola-
res e domésticas, e respeitador.

Um dia, foi-lhe atribuída a tarefa de cuidar da mesa dos 
«Batatinhas» nas refeições. Assumiu com todo o brio a responsabili-
dade e não foi preciso dar-lhe muitas orientações para a cumprir a 
preceito. Com o tempo fez-se notar nele uma mudança, crescendo 
em afabilidade e disponibilidade.

Instado recentemente a mudar-se para uma instituição situada 
perto dos familiares, na sequência dos trâmites legais, foi peremp-
tório em negar a mudança, manifestando uma vontade firme em 
continuar connosco, deixando assim claro que esta é já, também, 
sua família, e que somos mais que uma instituição que acolhe tem-
porariamente os que nela precisam de estar ou um colégio descar-
tável ou uma coisa que se usa quando necessária, mal menor, e se 
despreza e esquece quando já não é necessária. Este nosso Rapaz, 
um entre muitos espalhados pelas Casas do Gaiato da Obra da 
Rua, falou assim claramente que aqui há uma família, que ela se 
faz técnica em resolver as dificuldades ajudando ao crescimento 
de cada um, usando os métodos simples do serviço, do dar e dar-se 
para que o bem viva em cada Rapaz, com a predisposição para 
sofrer o mal das contrariedades quando aparecem, o joio que sem-
pre invade o ambiente onde o trigo cresce.

Porque é assim, se vê que nem todos mergulham desta maneira 
neste mar, que se faz encapelado por ventos e marés que as modas 
do mundo, efémeras como ele, provocam na mentalidade de alguns 
Rapazes. Mas a força que ela parece ter, depressa é vencida pelos 
mansos, de que este Rapaz é exemplo, que procuram a paz e har-
monia de vida, e a encontram aqui em adequado habitat.

Assim se manifesta o nosso ser Obra de Rapazes, para Rapa-
zes, pelos Rapazes, e o que faz jus à palavra de Pai Américo: 
«Somos a seara imensa do trigo e do joio».  q

Ainda o nosso lema

BENGUELA Padre Manuel António

FOI há 60 anos! O Sr. D. António Ferreira 
 Gomes, Bispo da Diocese do Porto, Portu-

gal, deu-me o Sacramento da Ordem, pelo qual 
nasci Sacerdote. Éramos 18 jovens, naquele 
momento histórico. Numa conversa particular, 
revelei ao Sr. Bispo o desejo de ser Padre da 
Obra da Rua. A resposta saiu do seu coração, 
cheio de alegria, por querer entregar a minha 
vida de sacerdote às Casas do Gaiato, ao Cal-
vário, ao Património dos Pobres. A experiên-
cia deste estilo de vida, ao longo dos anos do 
Seminário, no acompanhamento das crianças 
da rua, no período das férias no Seminário, foi o 
segredo da descoberta deste chamamento do Pai 
do Céu. Este tesouro, constitutivo da Obra da 
Rua, foi gerado pelo Pai do Céu no coração de 

Pai Américo. O Sr. Bispo ficou muito contente. 
O meu coração também exultou de alegria, por-
que o destino da minha vida, como Padre dio-
cesano, estava nas suas mãos. O Sr. D. António 
tinha uma admiração muito grande e um cari-
nho paternal para com a Obra da Rua, porque 
via nela um sinal admirável do Amor do Pai 
do Céu e da Igreja para com os mais pobres da 
sociedade. Este testemunho era impressionante 
para a sociedade. Por isso, todos os corações que 
manifestassem o seu desejo de entrar ao serviço 
deste projecto divino eram acolhidos sempre 
com muita alegria. O nosso Calvário dos doen-
tes incuráveis abandonados encontra-se, nesta 
hora, à espera dum sacerdote que esteja disposto 
a dar a sua vida por amor a esta classe social. A 

nossa Casa do Gaiato de Maputo, Moçambique, 
desde que o querido Padre José Maria partiu 
para a eternidade, aguarda a doação duma vida 
sacerdotal para servir os filhos abandonados que 
lá se encontram. A Ir. Quitéria, entretanto, está a 
dar-lhes o seu coração de mãe, até ao limite das 
suas forças. É necessário, porém, o coração do 
pai que está num sacerdote, para se ajudarem. 
Nesta nossa querida Angola são necessárias 
mais Casas do Gaiato. Faltam as vocações. Não 
desanimamos. Vamos continuar à espera, com 
o coração mergulhado na desgraça social que 
atinge a multidão de filhos abandonados.

Entrei neste tema, porque no dia 4 de Agosto, 
p.p., os filhos desta nossa querida Casa do 
Gaiato de Benguela, animados pelos corações 
responsáveis, decidiram celebrar os 60 anos 
do meu sacerdócio, com a celebração da Santa 
Missa, em que todos participaram. Foi, sem 
dúvida, uma hora cheia de felicidade. O jantar 
festivo foi outro número deste dia excepcional.

Continua  na  página  4

60 anos de sacerdócio

SINAIS Padre Telmo

EM 1987 vim para o Calvá- 
 rio para dar umas peque-

nas férias ao Padre Baptista. Ele 
tinha acabado de chegar com um 
doente louco e deficiente físico. A 
família tinha-o num cortelho de 
porcos e estendia-lhe um prato de 
comida nas refeições. O cortelho 
tinha palha que para o doente era 
cama e quarto de banho…

Durante 60 anos, Padre Baptista 
recebeu doentes que ninguém 
quis. Foram tratados como pes-
soas e com carinho. Se há alguma 
falha — que obra humana não está 
sujeita?

Três anos de pena suspensa, sem 
poder viver na sua casa!

Padre Baptista está na sua aldeia 
e vai tomar as suas refeições a um 
lar de velhinhos.

Vivi em África na nossa Casa do 
Gaiato — no tempo de um governo 
comunista. Nacionalizaram a nossa 
Aldeia, mas foram correctos com 
as pessoas. Aos que andavam a 
estudar, continuaram a pagar-lhes 
os estudos; dos mais pequenos, até 
aos 18 anos, tomaram conta; a mim
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Retrato de família. Foi há um ano que o Padre José Maria partiu.
Esperamos «dois sacerdotes que dêem o salto para uma entrega total aos 

Rapazes e aos Doentes».
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OUTROS FRUTOS DA CASA DO GAIATO DE MOÇAMBIQUE

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

COLÓNIAS DE FÉRIAS — 
Neste ano, comemoram-se 80 anos (!) 
das Colónias de Férias (com 96 Rapa-
zes), na Quinta da Costeira, em Vila 
Nova do Ceira, depois de S. Pedro de 
Alva (em 1935 e 1936), organizadas 
pelo nosso querido Pai Américo e de 
que há registos fotográficos.

Em 1938 e 1939, houve mais Coló-
nias de Férias nessa linda terra, antes 
da fundação desta Casa. Foram os 
primórdios da Obra da Rua.

Os actuais rapazes têm tido a opor-
tunidade de estar na praia fluvial pró-
xima dessa habitação, que já visitaram.

BODAS DE OURO MATRIMO-
NIAIS — Em 23 de Julho, Domingo, 
pelas 10 horas, na nossa Capela, 
foi celebrado o 50.º aniversário do 
matrimónio do Sr. João Fernandes — 

Aurélio (antigo gaiato, nosso treinador 
e barbeiro) e D. Maria da Glória, a 
cujo casamento assistiu o nosso Padre 
Horácio.

A Eucaristia foi presidida pelo nosso 
Padre Manuel, com a participação da 
família e dos Rapazes, e foi uma cele-
bração bonita e de alegria pelas Bodas 
de Ouro matrimoniais de um filho 
desta Casa.

Saúde e por muitos anos!

AGROPECUÁRIA — Tem sido 
um Verão difícil e trágico para muitas 
populações serranas e para os bom-
beiros, com tantos fogos em Portugal, 
em especial na região centro. Houve 
incêndios nesta zona, em Vila Nova, 
Semide e Ceira.

O nosso campo de milho grão, na 
terra nova, com a rega diária está a 

ficar melhor. Tem de se colocar bem os 
canos e os aspersores para que a água 
dos jactos se aproveite.

Limparam-se as ervas daninhas na 
barreira do nosso terreno da terra dos 
grilos (no campinho).

Continuamos a colher bom tomate, 
pepinos e pêras. Temos também 
pimentos e kiwis.

As cebolas que apanhámos, na nossa 
horta, foram amarradas em molhos e 
dependuradas por cima do galinheiro.

Fez-se a poda verde nas latadas.
Tem-se andado a cortar a relva e a 

arranjar os jardins nas zonas do salão e 
oficinas, atrás da casa nova e da escola 
e em frente à rotunda Pai Américo. 
Com arbustos estão-se a formar nes-
ses jardins: um rapaz, um galo e uma 
cesta. Continuámos a limpar a nossa 
mata próxima do olival do olheiro.  q

A Fundação Encontro (FE) é uma 
organização criada em 2011, como 
resultado do trabalho de desenvolvi-
mento comunitário levado a cabo pela 
Casa do Gaiato de Maputo nas comu-
nidades da Massaca e Mahanhane  no 
Distrito de Boane e, Mahelane e Chan-
galane no Distrito da Namaacha. 

Desde os primórdios da instala-
ção da Casa do Gaiato de Maputo na 
comunidade da Massaca em 1991, 
sentimo-nos envolvidos na edifica-
ção desta Casa. Sempre que possível, 
a comunidade tem participado em 
vários eventos realizados nesta Casa. 
Foi neste contexto, que a FE partici-
pou nas celebrações do sexagésimo 
primeiro aniversário da morte do fun-
dador da obra.

Não chegámos a conhecer fisica-
mente o padre Américo Aguiar, mas 
a partir dos relatos do saudoso padre 
José Maria e das obras que nos che-
garam, apercebemo-nos do quanto 
foi importante para os desampara-
dos. O fundador viveu e trabalhou em 
Moçambique, tendo abandonado o seu 
bom emprego, respondendo ao chama-
mento de Deus. Em vida, desejou abrir 
uma Casa em Moçambique, o que não 
chegou a concretizar. Outros padres da 
Obra deram seguimento ao trabalho 
por si iniciado, fundando outras Casas, 
como é o caso da Casa do Gaiato de 
Maputo.

No lindo dia do Senhor, Domingo 
do Tempo Comum, as pressas dos 
meninos mais novos e mais velhos 
indiciavam um dia diferente. Afinal 

era o dia de reencontro de todos os 
rapazes, mesmo os que se encontram 
a trabalhar distante, levam as suas 
famílias para celebrarem esta data. As 
comunidades circunvizinhas não fica-
ram de fora, enchendo por completo a 
Capela.

Nesta data, 25 meninos da Casa, 
aceitaram Jesus Cristo como seu 
Senhor. Celebrou a missa neste dia, o 
Padre Cristiano, Secretário da Nun-
ciatura em Moçambique, que trazia 
a mensagem do Papa Francisco. A 
mensagem do Sumo Pontífice foi 
saudada com uma salva de palmas, e 
encheu os nossos corações de alegria. 
Foi uma verdadeira festa, os cânticos 
devidamente escolhidos, e o coro com-
posto por um grupo de meninos e da 
comunidade Pai Américo, animaram a 
missa, cativando a todos os presentes.

Na homilia, o Sr. Padre apelou aos 
cristãos para que vivessem na fé, que 
tenham esperança e caridade. Isto 
caracterizou o padre Américo Aguiar, 
imbuído pela fé, dedicou a sua vida 
aos mais necessitados. Hoje somos 
chamados a vivermos na fé, amando o 
próximo.

Encabeçado pelo padre José Maria, 
a Casa do Gaiato de Maputo teve várias 
realizações na comunidade com desta-
que para o programa de construção de 
casas melhoradas, construção de esco-
linhas, postos de saúde, implementa-
ção de programas de educação, bolsas 
de estudo, prevenção de várias doen-
ças, preservação do meio ambiente. 
Recordamos o padre com célebre frase 

“Ó filho não corta árvore”. Junto do 
Senhor, acredito que por sua intersec-
ção luta por nós. 

A Obra do Padre Américo extravasa 
a esfera da Casa do Gaiato, pois graças 
ao seu trabalho modificou a vida de 
muitas pessoas na comunidade.

“A melhor maneira de resolver os 
grandes males alheios é cada um fazer 
todo o bem que puder dentro da sua 
pequenina esfera de acção. Não há 
arma mais eficaz para combater o mal 
do que que a prática do bem”, Padre 
Américo Aguiar.

Inspirado nos ensinamentos do 
Padre Américo, cabe à Fundação 
Encontro a responsabilidade de ajudar 
os necessitados dentro da sua esfera 
de acção, assim seria uma forma de 
homenagear o fundador da Obra.

António Mubetei
Fundação Encontro
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Padre Américo Monteiro de 
Aguiar, por nós tratado de Pai 
Américo, foi o oitavo filho de uma 
família cristã. Nascido a 23 de Outu-
bro de 1887, na freguesia de Galegos, 
Porto – Portugal.

Desde criança foi sempre bondoso 
e caridoso com os que mais preci-
savam, tirando o pouco que tinha 
para oferecer e partilhar com os que 
necessitavam.

Ao longo do tempo ele foi estu-
dando, apesar de vários obstáculos, 
conseguiu atingir o seu sonho, que 

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

CASAS DO PATRIMÓNIO DOS POBRES DA PARÓ-
QUIA — Temos por cá quinze casas do Património dos Pobres. 
Embora estas casas sejam, e bem, propriedade da Paróquia aqui 
representada pela sua “Comissão Fabriqueira”, desde há muito que 
tem sido a nossa Conferência Vicentina a assumir os encargos das 
obras de reparação e de melhoramento dessas casas. Mais recente-
mente juntaram-se a estes encargos o do pagamento do IMI, indo a 
Conferência Vicentina assumir aqui, agora, já não a totalidade, mas 
sim parte das despesas.

Neste momento, há três destas casas que estão desocupadas, 
por motivos diferentes em cada um dos casos. Em duas destas casas 
são precisas obras que irão consumir todas as reservas (e mais do 
que isso ...) que a nossa Conferência prudentemente tem sempre 
posto de lado para fazer face a este tipo de despesas.

Ainda sobre uma dessas três casas, é aqui de louvar publica-
mente o trabalho feito há dias por um grupo dos nossos Vicentinos 
que tirou de lá muitos quilos de lixo que o desleixo do seu anterior 
morador deixou acumular, mais o que acresceu depois dele de lá 
sair. 

Para a (re)ocupação destas casas, a seguir às obras que será pre-
ciso fazer em duas delas, a experiência recomenda muita prudência. 
É muito fácil entrar, mas é muito difícil sair.

Com efeito, se “abrirmos concurso” para “necessitados” des-
tas casas, certamente não faltarão muitos candidatos. Por isso, (re)
ocupá-las não será difícil, e será ainda mais fácil se houver pouco 
critério na decisão sobre quem as irá ocupar, situação que sempre 
procuramos evitar naquilo que dependeu da nossa Conferência.

O difícil é quando alguém deixa de estar na situação de carên-
cia económica, ou deixa de cumprir compromissos que assumiu 
quando a casa lhe foi atribuída. Fazer com que moradores nestas 
condições deixem as casas para outros que precisam mais do que 
eles é muito difícil, ou mesmo impossível. Há que dizer que temos 
por cá casos destes, embora sejam muito poucos.

Resolver estas situações a bem, apelando à consciência moral 
deste tipo de moradores para libertarem as casas para outros que 
estão mais carenciados do que eles não dá porque, se essas pessoas 
tivessem essa consciência moral no sítio, fariam isso por elas pró-
prias. Resta resolver estas situações por recurso a meios coercivos, 
coisa que não temos feito porque não somos de violência.

Se sair é, assim, muito difícil, pelo menos cuidemos, com toda 
a prudência, do entrar. Naquilo que depender de nós, será isso que, 
mais uma vez tentaremos fazer na (re)ocupação das três casas atrás 
referidas.

Se estivermos a proceder mal, que Deus nos perdoe, mas acha-
mos que não, face à experiência de muitos anos neste ofício.  q

PAÇO  DE  SOUSA Júnior

PRAIA — Depois do tempo de 
férias dos mais novos na praia, chegou 
a hora dos mais velhos irem aproveitar 
o seu tempo na praia. Por causa do tra-
balho que fizeram durante o ano mere-
ceram o seu tempo de férias. Também 
alguns Rapazes que acabaram a escola 
mais tarde se juntaram ao grupo, assim 
como os que trabalham fora. Deseja-
mos que tenham bom proveito.

PISCINA — A piscina é um local 
de convívio para os nossos Rapazes 
e para alguns antigos gaiatos e seus 
filhos, e também para todos se refres-
carem, pois tem estado muito calor. A 
partir do momento em que abrem os 
portões da piscina, os Rapazes tentam 
ver quem chega primeiro à água, não 
sem passar pelos chuveiros.

O chefe da piscina acompanha os 
Rapazes e vê se quem pretende tomar 
banho o pode fazer.

Na hora de ir embora, os Rapazes 
que estão dentro d’água atrasam o 
mais que podem a saída. «Mas ama-
nhã há mais».

ESTUDO — Os Rapazes da casa-
-Mãe que estudam na Primária, têm 
estado algumas tardes na nossa biblio-
teca a prepararem o próximo ano lec-
tivo. Esse estudo é feito para recordar as 
matérias e aprofundarem os seus conhe-
cimentos. O chefe do estudo ajuda-os a 
superar as suas dificuldades e também a 
terem mais empenho a estudar.

CORO — O coro que canta e toca 
os seus instrumentos nas nossas cele-
brações dominicais, foi criado para 

que nas nossas missas não falte a 
animação musical, já que o Pina tem 
menos tempo disponível pois começou 
a trabalhar fora. O coro ainda é muito 
jovem, portanto se às vezes algo corre 
mal, vai servir para que nos ensaios 
corrijamos os erros. O Miguel, que 
é o nosso ensaiador, tem feito muito 
esforço para nos preparar. Os Rapa-
zes do coro têm estado entusiasmados 
e procuram dar o seu melhor. Daqui 
a um ano esperamos estar em grande 
forma.  q

era de ser Padre. Ao realizar-se esse 
sonho, Pai Américo começou defi-
nitivamente com o seu acto de cari-
dade, fundando a Obra da Rua que é 
chamada de Casa do Gaiato.

Uma das mensagens que o Funda-
dor da Obra deixou e que nos carac-
teriza, é que a criança não é uma 
mercadoria, nem trata-se de negócio. 
Que quanto mais desfavorecida for, 
maior é o seu valor.

Dentre várias mensagens deixa-
das por ele, resumem-se em amar 
o próximo. Com isto, temos visto a 
cada dia que passa, bons feitos de 
pessoas que se inspiram na vida do 
Pai Américo, a título de exemplo os 
continuadores desta grande Obra 
que é De Rapazes, Para Rapazes e 
Pelos Rapazes, segundo o seu lema. 
Todos nós podemos aprender com 
este exemplo que o Pai Américo nos 
deixou.

Queremos, em nome de todos 
os moçambicanos, agradecer pela 
expansão desta Obra até ao nosso 
País e por continuarem a estender 
a mão a quantos muito precisam. 
Só Deus sabe o quanto vos é difícil 
manter essa Obra.

Os alunos da 10ª Classe da Escola 
Comunitária da Casa do Gaiato
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A OBRA DA RUA EM MOÇAM-
BIQUE — Queria tanto poder escre-
ver algo sobre o Pe. Américo, mas 
tenho consciência que não sei o sufi-
ciente para o efeito; pois, se conheço 
alguns dos seus feitos, foi graças ao Pe. 
José Maria e à Irmã Quitéria e às obras 
que me facultaram. Falar da Vida e 

Obra de uma pessoa carismática como 
ele, que sempre teve como sua regra 
fundamental de vida o Evangelho, não 
é tarefa fácil, pois tudo o que ele fez, 
não pode caber numa simples folha de 
papel.

Os seus 68 anos de vida terrena, 
foram mais do que suficientes para 
poder fazer e realizar grandes obras 
em prol dos mais carenciados. Ele não 
media esforços para ajudar a qualquer 
um que fosse, tanto mais que em 1940 
abriu as portas ao primeiro abrigo para 
estas pequenas criaturas que estavam a 
passar por situações de risco — Casa 
do Gaiato de Miranda do Corvo. O 
seu principal objectivo era expandir a 
Obra além-fronteiras, tanto mais que a 
mesma chegou até ao Continente Afri-
cano, após a sua partida terrena.

A Obra da Rua chegou a Moçambi-
que em 1967 onde, devido às naciona-
lizações das Instituições, em 1975 teve 
que abandonar o nosso País, e regres-
sou em 1991 até à presente data. Desde 
então, tem vindo a desenvolver um 
excelente trabalho, pois muitas crian-
ças em situação difícil foram acudi-
das e continuam sendo, apesar de não 
poder acudir a todas. Tal como dizia 
o Pe. Américo: “Não podemos salvar 
a todos. Até nem podemos fazê-lo a 
nenhum, se ele não puser a sua von-
tade à frente de tudo”. Esta Obra é um 
ganho para o nosso País, apesar de não 
haver muito reconhecimento por parte 
do Estado Moçambicano.

É uma bênção poder ver hoje, vários 
meninos que passaram pelas Casas 
do Gaiato, formados, liderando famí-
lias, empresas, distribuídos por todo 
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o mundo, fazendo de tudo para que os seus filhos tenham 
um futuro digno (…), tudo isto sendo fruto da educação 
que tiveram na Casa. “Estas pequeninas criaturas de hoje 
serão, amanhã, por sua vez, pais de filhos…”, Pe. Américo.

Tem sido muito bonito, ver a Família Gaiata unida para 
comemorar o dia 16 de Julho, data da partida do Fundador 
desta Obra. Todos os mais velhos, que residem fora da Casa 
do Gaiato em Moçambique, juntam-se aos mais novos nesse 
dia para juntos comemorarem com muito louvor. Temos 
visto o tamanho do entusiasmo com o qual eles participam 
na organização destas festas. Claro, existem outros que par-
ticipam activamente na vida da Casa dia após dia.

Pe. Américo dizia: “Eu quero que o gaiato a meu cui-
dado se habitue a esta coisa simples e grandiosa — fazer a 
sua obrigação; e que desde pequenino, comece a obrigar-

-se a ela.” É exactamente isto que tem acontecido na Casa 
do Gaiato. É impressionante ver a maneira de como uma 
criança de 6 ou 7 anos de idade, sabe arrumar sua roupa e a 
dos seus colegas.

Todos os que por esta Casa passam — pessoas amigas, 
das comunidades circunvizinhas — ficam encantados com 
a maneira como a educação é dada a todos os rapazes nesta 
Casa, pois os mais velhos sempre ajudam os mais novos, 
num sistema de entreajuda. Parecendo que não, mas esta é 
uma educação que não se encontra muito patente em famí-
lias muito pequenas, onde contenham menos de 10 membros 
ou elementos familiares. É de louvar as Casas do Gaiato que 
muito fazem na demonstração do amor ao próximo.

Amílcar Bonifácio Machango

SETÚBAL Padre Acílio

Visita de Gaiatos antigos
O Verão traz-nos as férias e, com elas, a visita dos nossos casados emi-

grantes. É verdade, uma boa parte dos antigos Gaiatos emigraram. 
Temos muita gente em França, na Inglaterra, Holanda, Bélgica, Alemanha 
e Suíça. Só em Londres está uma vintena deles. Não se deixaram vencer 
pela crise. Habituados ao trabalho, procuraram-no onde ele existia. O inte-
ressante é que uns apoiam os outros, de tal maneira que o espírito familiar 
vivido aqui em Casa, os auxilia a dar a mão uns aos outros.

Agora, são muitos os que querem aqui passar um dia ou dois com as 
mulheres e os filhos, contarem-nos os seus êxitos e dificuldades, mani-
festarem a sua gratidão, pedir desculpa dos seus erros e revelar-nos como 
tantas vezes, a sua família de sangue foi um estorvo e não uma ajuda ao 
desenvolvimento das suas faculdades.

— Que é do teu pai?
— Sei lá!.. Acho que esteve preso, perdeu a nacionalidade Portu-

guesa e, agora, encontra-se ilegalmente na Inglaterra.
— Ele que foi um ídolo do desporto, bem te prejudicou —, rematei-

-lhe.
— É verdade, nem o senhor sabe. Uns deixam ajudas, outros fazem 

pedidos!
— Ai! A nossa Casa está cada vez mais bonita! — São os olhos dos 

filhos, manifestando felicidade por encontrar o seu antigo ninho.
— Onde estás não encontras nenhum Gaiato?
— Não, não sei de nenhum nas minhas redondezas.
— É que alguns, são empresários de construção civil e podiam aju-

dar-te a levantar a tua casa nova!
— É verdade, mas não sei de nenhum, na minha vizinhança, em Mont- 

pellier. — Este casou com uma Francesa, filha de emigrantes Espanhóis e 
já têm duas meninas. Trabalha nos correios de França enquanto a esposa 
dirige, em segundo lugar, um grande hipermercado Alemão em França.

Normalmente, férias não temos, mas eles trazem-nos o alívio e a ale-
gria que aquelas poderiam proporcionar.

Peditórios
JÁ o ano passado, deixamos de os fazer. Não que a pobreza nos tenha 

 deixado de apoquentar mas porque as forças diminuem e também 
deixamos de sentir a alegria dos párocos com a nossa presença nas suas 
celebrações. Embora sabendo a falta que faz a nossa palavra àqueles 
cristãos que gozam o descanso e a nós a sensação do estremecimento de 
consciência que lhes provoca a nossa pregação, deixamos aos párocos a 
liberdade para o fazerem em vez de nós e colherem eles os frutos para o 
seu povo e os seus pobres. É verdade que poucos têm o nosso carisma, mas 
também não é mentira que são raros os que o apreciam.

Tenda
NA Arrábida, os rapazes, com a Mafalda à cabeça, organizaram uma 

 venda dos produtos da nossa Quinta. Pela qualidade natural que os 
nossos frutos, criados quase só à base de estrume, o seu valor e o seu gosto 
tornam-se muito apreciados.

O Octávio, o marido da Mafalda, que tem aguentado facilmente a 
cozinha da Arrábida e, dada a sua capacidade e requinte de cozinheiro, 
tem feito variados sumos de todas as frutas, de melancias, beterrabas, 
laranja, melão e doces especiais que têm vendido aos banhistas, fazendo 
ao mesmo tempo propaganda de toda a doçura da Casa do Gaiato e da sua 
riqueza!

Eles lá fizeram cartazes, puseram balcão, alinharam mesas e cadeiras 
e servem a quem se abeira, fazendo algum dinheiro. Também uma forma 
prática de nos apresentarmos, sem disfarce, ao público que por ali passa e 
prova o que é bom e saudável.  q

SABER DE EXPERIÊNCIAS 
FEITO… Há que dar tempo ao 
tempo, diz um velho ditado. Há 
que saber dar tempo ao tempo, 
diz-nos outra versão do mesmo 
ditado. Gosto mais desta — há 
que SABER dar… Porque sem-
pre haverá que distinguir bem o 
tempo do relógio daqueloutro que 
poderemos designar por tempo 
do coração. É que as leis deste 
não são as mesmas do calendário 
cronometrado… Penso até que, 
aquando das Bodas de Caná, Jesus, 
respondendo que ainda não che-
gou a minha hora, não falava das 
horas do relógio. Porque, no relato 
de S. João 2, 1, afinal a sua hora 
chegou mesmo logo. A transfor-
mação da água em vinho segue-se 
de imediato à conversa com a mãe, 
em que tal resposta nos é referida. 
Parece-nos, pois, que o actuar de 
Jesus não dependeria só dele… 
A sua hora estava pendente da 
PRÉ+disposição dos criados para 
receber o Actuar do Mestre…

Olho o fenómeno voluntariado 
e O Quê actua nele. Aqui e por 
essas instituições fora, onde os 
voluntários estão. Para humanizar, 
potenciar, optimizar o serviço 
que os assalariados prestam. Para 
tornar presente o Reino de Deus 
— que sempre é de Serviço Volun-
tário a quem dele necessita. Tento 
compreender a diferença pelos 
frutos que em cada um se produ-
zem. Porque em todo lado (e até 
dentro de cada um em si mesmo) 
podemos ver e distinguir bem os 
voluntários desistentes que, como 
as casas sobre a areia (Mt 7, 26), 
sucumbem às primeiras rabanadas 
de vento contrário; e os voluntários 
resistentes — esses que, mesmo 
sentindo, como todos, o vento 
agreste das mil andanças da vida, 
resistem e saem bem mais fortale-
cidos e fecundos. 

Parece que o tempo do relógio 
conta pouco. Conta mais o tempo 
do coração. Esse que actua lá onde 
se esconde o preço do tesouro 
que nos move. Essa pedra pre-
ciosa de que fala Mateus, em 13, 
45-46. Cuja posse vale mais que 
tudo o que deixamos para termos 
esse nosso tempo doado aos que 
dele mais precisam. Parece que, 
para actuar capazmente, a força 
da Pérola do Voluntário precisa 
encontrar eco na predisposição 
dos corações onde irá produzir a 
tal PAZ / Alegria que nada nem 
ninguém pode roubar (Mt 6, 19)…

TESTEMUNHOS DE QUA-
LIDADE. São mais que muitos 
os testemunhos que poderia dar 
aqui sobre as experiências de 
voluntariado. Experiências de pró 
e de contra. Que as há de tudo. 
Com factos bem comprovados. 
Mas, dado que dos contra, na 
sábia admoestação paulina, “nem 
sequer se deve falar entre nós” (Ef 
5, 3), fico-me pelos prós. E aduzo 
aqui aquela entrevista com uma 
idosa de 85 anos, por ocasião do 
seu aniversário. Porque, lá na sua 
comunidade, ela era um exemplo 
vivo da festa do servir na alegria 
do “Deus que alegra a minha 
juventude“ (Sl 42, 4). Para finalizar 
o encontro, a jornalista perguntou-
-lhe qual o conselho que poderia 
dar às pessoas da sua idade para 
que se mantivessem assim bem 
vivas — a irradiar MAIS VIDA, 
como nos desafiou o divino Galileu 
(Jo, 10,10).

«— Bom —, disse-nos aquela 
idosa —, na nossa idade é muito 
importante não deixar de usar todo 
o nosso potencial; de contrário, 
este esmorece e vai-se-nos embora. 
É muito importante estar com as 
pessoas e, sempre que possível, 
ganhar-se a vida prestando um ser-

viço. É isso que nos mantém vivos 
e com saúde.

— Posso perguntar-lhe o que é 
que faz para ganhar a vida na sua 
idade? 

— Cuido de uma senhora 
doente, que vive sozinha, lá no meu 
bairro.»

Não há nada que nos mate mais 
a vida do que não ter ganas de 
viver… Quando não se tem ou não 
se encontra algo ou alguém para 
quem viver, a vida torna-se um 
fardo pesado. Perde todo o seu fas-
cínio. E, sem dar por isso, a pessoa 
deteriora-se e vai-se indo…

De nossa própria natureza, todos 
somos seres de ajuda. Precisamos 
de nos sentir úteis e necessários. 
Compete a cada um cuidar de 
escolher o melhor modo de sentir-
-se assim.  

SEGREDOS DO SER(-se) 
VOLUNTÁRIO. Esta palavra 
SER é tramada. Entra em nosso 
vocabulário quotidiano antes 
mesmo que saibamos buscar-lhe e 
saborear-lhe todo o seu significado. 
Depois, na escola, aprendemo-la 
como verbo e como substantivo… 
E se entramos em Filosofia, ui!… 
Esbarramos com os “mistérios do 
SER” — a Ontologia do ser… Seus 
encantos e desencantos. Mas, se 
não sofremos da peçonha de cer-
tezo-dependências, que dá cabo de 
tantas vidas em plena juventude, aí 
o fascínio toma conta de nós. Por-
que o DES+cobrir-se a si próprio 
como seres-de-busca, sem direito 
prévio a encontrar a resposta final, 
isso é experimentar o monte do 
gozo lá no caminho que leva até 
ao fim da terra onde fica a passa-
gem do imanente da insatisfação à 
alegria da esperança de encontrar 
o Transcendente… Vale a pena 
buscar as raízes desta fome do 
SER(-se) voluntário.

Porque tenho a dita de conhecer 
pessoalmente a Pablo d’Ors, o 
novelista e teólogo madrileno a 
quem o Papa Francisco, directa-
mente, convidou para seu assessor 
cultural, encanta-me esta afirma-
ção que lhe apanhei um dia — (…) 
o SER, isso que, para os crentes, é 
a voz de Deus em nós… Realmente, 
na peugada de Viktor Frankl, o psi-
quiatra judeu que conseguiu sobre-
viver aos horrores dos campos de 
concentração nazi, há em nós uma 
Presença Ignorada de Deus. E é 
isto que nos torna incansáveis pere-
grinos Em Busca de um Sentido… 
Penso em P.e Baptista. Nesse seu 
estilo inconfundível de se referir a 
isso quando, abordado por algum 
candidato a voluntário, respondia 
secamente: — Se precisar disto 
venha; nós não precisamos… Os 
que resistiram a essa prova de fogo 
ainda cá estão alegres e confiantes. 
Deus louvado.  q

BEIRE  –  As bênçãos do SER(-se) voluntário… Um admirador

Continuação  da  página  1

fios, sobretudo no campo da educação. As engenharias todas juntas, não 
são comparáveis com a tarefa de educar: onde o incerto e o oposto se 
impõem; onde o educador suplica para tirar frutos da sua acção educa-
tiva; onde o educando julga estar a prestar um favor, um “frete” ao educa-
dor; onde a tecnologia alicia… Onde as redes… Onde as tecnologias de 
informação computorizada se apresentam como mestras, até de conteú-
dos deseducativos. O educador é hoje um herói que conquista batalhas no 
terreno interior do ser humano. É um engenheiro calejado ao serviço da 
maior arte que o mundo já conheceu — a arte de educar. A Escola, só, não 
garante futuro. Há outras valências a ter em conta, a profissão é uma delas. 
O amor ao trabalho é outra. A humildade é quase meio caminho andado.

O «Venâncio» e o «Raimundo» deram entrada numa oficina nos arredo-
res do Lobito, cidade ferro portuária. Se os rapazes quiserem, teremos dois 
futuros mecânicos. Sem este se, no condicional, nada mais se pode fazer. 
Nós queremos o melhor para os nossos Rapazes, queremo-los honestos e 
trabalhadores, responsáveis e colaboradores da causa do bem. O mestre é 
rigoroso e tem fama de bom educador. Quer os seus aprendizes com bons 
princípios para a vida. A conclusão é de Pai Américo: «Irão aos dois, 
com a boroa na saca, quais filhos de família, apanhar sol, chuva e ripadas. 
Aprender a comer o pão com o suor do seu rosto, não venham a provar, 
amanhã, do que o diabo amassa.»  q

VINDE VER! Padre Quim

PENSAMENTO Pai Américo

Ele há gente de fortuna que tem a sua consciência muito bem formada 
quanto à responsabilidade de a possuir. Não são todos os afortunados; 
e, até, por mal dos nossos pecados, são muito poucos. Mas é tal o Bem 
que daí promana, que faz frente aos estragos nas almas causados pela 
Avareza.

in De como eu fui, p 15.
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PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

NÃO é a despropósito, em plena 
época quente, de fuga para o 

litoral e de férias escolares, tentar-
mos alinhavar um elogio da neces-
sária ocupação saudável da gente 
nova, sabendo que os hábitos das 
tarefas e de trabalho devem pegar 
desde cedo. De pequenino… Com 
Rapazes em formação, provenien-
tes das periferias, vamos lidando 
25 horas e há sementes que caem 
em sítios diferentes e os frutos nem 
sempre se vêem ou tardam.

Actualmente, os mais novos têm 
de andar nas escolas até aos 18 
anos; e quem dera mais, não em 
passatempo fútil, se porventura 
forem formados para o mercado de 
trabalho, em que a mão-de-obra de 
sangue na guelra pudesse mobilizar 
a sociedade e a economia nacional, 
hoje de tendência global e na era 
digital, no antropoceno, com novos 
desafios tecnológicos. Acontece 
que, devido à precariedade labo-
ral, muitos dos melhores vão emi-
grando. Com a charrua e a Escri-
tura, os sábios monges beneditinos 
marcaram decisivamente, e bem, a 
paisagem e a cultura do Velho Con-
tinente. Ora et labora.

Andam os alunos do Secundário 
a esforçarem-se por encontrar o 
curso certo, mais ou menos mar-
rões, e vamos já reflectindo no 
tempo perdido que se avizinha de 
praxes retrógradas e não inclusivas. 
As festanças ruidosas manifestam 
insensata histeria. Em Coimbra e 
noutras academias nem sempre se 
vê uma lição, nestas tradições.

Por imperativo de paternidade, 
diga-se sacerdotal, mesmo secando 
e azoratando, aproveitámos para 
observar o que se vai passando nos 
terminais de transporte, rodoviários 
e de caminho de ferro. O comboio, 
com pena nossa e de tantos amigos 
dele, retrocedeu neste jardim à beira 
mar plantado, em zonas de interior 
com maravilhas e necessitado de 
acesso aos cuidados de saúde, ensino 
e outros serviços. O que temos visto, 
fixando retratos de luz e sombras? 
Em ambientes de stress, no corropio 
das bilheteiras, um excessivo novo 
riquismo de quem ainda não produz, 
mas demonstra exigências fúteis, 
deambulando entre festivais. Pro-
liferam também festas pagãs (algu-
mas ofensivamente religiosas), com 

dependências lesivas, sem rei nem 
roque. Isto até que comece o ano lec-
tivo ou de turismo para quem ainda 
não sabe o preço da castanha. Tantos 
jovens, infelizmente, nem estudam, 
nem trabalham. 

Com este cenário, não admira, 
pois, que no relatório de 2016, do 
sistema de acolhimento de crianças 
e jovens, em Portugal, os dados não 
sejam nada famosos e se encon-
trem sinais preocupantes: chegam 
às Instituições cada vez mais ado-
lescentes com problemas de com-
portamento e hábitos de vida com 
traços desviantes, mais complexos e 
exigentes. De 8175 crianças e jovens 
acolhidos, existiam 1609 (20%) a 
quem foi prescrita medicação psi-
cotrópica. Aqui bate-se numa tecla 
que é preciso analisar bem: como 
interessar os mais novos pela escola, 
quando muitos deles não tiram os 
olhos de máquinas nas suas mãos, 
cada vez mais sofisticadas. Estarão 
os pais a dar aos filhos e filhas o que 
não devem ou acima do que podem? 
Basta ver as entradas matinais nas 
escolas ou quem anda, até de ouvi-
dos tapados, pelas ruas dos centros 
populacionais.

O cuidado e a preservação do 
meio ambiente é assunto cada vez 
mais focado nos currículos escola-
res, nos media e nas redes sociais. 
Os incêndios estão na ordem do 
dia pela negativa. Urge cavar mais 
fundo e dar a mão à palmatória, 
procurando em nosso modesto 
entender apostar seriamente no 
ensino actual e para a vida, já na 
faixa 12-16 anos, pois no 10.º ano 
é mesmo tarde. Sem anacronismo, 
os anteriores cinco ramos de ensino 
— liceal, comercial, industrial, 
agrário e artístico — prepararam 
milhares de quadros intermédios 
para a economia nacional e de além 
mar. Actualizados e adaptados aos 
novos tempos, certamente pren-
deriam melhor os mais novos às 
escolas. Depois dos 18 anos, quem 
não tem unhas não pode tocar gui-
tarra. É manifesto que escasseiam 
trabalhadores preparados para 
executar certas tarefas específicas, 
que outrora vinham mais cedo de 
escolas técnicas. A instrução esco-
lar vai negligenciando a compo-
nente pedagógica prática até ao 9.º 
ano e há muitos alunos e alunas 

que não se reconhecem nem inte-
gram num sistema massificado. Um 
ensino unificado deitou por terra 
um século de ensino diversificado. 
Os próprios manuais do ensino pri-
mário eram autênticos compêndios, 
que espantam os mais atentos (v.g. 
de Botânica). Reconhece-se, ainda, 
que uma Primária bem feita é meio 
caminho andado no sucesso escolar. 
Ensino (e liberdade de ensino) para 
todos, sim, é de justiça; não signi-
fica ensino igual para todos. Cada 
pessoa é uma vocação.

Mais, há educandos cuja idade 
cronológica está desfasada da idade 
escolar ou têm dificuldades cog-
nitivas, e que vão perdendo o seu 
precioso tempo. Quando atingem a 
maioridade, saem do sistema desar-
mados, sem aptidões e hábitos de 
estudo e trabalho. É fundamental 
para o desenvolvimento sócio-eco-
nómico a ocupação saudável dos 
jovens também para além da escola 
e que os estabelecimentos de ensino 
sejam capazes de captar os mais 
novos, mesmo com dificuldades de 
aprendizagem e problemas de com-
portamento. Um exemplo, entre nós, 
como amostra entre tantas: Solicitá-
mos superiormente para dois Rapa-
zes com 17 anos, que não conseguem 
atingir o 9.º ano regular, outra pos-
sibilidade escolar para chegarem a 
uma certificação profissional.

Em sua Casa, vem de longa data 
a formação caseira em áreas como: 
cozinha, serviço de mesa, jardina-
gem, horticultura, agricultura, tra-
tador de animais, floresta, desporto 
e teatro. Água com fartura e verdura 
ajudam à formosura! Nas oficinas, 
de artes e ofícios, os menores não 
podem ter lugar. Também a apren-
dizagem escolar nesta vertente se 
foi desvanecendo. Em dia abrasa-
dor, com nuvens de fumo, foi-nos 
dado ver uma dúzia de Rapazes 
aguardando vez para pegarem na 
sua enxada, aguçada na serralha-
ria, e assim cortarem ervas dani-
nhas, à sombra, entre carvalhos. No 
regresso dos heróis, ansiosos por 
mergulhos na piscina e ida para a 
praia, alguns gabarolas deitarem ao 
vento que o seu eito foi o melhor! 
Depois, escutámos ainda atenta-
mente este elogio, de quem esteve 
bem ocupado: — A merenda é a 
refeição que gosto mais!  q

Pelos hábitos de trabalho
PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

ERA uma destas manhãs frescas de Agosto. Eu, com a janela aberta 
 da carrinha, saboreava o agradável e ameno vento depois de uma noite 

quente, louvando a Deus por aquele alívio que me era oferecido.
Ia com pressa para a cidade, fazer não me lembro bem o quê, quando de 

relance vejo uma mulher acompanhada de um menino dos seus oito ou nove 
anos, com um bebé ao colo. Alta, magrinha, pareceu-me aquela pobre de 
que já falei aqui. Pressenti que devia parar, inverter a marcha, agarrar-me a 
ela e pô-la na sharan para a libertar daquela caminhada, pois sabia que tem 
passado fome mais os filhos e, até, carência da medicação, adivinhando que 
se dirigia à Casa do Gaiato.

Não o fiz por causa da pressa, mas passados alguns momentos, senti 
na minha consciência a reprovação de Jesus na parábola do samaritano. O 
sacerdote passou, olhou de lado e continuou o seu caminho. Levava pressa 
como eu. Quando regressei a Casa, logo a D. Conceição me pôs a par do 
acontecimento: — Está ali a fulana.

Várias vezes esta senhora, que em Casa dá muito dela, me fez sentir 
as carências desta infeliz. «Ela grávida, ainda dá a mama aos dois filhos 
mais novos. Estou farta de ralhar com ela. Isto prejudica-a, pois está tão 
magrinha, anda com dores nas costas, grávida e ainda a dar mama aos 
dois mais novos. Já lhe ralhei, e ralhei a sério, dizendo que esta acção 
prejudica as crianças e maltrata a sua saúde! Mas ela é tão terna com os 
filhos!» Este bebé que transporta nos seus braços, a caminho da nossa Casa, 
nasceu há treze dias e ela vem ver se arranja comida para a sua menina, pois 
a mama secou.

Claro, que a D. Conceição já lhe tinha arranjado um abundante avio 
mas, agora, como mandá-la carregada para a sua casa, que dista bem mais 
de sete quilómetros.

— Ela não paga a renda há dois meses e quer ver se o senhor lhe dá 
um cheque para ela não ir para a rua —, implora, dorida, a D. Conceição.

Gosto de observar a larga maternidade desta mulher providencial, que 
o Senhor pôs na Casa do Gaiato. Não só dá, instintiva e permanentemente, a 
sua maternidade aos Rapazes, mais ainda se reparte com os pobres, fazen-
do-se também mãe deles, incarnando as suas dores e aflições.

Eles já sabem, chegam à Casa do Gaiato e perguntam por ela.
Quantas mulheres cristãs, por esse mundo fora, não poderiam, como 

esta, dar também de si uma fecundidade tão admirável?! Quantas?! Mas 
têm medo! Falta-lhes a segurança, como se esta, e a de todos os cristãos, 
não fosse o Senhor. Como se o alicerce da fé, estivesse no dinheiro, quando 
chegar a velhice! Como se as palavras usadas várias vezes ao dia: sois o 
meu refúgio, a minha fortaleza e a minha força, fossem apenas poesia 
que o salmista põe na boca, sem entrar no coração, para entreter tempo, e 
não verdades certas e seguras! Quantas mulheres com capacidade e falta de 
fé se entregam a tarefas bem menos nobres, somente porque se julgam mais 
seguras!

— Como é que a pobre leva um avio tão pesado?
— Não pode mandar lá um rapaz na carrinha levá-la? — Mendiga a 

senhora.
Ninguém como esta sente a importância da mãe, em casa com os seus 

filhos. Ainda lhe alvitrei: — Porque não a chama e não lhe dá aí de comer?!
— Não. É melhor que vá para casa —, continua. E o Assana deixou o 

prato da sopa a meio e foi levar, no nosso carro, a pobre a sua casa!
— Já lhe deu o cheque? — Assegurava-se ainda a senhora.
— Já, pode estar descansada —, retorqui.
O pai das crianças está preso por não pagar uma multa de setecentos 

euros de 2013. É muito acriançado! Muito irresponsável! Como sabe guiar, 
pensa que o pode fazer com segurança, sem tirar carta. Depois quem sofre? 
Não é só ele que vai para a cadeia, onde cada dia conta apenas cinco euros, 
mas também a mulher e os filhos. Não sei se a Justiça é igual para todos! 
Não sei, é fácil mandar prender um homem assim. Ninguém o defende. Nin-
guém contesta, torna-se fácil. Só os que roubam muitos milhões… e têm 
bons advogados… esses ninguém os prende com tanta facilidade! Presu-
mem-se inocentes. 

Como foi preso, o Estado retirou-lhe o rendimento mínimo, e a família 
ficou à míngua, até que a burocracia atribua à mãe aquilo que era dado 
em nome do preso. A lei é cega, ninguém se apresenta com poder para 
localmente, com a rapidez exigida de quem come todos os dias, resolver o 
problema. Ninguém! É preciso esperar meses!

Tem trinta anos esta mãe de família. A ignorância é uma das suas 
grandes inimigas. Seis filhos é carga a mais, para quem possui tão pouco! 
Quantas com abundâncias de bens limitam as fontes da vida humana ou 
matam os seus frutos, deixando-se levar pelas ilusões do mundo, com pas-
seios, férias, comezainas em bons hotéis e restaurantes, conhecendo o que 
há de mais culto e mais belo na terra, negando-se a pensar que esta vida é 
limitada e a morte certa! 

O Património dos Pobres não só é salvação para estes pobres como 
abre os olhos a injustiças que ficariam encobertas, se não fosse a Obra da 
Rua a revelá-las!  q

SINAIS Padre Telmo

Continuação  da  página  1

e aos mais velhos, deram-nos uma fazenda com casa e meios de subsistên-
cia. Não acontece assim no nosso Portugal.

] ] ]

FALECEU o nosso Padre José Maria que em Moçambique fez uma obra 
notável: uma Casa do Gaiato com 150 crianças e assistência contínua a 

dezenas de aldeias.
Temos, portanto, falta de um sacerdote em Moçambique e outro na casa 

dos doentes no Calvário.
Dois sacerdotes que dêem o salto para uma entrega total aos Rapazes 

e aos Doentes.
Um mergulho em Jesus pelas Crianças e pelos que sofrem.  q

Continuação  da  página  1

Os meus primeiros 6 anos de Padre 
foram vividos na nossa Casa do 
Gaiato de Paço de Sousa, em Por-
tugal. Foi ali que me encontrei com 
Pai Américo, dois anos antes da 
sua morte e da minha Ordenação 
sacerdotal. Tenho muito vivo este 
momento feliz do meu encontro com 
Pai Américo. Ficou muito contente, 
quando lhe falei do meu desejo de 
ser Padre da Obra da Rua. Existiam 
quatro Casas do Gaiato, naquela 
data. Porém, como só tinha três 
Padres disponíveis, um deles tinha 
que assumir a responsabilidade 
de duas Casas do Gaiato. Por este 
motivo, Pai Américo revelou-me a 
sua grande alegria, ao ter conhe-
cimento do meu desejo. Esperava 
vê-lo na minha Ordenação sacerdo-
tal, mas o Pai do Céu não permitiu. 
O seu sucessor, o querido Padre 
Carlos Galamba partilhou comigo 
a grande alegria. Vivemos juntos 

BENGUELA Padre Manuel António

na nossa Casa do Gaiato de Paço 
de Sousa, até ao momento em que 
o sonho de Pai Américo da funda-
ção das Casas do Gaiato em Angola 
e Moçambique se concretizou. O 
Sr. Padre Carlos assumiu este pro-
jecto de Pai Américo com o mesmo 
interesse e amor. Em Novembro 
de 1963, foram fundadas as Casas 
do Gaiato, em Angola. O querido 
Padre Telmo foi escolhido para 
o nascimento da Casa do Gaiato 
de Malanje. E eu, Padre Manuel 
António, fui escolhido para a fun-
dação da Casa do Gaiato de Ben-
guela. Passaram 54 anos. Centenas 
de filhos abandonados encontraram 
o espaço físico e humano para se 
fazerem homens dignos na socie-
dade. Neste momento, são multidão 
os que continuam a bater à porta da 
Casa do Gaiato de Benguela. Não 
tem sido possível o acolhimento, 
enquanto não houver empregos para 
os que já deviam estar a viver a sua 
autonomia. Continuamos a esperar. 

Por isso, os filhos desta nossa Casa 
do Gaiato de Benguela celebraram 
os 60 anos do meu sacerdócio, nas-
cido em 4 de Agosto de 1957. Foi 
vivido, durante 6 anos, em Portugal, 
na Casa do Gaiato e Paço de Sousa; 
e 54 anos, em Angola, na nossa que-
rida Casa do Gaiato de Benguela.

Um grupo de 6 jovens, integrados 
no movimento católico O GRÃO, 
vindos de Portugal, estão na nossa 
Casa do Gaiato de Benguela, nesta 
data. Vieram ajudar, com o seu 
carinho e dedicação, cerca de dois 
meses, os 120 filhos residentes nesta 
família. Como em outros anos, esta 
presença é fecunda e cheia de ale-
gria. Que os seus corações, neste 
período de férias, em Portugal, 
sejam enriquecidos com o contacto 
vivencial destes filhos de Angola, 
na Casa do Gaiato de Benguela. Um 
beijinho para todos vós dos filhos 
mais pequeninos da nossa Casa do 
Gaiato de Benguela. q


