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DA NOSSA VIDA
Padre Júlio

COMO refere o Sucessor de Pedro na 
 sua recente Exortação à santidade, a 

habituação é uma atitude que se pode tor-
nar prejudicial na vida do cristão, porque 
pode significar ou resultar em estagnação. 
No entanto, há hábitos bons e necessários, 
que se repetem, do ponto de vista comunitá-
rio em determinadas épocas do ano e, indi-
vidualmente em determinadas fases da vida.

Neste último caso, há acontecimentos mar-
cantes que se vivem, que marcam degraus 
de exigência na maturidade pessoal. Nou-
tros tempos, não muito longínquos, era o 
serviço militar para os rapazes e o noivado 
para as raparigas, entre os momentos mais 
significativos. Na vida das comunidades, 
particularmente das rurais, era o tempo das 
colheitas que mais congregava as pessoas e 
as famílias. Era ver a entre-ajuda na recolha 
dos frutos da terra, acolhidos num ambiente 
de alegria e partilha.

Na nossa Comunidade, há também dois 
momentos de relação afectuosa com a natu-
reza nos quais somos todos envolvidos. É a 
apanha da batata, na fase mais quente do 
ano, e a vindima dos cachos de uvas das 
nossas videiras, no mês de Outubro. Se nou-
tros tempos, os anos bons e os anos maus 
de colheita já aconteciam, hoje não estão 
menos sujeitos a variações, dependentes da 
natureza e da capacidade do agricultor no 
cuidar das suas culturas.

Foi pois, em três manhãs deste mês de 
Agosto, que todos nos dedicamos à apa-
nha da batata que os nossos campos pro-
duziram. Foram momentos de alegria e de 
esforço, pois o pão que a terra nos dá, 
pede-nos o suor do nosso rosto. São horas 
da nossa vida que ficam a perdurar na 
memória como momentos de união, na rea-
lização de um trabalho que, sentidamente, 
nos dignifica.

Depois de carregado o reboque do trac-
tor e partilhada a merenda, que nesses 
momentos tem um sabor especial, os mais 
novos não perdem a boleia no reboque até 
ao celeiro, onde as batatas irão ficar, mani-
festando-se efusivamente, como sinal, ainda 
que inconsciente, da vitória do esforço pró-
prio que resulta numa fonte de vida que lhes 
pertence. Depois, é a descontracção total no 
banho da piscina, que eles não dispensam.

Mais dois meses e teremos a vindima. Aí 
já nem todos poderão participar. A activi-
dade escolar já estará em andamento e, 
com ela, a ausência diária e diurna de parte 
dos Rapazes.

Será atrevimento dizer que, e voltando 
ao tema referido do Papa Francisco, está já 
entranhado no sistema escolar outra espécie 
de habituação? Habituação que resulta em 
alunos estagnados, coleccionando níveis 
escolares que não aprendizagem e conheci-
mento? A generalização não se aplica aqui, 
ainda há bons hábitos, mas quando não, 
outras ofertas escolares seriam mais eficazes 
na maturação intelectual e pessoal.  q

NINGUÉM pense que o contentor 
 para a Casa do Gaiato de Malanje, 

em Angola, vai abafar a minha preocupa-
ção com a conduta de Moçambique. Não 
senhor!

Aguardamos simplesmente a resolu-
ção de quem está no terreno, que terá de 
decidir e nos dar ordens! O contentor para 
Malanje só tem a ver com a fraca e escassa 
alimentação dos gaiatos daquela Casa.

Já paguei um quilómetro de arame far-
pado em concertina, para o Pe. Rafael fixar 
em cima do nosso muro, evitando o mais 
possível a ladroagem. Tenho esperança 
de arranjar os 3000 kg de leite em pó. A 
encomenda das carnes e das conservas está 
feita e vai sendo paga com as sacrificadas 
dádivas que me vão chegando.

O padre da rua é, por natureza, um edu-

SETÚBAL Padre Acílio

Apelo!…

Contentor para Malanje

TODOS os amigos do nosso jornal 
 O GAIATO são conhecedores dos 

novos “caminhos” que Deus me chamou 
a trilhar na minha vida sacerdotal, agora 
em Moçambique na Obra da Rua, do Padre 
Américo, Casa do Gaiato de Maputo, numa 
dedicação radical ao serviço dos outros, 
como tem referido o Papa Francisco, para 
estarmos disponíveis para as “periferias e 
os mais pobres dos pobres”.

Quando nós entregamos a vida, comple-
tamente desprovidos de qualquer “inte-
resse pessoal”, e de uma forma totalmente 
desprendida, como Padres da Rua, mais 
facilmente podemos recorrer aos amigos 
que vão comungando esta disponibilidade 
para com os outros e particularmente os 

cador social!... Dar… Podemos dar… Dar 
a quem sofre… Permitir que se roube, por 
que os ladrões morrem de fome, não. Dar, 
dar, dar… Dar permanentemente nunca 
permitir o roubo.

Segundo nos consta, é verdade que os 
grandes se apoderaram da riqueza do País, 
deixando o povo à míngua, sem qualquer 
remorso. No entanto, é nossa missão edu-
car. Todo nosso empenho está na educa-
ção, primeiro em nós próprios, na esteira 
d’Aquele que não teve uma pedra para 
reclinar a cabeça, depois os rapazes que 
nos são confiados e, a seguir, os pobres 
mais próximos! Temos de ser firmes, como 
a rocha que é Jesus Cristo! Cheio de Mise-
ricórdia e brilhante de Justiça.

Continua  na  página  3

mais frágeis. Dizia o Pai Américo: “Nós 
somos pobres. A nossa Obra é mendicante; 
totalmente mendicante. Mas são os Padres 
da Rua quem pede e não os rapazes!...”

Assim, venho apelar à vossa generosi-
dade, de quem porventura se sinta movido 
no coração para ajudar esta nossa Casa de 
Moçambique, pois temos de melhorar o 
sistema interno de abastecimento de água 
potável já existente, para termos “acesso 
a este bem tão precioso e indispensável”, 
(Santo Padre, Dia Mundial de Oração pela 
Criação,1 de Setembro).

Este trabalho, para que peço a vossa 
ajuda, nada tem a ver com a conduta para 
abastecimento de água que tem sido falada 
noutras ocasiões.

A nossa Casa de Paço de Sousa encami-
nhará para nós as vossas ofertas.

Continua  na  página  4

MOÇAMBIQUE Padre Fernando Fontoura

Vida a germinar
A minha missão não é abrir os ferrolhos da 
cadeia, mas sim impedir que eles sejam aber-
tos. Por ela tenho dado e quero dar, até ao 
fim, o sangue das minhas veias. Ajuda-me.

Padre Américo

NESTE ano festivo para a Obra da Rua, 
 atrevemo-nos a mais algumas notas 

dos primórdios da Casa do Gaiato de Paço 
de Sousa, também para avivar a memó-
ria das novas gerações. Tudo tem o seu 
tempo, como diz o Eclesiastes: Para tudo 
há um momento e um tempo para cada 
coisa que se deseja debaixo do céu (Ecl 
3, 1). Ao aplicarmos o nosso espírito ao 
estudo das coisas que se passaram na vida 
de Padre Américo e da Obra, sem dúvida 
que a maioria das palavras escolhidas, para 
nestas colunas tecermos algumas conside-
rações sobre a Casa sede, são de mestre e 
Pai Américo.

Logo meia dúzia de dias depois da che-
gada dos primeiros Rapazes, o fundador 
escreveu de Paço de Sousa uma missiva a 
Russell de Sousa, datada de 6 de Junho de 
1943, em que diz assim: As casas de famí-
lia já começaram a mostrar a formosura 
que o nosso arquitecto [Teixeira Lopes] 
soube dar ao meu pensamento. O rústico 
do granito fica-lhes mesmo a matar. Man-
do-lhe a fotografia dos Pais que seguiram 
de Miranda [do Corvo] para aqui, no dia 
30 [31] do mês passado, veja e devolva-
-mas na terça-feira.

Do relatório intitulado Obra da Rua, na 
segunda edição, dada à estampa no Porto, 
é imperioso verificar como se desenrola-
ram os primeiros tempos da vida da comu-
nidade dessa Casa do Gaiato. Ora, eis um 
minucioso e vivo retrato dessa realidade 
nascente:

Em Maio, chegam da Casa de Miranda 
do Corvo, três pioneiros da Obra: o Antó-
nio, de Celorico [de Basto], o Amadeu, 
de Elvas, e o Adolfo, de Coimbra. Ins-
talámo-nos todos em uma dependência 
do antigo cenóbio que ficou de pé, para 
tradição. Comprámos uma vaca, algu-
mas aves domésticas e coisas de primeira 
necessidade. Cultivava-se um pequenino 
quintal, com sua horta e jardim e vivía-
mos como Deus com os anjos. Em Agosto, 
chegam mais obreiros. Vêm da Casa-Mãe. 
São os fundadores de Paço de Sousa. Por 
esse tempo, tomámos conta do amanho da 
quinta; foram-se embora os caseiros que 
a fabricavam. Comprou-se mais gado, 
alfaias, sementes: Começámos a cultivar 
os campos na sua totalidade. Grandes jei-
ras de terra negra cobrem-se de tapetes de 
pão.

Os rapazes deliram com a vida a ger-
minar. Dizem coisas aos frutos penden-
tes. Falam ao gado nos pastos. Lavam os 
calos das mãos em grandes bicas de água, 

Continua  na  página  3

PÃO DE VIDA
Padre Manuel Mendes

É tempo de colher o fruto do que se semeou
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CAMPO — Os nossos cam-
pos estão cheios de milho que está 
sempre a ser regado e bem tratado. 
Quando o milho estiver pronto, 
vamos fazer silagem para as vacas 
comerem. As vacas também comem 
ervas, palha e farinhas. Tudo isto elas 
precisam para darem vitelinhos sau-
dáveis e leite para nós. 

VACARIA — Na nossa vacaria, 
mais uma vez, nasceram mais dois 
vitelos, que nos deram mais uma 
alegria. Quando souberam todos, 
ficaram alegres e felizes. Um deles é 

castanho e o outro é preto e branco. 
Os vitelos estão sempre com a mãe, 
e quando querem comer vão beber 
do leite da mãe. A vaca castanha tem 
menos leite que a preta, porque esta 
é uma vaca leiteira.

FUTEBOL — A nossa equipa de 
futsal já fez os exames médicos para 
ver se estamos todos saudáveis, e 
poder jogar. O Bruno, que é o nosso 
treinador, já conseguiu arranjar algu-
mas ofertas para nos podermos ins-
crever no campeonato. Mais tarde 
ele dará mais informações. A equipa 

dos mais velhos, que irá jogar fute-
bol 11, também fez testes médicos e 
está a organizar-se para participar no 
seu campeonato.

TIPOGRAFIA — Os nossos tipó-
grafos estão a fazer um novo livro 
sobre o Calvário. Daqui a pouco 
tempo estará pronto para quem o 
quiser ler.

Continuam também a fazer diver-
sos trabalhos para fora, assim como 
o nosso Jornal. Quem precisar, pode 
mandar fazer trabalhos na nossa 
tipografia.  q

PAÇO DE SOUSA Nuno Machado

SR. ARNALDO – Em 10 de Agosto, sexta-feira e 
dia de S. Lourenço, no Hospital dos Covões, do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), em S. 
Martinho do Bispo (Coimbra), com 77 anos, partiu para a 
casa do Pai celeste o nosso grande amigo Sr. Arnaldo dos 
Santos Lucas, residente em Bruscos — Vila Seca. Encon-
trava-se doente, em casa da sua querida família, depois de 
competente actividade profissional, e foi bom colabora-
dor na sua comunidade cristã paroquial — na catequese, 
ministro extraordinária da comunhão e nas exéquias, 
sendo muito estimado na sua terra. Era casado com a 
sr. D. Eduarda e pai de cinco filhos: Nazaré (senhora da 
nossa Casa do Gaiato, há 16 anos), Ana Mafalda (volun-
tária da nossa contabilidade), Madalena (madrinha do 
Marcelino), Alfredo (padrinho do Norberto) e Humberto. 
Era irmão da senhora D. Isaura, que serviu na Casa do 
Gaiato de Setúbal (falecida em 8 de Maio de 2015). O seu 
funeral foi no dia 11 de Agosto, sábado, saindo da capela 
mortuária de Bruscos para a igreja paroquial de Vila Seca, 
onde foi rezada Missa de corpo presente, pelas 17 horas, 
com a sua família e muitos fiéis, sendo presidida pelo sr. 
Padre Idalino, Pároco. O sr. Padre Rolando, na homilia, 
falou bem deste homem simples e cristão. No final da 
Eucaristia, o grupo de cantares (a que pertenceu) despe-
diu-se, cantando. O sr. Padre Pedro, Capelão nos Hospi-

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

tais de Coimbra, fez a despedida no cemitério paroquial, 
em ambiente de muita emoção. O nosso Padre Manuel, 
que o visitou no hospital, e vários Rapazes da nossa 
Comunidade participaram na celebração das exéquias. 
Apresentamos a toda a sua família, muito nossa amiga, 
os nossos sentimentos, na esperança da sua ressurreição, 
conforme disse Jesus (e vem na pagela): Eu sou a Res-
surreição e a Vida. Quem crê em Mim, mesmo que tenha 
morrido, viverá (Jo 11, 25).

SR. BISPO D. ANTÓNIO FRANCISCO — No 
dia 29 de Agosto, depois de uma Eucaristia, na igreja 
paroquial de Tendais, concelho de Cinfães, Diocese de 
Lamego, foi inaugurada uma estátua a D. António Fran-
cisco dos Santos, que foi Bispo Auxiliar de Braga, Bispo 
de Aveiro (2006-2014) e Bispo do Porto (2014-2017). 
Nesse dia faria 70 anos e faleceu a 11 de Setembro de 
2017, sendo sepultado na Sé Catedral do Porto (capela 
de S. Vicente). A sua morte repentina deixou os seus con-
terrâneos e amigos muito tristes. Dizia que o lugar dos 
nossos mortos não é no cemitério, mas no coração agra-
decido dos vivos. Encontrou-se connosco em algumas 
celebrações de Pai Américo, no Porto. A nossa comuni-
dade e toda a Obra da Rua, de quem foi muito amigo e 
responsável, continua a manter viva a sua memória!  q

Chamo-me Albino Magaia, da 
Casa do Gaiato de Maputo, Moçam-
bique, tenho 28 anos de idade.

Gostaria de partilhar com todos 
os irmãos e leitores do jornal  “O 
GAIATO”, um breve testemunho 
pessoal, advindo da minha inter-
pretação da figura do Pai Américo, 
como personagem principal da peça 
teatral Árvore da Vida!...

Não foi fácil, mas foi algo que 
abracei com amor e de todo o cora-
ção.

Recordo quando a “tia” Maria José 
Brito, se aproximou de mim  e disse: 
— Albino tens uma nobre missão 
pela frente.

Fiquei muito curioso e perguntei: 
— qual?; e ela respondeu: — tens 

de participar num teatro, que terá 
como figura central o Pai Américo, 
no antes e depois da sua ordenação 
sacerdotal.

Sinceramente, fiquei sem palavras. 
Fiquei em silêncio durante alguns 
minutos. Podem questionar-se pela 
razão de ter ficado assim! A resposta 
é muito simples: o Pai Américo, por 
mais que eu não o tenha conhecido 
pessoalmente, nos seus gestos de 
amor para com o próximo é que me 
tem marcado. O amor que ele teve 
pelas crianças da rua, independen-
temente dos motivos que as levava 
a viver nessa situação, ele sempre 
esteve disposto as acolher, e a ajudar. 
Até hoje, só de pensar no nosso pai 
fundador, só de olhar os quadros em 

que ele está representado e até só de 
falar nele, fico muito emocionado.

Como sempre tenho dito aos 
“manos”, o Pai Américo foi um ver-
dadeiro Anjo que “caiu do céu”…

Para terminar estas minhas sim-
ples palavras, tenho de salientar que 
o meu sentimento inicial, anterior-
mente referido, aumentou exponen-
cialmente no fim do teatro.

Talvez tenha sido este meu “estado 
de alma”, que contagiou todos os 
outros participantes, que também se 
emocionaram, de tal forma que nem 
conseguiram conter lágrimas de ale-
gria e felicidade.

Agradeço a Deus e ao Pai Américo 
por tão bela experiência!...  q

MOÇAMBIQUE Albino Magaia

QUE CADA PARÓQUIA CUIDE DOS SEUS POBRES! — De 
vez em quando vêm até nós “imigrantes”, ou seja, pessoas vindas dou-
tras localidades que cá nos chegam a pedirem ajuda e que nos dizem 
que querem ficar por cá. Temos agora a bater-nos à porta mais um caso 
destes. Este “bater-nos à porta” já não é no sentido literal, como anti-
gamente. É de acordo com os tempos modernos, ou seja, enviou-nos 
e-mail. 

Ainda precisamos de conhecer esta situação para definirmos o que 
podemos e devemos fazer.

Isto serve para dizer que não rejeitamos, mas antes acolhemos 
como podemos os “imigrantes” que nos chegam, tendo-nos acontecido 
o que acontece com outros que fazem o mesmo: alguns vieram, fica-
ram e foram merecedores do apoio que lhes foi dado, sendo hoje bons 
membros da nossa comunidade; outros vieram, ficaram, mas não se 
têm portado como os anteriores; outros estiveram só de passagem, sem 
sabermos agora onde param e se a nossa ajuda lhes valeu de alguma 
coisa.

Em boa parte destes casos, estes “imigrantes” vêm até nós atraí-
dos pela disponibilidade que julgam existir de serem acolhidos numa 
casa do Património dos Pobres. Como os nossos leitores bem sabem, 
embora estas casas sejam propriedade do Conselho Económico Paro-
quial, tem sido a nossa Conferência Vicentina que tem assumido os 
custos da sua manutenção e reparação, para além do acompanhamento 
das pessoas que lá vivem.

“Meter” alguém numa casa do Património dos Pobres que esteja 
livre é muito fácil. Muito difícil é avaliar as reais necessidades de 
quem pede esse apoio, ainda por cima, sendo alguém que nos vem de 
sítios que não conhecemos e com relatos de vida cuja veracidade não 
podemos comprovar cabalmente. 

Muito mais difícil, ainda, é “tirar” alguém de uma casa do Patrimó-
nio dos Pobres quando, claramente, já não tem necessidade disso e 
outros têm.       

Isto não quer dizer que as “nossas” casas do Património dos Pobres 
devam ser só para pessoas da nossa paróquia que temos a obrigação de 
conhecer bem. Não tem sido assim, havendo mais do que um caso de 
casas que foram atribuídas a “imigrantes”.

O que atrás referimos é só para relembrar cuidados a ter nestas 
situações.

Também vale a pela relembrar aqui a máxima sempre actual do Pai 
Américo. “Que cada paróquia cuide dos seus pobres!”. Também vale a 
pena relembrar o que dissemos na crónica anterior sobre os “pobres” de 
cada paróquia: estes “pobres” podem ser “casos” no sentido de situa-
ções de miséria que estimulam facilmente a nossa sensibilidade gene-
rosa, mas podem ser, também, situações menos graves do que essas, 
sem por isso, deixarem de ser pessoas que precisam de alguma forma 
de ajuda. Se cada paróquia tiver uma Conferência Vicentina, ou coisa 
parecida, que seja activa e esteja atenta aos pobres que lá vivem, quer 
sejam “casos”, quer não sejam, quase de certeza que haverá menos 
“imigrantes” como os atrás referidos.  q

CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

Página da OBRA DA RUA na internet

Visite o nosso site e encontrará diversa informação:
•  Contactos
•   Assinatura e leitura do Jornal O GAIATO nos seus dois for-

matos:
— 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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Férias

AINDA continuamos em férias escolares, mas em Casa, com horá-
rio benigno, aproveitando normalmente a nossa piscina, em dias 

de calor, duas vezes por dia, antes do almoço e antes do jantar.
Os pobres não cessam de nos bater à porta, nós cultivamos para 

nós e para eles.
Metade do cebolal foi apanhado e guardado à sombra, para que o 

caule seque, para se arrumar. O feijão está todo limpo e ensacado. Dá 
para o ano inteiro. O milho apresenta-se um milhão enorme, já chega 
aos espalhadores de rega dos pivôs, enfeitado, cada planta, com duas 
ou três espigas. Será o reforço alimentar das nossas vacas leiteiras. As 
oliveiras voltaram a carregar e as laranjeiras vergam-se derreadas de 
fruta. Os figos são uma delícia. Temos vendido alguns.

Toda a criação da nossa quinta entoa um canto de louvor a Deus 
nosso Pai que dá, na Natureza, aos filhos que trabalham, o fruto do seu 
poder criador.

A nossa vinha sofreu muito com aqueles quatro dias de calor 
intenso e muitos cachos foram queimados, apesar das cepas serem 
regadas.

Falta-nos ainda colher metade do cebolal. Esperamos que as cebo-
las amadureçam e os caules verdes sequem um pouco mais.

Dois rapazes foram passar uns dias com a família. Voltaram e, pas-
sados dias, fugiram. Esta tragédia é também fruto de quem governa as 
crianças jovens com leis gerais inadaptadas a certos casos. Normal-
mente, os familiares vivem em bairros degradados e as companhias 
destroem o que demos de bom aos adolescentes! É a nossa dor! Nós, 
que depois de um longo curso de humanidades, passamos a vida a 
educar, somos considerados uns ignorantes perante a imaturidade de 
alguns magistrados.  q

SETÚBAL Padre AcílioERA O ANO I, N.° 15 

Acta N.° 2

No dia 2 de Setembro fomos visitar os nossos pobres que aqui à pouco falamos.
O de Bairros não estava lá e nós não pudemos ver do que ele precisava.
O de S. Lourenço continua na mesma, e, precisa de talheres para comer porque só tem um garfo.
O do lugar do Assento que continua na mesma doente, e parece a não durar muito tempo. Vamos 

comprar o colchão para este doente.
Já temos benfeitores que dão a sua cota mensal ou anual, como por exemplo:
Snr. Manuel Cunha, 100$00 por ano; Snr. Carlos Cunha, 100$00 por ano; Snr. Ângelo Marcos, 5$00 

por mês.
Precisamos de mais benfeitores que dêem alguma coisa para comprar o que for preciso.
Um visitante também deu 10$00 ao Tesoureiro. Já temos na caixa um saldo de 35$00.
Precisamos de mais dinheiro para comprar grande porção de batatas que são agora mais em conta, 

e termos fartura para os nossos pobres.
Se ajuntarmos dinheiro para isso comprá-las-emos e guardamo-las no nosso celeiro para darmos 

aos pobres.
O Secretário,
José Eduardo

[Nota da Redacção: trata-se do embrião da futura Conferência Vicentina de Paço de Sousa]

Não acredito que os leitores fiquem indiferentes ao apelo do pequenino secretário dos nossos visi-
tadores do Pobre. Se lhes não fazes o gosto da sua reserva de batatas e de feijão, que agora se podem 
obter para futuras distribuições, é que não compreendes a grandeza transcendente dos desejos destas 
crianças. Estropiados de ontem, eles querem ser curados como o coxo da Piscina de Betsaida. Se tu 
fores para eles, hoje, o que foi Jesus para aquele, naquele tempo, terás feito obra divina. Que estes 
abandonados dos caminhos não tenham ocasião de dizer — não tenho homem que me ajude, como se 
ouviu ao coxo do Evangelho; agora, que eles estão em boas condições de cura! Eu sozinho não posso. 
É tempo de levantar a mão; sustar a marcha da miséria social; renunciar à triste herança das gerações 
passadas; meter ombros, fazer músculo, erguer do chão, tirar dos cárceres públicos estes inocentes, 
colocá-los em condições de darem a seus filhos melhor sorte do que receberam de seus pais. Mas isto é 
obra de todos — Todos. Ora para tudo isto, não há nada como despertar neles sentimentos de bondade. 
Ouve e atende a voz do José Eduardo!

Pai Américo
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antes de entrar no refeitório. Sen-
te-se uma pequena colónia de 
pequeninos trabalhadores orga-
nizados, com as horas ocupadas 
na vida de campo, de escolas, de 
oficinas — horas para tudo.

Vive-se a exuberante ale-
gria que promana do lume da 
lareira. Os cozinheiros lembram 
à senhora qualquer prato espe-
cial que os rapazes gostariam de 
comer amanhã. O despenseiro 
gostou de receber ordens nesse 
sentido. Os refeitoreiros passam 
palavra à malta: amanhã temos 
batatas!

Não vivemos a vida tenebrosa 
das pautas e dos regulamentos. 
Dispensou-se o zelo mai-lo saber 
do funcionário de profissão. Fize-
mos um pequenino mil seiscentos 
e quarenta dentro de Portugal e 
arvoramos a bandeira da inde-
pendência, com a divisa obra de 
rapazes, para rapazes, pelos rapa-
zes.

Entrementes, emergem da terra 
as primeiras moradias da nossa 
futura aldeia. Aboliu-se o sistema 
de caserna por ser contra a natu-
reza da criança. Constroem-se 
vivendas de ar e luz, para famílias 
de 9, de 14 e de 20 rapazes. Uma 
casa que verdadeiramente inte-
resse os seus simpáticos e irre-
quietos habitantes. Que lhes ins-
pire amor ao asseio. Que lhes dê 
o verdadeiro sentido da dignidade 
de pessoa humana. O belo, por ser 
reflexo da Beleza Incriada, tem 
dentro de si mesmo um grande 
poder educativo. Digo mais. Sem 
beleza, toda a pedagogia é morte; 
nem o próprio Evangelho realça.

A ideia de um quinzenal que 
dissesse ao mundo quem somos 
e onde vivemos, depressa tomou 
forma, e O Gaiato espalhou-se 

num instante. É devorado: eu leio 
de ponta a ponta, eis a exclamação 
dos assinantes que se apresentam, 
por carta ou de viva voz. Gaiatos 
dos nossos, vão às cidades vender. 
O Povo fulmina-os com perguntas 
de toda a ordem. Trazem assinan-
tes. Trazem donativos. Provocam 
o espanto:

— Mas como pode ser isto?
— Olhe, vá a Paço de Sousa, 

respondem os mais finórios. A 
cidade do Porto pára, escuta, 
medita, determina-se. É-nos ofe-
recido o edifício da Capela. O 
Senhor a quem o fui pedir só teve 
uma palavra:

- Muito obrigado, por se ter 
lembrado de mim.

Da mesma sorte e pelo mesmo 
preço, veio um donativo de 40 
contos para o edifício da nossa 
Enfermaria. O das oficinas seguiu 
na mesma esteira. Porto, Porto, 
quão tarde te conheci!

Pai Américo foi narrando a vida 
desta comunidade, em Paço de 
Sousa, com a sua pena primorosa, 
como nesta nota eloquente do 
quotidiano, com eterna gratidão: 
Temos aurora boreal nas cercanias 
do Porto. O clarão vem dos lados 
de Paço de Sousa. É labareda da 
Casa do Gaiato. Não destrói; edi-
fica. Aquece sem queimar. O nosso 
Deus é fogo. As Suas obras são, 
por natureza, incandescentes.

Começa o pequenino Vadio a 
chegar ao limar da nossa Casa. 
Já os temos da Granja, do Porto, 
de Abrantes, de Vila Real — norte 
a sul do País. O Júlio Mendes, 
de Elvas, é quem recebe. Depois 
do abraço cordial mostra depen-
dências, marca lugar, dá normas, 
ajuda. Ele é simultaneamente 
cicerone e cireneu, este Júlio 
encantador. As perguntas fervem. 
A curiosidade salta:

— Eh! pá, quem manda aqui?

— Somos nós.
E o catraio que saiu de algu-

res com a notícia de ir para um 
Colégio, Asilo ou Reformatório — 
consoante o grau de ignorância 
de quem informa — encontra-se 
instalado na sua Casa, feliz.

Está precisamente aqui a nota 
original da Obra da Rua: O 
miúdo a conhecer e a sentir que 
está no que é seu. Uma vez for-
mado o pequeno chefe, é ele que 
risca, com autoridade própria e 
aquiescência de todos.

Entretanto, em 11 de Fevereiro 
de 1944, por Portaria, foi oficiali-
zada a escola do sexo masculino 
da Casa do Gaiato das Ruas do 
Porto, com sede em Paço de Sousa 
[Diário do Governo, II Série, n.º 
36, 14-2-1944]. Enquanto o edifí-
cio das escolas não foi construído, 
as aulas funcionaram numa parte 
do antigo mosteiro beneditino. 
Depois, a 16 de Fevereiro de 
1944, o Sub-secretário de Estado 
da Assistência Social — Dr. Joa-
quim Diniz da Fonseca, o Gover-
nador Civil do Porto e o Cónego 
Dr. Corrêa Pinto visitaram a Casa 
do Gaiato de Paço de Sousa.

Depois de rica e evangélica 
colaboração no jornal Correio 
de Coimbra, da Diocese conim-
bricense, desde 1932, o Padre 
Américo mudou de tribuna, para 
o jornal A Ordem, do Porto, con-
tinuando a revelar-se um artista 
da palavra. Isto aconteceu porque 
deslocou o centro das suas activi-
dades de Coimbra para o Porto. 
E, entretanto, conseguiu proceder 
ao lançamento de um periódico 
próprio, da Obra da Rua, com 
as dificuldades dessa época: Do 
Terreiro do Paço, mandaram-me 
aos senhores da Censura. Falei à 
moda dos apaixonados: um jornal 
que não tenha medo, meu senhor, 
e que não engane o povo! Ai! Que 

vou ser preso. Em 5 de Março 
de 1944, sendo editor e director 
o Padre Américo, foi publicado 
o primeiro número do jornal O 
Gaiato, quinzenário da Obra da 
Rua, com composição e impressão 
na Tipografia da Casa Nun’Alva-
res, no Porto [Rua Santa Catarina, 
628]. A redacção, administração e 
propriedade era na Casa do Gaiato 
do Porto — Paço de Sousa. Na 
primeira página vem, em caixa, 
uma explicação sobre esta nova 
publicação, da qual recortámos 
isto: Aparece hoje O Gaiato e 
regressa no terceiro domingo do 
mês, à mesma hora, e assim por 
diante até ao fim do mundo. O 
famoso ia sendo lido por todas as 
camadas sociais; e, no dia 16 de 
Agosto de 1949, foi inaugurada a 
Tipografia da Casa do Gaiato de 
Paço de Sousa, começando o jor-
nal O Gaiato a ser ali composto 
e impresso. Assim se satisfez a 
necessidade de expansão deste 
quinzenário e a oficina gráfica 
passou a ser escola de trabalho 
para os rapazes.

É de notar que, desde Maio de 
1943 a Maio de 1944, se gasta-
ram 1160 contos nas construções 
da Aldeia do Gaiato, em Paço de 
Sousa. A 28 de Outubro de 1944, 
foi chamado pelos anjos o Manuel 
Delfim, com 9 anos, que fazia 
a limpeza no claustro do antigo 

mosteiro de Paço de Sousa. Em 
1944, o Padre Américo foi reali-
zando palestras para dar a conhe-
cer a obra e conseguir ajudas para 
a Obra da Rua: 2 de Novembro 
— palestra ao microfone da Rádio 
Renascença, no Porto; 26 de 
Novembro — palestra e peditório 
no Coliseu do Porto, em duas ses-
sões, escutado por mais de cinco 
mil tripeiros; e 10 de Dezembro 
— palestras nos postos emissores 
da cidade do Porto, em que afir-
mou — Eu não tenho outro título 
para hoje vir à vossa presença, 
sendo somente o de recoveiro dos 
pobres.

Numa citada Cronologia, na 
parte referente à Casa do Gaiato 
do Porto, feita por Padre Américo, 
desse tempo apontou mais algu-
mas datas com interesse, v.g.: 
1945 — Em o dia 15 de Fevereiro 
de 1945, coube a vez ao edifício 
das oficinas. Em 27 de Janeiro de 
1945, teve a mesma sorte a Enfer-
maria.

No fim do ano de 1945, a Obra 
da Rua era formada por duas Casas 
do Gaiato: Miranda do Corvo, 
com 45 rapazes; Paço de Sousa, 
com 103 rapazes. E, ainda, o Lar 
do Gaiato do Porto [aberto em 3 
de Fevereiro de 1945, na Rua D. 
João IV, 682], com 20 rapazes; e o 
Lar do Ex-Pupilo dos Reformató-
rios, em Coimbra.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes
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DIA 1 e 2 de Setembro foi a reunião dos nossos gaiatos malanjinos 
 na casa de Azurara. Alguns, com suas esposas; uns, com os seus 

netos; também, alguns amigos.
Coube a cozinha à Lála, esposa do Quim e à Telma, filha do Tava-

res. Saíram umas pataniscas, foram as rainhas da reunião.
Estiveram alguns do grupo que foi em 1963. Foi um recordar, 

entre todos, as peripécias do começo… como um grupo tão pequeno e 
frágil conseguiu, onde eram capinzais e mato, fazer nascer uma Aldeia 
bonita com 125 crianças?! Milagre do Amor!

Quero recordar aqui o Fernando Dias, único já falecido: foi um 
grande obreiro da construção da nossa Aldeia. Sua esposa Emília 
esteve connosco.

O nosso grupo musical. orientado pelo «Laranjinha», foi uma 
valiosa ajuda — assim como grupo teatral, orientado pelo Júlio da Silva. 
Também ele um grande obreiro no erguer da Casa de Malanje.

Todos os anos, em todas as cidades e vilas do Norte de Angola, 
fazíamos o nosso espectáculo. Foi uma grande ajuda. Tantos portugue-
ses e angolanos que têm a sua pedra na nossa Aldeia do Gaiato.

As nossas Casas de África estão cheias de rapazes. Os mais velhos, 
nos seus empregos; alguns, nas Universidades. Não há lares de acolhi-
mento.

Em Portugal somente grupos de africanos beneficiam da pedago-
gia de Pai Américo.  q

SINAIS Padre Telmo

NE STES dias cortei a corda com que duas famílias se estavam a 
enforcar pela pobreza extrema. 

Não é muito forte a palavra enforcar pois a miséria estrangula-nos.
Uma viúva com dois filhos, um doente crónico e outro mais ou 

menos normal foi posta na rua e na rua, viveu com as crianças, quase 
um mês até que encontrou uma casa, me apresentou um contrato e eu 
lhe dei 600 € pra caução, um mês de renda e exigência de que não 
mais me voltar a bater à porta, por não ter onde viver com os seus.

— E a senhora é capaz de aguentar a casa? É capaz?
— Sou, sim senhor, vou trabalhar para umas estufas.
Nas estufas o pobre ganhará ordenado mínimo. Quanto fica para 

alimentar os filhos, os pôr na escola, farmácia, gás, luz e água?! Os 
pobres não têm mais nada senão seu corpo para trabalhar!

Outro caso: uma grávida a quem não renovaram o contrato numa 
engomadoria, por se encontrar nesse estado. Mulher de baixa estatura, 
com dois filhos normais e um autista, perde o seu trabalho quando 
mais precisava de ganhar! Oh desgraça!... Muito sofrem os pobres! 
Pessoas honestas, com sublimes sentimentos humanos, vivendo no 
meio desta selva, são autênticos heróis!

O que tem dominado mais o coração, é a Janete e os seis filhos de 
que tenho escrito. Agora, foi visitada pelos assistentes sociais. Vejo 
que o meu grito chegou alto! Mas não uma solução humana.

«Tanta criança junta numa casa só! Isto não pode ser.» Repeti-
ram, segundo conta a pobre, uma série de vezes; e à infeliz inquilina 
da casa ameaçaram-na: «Que ela não podia assim acolher tanta gente. 
Estava sujeita, por lei, a perder a casa!»

Esta mãe de família ficou em pânico, com medo terrível que as 
senhoras lhe venham tirar os próprios filhos; ela que é uma extremosa 
mãe!... E tão sacrificada.

O Estado prende o marido por ele não pagar uma multa de 500€ e, 
agora, que a extrema pobreza chegou ao cume, não lhe dão uma casa 
como é de lei! O Estado é o primeiro a não cumprir a lei.

De rastos e dolorido fui conversar com a Câmara da Cidade e 
rogar se poderiam romper os montes dos dois mil pedidos de casa que 
lhe chegam, segundo as palavras da Senhora Presidente, e dar uma à 
Janete. «Que não temos casas». Mais, não compete às Câmaras cons-
truir bairros, mas, sim, ao Governo. E num desabafo também dolorido 
a Senhora respondeu-me: — Esta cidade está cheia de bairros sociais 
enquanto os municípios vizinhos e limítrofes não têm nem um! Depois, 
quanto mais bairros, mais problemas sociais!

Eu não sabia que compete ao Governo providenciar para que cada 
família, segundo as suas possibilidades, tivesse uma casa. Não sabia! 
Tive agora conhecimento pela boca de quem dirige o Município de 
Setúbal.

Sim, é verdade. Muito se tem feito nesta cidade, no campo da habi-
tação. A senhora Presidente mostrou-se indignada com a indiferença 
dos outros municípios.

Meu Deus! Há dinheiro para tudo, menos para os pobres. Resol-
vem-se problemas económicos tão pesados, mas os pobres ficam 
excluídos! Faz-se uma cidade do futebol e, ao mesmo tempo, permi-
te-se que as famílias se amontoem para viver, agravando progressiva-
mente as dificuldades sociais. Que desequilíbrio — e no meio de tanto 
silencio!

O pobre marido da Janete está preso por defraudar o Estado em 
500€! Outros que roubaram ao erário público quinhentos milhões 
ou mais, segundo a comunicação social, passeiam-se gozando a vida 
como pessoas impolutas! Oh! justiça dos homens!... Oh! pobreza dos 
pequeninos!... Oh! ironia dos responsáveis.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio
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Aos leitores d’O GAIATO, 
tenho de apresentar desculpas 
pela “minha ausência”, desde que 
enviei o primeiro texto escrevi-
nhado para o jornal. Apesar de já 
ter saído no “prelo”, no número 
posterior aos acontecimentos que 
vamos noticiar, não podia deixar 
de enviar esta crónica.

No último domingo de Julho 
celebramos de uma forma muito 
intensa, espiritual e cultural-
mente, em ambiente de verda-
deira família, o aniversário da 
passagem para vida plena de 
Deus, do Pai Américo.

Já no Domingo antecedente se 
celebrou na comunidade da Mas-
saca, que o escolheu para modelo 
comunitário, mesmo ainda sem o 
reconhecimento eclesiástico das 
suas virtudes evangélicas!

Aí houve baptismos e comu-
nhões e até apresentação do novo 
pároco.

Mas na nossa Casa, ainda na 
minha ausência em Portugal, no 
dia 16 do referido mês houve 
uma comemoração mais íntima, 
com celebração da Eucaristia.

Quanto à festa propriamente 
dita, contou com todos os cola-
boradores, os amigos da Obra e 
muitas pessoas da comunidade 
atrás referida, num número supe-
rior a 500 pessoas.

O espaço exterior central da 
nossa aldeia estava bem com-

MOÇAMBIQUE Padre Fernando Fontoura

«Fazer de cada rapaz um Homem»
A Caridade deve ser a força 

animadora das nossas 
vidas. O amor verdadeiro pede-
-nos o dom do que somos e temos. 
Os filhos queridos da nossa Casa 
do Gaiato de Benguela são ver-
dadeiramente felizes, na medida 
em que experimentam a entrega 
gratuita das nossas vidas para a 
sua realização humana e espiri-
tual. Esta alegria é, na verdade, 
partilhada pelos corações gene-
rosos que nos dão a sua ajuda. 
Doutro modo, não seria possível 
levar para a frente este projecto 
maravilhoso. O amor dos vossos 
corações é o segredo da vitória 
da dignidade humana sobre a 
miséria que tinha entrado na vida 
destes filhos. Por isso, a partilha 
convosco deste testemunho seja 
uma força animadora da vossa 
generosidade. Os donativos que 
os vossos corações depositam no 
trabalho da nossa Casa do Gaiato 
são uma verdadeira sementeira 
de esperança que vence as resis-
tências geradas pelas dificulda-
des da própria missão assumida. 
Doutro modo, não seria possível. 
Está aqui, sem dúvida, a resposta 
à pergunta que nos é feita, mui-
tas vezes: «Como é possível a 
manutenção material da Casa 
do Gaiato?» É o amor generoso 
e perseverante dos corações dos 
nossos queridos benfeitores. Os 
próprios filhos da Casa sabem que 
estamos a viver nestas condições. 

É, sem dúvida, uma base para 
que se comprometam, segundo 
as diversas idades, nos trabalhos 
para os quais têm capacidade. 
Estamos, neste momento, a fazer 
algumas renovações nas casas de 
habitação. Os filhos que estão a 
estudar e trabalham parcialmente 
nos vários sectores, nas oficinas, 
nas horas livres do estudo, dedi-
cam as suas capacidades a esta 
renovação. Damos, deste modo, 
cumprimento ao princípio básico 
da nossa vida: «Fazer de cada 
Rapaz um Homem». Estes filhos 
são acompanhados e animados 
pelo querido Eng. José Luís, com 
o coração dum verdadeiro pai e 
educador.

Teve início, há dias, o terceiro 
e último período do ano lectivo 
actual. A escola é, sem dúvida, 
um dos sectores mais compro-
metedores da nossa vida. É uma 
pedra básica do alicerce na cons-
trução do homem. Por isso, este 
sector da vida humana constitui 
um centro da nossa actividade. Os 
rapazes fazem a escolaridade pri-
mária, nas várias fases. Entram, 
normalmente, no ensino médio. A 
universidade também está aberta 
para casos excepcionais. Como 
partilhamos convosco, há poucos 
dias, o Luís António terminou 
o seu curso universitário, duma 
forma maravilhosa. Buscamos, 
neste momento, o seu emprego 
para sair da Casa do Gaiato de 

Benguela. Tem boas condições 
para viver com a sua autonomia. 
A escola da nossa Casa do Gaiato 
é, neste momento, o centro de 
formação escolar para uma mul-
tidão de filhos, residentes nos 
bairros vizinhos. É, sem dúvida, 
uma oportunidade oferecida para 
a promoção humana dessas crian-
ças. São necessárias, contudo, 
mais escolas. Oxalá esta tarefa do 
governo da Nação seja cumprida, 
com a brevidade possível.

As crianças abandonadas con-
tinuam a bater à porta do nosso 
coração. Sofremos por amor 
delas, mas ainda não temos possi-
bilidades de as acolher em nossa 
Casa do Gaiato. Há dias, ao pas-
sar na rua, com o nosso Bebeto 
a conduzir a carrinha, vimos um 
menino descalço e esfarrapado 
a pedir pão. Recebeu o necessá-
rio para matar a fome, naquele 
momento. Esta figura é o retrato 
da situação em que vivem muitos 
filhos, com necessidade urgente 
de ser acolhidos. A situação de 
abandono familiar é, na verdade, 
uma chaga social. Vamos, con-
tudo, viver com a esperança de 
podermos acolher alguns filhos 
mais abandonados. Os vossos 
corações sejam queimados pelo 
fogo do amor! Recebei um bei-
jinho dos filhos mais pequeninos 
da nossa e vossa Casa do Gaiato 
de Benguela.  q

BENGUELA Padre Manuel António

posto, com a amostra dos pro-
dutos da nossa fazenda. Nesse 
mesmo lugar houve demonstra-
ção de algumas habilidades des-
portivas dos nossos rapazes.

No salão polivalente organi-
zou-se uma exposição riquíssima 
com elementos demostrativos 
das actividades promovidas com 
os gaiatos: olaria, pintura,  objec-
tos decorativos tradicionais, bem 
como elementos das práticas des-
portivas como a vela e o judo.

Como programa tivemos um 
primeiro momento, com a apre-
sentação de uma peça teatral 
designada a “Árvore da Vida...” 
da autoria e  encenação de Maria 
José Brito, que num breve resumo 
trespassa os momentos fulcrais 
da vida do Padre Américo.

A sua pessoa foi magistral-
mente interpretada pelo Albino, 
que ficou bastante emocionado 
e interiormente muito tocado 

e edificado espiritualmente...
Depois celebramos a Eucaris-

tia, pedindo a graça do reconhe-
cimento público das virtudes do 
Padre Américo e que o mesmo 
seja proclamado venerável atra-
vés do seu exemplo ao serviço 
do Evangelho da Caridade, no 
acolhimento das crianças pobres 
e abandonadas!

Também foi apresentado um 
pequeno vídeo relacionado com a 
Obra da Rua e sua acção aqui em 
Moçambique, com a fundação 
por parte do P.e José Maria...

Ainda tivemos a oportunidade 
de um breve testemunho do Sr. 
Eng. Ruy Cravo que nasceu e 
vive aqui em Maputo e teve o 
prazer de ter conhecido o Padre 
Américo...

O almoço foi uma partilha com 
esta grande família presente!

Desde Moçambique para toda a 
família AMA!...  q

PENSAMENTO Pai Américo

É necessário prudência na vida, que a figueira do Evan-
gelho esteve em riscos de ser arrancada por ocupar um 
espaço precioso sem produzir fruto! Não é favor nenhum 
o meu bater à tua porta, nem o teu abrir a mão; é simples-
mente uma obrigação social. Pedras do mesmo edifício 
que todos nós somos, a abundância de uns deve suprir 
a indigência dos outros para assim haver harmonia no 
todo.

Pão dos Pobres, 2.º vol., p 64.


