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Para darmos cumprimento ao preceituado 
na Lei de Imprensa, efectuamos a publicação 
anual do Estatuto Editorial d’O GAIATO:

1.  O GAIATO nasceu da fome e sede de Justiça 
que consumiu o seu Fundador — paixão que 
ele mitigou, contagiando muitos de idêntica 
fome e sede. Assim, deixou expressa a sua 
vontade relativamente ao mote e ao modo 
de o comunicar.

2.  «O século de agora anda esquecido. Os 
Pobres constituem encargo indesejável. 
Ora Deus quer que pela nossa oração e 
acção se indique ao mundo o caminho da 
Verdade.»

3.  «Pela força e crédito dos seus escritos, 
defendam os direitos e levem os homens a 
reconhecer e a respeitar o Pobre.»

4.  «Aquele a quem Nosso Senhor deu o talento 
de es cre ver, escreva como quem reza. 
Prepare-se como quem vai falar de Deus. Só 
desta forma corresponde e faz valer o dom.»
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5.  «No seu periódico O GAIATO e em outras 
edições, não peçam nem aceitem propostas 
de anúncios sobre assuntos do século. Todo 
o espaço e todo o tempo é pouco para 
revelar Cristo às almas.»

6.  «Também não aceitem colaboração de 
estranhos, ainda que homens de saber e de 
virtude. Dê-se, sim, preferência ao Rapaz, 
que por isso se educa e revela, fazendo bem 
às almas dos que lerem.»

7.  «Não sejam solícitos em pôr a preço os 
jornais ou edições que saem dos nossos 
prelos. É melhor deixar tudo à generosidade 
espontânea de cada um.»

8.  Tal se procura cumprir na «fragilidade das 
nossas misérias».

9.  Acrescentamos ainda o compromisso de se 
«respeitar os princípios deontológicos da 
Imprensa e a ética profissional (…), e não 
abusar da boa fé dos leitores, encobrindo ou 
deturpando a informação».  q

Pelos Pobres
UMA mulher, uma entre muitas que nos procuram em busca de auxílio para 

si e suas famílias, viera há uns meses pedir ajuda para a reparação do 
telhado da casa que habita com os seus. O apontamento, embora destacado, 
ficou a aguardar junto de outros papéis a oportunidade para a visita. Quando 
me senti inquietado por esta chamada, muni-me dele e fui à procura. Estava difí-
cil dar com a rua, ao que nem a internet ajudava. Desapontado e tomando já o 
caminho do regresso, eis que encontro a placa toponímica e encosto a viatura.

A Pobre estava em casa, onde vive com o marido, um dos filhos e a com-
panheira e o filho destes. Dois quartos que usam sem privacidade entre si, 
casa de banho e cozinha ligados àqueles por céu aberto, um espaço na cave 
onde um guarda-roupa é de pouca utilidade, são as divisões que compõem a 
habitação.

De todas estas carências, a que requer mais imediata intervenção é a parte 
do telhado que cobre o quarto dela. A chuva escorre em parte para o interior, 
pingando por vezes na cama do casal.

Não seria difícil remediar esta situação, mas o senhorio não faz nem deixa 
fazer as obras na casa.

Com mais de vinte anos ali vivendo, tomaram a iniciativa de começar a cons-
truir, num terreno do pai, uma casa corrida de rés-do-chão com dois quartos e 
uma sala, com a ajuda de familiares que são da arte. Fomos vê-la, ainda com 
algumas partes em tosco, com as divisões sem chão acabado e futuras casas 
de banho desprovidas de louças sanitárias. Logo combinamos que as viriam 
escolher a nossa casa, entre as que temos, louças e azulejos que nos foram 
dadas por um armazenista que fechou. Três dias depois já estavam a carregar, 
sem olhar à chuva que caía copiosamente.

O mais que falta há-de ter a nossa participação, a fim de que em tudo melho-
rem as suas vidas.

Enquanto esta tinta vai correndo, alguns dos nossos Rapazes estão a descar-
regar do nosso carro algumas mobílias e utensílios caseiros que fomos buscar, 
de oferta. Também quem a ofereceu teve de esperar várias semanas para que 
a fôssemos levantar, porque o nosso tempo é muito repartido pois há muito a 
que atender. Embora umas coisas sejam mais úteis que outras, os recoveiros 
seguem as pisadas do «Recoveiro dos Pobres», e o mais preciso encontra quem 
dele tenha carência. O alto valor de uma vida em Pobreza evangélica foi-nos 

deixado por ele, tendo que o descobriu n’Aquele que nos enrique-
ceu fazendo-Se Pobre.

A Obra da Rua segue o seu caminho, rasteirinha como nasceu, 
querendo-se maior só para a muitos mais chegar. E são tantos, os ver-
gados pelo abandono. Este é o caminho da «Pobreza escandalosa» 
por onde vamos. Não queremos outro!  q

PENSAMENTO Pai Américo

Nós somos todos feitos de amor, para amar. Cada um de nós é um milagre de amor, 
do amor infinito de Deus, e uma vez dentro da vida, temos de a realizar… amando.

Pão dos Pobres, 1.º vol., 2.ª ed., 1942, p [42].

PÃO  DE  VIDA
Padre Manuel Mendes

O amor do próximo, nomeadamente 
da criança sem lar.
Aonde houver este amor, há necessa-
riamente o olhar de Deus.

Padre Américo

NA tradicional mensagem de Natal, o 
 Papa Francisco denunciou o sofri-

mento das crianças, nomeadamente víti-
mas das guerras que ensanguentam e 
destroem a humanidade, e dos dramas trá-
gicos da emigração forçada: Vemos Jesus 
nas crianças de todo o mundo, onde a paz 
e a segurança se encontram ameaçadas 
pelo perigo de tensões e novos conflitos. E 
sublinhou a Estrela deste tempo de ternura 
e encanto: O Natal lembra-nos o sinal do 
Menino, convidando-nos a reconhecê-l’O 
no rosto das crianças. A 17 de Dezembro, 
já o dissera simplesmente: Se retirarmos 
Jesus, o que é o Natal? Uma festa vazia.

Em Portugal, as situações injustas e dolo-
rosas que dilaceram a sociedade portuguesa 
são motivos fulcrais para que também a voz 
e as acções eclesiais, mesmo em silêncio e 
discretamente, não esmoreçam…

Os dramas dos fogos e da seca, no estio 
deste ano de má memória, foram (são) tra-
gédias duras cujas lições não podem deixar 
ninguém insensível, colocando em discus-
são e desafiando medidas urgentes sobre
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Dores de Natal

A festa de Natal enche-nos a alma de 
alegria e doçura. É a Misericórdia 

Divina que se compadece do homem e 
vem, imbuída de amor puro, assumir nossa 
natureza e uni-la a Sua Excelsa Divindade.

Vem pequenino, nascido de uma Mulher, 
recostado numa manjedoura, envolto 
em panos por Sua Mãe e abrigado numa 
gruta.

A primeira lição que nos dá é a Humil-
dade, a segunda a Pobreza e a terceira a 
Comunhão com os mais pobres.

Nas pegadas do Evangelho: Quando 
deres um jantar não convides os teus vizi-
nhos, familiares e amigos ricos mas sim, 
os pobres, os estropiados e os doentes. 
Estes não têm capacidade para te retribuir 
e te convidarem para as suas bodas mas, 
o Pai Celeste te retribuíra; e o nosso Papa 
Francisco, na mesma linha, diz também: 
Se viverem no nosso bairro, pobres que 
busquem protecção e ajuda, aproxime-
mo-nos deles: será um momento propício 
para encontrarmos o Deus que busca-
mos, como ensina a sagrada escritura no 
Génesis e na carta aos Hebreus: Não vos 
esqueçais da hospitalidade pois algumas 
pessoas, graças a ela, sem saberem, aco-
lheram anjos.

A rota lúcida do actual Papa convidou-
-nos a receber no nosso Natal, uma desam-
parada com seis filhos em escadinha, o 
marido preso, sendo a mais pequenina a 
imagem viva do menino Jesus pobre que 
todos beijámos como a Ele.

Não veneramos a imagem abençoada de 
barro, mas a figura viva de Deus-menino 
incarnado na pobre criança. O que fize-
res ao mais pequenino… é a mim que o 
fazes…, disse Ele e nós acreditamos.

Comeram connosco à mesa, regalaram-
-se com a comida natalícia, a mesa de toa-
lha branca, ornamentada com motivos de 
Natal, bom bacalhau com couves e doces, 
uma sala iluminada e enobrecida de mag-
níficas pinturas. 

No palco, representaram o presépio 
vivo. A mãe a fazer de Maria, os mais 
velhos vestidos de anjo e a mais pequenina 
de menino Jesus.

Na Capela, na Missa da meia-noite, 
sentada ao lado do Altar, apresentou-se 
outra vez como imagem vivente de Nossa 
Senhora, com o seu menino ao colo e o 
Gabriel aparando-os, em vez do pai, no 
lugar de São José. Os outros filhos rodea-
vam estas figuras principais, vestidos de
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NATAL DO SENHOR — Neste ano, o Natal de Jesus foi preparado 
e celebrado com uma saída espiritual e principalmente as Eucaristias pró-
prias desta solenidade. Antes, os Rapazes tiveram a oportunidade de ir de 
viagem até ao Santuário de Fátima para se confessarem e serem escuta-
dos por dois sacerdotes, durante o dia 20 de Dezembro, quarta-feira, na 
Capela da Reconciliação. Ainda participaram na Missa das 12.30 horas, 
na Capelinha das Aparições, em que concelebrou o nosso Padre Manuel 
com o Padre Luciano Cristino. Chegámos à nossa Casa, depois das 18 
horas, mais contentes!

Entretanto, fizemos o nosso lindo presépio no pequeno átrio dos anti-
gos balneários, por baixo do nosso refeitório, anunciado por uma estrela 
luminosa; fomos buscar musgo aos nossos montes e depois colocámos 
pequenas imagens (pastores, magos, etc.) à volta de uma gruta (um 
tronco), onde ficaram bem as imagens de Maria, José e o Menino Jesus! 
Também foi enfeitada a nossa sala de jantar com motivos de Natal.

No dia 24 de Dezembro, participámos na Eucaristia do IV Domingo 
de Advento, pelas 10 horas; e, pelas 23 horas, na Missa da noite de Natal; 
à meia-noite, fez de menino o Erikson, ao som de cânticos natalícios e de 
um sininho. A Missa do dia de Natal foi às 10 horas e o António da Costa 
foi o menino… Na assembleia, encontravam-se amigos nossos.

A ceia de Natal foi um momento de alegria da nossa Comunidade, 
com batatas, bacalhau, couves, azeite (do nosso) e arroz doce. A senhora 
D. Nazaré fez um bom saco de prendas para cada Rapaz e todos gostaram 
muito. O Natal de 2017 foi simples e bonito para nós, nesta primeira Casa 
do Gaiato, da Obra da Rua. A todos os nossos amigos e amigas, bom ano 
novo, com paz e saúde!

78 ANOS DA NOSSA CASA — Em 7 de Janeiro de 1940, o nosso 
querido Pai Américo fundou esta Casa do Gaiato, a casa-mãe da Obra da 
Rua, chamada no princípio Casa de Repouso do Gaiato Pobre, ao aco-
lher os 3 primeiros Rapazes e depois de ter comprado em 1939 a quinta 
de S. Braz, onde vivemos, por 40 mil escudos, com muitas dificulda-
des, mas as necessidades eram muitas. É um dia de festa, em que vamos 
celebrar a Eucaristia, lembrando todos os Rapazes, Padre, senhoras, 
amigos e amigas que estão ligados a esta Comunidade. Cantemos, pois, 
os parabéns!

AGROPECUÁRIA — A chuva voltou nos dias de Natal. Antes, 
colhemos um campo de espigas de milho na terra nova; e foram reco-
lhidas por baixo do celeiro, para serem desfolhadas e descaroladas. Na 
nossa horta, temos couve troncha e nabos. Concluímos a safra das azeito-
nas, apanhadas nas oliveiras da encosta junto à rotunda Pai Américo e no 
olival da mina, o que deu ainda mais 16 sacos. A 26 de Dezembro, foram 
levados a um lagar em Oliveira do Hospital. Neste ano agrícola, mesmo 
com a seca, houve uma excelente produção! Começou-se a poda das 
videiras e a apanha da lenha. Vários frangos e um porco estão em jeito 
de… Limpámos as capoeiras e currais dos animais. Tirámos as folhas dos 
jardins, para estrume, e assim ficaram mais bonitos!  q

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

VISITAS — Na ante-véspera de Natal tivemos cá um grupo 
da catequese de Gondomar que veio visitar a nossa Casa. Passa-
ram pela casa-mãe, pela capela, bar, oficinas e piscina. No final foram 
ver o nosso Museu, onde conheceram a vida de Pai Américo e a his-
tória da nossa Obra. Também nesse dia esteve presente um grupo 
de catequese de Galegos. Agradecemos a todos as ofertas que nos 
fizeram.

ANO NOVO — Alguns dos nossos Rapazes foram passar uns dias 
com os seus familiares nos dias do Ano Novo. Os que não foram fica-
ram com a responsabilidade de cuidar da Casa nas tarefas diárias, feste-
jando a passagem de ano no refeitório e no bar. Não faltaram os doces da 
época à nossa mesa, uns confeccionados pelos nossos cozinheiros e outros 
oferecidos pelos nossos amigos.

OFERTAS — Uma vez que recebemos ofertas de muitos amigos da 
nossa Obra nesta quadra de Natal e de Ano Novo, queremos-lhes agrade-
cer os gestos de amizade que as suas ofertas significam, e desejar a todos 
um Bom Ano de 2018.  q

PAÇO  DE  SOUSA Vicente António

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

CANTAR AS JANEIRAS — 
Tal como em anos anteriores, o 
gabinete cultural do Município de 
Penafiel vai organizar o já carismá-
tico festival de “Cantares de Janei-
ras”. O evento realiza-se no dia 07 
de Janeiro de 2018, um Domingo 
cheio de música, no Pavilhão de 
Feiras e Exposições de Penafiel. 
Tem início a partir das 14h00 e a 
nossa Tuna Musical lá estará com 
o propósito de todos alegrar com o 
seu reportório e quem sabe, melho-
rar na pontuação. Vem apoiar-nos e 
divertir-te com a família Gaiata.

CONVÍVIO COM OS DOEN-
TES DO CALVÁRIO — Igual-
mente em Janeiro, no dia 14 e da 
parte da tarde, estaremos também 
com a Tuna Musical no Calvá-
rio em Beire — Paredes, para nós 
também um importante convívio 
de partilha e fraternidade com os 
nossos irmãos que tanto necessi-

tam. Se poderes ir, não esqueças de 
levar “aquele bolinho” para confra-
ternizar com os utentes locais, que 
eles tanto adoram.

Marca, se faz favor, na tua 
agenda estes dois eventos e deseja-
mos a continuação de Boas Festas 
para todos e um Novo Ano muito 
próspero.

JANTAR DE NATAL — Uma 
vez mais a AAGFN realizou o 
seu jantar de Natal, que teve lugar 
numa casa particular de amigos 
nas proximidades do C. Paroquial 
de Irivo — Penafiel, a curta dis-
tância de Paço de Sousa. Ao con-
vite que fizemos ainda a tempo na 
nossa página de Facebook “Nova 
Associação Gaiatos”, comparece-
ram trinta pessoas, antigos Gaiatos, 
seus familiares e alguns amigos, 
que nesta ocasião festiva da Nati-
vidade de Jesus ao Mundo, fazem 
sempre por se encontrar e partilhar 

momentos alegres de fraternidade.
O encontro iniciou-se com a 

componente culinária, onde o prato 
do bacalhau é rei incontestado e foi 
muito bem servido e ao agrado de 
todos. Já de barrigas fartas, seguiu-
-se a actuação da Tuna Musical e o 
nosso “presépio humano” ganhava 
formas animadas com as canções 
e tocatas que sempre gostamos de 
escutar.  Logo em seguida teve 
lugar o momento sempre esperado 
de “galhofa” com a atribuição de 
prendas “trocadas” e sorteadas ao 
acaso, sob a jurisdição de Maurício 
e C.ª L.da que dizem ter credibili-
dade para a uns sair uma garrafita 
ou doçaria apetitosa e a outros uma 
pasta de dentes, paninhos do pó ou 
coturnos. Risota por toda a sala. É 
sempre assim e não há volta a dar!

Para finalizar, houve tempo para 
uma abordagem ao projecto cul-
tural literário que temos vindo a 
anunciar ao longo de 2017 e que irá 
acontecer já no primeiro trimestre 
de 2018, o lançamento do primeiro 
livro pela Associação, que nunca se 
havia concretizado anteriormente.

Esclareceu-se que será um livro 
com poemas e narrativas de “Reta-
lhos de Vida” dos antigos Gaiatos 
de Paço de Sousa que queiram 
aderir. Alguns trabalhos já nos 
chegaram e o convite assim como 
a recepção dos que faltam man-
ter-se-á até finais de Fevereiro. Se 
queres que o teu testemunho lite-
rário saia já neste primeiro lança-
mento, envia o teu trabalho pelo 
endereço electrónico: 1livroanti-
gosgaiatos.psousa@gmail.com ou 
entrega num envelope fechado na 
sede da Associação (Edifício CTT 
de Paço de Sousa) ao presidente 
Miguel. Findo o evento, chegaram 
as despedidas e os desejos de Boas 
Festas com abraços e beijos.  q

BEIRE — O sorriso do nosso Natal Um admirador

A luz que me veio d’aquele sorriso… 
— Naquele dia registei um sorriso espe-
cial da Ermelinda. Ela é uma das nos-
sas doentes mais problemáticas. E tam-
bém emblemáticas. Quando ainda podia 
estar na sua casinha, sempre a víamos à 
janela como os olhos da testemunha… 
A dar recado de tudo e a todos. Sem-
pre a arrastar-se com dificuldade e, por 
tudo e por nada, fazer uma gritaria que 
até acorda a vizinhança. Com uma lin-
guagem bem pior que o deus-me-livre. 
Porque o peso dos anos e o agravamento 
da doença aconselharam o pavilhão das 
senhoras, ela passou lá para cima. Mas, 
agarrada a um andarilho ou pelo braço de 
alguém que tenha paciência para a aturar 
(às vezes, não há amor que chegue…), 
sempre que pode, a Ermelinda gosta 
de estar, cá em baixo, a ver passar e a 
meter conversa. Naquele banco de pedra, 
ao correr do rés-do-chão dos pavilhões. 
Onde figuram aqueles azulejos com que 
P.e Baptista quis lembrar o lugar sagrado 
que aquela casa é. 

Guardei o registo. Hoje, porque é 
Natal, dei comigo a ver sorrisos espe-
ciais em muitas caras. Nos doentes, 
rapazes, voluntários/as, assalariados/
as. Mesmos naqueles/as em que um sor-
riso é bem mais raro do que uma árvore 

naqueles duros, secos e estéreis montes 
do alto do nosso Gerês — cuja sala de 
vistas de Portugal mora aos seus pés… 
Eis o registo gostoso daquele dia que as 
minhas memórias do coração ainda guar-
dam:

O “deus-do bem” e o “deus do mal”… 
— O sol estava ainda a espreguiçar-se 
sobre a mata / carvalheira que acolhe o 
Calvário — a nossa Aldeia dos Doentes. 
Sonhada a partir do Evangelho e reali-
zada para ser de doentes, para doentes, 
pelos doentes. Um sonho (o último!) de 
Pai Américo. E uma revelação progres-
siva, timonada por P.e Baptista, ao longo 
de uns já 60 anos. Uma revelação em que 
Deus Se nos vem mostrando presente 
nas chagas sociais que Ele quer ver tra-
tadas, bem acolhidas. Como quem pisa 
terra santa, em que é preciso descalçar as 
sandálias. Chagas não mais ignoradas e/
ou escondidas — como tantos ainda ten-
tam fazer. Só porque são a vergonha da 
nossa cara e dor do coração de muitos.

Porque o “deus do bem” e o “deus do 
mal” (qual trigo e joio, Mt 13, 36-43) 
sempre habitam a mesma terra, volta e 
meia parece que o “deus do bem” está 
a dormir na barca enquanto os ventos 
contrários sopram forte e feio… (Mc 4, 
35-41). Mas, na certeza de que isto aqui 

é uma obra humana de sabor divino, 
nunca falta, entre voluntários e assala-
riados, quem não pare de remar rumo a 
porto seguro. Alicerçados na mesma Fé 
e mesma Esperança que alimenta essa 
Força do Espírito de Deus que impe-
liu Jesus a deixar a comodidade da sua 
terra e a partir em busca do Baptismo 
de João (Mc 1, 7-11). A preparar-se para 
que sobre Ele descesse o mesmo Espírito 
Santo a revelar-Lhe o tu és o meu filho 
predilecto. Porque estás disposto a aliviar 
a dor dos que sofrem, saciar a fome dos 
que agonizam por falta de alimento con-
digno, disposto a romper com os grilhões 
que roubam a liberdade dos oprimidos 
pelo poder — religioso e/ou político.

Um sorriso de festa que se espraia… 
— P.e Telmo tinha estado fora por bastante 
tempo. Ambos temos por hábito saudar 
nominalmente a cada um — se possí-
vel com um toquezinho personalizado. 
Naquela manhã, acabávamos de che-
gar ao Calvário para ajudar no pequeno 
almoço. Porque o dia se adivinha ameno 
e bonito, a Ermelinda já está no seu posto 
de vigia. Para, depois de pequenalmoçar, 
arrastar-se até ao sol, que já desce pela 
rampa dos pavilhões. Ao ver o carro e, 
já a sair de dentro dele, vê o P.e Telmo, a 
Ermelinda sente o coração a vestir-se-lhe 

de festa. Embandeira em arco: — Olh’ó 
xinhor Pe Telmo!… Hoje tá solinho!… 
Eu tomei banho. Estou bonita, oh!… 
Toda orgulhosa de si, mostra um colar 
que lhe cai sobre o peito.

Sinto-me apanhado pela magia deste 
momento. Partilho com P.e Telmo. Fico-
-me a ruminar. Como é que uma doente 
tão envinagrada, carregando tantos atro-
fiamentos — físicos e mentais, capaz de 
infernizar a sério todo o ambiente em que 
se move, esconde em si tanta beleza, tanto 
coração, tanta proximidade e tanta ale-
gria que se espirra assim desta maneira?!

O segredo de um Natal assim… — 
Com+TEMPLO estas caras. Tento deci-
frar estes olhares que brilham de alegrias 
renovadas. Ouço a cada um/a. Penso adi-
vinhar o que me querem dizer. Porque 
pude testemunhar a doação sorridente 
das voluntárias/os e assalariadas/os que 
se uniram para que nada faltasse nem 
aos rapazes nem aos doentes. Vi os que 
vieram de propósito de longe para estar 
connosco na mesa dessa Noite Santa. 
Fazer família para os sem família. De 
todo o lado sai o mesmo foi muito bonito! 
Falam d’o todos juntos; d’a comida boa; 
d’os doces; d’as prendas. E, sobretudo, 
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a floresta e o ambiente como prio-
ridades nacionais e globais; pois, 
o dito progresso continua a pro-
duzir degradação humana, social 
e ambiental, conforme alertou o 
Pastor universal da Igreja. 

Ao termo laico solidariedade, 
preferimos a verdadeira caridade 
e a justiça, como sinais de parti-
lha e comunhão de bens para a 
dignidade humana. A paróquia 
de Valongo articulou com a nossa 
comunidade a entrega de mobi-
liário e electrodomésticos para a 
sofrida Oliveira do Hospital. Do 
amanho destes campos, porque há 
aí rebanhos famintos, como tam-
bém em Pedrógão Grande, cen-
tenas de fardos de palha de aveia 
são uma pequenina ajuda do suor 
do rosto desta família que nessas 
comunidades é acolhida tão bem, 
em especial na Ceia do Senhor. 

Entre nós, depois de 5 anos 
de Colónias de Campo, em que 
beneficiaram cerca de mil garo-

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

tos pobres, há 78 anos que Pai 
Américo começou por acolher 
3 filhos de forma estável, entre 
a multidão de rapazes das ruas, 
nesse tempo de guerra e miséria. 

No nosso tempo, digital e tam-
bém de múltiplas guerras, por 
fanatismo e ganância, parece-nos 
pertinente uma reflexão séria e 
profunda sobre as leis e valores no 
tocante aos frágeis (em especial 
crianças, velhinhos e enfermos) 
e à família, para se atinar com 
caminhos de promoção da pes-
soa humana desde a concepção 
ao ocaso da vida. Para os cristãos, 
Deus ensina-nos a amar os débeis 
e os pequenos, os tesouros huma-
nos, da linhagem de Jesus do pre-
sépio de Belém e de Nazaré. Que 
fazer diante de certas situações 
em que devia haver o seu protago-
nismo e justiça social? É evidente 
que tem havido desenvolvimento 
no acesso aos cuidados de saúde e 
à escolaridade da população por-
tuguesa; porém, é preciso investir 
mais e melhor no serviço estatal 

de saúde e no ensino técnico (pre-
cocemente). 

Há periferias com que também 
nos confrontamos, em especial 
pais e rebentos fragilizados, pela 
desarticulação familiar, preca-
riedade laboral e dificuldades de 
legalização, sem direitos básicos 
nenhuns. Na sua pobreza mate-
rial, mas riqueza dos filhos, não 
querem perder os frutos tenros 
das suas entranhas. Num bairro 
problemático, o Maurício mais 
uma vez saltou de contente, arre-
galando os olhitos, quando chegou 
outro avio de papa; contudo, estes 
encontros amigos não suprem a 
satisfação dos seus direitos bási-
cos, pois a sua mãe não tem um lar 
minimamente seguro nem nada 
para criar o menino. Uma mulher 
(africana), do tempo da guerra no 
Ultramar e mãe de Rapaz nosso, 
doente e aflita, pediu ajuda para 
se legalizar; mas, é como a pes-
cadinha de rabo na boca, pois 
não trabalha e não desconta… 
Com um emprego precário, o pai 
do Trancolino anda preocupado 
com uma dívida ao serviço oficial 
respectivo e clamou também por 
auxílio. Em zona dita perigosa, 
a mãe do Barrigana ficou sem 
rendimento social, mas as condi-
ções de habitabilidade e sustento 
da prole são mesmo parcas; e 
disse-nos, enregelados: — Preci-
samos de mantas… Depois, num 
tiro de madrugada, urgiu correr e 
acompanhar ao SEF uma mãe de 
3 rebentos; estando já dois com 

AGARRADOS ÀS COISAS DESTE MUNDO — Quando, na 
véspera de Natal, fomos visitar uma das pessoas que acompanhamos, 
ficamos na dúvida sobre se lhe deveríamos levar, ou não, algo de mate-
rial do tipo bolo rei, ou outras coisas próprias da época, sendo que 
a pessoa em causa tem mais do que o suficiente para adquirir essas 
coisas. Desta vez não levamos nada a não ser a nossa visita. Deus nos 
perdoe se fizemos mal, mas quisemos que desta vez fosse mesmo só a 
visita, sem nenhum adereço. Não somos juízes em causa própria para 
dizermos se a pessoa em causa apreciou, ou não essa visita. Por isso, 
aqui fica, também sem mais palavras, o registo da ocorrência.

Isto vem a propósito de uma faceta da época que atravessamos e 
que precisamos de contrariar. Estamos a falar do facto da singeleza e 
da celebração da Vida que caracterizam o Presépio estarem a ser quase 
completamente submersos pela onda dos presentes de Natal vistos no 
que neles é material e que, por isso, acabará por morrer, e por votos de 
Ano Novo onde, também, o que predomina são desejos deste género.

No calendário litúrgico o dia em que escrevemos esta crónica é a 
data em que se celebra S. João, o apóstolo e o evangelista. Foi ele que, 
melhor do que os outros apóstolos, se deu conta da Divindade de Jesus, 
do que n’Ele estava bem para além do corpo que quis ter para estar 
com os humanos. Os outros três evangelistas ocuparam-se mais do 
que Cristo cumpriu na carne em que andou pelo mundo nessa altura. O 
Evangelho do dia de hoje (João 20, 2-8) fala do episódio em que Maria 
Madalena foi dizer a Simão Pedro que o corpo de Jesus não estava no 
sepulcro. Fala, também, de como esse e o outro discípulo que tinha ido 
com Simão Pedro acreditaram no que Jesus era para além desse corpo 
que tinha desaparecido.    

Que todos nós, no novo ano que aí vem e nos mais que possam 
vir a seguir, sejamos capazes de cuidar adequadamente da condição 
material que temos neste mundo, mas sem que isto nos tolde a visão 
e a acção, impedindo-nos de vermos o que está para lá da caducidade 
dessa condição e de agirmos em ordem à Vida Eterna! 

Os nossos contactos (só para assuntos da Conferência e não para 
assuntos da Administração do Jornal):

Conferência de Paço de Sousa
A/C Jornal O Gaiato
4560-373 Paço de Sousa
Telem. 965464058 • E-mail: carvalho.mendes@sapo.pt
O nosso NIB: 004513424003543534043  q

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

Natal

NÃO me lembro de ter visto 
os rapazes tão metidos na 

azáfama do Natal. Ou porque 
as férias eram curtas ou porque 
não tínhamos ensaiado nada, a 
verdade é que os rapazes se agar-
raram todos a preparar o espectá-
culo, a enfeitar a Casa e a prepa-
rar as refeições. A parte séria do 
espectáculo esteve a meu cargo: 
a ensaiar cinco deles que nos 
mostraram a história do presépio, 
declamando pausadamente, do 
princípio ao fim, e os seus melho-
res autores artísticos através dos 
tempos. 

De viva voz, dizendo as pala-
vras, sílaba-a-sílaba, os rapa-
zes tomaram consciência da sua 
capacidade de falar em público; 
e os outros, ouvindo-os, também 
aprenderam. O fundo da história 
tinha as figuras vivas do presépio 
de que falamos no Património 
dos Pobres. Os rapazes dança-
ram, riram e fizeram rir, numa 
comédia interessantíssima, diver-
tindo-se em inocentes e francas 
gargalhadas, apresentando-se 
como bons actores e artistas —
tomando consciência das suas 
próprias capacidades. Foi uma 
noite de Natal vivida— a sério 
— no salão de festas, na sala de 
jantar e na Capela.

A distribuição das prendas, já 
de madrugada, foi, como é natu-

ral para eles, um dos melhores 
momentos. Alguns, meteram 
logo a mão aos sacos, levantando 
as lembranças à altura dos olhos, 
para se deleitarem na sua mira-
gem e mostrar aos outros, num 
gozo inocente, feliz e competi-
tivo.

Actividades várias

NUNCA como este ano, tive-
mos tantas e tão boas cou-

ves. 
Ali por fins de Setembro, pedi-

mos às senhoras que nos dão 
alface todo o ano, que encomen-
dassem, para nós, doze paletes de 
plantas de couve de cortar, tron-
chudas e brócolos.

As senhoras mandaram-nas 
vir por um preço mais baixo, por 
serem clientes fortes, e depois 
ofereceram-no-las. As duas irmãs 
pagaram do seu bolso as referi-
das plantinhas. A terra é macia e 
consumiu uma grande camada de 
estrume. Não levaram adubo quí-
mico nenhum, mas só o natural, e 
a hortaliça cresceu e está linda e 
tenrinha que é uma delícia.

O nosso pomar há tempos que 
luta com uma doença chamada 
lagarta mineira a qual devora as 
folhas e seca os ramos, dando aos 
citrinos um aspecto desolador e 
é mesmo capaz de os matar. O 
combate a esta doença tem sido 
feito sem qualquer insecticida, 

mas manualmente, podando os 
ramos secos e retirando-os para 
longe das árvores.

É uma ação que diverte os 
rapazes e lhe transmite instintiva-
mente noções de equilíbrio eco-
lógico. Os ramos podados serão 
imediatamente removidos de ao 
pé das árvores para não continua-
rem a contaminação.

Há um ano e meio nasceram 
muitos bacorinhos que agora se 
transformaram em porcos enor-
mes. Os alimentos que os nutrem 
são naturais e uma grande quanti-
dade é produzida na nossa quinta, 
como várias ervas, beterraba, 
abóbora, couve, nabos e cenou-
ras; e outra que vem do Jumbo 
o qual diariamente nos oferece 
o que retira das bancas: frutas, 
hortaliças, pão, etc.. Alguma que 
ainda esteja boa, escolhemo-
-la para nós e para darmos aos 
pobres, a outra menos boa é para 
os animais e a estragada vai para 
a estrumeira.

A carne produzida em nossa 
Casa, é por isso, biológica tanto 
as galinhas como os ovos, patos, 
porcos e vacas, que se alimentam 
com uma ração que lhes é natu-
ral.

A abundância de carne por-
cina levou-nos a fazer enchidos 
e a curar várias carnes no nosso 
fumeiro. Esta tarefa traz mais 
experiência aos rapazes que 
aprendem a aproveitar tudo o que 
o porco tem, até as próprias tri-
pas, que eles sabem lavar e man-
ter em boas condições.  q

SETÚBAL Padre Acílio

documentação em ordem, a prazo, 
devido à sua patologia — malfor-
mação crâneo-encefálica congé-
nita, fez-se bom caminho na tra-
mitação por razões humanitárias. 
Um rapaz, que por cá gostava de 
estar, mas teve de ir para outra 
paragem, precisou mais uma vez 
de cuidados médicos no Pediá-
trico e foi necessário acompanhá-
-lo, sendo logo bem atendido.

Se nos fosse dado sugerir leis, 
quando é que as mães desta 
Pá(má)tria, que desejam dar à luz 
e com filhos (em necessidade), 
têm um rendimento e acompa-
nhamento capazes de criarem os 
seus tesouros?... Mais e lindos 
meninos e meninas (de Jesus) 
veriam as estrelas e a Estrela!

O Padre Américo foi um pastor 
que viu bem in loco e fez muito 
por tantos presépios sujos e man-
jedouras repelentes. Meditemos, 
agora, num naco de palavras 
interpeladoras da sua missão pro-
fética, noutro tempo (24-V-1952) e 
regime, cuja pertinência dão que 

pensar: Família que somos, aonde 
o Pai come à mesa e reparte com 
os seus filhos, não nos parece 
avisada nem necessária a juris-
dição da Assistência. Esta tem 
de se exercer, sim, mas doutra 
maneira e por razões mais altas 
do que os simples subsídios. Para 
isso estou aqui. Para isso venho 
hoje a esta coluna chamar pelos 
Homens de boa vontade, que me 
ajudem a sair da encruzilhada, 
com um corpo de doutrina nova. 
Onze anos de vida dão a matéria. 
Odres novos, que o vinho é novo. 
É tão espumante a nossa acção, 
que a antiga lei não nos com-
porta. Poderá alguém tomar-nos 
por indisciplinados, mas isso é 
outro equívoco. 

O Evangelho, a Boa Nova de 
Jesus, não passa e afirma perene-
mente os valores do ser humano; 
daí que Pai Américo tenha afir-
mado, com profunda convicção e 
fruto da sua acção: Tudo quanto 
seja regresso a Nazaré, é pro-
gresso social cristão.  q

d’a Missa. Com música e elas 
a cantar… Não sabem dizer de 
música nem de ritmos e instru-
mentais africanos; nem quem 
são elas. As Irmãs Francisca-
nas Hospitaleiras, do Convento 
de N.a Sra. das Graças — aqui 
de Bairros, nossas vizinhas. Elas 
que, em cada domingo, à porta 
da Capela, com os nossos rapa-
zes, se deixam tocar, beijar, ser 

próximas. Sobem, depois, aos 
pavilhões e tentam Saber-Estar 
Com cada um/a. À sua medida 
— a medida de Jesus, ali cru-
cificado. Uma Grande Bênção 
que o Céu põe ao nosso alcance, 
para sermos instrutores / re+-
criadores uns dos outros. Coisas 
que só o Amor revelado numa 
manjedoura é capaz de PRO+-
vocar…  q
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BENGUELA Padre Manuel António

É Natal!
ESTAMOS a celebrar a Festa 

do Natal. A Família da Casa 
do Gaiato, com todos os seus 
filhos, exulta de alegria. O amor 
dos seus benfeitores manifestou-
-se, dum modo admirável, através 
dos seus donativos. Estes filhos 
gaiatos muito queridos tiveram 
o necessário para viver o Natal 
feliz. De igual modo, os dons 
que foram oferecidos também 
foram partilhados com as famí-
lias pobres, comprometidas com 
a vida da nossa Casa do Gaiato. 
Lembramos, dum modo espe-
cial, o carinho manifestado por 
alguns empresários que partilha-
ram generosamente os seus bens. 
Deste modo, a nossa Casa do 
Gaiato de Benguela está presente 
nos corações cheios de amor. É, 
sem dúvida, uma das condições 
para a sua sobrevivência. A Festa 
do Natal tem um calor e um sinal 
especial em todo o mundo cristão. 
Tradicionalmente sabemos que 
é uma Festa de paz e de amor. 
A sua mensagem deve chegar a 
todos os corações adultos para 
que busquem, antes de tudo, os 
mais pobres. Os que têm menos 
posses, os que mais sofrem, os 
que vivem em situações de injus-
tiça, os mais abandonados, devem 
ser os primeiros a receber o nosso 
gesto de amor. Deste modo, a 
Festa do Natal ajudar-nos-á a sair 
do nosso egoísmo, mudando as 
nossas atitudes, com respeito aos 
nossos irmãos mais necessitados. 
Este projecto alcançará cumpri-
mento perfeito com o nascimento 
de Jesus em nossos corações, em 
nossas vidas. A Festa do Natal é 
a Festa do nascimento humano 
de Jesus. Ele vem como liberta-
dor da humanidade. Deste modo, 
a vida humana deve ser animada 
pela fraternidade. Façamos tudo o 
que estiver ao nosso alcance para 
vivermos como irmãos, tendo em 
consideração prioritária os mais 
pobres, os mais necessitados, os 
filhos abandonados. Que as nossas 
vidas sejam um anúncio do amor 
de misericórdia de Deus, mani-

MAIS um Natal na nossa Aldeia dos Doentes. Logo na véspera, 
veio, como costume, a Dra. Marisa e seu marido Paulo. Com 

eles vieram a D. Leopoldina e seu irmão Alcino, bons amigos do 
senhor Padre Baptista. Como sempre, trouxeram almoço e prendas 
para os nossos rapazes, não faltaram as fotos. Todos quiseram falar 
com o nosso Padre Baptista — ainda ausente por um processo injusto 
e doloroso. Gratos pelo grande alegria que deram aos nossos rapazes.

À noite foi a ceia no nosso salão: lareira acesa, mesas impecá-
veis, sobremesas de pasmar, noite de alegria. Cantámos os parabéns ao 
nosso Deus-Menino.

Presentes para nos servirem, as senhoras D. Lúcia e D. Luísa. Dei-
xaram a suas famílias para estarem connosco.

Dia de Natal do Senhor — presente na santa Missa. Connosco 
as Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição que nos 
ajudaram a louvar com cânticos e alegria.

No fim, o menino-Jesus saiu das palhinhas para lhe darmos um 
beijinho. Muito baixinho ele falou que fica connosco…  q

SINAIS Padre Telmo

Continuação  da  página  1

anjos, andando de um lado para 
o outro, como se voassem à volta 
do presépio vivo. Desta forma a 
proximidade do Deus-Menino, 
tornou-se mais notada e o Evan-
gelho mais ardente.

Francisco de Assis fez um pre-
sépio vivo no século XIII. A his-
tória não nos diz se pôs ou não 
gente na gruta, alguma família 
pobre com os seus filhos, mas 
que apenas colocou um jumento 
e uma vaca.

Abundância de meninos aban-
donados, sem ninguém que oiça 
o chamamento Divino para os 
amparar, é tal que poderíamos 
fazer milhares de presépios em 
todas as igrejas e gritarmos como 
profetas loucos em praças, em 
casas de espectáculos, nos hotéis 

PATRIMÓNIO  DOS  POBRES Padre Acílio

e nas igrejas: Vinde adorar o 
menino. Vinde aprender com 
ele a vitória da pobreza, vinde 
dar as vossas vidas e receber 
assim, a Recompensa Eterna!

O Senhor Bispo, associou-se à 
nossa ceia com dois sacerdotes 
que o acompanhavam como pas-
tor e guia. Deixou o seu rebanho 
para jantar connosco e com os 
pobres, em apreço manifestado à 
maneira do Papa Francisco.

Também para o Prelado foi 
uma surpresa encontrar à sua 
beira seis crianças e uma pobre 
mãe com o filho mais velho a dar 
colo à mais pequenina, enquanto 
a mãe mudava o outro a seguir.

Na Missa da meia-noite, 
quando chegou a altura de dar-
mos e recebermos a paz de uns 
aos outros, fui beijar a heroína 
mãe e notei que o menino acari-

nhado ao seu colo cheirava mal. 
A criança estava toda borradinha. 
O filho mais velho que ajuda 
a mãe a repartir carinho pelos 
irmãos, agarrava ao colo a irmã-
zinha mais nova e, com ela nos 
seus braços, veio dá-la a beijar à 
assembleia. 

Diz a Bíblia que Deus criou o 
homem à sua imagem e seme-
lhança. Naquele bebé todos bei-
jamos e sentimos afagar o Deus-
-menino.

Que Evangélico seria se em 
todas as paróquias e comunida-
des eucarísticas encontrassem 
uma família pobre e lhe beijas-
sem filhos!

 Parece que esta foi a pregação 
de Jesus de que o mundo tanto 
precisa, que é remissão dos peca-
dos e Luz para todos os povos!  q

Página da OBRA DA RUA na internet

Em www.obradarua.pt, os nossos Leitores podem encon-
trar todo o conteúdo do nosso Jornal, depois de se inscreve-
rem como assinantes. Tal como na edição em papel, não tem 
preço a assinatura da edição digital.

Na nossa página, podem ser consultados todos os jornais 
publicados desde o primeiro número em formato PDF.  q

DOUTRINA Pai Américo

ONTEM, de manhãzinha, apareceu à nossa porta uma rapariga, 
 regente de um porto de Ensino, a contar de como acolhera uma 

criança dos caminhos e que actualmente não pode continuar a guar-
dá-la, sim, mas que deseja protegê-la; e oferece-se para dar enxoval, 
mensalidade, tudo quando eu quisesse. Não disse da sua pobreza, 
repartida por uma pessoa de família que consigo vive. Não disse nada 
do seu heroísmo.

Quer amar a criança até ao fim: «Eu tomo conta depois».
Subimos ao refeitório. O «Elvas» trouxe café. Fizemos uma refei-

ção deliciosa e justámos o dia da entrada do pequenino.
Se ele existe uma Obra que oferece ao pequenino transviado a 

oportunidade de se achar e às almas doídas a facilidade de os colo-
car; se o ajuste de qualquer dos casos é feito numa deliciosa refeição 
ser vida por deliciosa criança, feita por cozinheiros sem barba; se os 
requerimentos e os atestados e as certidões e os dinheiros, tudo fica de 
fora da porta para dar lugar unicamente à criança que vem para aquilo 
que é seu; … se já existe uma Obra assim, como esta da Casa do Gaiato 
— são duas. Quem dera mais

Do livro Notas da Quinzena, p 42.

Quem dera mais!

festado na Festa do Natal. O Sal-
vador chegou! Vamos acolhê-lO! 
Vamos abrir-Lhe o nosso coração 
para que Ele nasça em cada um 
de nós! Deste modo, haverá uma 
humanidade nova de coração ver-
dadeiramente fraterno. 

Os mais pequeninos sentiram 
o carinho especial com a oferta 
de lembranças dalgumas pessoas 
muito amigas. É, sem dúvida, um 
momento feliz das suas vidas. 
Sentem-se amados como os filhos 
que vivem com seus pais de quem 
recebem todo o amor que os ajuda 
a crescer. Esta situação feliz torna 
o nosso coração mais sensível ao 
modo como são tratadas tantas 
crianças que vivem no abandono. 
Nestes dias, os pedidos para o 
acolhimento de novos filhos são 
muito abundantes. Não tem sido 
possível recebê-los, por falta de 
lugares que continuam ocupa-
dos por rapazes que já deviam 
estar nos seus empregos, como já 
temos referido. É, sem dúvida, o 
problema que mais nos aflige, no 
momento presente. Esperamos 
encontrar a solução condigna 
para esta situação, ao começar 

o novo ano. Quem nos dera! O 
Abrigo dos Pequeninos, Institui-
ção Social que acolhe as crianças 
abandonadas com menos de seis 
anos, já nos bateu à porta para 
recebermos alguns filhos que 
chegaram à idade limite. Vamos 
fazer tudo o que pudermos.

O ano lectivo de 2017 chegou 
ao fim. O aproveitamento não 
foi positivo na sua totalidade. 
Alguns filhos, como acontece nas 
famílias normais, perderam o seu 
tempo. Contudo, os resultados, 
na sua generalidade, são ani-
madores. Vamos continuar com 
perseverança. O problema social 
dos filhos abandonados continua 
muito vivo. Há dias, foram-me 
apresentados alguns que tinham 
a sua morada nas ruas da cidade. 
Não tinham acolhimento familiar 
nem frequentavam a escola. Uma 
autêntica desgraça social! Vamos 
preparar as condições para prestar 
a nossa ajuda. Chegámos ao fim 
do dia da celebração da Festa do 
Natal. O coração da nossa Casa 
do Gaiato de Benguela é animado 
pelo Amor do Filho de Deus, cujo 
nascimento celebramos neste Dia 
de Natal. Com a ajuda do cora-
ção amoroso de cada um de vós 
vamos continuar a nossa missão. 
Recebei um beijinho dos filhos 
mais pequeninos da nossa e vossa 
Casa do Gaiato de Benguela.  q

ENTRAMOS num novo ano. Há 78 anos, Pai Américo entrava com 
três pequeninos mendigos das ruas de Coimbra numa casa muito 

pobre, que comprara sem nome, sem influência, sem prestígio, sem 
dinheiro. Podemos imaginar o seu contentamento ao dar uma pátria 
àqueles três pequenos sem eira nem beira, e, em esperança, também 
às chusmas deles que ele bem conhecia das ruas, dos tugúrios, dos 
caminhos, os quais, onze anos depois, eram já mais de quatrocentos. 
A sua descendência começara a constituir-se nesse dia 7 de Janeiro 
de 1940, uma enorme família que desde esses dias e pelos futuros 
se contará por um número incontável de filhos, gerados na dor e na 
abnegação mas também na alegria de os recuperar das ruas, “o 
lixo”, tidos como perdidos.

Já anos antes e nos que se seguiram, assumiu as necessidades 
dos Pobres e, por isso, foram anos a pedir para eles tudo o que neces-
sitavam: Os construtores de Obras assim não têm medo do dinheiro; 
eles sabem que Jesus o mandou retirar de dentro de um peixe para 
saldar contas com César. Onde quer que seja e onde menos se 
espera, encontra a gente o que precisa.

 Por fim, ao cabo de dezasseis anos, a morte: Só uma coisa falta 
à Obra para ser verdadeiramente grande. É a morte do seu funda-
dor. Parece brincadeira, mas não. É preciso que venha a morte. É 
necessário que eu morra e a Obra passe para as mãos dos continua-
dores… Eu sou a estrela cadente que apareceu na hora e desapare-
cerá na hora. Porém o firmamento fica e o nosso Bom Deus, acenderá 
mais constelações.

É preciso que estas constelações brilhem: Vai, dá o que tens aos 
pobres, segue-me e toparás um tesoiro. Tamanho, que somente depois 
da posse é que a gente acredita nele! Eis do que nós necessitamos.

Padre Júlio

Do que nós necessitamos


