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Insensibilidade
EM 1952, no 13 de Maio em Fátima, Pai  

 Américo foi chamado, na hora da 
homilia, a dirigir a palavra à multidão reu-
nida no Santuário. E anunciou a Boa Nova 
aos pobres, cheia de esperança para os 
caídos numa vida de pobreza involuntária, 
e de alento para os que não sabiam o que 
fazer e como fazer obras eficazes de miseri-
córdia a favor do seu semelhante.

A partir desse momento um forte movi-
mento nasceu, fazendo convergir vontades 
no sentido de dar remédio aos desprovidos 
de casa onde viver, em todas as partes de 
Portugal — o Património dos Pobres. De tal 
modo foi este original, que Pai Américo viu 
nele o Ovo de Colombo posto a descoberto 
para resolver o problema dos pobres sem 
casa, dando-lhes condições de vida dignas, 
adequadas à sua condição.

Até ao seu falecimento, em 1956, promo-
veu, ajudou e incentivou à construção de cen-
tenas de casas em todo o País, dedicando 
grande parte do seu tempo ao Património 
dos Pobres, deslocando-se a várias localida-
des a que o chamavam na hora de entregar 
a chave aos novos habitantes do Património, 
desde que estivesse garantida a simplici-
dade do acto, isento de vaidades que intrin-
secamente se lhe opunham.

Foi no regresso de uma dessas viagens 
que o acidente, que o levou à morte, acon-
teceu.

Tal como o trigo que, lançado à terra, 
morre, e dessa morte nasce muito fruto, assim 
da sua irrompeu um enorme incremento no 
movimento de construção de casas para os 

DA  NOSSA  VIDA
Padre Júlio

pobres. Foram empresas e seus trabalhado-
res, paróquias, câmaras municipais, grupos 
de cidadãos, jornais, a promover a constru-
ção de casas e de bairros delas, tendo como 
animador espiritual e patrono Pai Américo, 
com o seu nome sempre a bailar na mente e 
nas palavras dos que faziam subir as cons-
truções aos milhares.

Com o passar dos anos, o estatuto destas 
casas, que as ligava à responsabilidade das 
paróquias, foi-se adaptando, atendendo às 
conveniências práticas da vida. Umas foram 
vendidas aos seus habitantes, quando anos 
depois melhoraram a sua situação, outras 
mantiveram-se segundo o estatuto inicial.

Chegados aos nossos dias, longe já dos 
tempos apoteóticos da sua construção, pas-
saram a ser vistas pelos poderes públicos 
somente na perspectiva material, sem ter em 
conta a sua história e os seus habitantes.

O resultado foi que também estas casas 
passaram a ser, recentemente, tributadas 
pelo Fisco. Se as que são propriedade de 
particulares são tributadas, não causa qual-
quer surpresa; mas que aquelas que se 
mantêm na linha original o sejam, pelo IMI, 
já causa repugnância a todos aqueles que 
sabem distinguir o justo do injusto, sabendo-
-se que os habitantes destas casas usufruem 
delas sem pagamento de renda. O serviço 
que estas casas prestam aos pobres, que a 
Igreja continua a amparar arcando agora 
com as despesas do IMI, deveria justamente 
disso ser isento. A perda da memória é, tam-
bém agora, uma grande pobreza.

Se nalgumas localidades possam já não 
ser necessárias pela baixa de população 
ou por outras razões, noutros lugares conti-
nuam a ser muito procuradas e a ser solução 
para quem não tem abrigo onde viver.  q

AOS nossos Assinantes e Amigos informamos que desde 
 2016 até ao presente, mais acentuadamente no ano de 

2017, temos conhecimento que muita correspondência que 
nos é dirigida, é extraviada, segundo contacto posterior do 
Remetente. Apesar de, por várias vezes, o comunicarmos aos 
serviços competentes dos CTT, o problema persiste.

Esta situação tem provocado algum desconforto às pes-
soas que nos escrevem e que, não obtendo resposta à sua 
correspondência, ficam alarmadas e preocupadas com o que 
fazer, principalmente quando enviaram um cheque como 
donativo. Para atenuar estas situações, podemos passar uma 
Declaração que servirá para cancelarem o cheque no respec-
tivo Banco, sem qualquer despesa.

Estes extravios, comprovados, ascendem já a várias 
dezenas, pelo que, caso assim desejem, poderão passar a 
optar pelo envio por transferência bancária para NIB 0045 
1342 4003 5524 3039 8, a que lhe corresponde o IBAN com 
o prefixo PT50. Quando a identificação do ofertante não 
fica evidente nos dados com que foi feita a transferência, é 
necessário que nos informem da mesma transferência por 
telefone ou e-mail. Em alternativa, poderão enviar-nos em 
correio Registado.

Apesar de alheios a esta desagradável situação, pedimos 
a V. compreensão.  q

ADMINISTRAÇÃO Os Rapazes da Administração

A constituição e o uso do plural 
abrange maior repercussão quando é 

deslocado da frase para o âmbito da vida 
social, humana e familiar. Nesta ordem 
comunitária há espaço para todos, pão e 
tecto confortável, amor e educação. Este 
determinante possessivo, pertence à sub-
classe de palavras variáveis que exprimem 
a posse em relação às pessoas gramati-
cais. O que é nosso requer uma atitude de 
responsabilidade maior uns pelos outros. 
Aquele que recebeu alguns talentos, deve 
pô-los a render em benefício de todos. As 
primeiras comunidades cristãs reuniam-se 
em família, tinham tudo em comum e não 
ficavam insensíveis ao irmão carenciado.

A família é a célula básica de qualquer 
sociedade. Esta é uma definição simples 
que usualmente se encontra nos manuais 
do saber sistemático. Na realidade, é muito 
mais do que isso. Os conceitos são limita-
dos, as definições são inacabadas. Deixam 
sempre muito em falta. Que os homens 
da cultura científica não se escandalizem. 
Escândalo seria pensar que está tudo dito 
dentro da ciência. A família é o habitat nor-
mal e natural onde se desenvolve, cresce e 
amadurece a vida. A família é tudo! Tudo 
o que a criança necessita para ser feliz. 
Rica ou pobre é a família. E quando ela 
é a “nossa”, sentimo-nos ligados. Atraves-
samos juntos o cabo das tormentas, mas, 
também, juntos usufruímos o tempo da 
bonança.

Há dias, veio o «Inácio» comunicar, 
cheio de alegria, que era o aniversário 
natalício do «Camuto», seus olhos pro-
curavam ver a cor do sambapito, mas seu 
coração, de certeza, pulsava cheio de vida, 
para abraçar o nosso irmão aniversariante. 
O primeiro tem dez anos, o felizardo con-
templado a fazer oito anos. Idades férteis 
para a sementeira de valores humanos, 
morais, éticos, sociais e cristãos que irão 
marcar a diferença quando forem para 
a sua vida autónoma. No meio de tantas 
ocupações e preocupações da vida de uma 
família numerosa, como é a nossa, de hora 
em hora respondendo ao grito de socorro 
deste e daquele — ora na cidade, ora em 
casa, ora na escola, ora nas oficinas —, 
há também o relampejar do milagre do 
alto a acontecer na vida destes pequenos.
Caminhamos a passos largos para a Pás-
coa, na Santa Missa dominical, os rapazes 
já sabem responder às leituras, ao tempo 
litúrgico e às semanas correspondentes, 
sabem dizer que estamos a prepararmo-nos 
para celebrar o Mistério Pascal da Paixão, 
Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. É no 
calor familiar onde se conhece o amor de 
Deus, onde se descobre a vocação e missão 
a realizar. Todo o homem tem uma missão 
a realizar na face da Terra, descobri-la, às 
vezes, leva algum tempo. O rapaz, dentro

Continua  na  página  4

A nossa família

VINDE  VER! Padre Quim

MUITO doente na Casa das Irmãs no Pinheiro Manso, uma 
 senhora, D. Guiomar, que deu tanto carinho e amor às 

crianças sem mãe — na Casa do Gaiato de Paço de Sousa e de 
Malanje, em África.

Em Paço de Sousa começou pelo pão — ensinou a fazer bom 
pão. Uma Mãe dá bom pão aos filhos. Em Malanje foi tudo, desde 
os pés aos cabelos da cabeça. Coração de Mãe é tudo no amar e no 
servir. Pedimos que o Senhor ponha nela o seu carinho.

Mães! Temos falta de Mães…

] ] ]

Foi para nós — padres da Rua — uma grande alegria a vinda 
do nosso Padre Fernando Fontoura.

Irá substituir o nosso Padre José Maria — que recordamos 
com muito amor e saudade. Bem-vindo Padre Fernando.

Continuamos com falta. Se o Senhor te chamar, vem sem con-
dições. «Vinde —, eles largaram as redes e foram».

Temos, no Seminário de Malanje, três gaiatos seminaristas; 
são uma esperança. Esperança só, pois continuamos muito aflitos: 
Padre Acílio, em Setúbal, nestes dias vai ser operado com 88 anos. 
Padre Manuel em Benguela, Angola, com 88 anos. Eu, com 92, 
agora, no Calvário — mas só uma presença.

Expressamos aqui a nossa gratidão ao Senhor Bispo de Bra-
gança, D. José Cordeiro, por nos ter dado o Padre Fernando Fon-
toura. A quem deu, o Senhor Jesus vai dar.  q

SINAIS Padre Telmo

Património dos Pobres
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DESPORTO — A nossa equipa de futsal formada pelos mais novos e 
orientada pelo Bruno Alexandre, teve jogos amigáveis no início da sua época 
futebolística. Eles andam a pedir bolas de futsal, sapatilhas e equipamentos 
e um pavilhão para os seus treinos e jogos, mas não é fácil verem satisfeito 
este seu desejo. Entretanto têm treinado na nossa Casa de Beire, com a parti-
cipação dos seus Rapazes. Aceitam marcação de jogos amigáveis através do 
e-mail gd.casadogaiato@obradarua.pt.

TIPOGRAFIA — Ao longo do tempo tem recebido mais pedidos de 
trabalhos para fora, desde livros, revistas, documentos contabilísticos, calen-
dários de diversos tipos, etc.. Continuamos receptivos a novos pedidos de tra-
balho, para os quais apresentaremos o nosso orçamento.

AMA — Enviamos em anexo a esta edição do nosso jornal o Boletim 
AMA, para a Causa de Beatificação do nosso Pai Américo, o qual já vai no seu 
5.º ano de publicação, relativo ao segundo trimestre de 2018. Quem desejar 
receber mais algum exemplar, poderá fazer-nos o seu pedido.

ESCOLA — O 2.º Período acabou para os Rapazes. Os mais estudiosos 
viram recompensado o seu esforço com boas notas. Os menos aplicados não 
saíram muito contentes com as suas notas, mas, na verdade, não podiam espe-
rar melhor. Agora que vão entrar na recta final do ano lectivo têm de provar 
que querem passar. Esperemos que seja assim.  q

PAÇO  DE  SOUSA Daniel Pina

A abertura dos Jogos Escolares 
2018 foi feita em nossa Casa. Que 
alegria para nós ser anfitrião e poder 
receber muitas crianças e jovens, 
para este evento. Os nossos manos 
apresentaram alguns números que 
desde o ano passado vêm ensaiando. 
Que beleza foi!

Pouco a pouco a chuva vai caindo. 
Na cidade mais, no interior menos. 
Vamos aproveitar a água da nossa 
lagoa para regar a nossa horta. O 
tempo de calor está a passar e a 
época chuvosa também.

Tem sido para nós uma grande ale-
gria receber visitas dos amigos. Aos 
Domingos vêm participar da Cele-
bração Eucarística e almoçam con-
nosco. Com muito carinho deixam 
também a sua ajuda. A todos o nosso 
muito obrigado!

Os manos mais velhos continuam 
a dar o seu contributo. Todos os 
fins-de-semana fazem uma escala 
para apoiar os chefes. Em nossa 
Casa temos muitos manos peque-
nos. Somos 157, dos quais apenas 30 
acima de 14 anos.  q

MOÇAMBIQUE
Amílcar Bonifácio Machango

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS
E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

UNIÃO MATRIMONIAL — No 
passado dia 10 de Março, casaram na 
Capela da Casa do Gaiato de Paço de 
Sousa, Sofia Miguel e Carlos Diogo, 
a noiva, uma neta da Obra da Rua, 
filha do presidente da nossa Associa-
ção, Miguel Rodrigues e da Celeste. 
Congratulamo-nos com este impor-
tante passo nas suas vidas e deseja-
mos as maiores felicidades, para que 
este laço os una sempre.

PRÓXIMOS EVENTOS — Está 
agendado a nossa Associação, com 
a sua Tuna Musical, actuar na noite 
de 24 de Abril, em local ainda a con-
firmar, dando um show com arranjos 
musicais próprios de baladas alusi-
vas ao tema “Liberdade”.

No dia 25 de Abril, como é hábito, 
faremos o “Convívio 25 de Abril” 
no Largo Gamuz, junto ao Mosteiro 
de Paço de Sousa, que terá início às 
14:00 horas. A tarde será preenchida 
com o reportório musical da Tuna e 
uma merenda partilhada.

Se puderem, compareçam, para 
convivermos e matar saudades 
“Gaiatas”. Sofia Miguel e Carlos Diogo

SEMANA SANTA — A primeira semana de férias escolares coincidiu, 
neste ano de 2018, com a Semana Santa, que é uma semana muito importante na 
Igreja, pois nela celebramos a Paixão, a Morte e a Ressurreição de Jesus. Como 
vem acontecendo há vários anos, foi bom deslocarmo-nos ao lindo Santuário 
de Fátima, para nos confessarmos — aqueles que já foram baptizados; mas, os 
outros também têm aproveitado esse dia espiritual, de retiro dos Rapazes desta 
Casa. No sagrado Tríduo Pascal — de Quinta-feira Santa ao Domingo de Pás-
coa da Ressurreição do Senhor, sendo da Igreja a nossa Obra da Rua, também 
somos chamados a participar nas celebrações do Mistério Pascal de Cristo. Para 
todos os nossos amigos leitores, votos de Santa e feliz Páscoa!

SOPA DOS POBRES (19 DE MARÇO DE 1932) — Esta data significa-
tiva é sempre lembrada nesta Casa e em toda a Obra da Rua, porque foi nesse 
dia, festa de S. José, que o senhor Bispo de Coimbra, D. Manuel Luís Coelho 
da Silva, inaugurou a Sopa dos Pobres, na Rua da Matemática, em Coimbra, e 
confiou essa missão ao nosso querido Padre Américo, no serviço aos Pobres. O 
nosso querido Padre Carlos dizia, e com razão: — A nossa Obra começou no 
dia 19 de Março de 1932, em Coimbra! Então, neste ano, comemoraram-se 86 
anos (!) deste acontecimento importante na vida e na história da nossa Obra, 
desde as origens, considerando que depois (em 1935-1939) Pai Américo foi 
organizando as Colónias de Férias do Garoto da Baixa de Coimbra (em S. 
Pedro de Alva e Vila Nova do Ceira), que entretanto conduziram à fundação da 
Casa de Repouso do Gaiato Pobre, em Miranda do Corvo (1940) e às outras 
Casas do Gaiato, como a de Paço de Sousa (1943 — há 75 anos!). Também, 
neste dia importante, lembrámos todos os nossos queridos pais, especialmente 
no Terço e na Celebração da Eucaristia. 

AGROPECUÁRIA — Depois de um ano agrícola seco, marcado por 
muitos incêndios florestais de triste memória (Pedrógão Grande, Oliveira do 
Hospital, etc.), os níveis das barragens e albufeiras desceram muito. Mas, nos 
meses de Fevereiro e Março, foi chovendo, embora a precipitação não seja 
suficiente para as necessidades de água na actividade agrária e para consumo 
humano. Nos vários terrenos da nossa Quinta, bem ocupados com os olivais e 
a cultura de aveia (para palha), com a humidade que tem havido, a sementeira 
de aveia foi germinando e vêem-se assim mantos de verdura nas diversas par-
celas. Seria bom que esta cultura se fosse desenvolvendo conforme esperamos, 
pois a sua produção é bem precisa para o consumo animal. Mas, acontece que 
os corvos, negros, que ainda voam nos céus da região, vão fazendo das suas 
aterragens à vista da gente, pois eles gostam muito pousar nos nossos campos 
e debicar à vontadinha, sem autoridade que ponha mão neles, estando prote-
gidos. Seria melhor pormos uns espantalhos, mas é verdade que vai chegando 
para todos… Como se tem feito nos anos anteriores, nas nossas matas, mesmo 
com chuva, tem-se andado a fazer a limpeza de parte da nossa área florestal. 
Recentemente, esta tarefa tem sido na nossa zona da mata do olheiro; onde 
já se aproveitou alguma lenha, que depois se rachou e guardou em rimas no 
nosso barraco. Para além disto, teve de se limpar outra vez uma área florestal 
envolvente de duas casas do Património dos Pobres (de 1952), no lugar das 
Fontaínhas, a poente, acima da estrada à entrada desta Vila. Esta foi uma tarefa 
difícil, pois o declive dessa encosta é grande, que teve de ser tratada e será paga 
a uma empresa com alvará próprio, mas na qual colaborámos.

PARTILHA — Como em qualquer casa de família grande, também na 
nossa Casa há muitas despesas (vencimentos, seguros, luz, gás, combustíveis, 
seguros, géneros alimentícios, medicamentos, obras, etc.). A última factura que 
nos chegou (de um muro novo, na Rua Casa do Gaiato, e de um reservatório de 
água, junto) é muito pesada e ainda não a pudemos pagar. Nesta coluna, temos 
o dever de agradecer, aos nossos Amigos e Amigas, as partilhas simpáticas 
(sabe-se lá com que sacrifício…) que nos vão dando pessoalmente e enviando 
por outros meios. Entre os amigos certos que nos vão ajudando, para contribuir 
no pagamento das nossas grandes despesas, contamos com assinantes/leitores 
do nosso jornal O Gaiato, em especial da região centro de Portugal, como 
Coimbra e sua Diocese. Ainda queremos agradecer, aqui, a partilha empe-
nhada dos cristãos amigos da Paróquia de Fermentelos (Oliveira do Bairro), na 
Diocese de Aveiro. A todos, o nosso bem-hajam!  q

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

… DE DOENTES, PARA 
DOENTES, PELOS DOEN-
TES. D’os últimos que nos 
foram confiados, estes dois são 
os que ainda trazem consigo 
mais potencialidades. Que, se 
bem aproveitadas (empodera-
das, diz-se agora…), podem 
torná-los muitos úteis. Para si 
próprios e para toda a comuni-
dade de que agora são pertença. 
Porque numa com+UNI+dade 
não pode haver outputs… Ou 
se está dentro (input), dando e 
recebendo da vida que é peculiar 
dessa comunidade, ou não se lhe 
pertence mais. Está-se nela como 
um corpo estranho — a prejudi-
car o bom andamento da comu- 
nidade.

Vi-os chegar. Pousando neles 
um olhar de ternura, recordei 

aqueles versículos da “Sequên-
cia do Espírito Santo” — (…) 
conheces bem o vazio do homem 
quando, por dentro, se afasta de 
Ti; conheces o poder do pecado, 
quando nos mantemos fechados à 
Tua ajuda. 

Ela vinha das valetas da cidade, 
já uma sem-abrigo, explorada/
vitimada pela intemperança de 
homens que… Hoje, ao vê-la 
aqui, apaixonada pela criação 
dos animais, jeitosa nos serviços 
da copa e no apoio aos doentes, a 
ser útil e feliz nesta já sua comu-
nidade, lembro uma palavra de 
Pai Américo sobre estas irmãs 
nossas: (…) entregam o corpo, 
na mira de encontrar alguém que 
as compreenda e lhes acolha a 
alma.

Ele, saído de um tugúrio onde 

o esterco humano o ia abafando, 
vinha já a arrastar as pernas e a 
língua — vitimado pelo álcool. 
Deste tipo de doentes sociais 
sempre podemos fazer duas lei-
turas. Para uns, são farrapos 
humanos, para quem já não vale 
a pena olhar. “Estão assim porque 
não têm cabeça”. (…). Mas para 
outros, são irmãos nossos, a pre-
cisar de ajuda. E foi por isso que 
alguém se apressou a botar-lhes 
a mão. Bateram à nossa porta. 
E ela abriu-se-lhes. É para isso 
que estamos aqui — com eles e 
convosco, cuja ajuda nos/lhes é 
imprescindível.

Festejamos com cada um a 
festa da sua entrada na casa 
paterna. Porque este Calvário 

BEIRE – A Tucha, o Tipê e o Maracujaleiro… Um admirador

O QUE É A PÁSCOA? — Vem aí a Páscoa, uma 
festa pela qual, mesmo muitos cristãos, não têm tanta 
afeição como pelo Natal. Também, para muitos cris-
tãos, tal como para os Judeus do tempo de Cristo, não 
dá para O reconhecerem como um Deus feito humano, 
que é maltratado da forma que se sabe por outros 
humanos, que acabam por o matar, mas que, depois, 
ressuscita. 

Reconhecer Deus nas muitas formas em que Ele 
encarna nos humanos, ter bem a noção do que é pas-
sageiro neste mundo e do que é realmente eterno são 
coisas muito, mas muito difíceis. A Páscoa deveria ser-
vir-nos para melhorarmos neste aspecto.

A actividade vicentina também nos deveria ajudar a 
melhorarmos neste aspecto. Bem vistas as coisas, ela 
não deve ser outra coisa senão essa atitude de irmos 
sendo capazes de reconhecer Deus nas múltiplas for-
mas em que Ele vai encarnando nos humanos, sobre-
tudo quando os humanos O maltratam e até matam, na 
pessoa dos mais vulneráveis. 

No mundo de hoje Deus não encarna nos huma-
nos nas mesmas formas do que noutros tempos. Os 
“pobres” dos dias de hoje não têm as mesmas for-
mas doutros tempos. Têm, muitas vezes, formas de 

CONFERÊNCIA  DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

“pobreza” mais difíceis de reconhecer do que antiga-
mente. Por isso, reconhecer as formas em que Deus 
anda por aí pode ser hoje mais difícil do que noutros 
tempos, mas lá que Ele anda por aí, anda.

Neste esforço de irmos procurando reconhecer Deus 
nos mais vulneráveis, de certeza que nos enganamos 
muitas vezes. De certeza, que nos acontece ajudarmos 
quem não precisa, ou precisa menos do que outros. 
Temos a obrigação de não nos deixarmos enganar. Nos 
tempos que correm, pelas razões atrás expostas, esse 
risco é grande. Por isso, o nosso esforço de contacto 
directo e de conhecimento dos mais vulneráveis tem 
que ser ainda maior.

Que Deus nos ajude a todos a sabermos vê-l’O onde 
Ele realmente está, em vez de nos deixarmos iludir e 
de corrermos atrás de falsos deuses.

Os nossos contactos (só para assuntos da Conferên-
cia 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
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Vesteon
UMA fábrica de componentes automóveis dis- 

 pôs-se a dar-nos a comida que sobrava ao 
jantar dos seus operários. Um gesto muito louvável. 
Uma luta contra o desperdício, de que agora tanto se 
fala, e nós aceitámo-la de coração aberto pensando 
compartilhar também com um restaurante social da 
cidade.

Este não se mostrou interessado por causa da hora 
tardia a que a comida ficava disponível e não ter 
ninguém que a fosse buscar.

Fomos nós com os Rapazes, até ver o que resul-
tava.

Sempre nos acolheram com todo o carinho.
Agora, os Rapazes empregaram-se, vários entra-

ram na Autoeuropa ou nas fábricas satélites que 
fornecem componentes para aquela empresa. Como 
entram precariamente e desejam emprego fixo, 
sujeitam-se a todos os pedidos dos seus chefes para 
que a fabricação seja suficiente e os acessórios não 
faltem à fábrica mãe. Trabalham por turnos entrando 
três semanas à meia noite e saindo às 7:30h. da 
manhã. Outras, das 7:30h. às 15:30h. e outras ainda 
das 15:30h. à meia-noite. Tornou-se assim impos-
sível cumprirmos o protocolo assinado com esta 
magnífica empresa e satisfazer os seus anseios de 
justiça social neste aspecto. A comida estaria dispo-
nível após as 21:15h. e eu senti uma violência pedir 

SETÚBAL Padre Acílio

foi concebido para estes — os 
últimos dos últimos. Somos “um 
nome tirado do Evangelho”. Por 
isso com um cariz muito peculiar. 
Obra de doentes, para doentes, 
pelos doentes. Calvário a cami-
nho, na mira da sua re+surrei-
ção. Na mira do seu erguer(-se) 
dos grilhões do Faraó às alturas 
da liberdade daquela res sacra 
(realidade sagrada!) para que 
todos estamos talhados por nas-
cimento. 

Fomos conversando, para que 
percebam o que temos para lhes 
dar. Se quiserem tornar(-se) dos 
nossos. Porque, também no Cal-
vário, “somos a porta aberta”. 
Isto é, não fechamos a porta a 
quem precisa de entrar. Mas tam-
bém não impedimos de sair quem 
sinta que ainda não ou já não é 
dos nossos. Porque todos goza-
mos de livre arbítrio. Isso nos faz 
deuses ou demónios. Até pode-
mos escolher ser desumanos con-
nosco próprios. Para isso não nos 
faltam razões (sem razão…): — 
(…) Não é isto que eu pretendo… 
Não é isto o que eu preciso…

Não passou muito tempo para 
podermos constatar a verdade do 
ditado — cuidados e caldos de 
galinha nunca fizeram mal a nin-
guém. São remédio salutar para 
muitas destas maleitas sociais. 
Ai quem os viu e quem os vê 
agora! Depois de umas semani-
tas de residência, a re+surreição 
começa a ser visível, palpável. 
E logo nos damos conta de que 
também já é altura de começar 
a estar atentos para que a festa 
não vire desilusão. Atentos para 
que esta vida nova se mantenha 
no rumo do sempre MAIS VIDA 
(Jo 10, 10). Hoje mais que ontem, 
menos que amanhã…

UM MARACUJALEIRO INFE-
SADO… Entretanto, ali ao lado 
das Escolas, passo por um mara-
cujaleiro cá da minha estimação. 

Porque o vira a morrer de sede e 
abafado por silvas e outras trepa-
deiras invasoras mais resistentes. 
Dadas as minhas doces memó-
rias do coração em relação aos 
maracujás, decidi cuidar dele. 
Procurei-lhe a raiz, cavei à volta, 
limpei parasitas, estrumei a terra, 
reguei. Com abundância e persis-
tência. Vi-o voltar à vida, cobrir-
-se de flores e frutos. Que alegria 
vê-lo agradecido pelos meus cui-
dados. E do nosso Varito, que em 
cada dia de maior calor, lá ia ele 
cuidar da rega. Entretanto, che-
gou o inverno. Parecia que tudo 
parou. Dava a impressão de que 
até regredia. Pelas inclemências 
do tempo. O viço passou e os 
frutos mais novinhos mirravam 
e caíam. Mas, porque tive a sorte 
de nascer no campo e aprender a 
olhar / escutar a natureza, foi-me 
fácil acreditar. É tempo de ser 
esperança…

Agora que a Primavera já 

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

Quando Eu for levantado da 
terra, atrairei todos a Mim.

[Jo 12,32]

NO dia 13 de Março de 2013, há 5 anos, foi eleito o Papa Fran-
cisco, proveniente da Argentina, vindo do fim do mundo, 

dos bairros de lata das cidades latino-americanas, cujas misérias 
e injustiças trouxe para o seu ministério petrino. Em voz baixa, 
o Cardeal Hummes, sussurrou-lhe assim: — Não te esqueças dos 
pobres. É claro que, então, disse bem alto: Sonho com uma Igreja 
pobre e para os pobres. O nome escolhido, do Pobrezinho de 
Assis, na tradição judaico-cristã, foi logo sinal de proximidade aos 
pobres. Cada olhar, gesto e decisão seus têm sido, pois, inspirados 
pelas periferias, começando logo por ir com as suas sandálias de 
pescador a Lampedusa, para estar próximo da grande tragédia das 
migrações, daqueles que são torturados, perseguidos e vão fugindo 
das guerras terríveis, do sofrimento causado pelos gananciosos e 
fanáticos — do abismo do pecado do mundo. Na linha dos seus 
predecessores, deu um dinamismo próprio de uma Igreja em saída, 
ao encontro daqueles que se encontram nas margens dos caminhos 
— coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. À incultura do 
descartável, vai contrapondo o essencial da mensagem do Evange-
lho: a compaixão e a esperança de Jesus Cristo por todas as misé-
rias da vida humana, conforme o seu lema — a misericórdia!

No nosso itinerário quaresmal, vem a propósito outro justo 
apontamento à luz da rocha sobre a qual assenta a nossa fé e a espe-
rança cristãs: a Ressurreição de Jesus! E temos assim para transmi-
tir, nesta coluna viva, mais um exemplo feliz de um amigo artista 
do Padre Américo que partiu para a glória do Senhor, no dia 12 de 
Fevereiro, no Centro de Acolhimento O Poverello, dos Francisca-
nos, em Montariol — Braga. De seu nome Padre Fr. José David 
Antunes Gonçalves, de quem já demos outras notícias. Desta feita, 
depois de vária correspondência trocada em que nos deu lembran-
ças vivas de Frei/Padre Américo, de felicitarmos pessoalmente este 
frade menor amigo e de participarmos numa Celebração Eucarística 
festiva em 2016, no seu centenário, vivo neste mundo, no Convento 
Franciscano de Montariol, ainda pudemos no dia 5 de Dezembro 
chegar ao seu olhar, na sua enfermaria, tão bem cuidado, quando 
fomos também por essas terras mercar uma sineta. Entretanto, ao 
aproximar-se daquela hora, veio-nos à baila um livrinho interes-
sante de Antero de Figueiredo, vindo a lume em 1929, intitulado O 
último olhar de Jesus, no qual vem isto para nosso entendimento: 
Como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o artista 
religioso precisa de criar a sua obra material com o próprio barro 
espiritual em que ele, antes, se modelou a si: — edificar-se uma 
alma justa senão uma alma santa. Foi assim mesmo também este 
nosso amigo franciscano, autor do célebre Rosto de Cristo, a lápis 
de carvão, criado no seu tempo de Professor de Educação Visual 
em Montariol e que tem percorrido o mundo, do qual disse: Uma 
divisão central com os olhos [de Jesus] a exercerem esse fascínio. 
Na sua legenda biográfica, vem que nasceu para a terra na cidade 
de Leiria, em 5 de Setembro de 1916, filho de José David Gonçal-
ves e Maria de Jesus Antunes. Sendo seu pai benfeitor da Ordem 
Franciscana, foi encaminhado com 10 anos para Tuy. A sua profis-
são solene (perpétua) foi em 1 de Janeiro de 1938 e foi ordenado 
Presbítero em 25 de Julho de 1939. Acontece que, entretanto, Padre 
Américo lhe pediu para fazer a capa da 1.ª edição do seu livro Obra 
da Rua, na qual esse Padre artista estilizou a fotografia do Quim-
-mau — símbolo da Obra da Rua, assinando OFM. Pode-se dizer 
dele o que Padre Américo sentenciou do seu condiscípulo Padre 
Augusto Nunes Pereira, também incentivado pelo seu Bispo: Pode-
-se ser padre e artista. O Padre David Antunes, conforme disse, foi 
andando de um lado para o outro, à mercê da divina Providência, 
prestando serviço em várias casas franciscanas e traduzindo vários 
livros, v.g: Ele — Narrativas sobre a vida de Jesus Cristo (1952) e,

Continua  na  página  4

Levantado da terra

espreita, a espirrar por tudo 
quanto é canto da nossa Aldeia 
dos Doentes / Casa dos Rapazes, 
aqueles três (Tucha, Tipê e mara-
cujaleiro) andam aqui comigo. 
Aninhados bem dentro de mim, a 
inspirar mais cuidados e mais cal-
dos de galinha… Porque as ervas 
daninhas, as invasoras e todos os 
inimigos do homem, começam 
a atacar forte e feio. É tempo 
de vigiar e cuidar (Mt 26.41)… 
Olho-os. Ouço-os. Cada um com 
seus sonhos e queixumes. (…). 
Penso na festa da saída do Egipto 
e logo as agruras da travessia do 
deserto… Agruras que até faziam 
esquecer a escravatura. Com 
revoltas contra Moisés e Aarão. 
Assaltados pela saudade das 
cebolas e do cheirinho d’aquela 
carne a ferver na panela… 
(Ex 16.13). Todos queremos 
chegar à Terra Prometida, mas 
o vazio do deserto faz vacilar os 
incautos…   q

ao Rapazes um sacrifício destes, quando se tinham 
de levantar muito cedo para estarem na fábrica às 
7:30h. da manhã.

Guardamos uma profunda gratidão e reconheci-
mento feliz a uma empresa como esta, que procura 
ajudar os pobres e fugir ao desperdício.

Coelhinhos
O Padre Américo sempre rodeou os Rapazes da 

natureza viva. Não criou uma Casa do Gaiato 
na cidade, mas no campo; não só por causa da lar-
gueza que os Gaiatos têm necessidade, mas para que 
eles desfrutem e comunguem com a própria natu-
reza.

É um segredo das Casas do Gaiato que entra no 
processo educativo como equilíbrio das mazelas da 
sua infância e não, como alguns julgam, como fonte 
de rendimento ou de auto-sustentação.

Desde há uns anos a esta parte, deram-nos uns 
coelhos e a sua criação tem progredido. Agora 
uma coelha teve 7 pequeninas crias, branquinhas, 
enroladinhas que parecem flocos de neve. Mamam 
e comem tenras folhas de couve, alface e mesmo 
espinafres…

É uma maravilha de beleza que encantam os 
Rapazes, e as pequeninas visitas que também aqui 
chegam, para gozar com a vista dos pequeninos e 
engraçados bichinhos.  q

Página da OBRA DA RUA na internet

Visite o nosso site e encontrará diversa informação:
• Contactos
• Jornal O GAIATO em dois formatos:

— Edição digital
— Edição impressa, digitalizada em PDF

• Livros da nossa Editorial e outras
• Biografia de Padre Américo
• Pedagogia da Obra da Rua
• Padres da Rua
• Memorial / Museu Padre Américo
• Documentação diversa.  q
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O salmo, que é Palavra de 
Deus, revela-nos que o 

Senhor governa as nações com 
justiça e os pobres com equidade.

O conceito de justiça é inato em 
cada homem.

A equidade é uma virtude que 
está entre a justiça e a bondade, 
movimenta-se mais pelo coração 
que pela mente. Olha às circuns-
tâncias, aos antecedentes, às inca-
pacidades e ao futuro do homem 
e da sua família. Joga mais com o 
razoável do que com o legal.

Se a ambição fosse vencida e 
não se impusesse ao que é justo, 
todos viveríamos com dignidade. 
Se acontece o contrário, que é o 
nosso caso, em tantas circunstân-
cias, as injustiças são abafadas, os 
roubos são feitos com legalidade 
— os autores, em vez de ladrões, 
chamam-se corruptos —, a con-
fusão domina as mentalidades e 
a equidade em vez de evidente é 
anulada pela burocracia.

Cada caso é uma conjuntura 
específica e, por isso, deve ser 
analisada em seu lugar próprio, 
com uma proximidade que dê 
para ver todos os pormenores, 
por gente que se disponha ou seja 
obrigada a examinar as particula-
ridades.

Uma lei que diz “porque o pai 
está preso, a família não tem 
direito ao subsídio de reinserção” 
despreza a equidade.

Se não tem direito com o pai 
detido, e a mãe absorvida pelos 

cuidados com os filhos, como 
podem comer, lavar-se, vestir-
-se, pagar renda de casa, comprar 
medicamentos, pagar água, luz e 
gás e ir à escola?… Já não falo em 
fraldas, roupas de cama, nem fri-
gorífico, que se avariou, ou fogão, 
que explodiu.

Se a situação financeira do País 
está melhor, então que se olhe em 
primeiro lugar, já não digo para os 
mais pobres, mas, ao menos, para 
os mais miseráveis.

As rendas de casa são cada vez 
mais altas. As dificuldades em 
descobrir um tecto mais barato 
são maiores! Assim como é pos-
sível viver?! Onde está a equi-
dade?… Onde?

A mocinha com 16 anos ficou 
com os irmãos, quando a mãe 
fugiu com outro homem. O pai 
esteve em casa com pulseira 
electrónica, foi a julgamento 
e apanhou 5 anos de cadeia.

A filha diz que o pai está ino-
cente. Não sei, nem posso afirmar. 
O que me disse é que o tribunal 
o condenou. Ela não teve dinheiro 
para contratar um advogado e 
ficou-se por um oficioso.

O que é um advogado oficioso 
comparado com um grupo de cau-
sídicos experientes, habilidosos 
conhecedores dos meandros da 
lei, com posição e capacidade de 
argumentação para enfrentar tri-
bunais?…

A justiça de Deus é igual para 
todos. Não tenho dúvidas. A jus-

PATRIMÓNIO  DOS  POBRES Padre Acílio

QUANDO vossos olhos poisarem nes- 
 tas Notas, estamos prestes a viver 

 os acontecimentos da Páscoa: Pai-
xão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. 
Quem ama é verdadeiramente grande. A 
Obra da Rua com as suas Casas do Gaiato, 
a criar uma multidão de filhos abandona-
dos, o Calvário e todo o seu amor pelos 
doentes pobres e incuráveis é um fruto do 
coração de Pai Américo que deu a vida por 
Amor. Viveu esta verdade admirável: O 
homem cresce e realiza-se só quando ama, 
ou seja, quando entrega a própria vida 
pelos irmãos. É uma vitória autêntica. Este 
projecto de vida entre no coração de cada 
um de nós. Que maravilha!

Hoje, Domingo, como é habitual, os mais 
pequenos, após o pequeno almoço, vieram 
perguntar-me se os levava à praia. É, sem 
dúvida, um momento feliz das suas vidas, 
no fim da semana. Contam comigo como 
motorista que os leva à praia que mais os 
satisfaz. Sinto, de igual modo, muita ale-
gria com o transporte desta “mercadoria” 
que atrai a atenção do nosso povo, ao pas-
sarmos pela cidade de Benguela. Como os 
filhos das famílias normais têm este benefí-
cio. Por isso, sentem-se felizes. Aconteceu 
que não foi possível realizar este desejo. 
Uma reunião dos Chefes da nossa comuni-
dade familiar ocupou o nosso tempo.

Estes encontros acontecem com regula-
ridade. A vida da nossa Casa do Gaiato, 
como grande família, necessita da acção 
comprometida e responsável dum grupo de 
filhos mais velhos, sobre os quais assentam 
responsabilidades para o funcionamento 
normal da comunidade. Pai Américo esco-
lheu uma forma de vida familiar e comuni-

tária em que os próprios rapazes tivessem 
a sua responsabilidade insubstituível. A 
Casa do Gaiato é uma Obra de Rapazes, 
para Rapazes, pelos Rapazes. O grupo 
de chefes é uma resposta a esta norma. 
Na presente reunião fez-se a avaliação 
da forma de vida seguida pelos restantes 
membros. Foi chamada, com muito inte-
resse, a atenção dos chefes para viverem 
os seus compromissos com mais fidelidade 
Doutra forma, a sua autoridade, perante os 
irmãos da comunidade, estará posta em 
causa. Eles são o alicerce. A garantia da 
segurança dum edifício está posta na quali-
dade do alicerce. Temos confiança. Alguns 
reconheceram os seus erros e prometeram 
corrigi-los. Por isso, estas reuniões são 
sempre muito importantes. É necessário 
muito amor à Casa do Gaiato. Este amor 
pede a cada um o dom da sua vida.  É o 
bem dos irmãos que está em causa. É o seu 
crescimento normal, animado pela doação 
das vidas dos chefes. A sua acção situa-se, 

Projecto de vida…
BENGUELA Padre Manuel António

em primeiro lugar, no seu bom compor-
tamento individual. A sua acção está no 
acompanhamento da vida comunitária de 
cada casa, onde vivem os grupos de rapa-
zes. O acompanhamento da vida de ocupa-
ção nos vários trabalhos, ao longo do dia. 
Podemos dizer que o bom funcionamento 
da vida familiar da Casa do Gaiato está 
dependente do comportamento da vida 
dos seus Chefes.  Por isso, este sector é 
muito importante. Numa família natural 
normal os filhos devem também ocupar os 
seus lugares de responsabilidade. Os pais 
devem buscar nos seus filhos mais velhos 
o apoio necessário. É, deste modo, uma 
ajuda para si mesmos e para os próprios 
filhos. É triste ver muitos filhos desinteres-
sados da vida familiar. É, sem dúvida, um 
caminho para a educação dos filhos levá-
-los ao compromisso com a vida familiar.

Um ponto muito importante das nos-
sas vidas está na solidariedade fraterna 
e não na ambição egoísta. Busquemos 
meios pessoais e comunitários para pôr em 
comum, dum modo particular com os mais 
pobres. Os bens disponíveis sejam pos-
tos para realizar, deste modo, uma verda-
deira comunhão fraterna. Os mais débeis, 
os abandonados devem ocupar um lugar 

VINDE  VER! Padre Quim
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da nossa Casa, vai tentando descobrir a sua 
vocação. Alguns, descobrem-na e são bem-
-sucedidos. Outros, só com grande esforço 
é que lá chegam; outros ainda, estão no pro-
cesso de descoberta.

Acertar na escolha de uma opção aca-
démica ou profissional, é meio caminho 
andado para a realização, outro tanto mate-
rializa-se com profissionalismo, ética e 
humanismo. As lições são dadas de modo 
familiar, não há aula, no sentido rigoroso 
do termo. Há a palavra amiga, profunda, e 
orientadora a chamar o rapaz para o dever 
diário, para a construção do homem de 
bem, útil a si mesmo e à sociedade, pres-
timoso, bom cristão, bom cidadão, amigo 
dos pobres e marginalizados. A conclusão 
é de Pai Américo, «ninguém estranhe nem 
se escandalize com os métodos simples que 
usamos em Casa para curar as enfermida-
des dos nossos pequeninos, porquanto a 
criança é simples por natureza».  q

ERA O ANO I, n.° 3 Pai Américo

ROUBARAM-NOS as galinhas to- 
 das, todinhas! O «Chiquito» 

de Abrantes, foi o primeiro que me 
deu a notícia, muito triste: «olhe, 
foram à nossa capoeira e rouba-
ram as nossas galinhas»! Falta-nos 
agora a alegria colhida diariamente 
no alvoroço dos que iam à cata 
dos ovos e ora, já não: Falta-nos o 
espectáculo do ovo cozido sobre o 
prato de grão, quando os ovos che-

gavam à conta de dar um a cada 
bico. Sucede que alguns deixavam a 
gema para o resto de tudo, por lhes 
parecer a coisa melhor que o ovo 
tem; pois nem sempre a comem.

Se calha terem à beira um esperto, 
fica sem ela! Quantas vezes assim 
tem sido! Quantas tempestades se 
não levantam nas nossas casas, por 
via do ovo cozido. Agora estamos 
em tréguas.  q

especial em nossos corações. Estamos a 
pensar, muito preocupados, na multidão de 
crianças muito pobres, no seio da comuni-
dade do Bairro vizinho, que não têm meios 
para frequentar a escola. Foi um assunto 
debatido na reunião dum grupo dedicado à 
busca da solução para os problemas graves 
do Bairro. Participamos e sentimos esta 
inquietação. A busca da solução entrou no 
plano das actividades do mesmo grupo.

O ano lectivo continua a decorrer nor-
malmente. Os filhos da nossa Casa do 
Gaiato, desde os mais pequeninos aos mais 
velhos, caminham com fidelidade na busca 
da sua formação humana. Fazer de cada 
rapaz um homem é o ponto mais alto da 
nossa vida. Um beijinho para cada um de 
vós dos filhos mais pequeninos da vossa e 
nossa Casa do Gaiato de Benguela.  q

tiça dos homens deve pautar-se 
pela divina ou mesmo natural 
e não somente pelas leis e seus 
meandros que, normalmente, 
favorecem os grandes e os fortes.

O Povo diz: um pobre rouba 
um pão e é preso, um rico rouba 
milhões e é somente corrupto, 
arranja um batalhão de advo-
gados, aparece como inocente e 
ninguém o mete na prisão. A que 
porta irão os pobres bater? — 
Dirigem-se à Casa do Gaiato!

Bem quisera eu acolher crian-
ças desnutridas que acompanham 
suas mães, descalças, a tremer de 
frio e não posso, porque a lei dos 
homens não permite. 

Aquela menina de 16 anos ficou 
com os irmãozinhos como mãe 
de família. A sua progenitora ape-
nas desapareceu. Quem lhe tem 
valido?!… Quem? A Segurança 
Social? Não. A Casa do Gaiato. 

Agora veio com duas facturas 
da EDP ameaçada de corte. Não 
tem gás. Não tem frigorífico. Os 
irmãos cheiravam mal por falta de 
água quente. Sem gás o esquenta-
dor não trabalha.

Levou roupa, levou comida e, 
sobretudo, levou conforto. Com 
o Padre Fernando, que está aqui a 
observar o funcionamento de uma 
Casa do Gaiato para se dirigir a 
Moçambique, levámo-la à sua casa 
com os irmãos, o dinheiro sufi-
ciente para as necessidades urgen-
tes e o carregamento que aqui fez.

Sim, Deus governa os pobres 
com equidade, os homens com 
as leis à sua medida. Ninguém 
defende os injustiçados.  q
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Bernardino de Sena — O Santo e o humanista (1992), ambos de Piero Bargellini; 
Silêncio, de Shusako Endo (1990), Francisco de Assis — Itinerário espiritual: 
Problemas e perspectivas, de Javier Garrido (2008). Irradiou alegria francis-
cana e bom humor a todos quantos dele se aproximavam, e tinha outra quali-
dade: o dom da admiração! Admirado terá ficado Padre Américo de o encontrar 
tão depressa, com 101 anos, na pátria celeste, embora já não se vissem desde 
1956!… Mil anos a vossos olhos, Senhor, são como o dia de ontem que passou!

Nesta memória eclesial e pascal, com o perfume do Ressuscitado, deixamos 
um belo escrito que este bom amigo franciscano deu a conhecer com tempo 
para a sua pagela: Falecerá a seu tempo quando aprouver ao Senhor chamá-lo./ 
Antecipo-me ao panegirista de turno para dizer de mim mesmo o que verda-
deiramente importa e ele ignora ou, não ignorando, não teria a coragem de 
testemunhar:/ É que não haverá, à face da terra, outro pródigo mais carecido 
da comiseração do Pai, nem que mais tenha ansiado pelo Seu abraço./ Agora 
que já nada me distingue do nada, reduzido em breve ao pó donde vim, os olhos 
ainda rasos de água pelo dó que sempre tive de mim próprio e pela saudade de 
quantos vou deixar, a todos rogo com humildade que façam violência ao céu 
pedindo pelo meu eterno descanso./ E esta seja a minha última súplica:/ Para Ti 
me volto, meu Deus, por Ti clamo, pois sei que estás particularmente perto dos 
que Te tratam por Pai e Te amam sinceramente, apesar de pecadores. Talvez não 
tenhas maior alegria (se assim me permites exprimir), do que consolar os filhos 
que Te procuram em sua pobreza, de mãos vazias, sem nada mais além duma 
total confiança na Tua Bondade. Salva-me, Pai, aceita-me, apesar de tudo! 
Santa Mãe de Jesus, Senhora minha e minha Mãe, vem ao meu encontro! Pai 
São Francisco, protege-me, sou teu filho!/ Frei José David Antunes Gonçalves 
(Nas vésperas do fim.).

Jesus foi levantado da terra na Cruz e ressuscitou verdadeiramente, pelo 
testemunho e pelos frutos que acontecem na vida daqueles que acreditam que o 
Senhor está vivo. Feliz Páscoa da Ressurreição! Aleluia!  q

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

Que a censura eterna e solene do levita do Evangelho, não tenha jamais 
lugar nem oportunidade na vida de quem nos lê! Foi proclamado então, 
e para sempre, como modelo de caridade perfeita, aquele que perdeu o 
seu tempo e o seu dinheiro e o seu dia de negócio, para curar as feridas 
do Irmão caído. Perder a vida por amor, é ganhar a Vida.
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