
30 de Março de 2019  •  Ano LXXVI  •  N.° 1958
Quinzenário  •  Jornal de Distribuição Gratuita

VINDE VER! Padre Quim

ESCREVO no Dia do Pai! Aquele 
 homem que Deus enviou para ser 

chamado por esta expressão, mesmo antes 
que se conheça o seu nome próprio. Ele é 
pai. A Igreja Católica celebra hoje a soleni-
dade de São José Esposo da Virgem Maria. 
“Homem fiel e prudente que o Senhor colo-
cou à frente da sua família”, (Antífona de 
entrada). Modelo de santidade. A cerimónia 
eucarística teve lugar na capela do Mosteiro 
Mãe de Deus. Beleza, silêncio, contempla-
ção, e alegria na simplicidade e profundi-
dade da acção litúrgica deixaram marcas  
solenes aos participantes, marcas de comu-
nhão entre o humano e o Divino. É o dia do 
Pai! Figura que inspira confiança. O pai é 
aquele de quem se espera. De bolsa vazia 
ou cheia ele é mesmo assim o pai.

De regresso a Casa pela avenida apare-
cem as saudações; Feliz dia do Pai! Feliz 
dia do Pai! A figura paterna é de grande 
importância quando está presente. Pois 
na língua dos meus avós ensinaram-me o 

ditado que encerra a seguinte sabedoria: 
papa “weza enzala wabu”, cuja tradução 
é: o pai chegou a fome acabou! A palavra 
pai tem peso e ocupa espaço aonde quer 
que seja pronunciada. A sua presença é 
sinónimo de tranquilidade, segurança, 
conforto e até ausência de fome se faz sen-
tir. Simplesmente porque se trata do pai, 
seu coração percebe. Os verdadeiros pais 
da terra são, e procuram ser, cada vez mais 
a imagem do Pai celeste.

Depois de vir de dar uma volta pelos 
sectores da vida de Casa em movimento, 
escola, oficinas, limpezas, sento-me no 
escritório para trabalhar. Sobre a mesa 
deposito as cartas que me foram entregues 
por vários rapazes alusivas a este dia. Car-
tas e mais cartas fizeram-me alterar o título 
desta crónica. Cartas traduzindo expres-
sões de afecto puro. Apesar da trajectó-
ria conturbada pelas quais a criança veio 
ter a nossa Casa, ela quer ser amada e ter 
presente no seu dia-a-dia a figura paterna. 
São tantas cartas que algumas estão ainda 
por ser lidas, pois era necessário e urgente 
compor estas notas e enviá-las a Paço 
de Sousa a tempo de serem alinhadas na
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Cartas abertas

O comerás o pão com o suor do teu rosto, 
tido por muitos como o castigo dado 

por Deus ao homem no momento em que per-
deu o respeito por si mesmo, pecando, esta-
ria agora desacreditado por esta sociedade 
ocidental que dá o pão a tanta gente sem a 
contrapartida do trabalho que provoca o suor 
do rosto.

De há uns anos a esta parte, entre nós, foi 
criado o rendimento mínimo. Muitos indivíduos 
e famílias passaram a usufruir de um valor 
pecuniário sem ter de prestar qualquer traba-
lho para o receber. Na sua origem, na melhor 
das intenções estaria uma questão de solida-
riedade da sociedade em geral para com os 
membros da mesma a passar por dificuldades 
materiais. Como tudo o que é obra humana, 
sempre marcada pela imperfeição, vamos 
nós dando conta que nesta medida de apoio 
social, também corre a par muita imperfeição.

Daqui decorre que muitos ou alguns dos 
beneficiados, não importa contabilizar, pas-
saram a comer o pão sem o suor do seu rosto, 
sem necessidade de trabalhar para a sua sub-
sistência mínima. Então em que ficamos? Qual 
o sentido desta Palavra divina? 

Entendo a máxima em questão, como uma 
oportunidade para que o homem recupere o 
respeito por si mesmo, se reconcilie com ele 
próprio e com Deus, de quem recebe todos os 
dons e para quem os deve orientar no sentido 
mais íntimo do seu valor. Não se trata de uma 
castigo, mas de uma oportunidade para lim-
par a cara com o suor do rosto. Quem não vai 
por aqui não agarra a oportunidade.

O trabalho

Não será, por isso, lícito, que um beneficiá-
rio do rendimento mínimo possa exercer algum 
tipo de trabalho enquanto beneficia dele? Uma 
pobre que nos visitou, há dias, dizia-nos preci-
samente que lhe haviam cortado esse seu rendi-
mento porque esteve a trabalhar umas horas a 
desbastar uma mata. Alguém foi fazer queixa. 
Sem esse rendimento, o pouco que ganhou já 
não foi suficiente para conseguir pagar a renda 
de casa. Vinha então em busca de uma ajuda 
que compensasse a diferença. Certo é que o 
dito rendimento, é destinado a quem não tem 
outros rendimentos, mas não haverá maneira 
de que o rendimento do trabalho vá pas-
sando, a pouco e pouco, a substituir o subsídio 
recebido?

DA NOSSA VIDA
Padre Júlio

O trabalho dignifica o homem, como diz 
a sabedoria popular. Vox Populi, vox Dei, 
estão de acordo. Importa que o trabalho seja 
valorizado, em qualquer etapa da vida, à 
medida de cada um. Por isso, não pode cair 
em desuso a máxima, de há muito afincada 
na nossa pedagogia, de que quem não traba-
lha não come. O exercício de uma actividade 
útil tem de ser visto como um bem para quem 
a realiza e também um bem para aqueles 
que dela beneficiam, porque se aqui o fruto 
nasceu do trabalho deste, ali este irá benefi-
ciar do trabalho de outro. Assim se constrói a 
comunidade e a sociedade em geral; assim se 
constroem os homens.  q

MALANJE Padre Rafael

HOJE fui visitar a tia Teté, esposa de 
 um antigo trabalhador que faleceu 

há cinco anos. Sempre que vou, levo-lhe 
alguma comida e um pouco de dinheiro, 
pois sei as dificuldades que passam. 
Quando chego, tia Teté começa a falar e a 
contar-me as suas coisas. Segundo o que 
diz um filha, só fala comigo. Às outra pes-
soas, ignora-as e nem as deixa entrar em 
sua casa.

Não tardaram em colocar a panela no 
fogo para preparar cinco quilos de arroz 
para comer com uns pedaços de frango 
que foram comprar naquele momento.

Entretanto, começaram a chegar um 
grupo de meninos e meninas para comer. 
Perguntei-lhes porque vinham e respon-
deram-me que faziam o mesmo que eles 
quando não tinham que comer: vão de 
casa em casa e quando em alguma há algo 
para aconchegar a barriga, vão todos… e 
assim, um dia comem numa casa, noutro, 
noutra. Cada um pegava no prato daquele 
que terminava e assim até que a panela 
ficou vazia.

No fim, continuámos a conversar até 
que começou a chover. O ruído das gotas 
nas chapas era cada vez mais forte até que 
foi praticamente impossível ouvir e falar. 
Depois, falhou a energia eléctrica e acen-
demos uma vela. Na penumbra, em silên-
cio, esperámos que a chuva parasse… 
passaram duas horas.

Quando a chuva parou, despedi-me 
para regressar a Casa e ao abrir a porta 
deparei-me com um rio de água… tive de 
esperar uma hora mais para poder atraves-
sá-lo e chegar ao carro.

Seguramente esta tormenta terá partido 
muitos telhados e destruído muitas casas 
de adobe… mas amanhã levantar-se-ão 
como se isso fosse absolutamente normal, 
como normal é comer uma vez ao dia ou ir 
ao posto de saúde e não encontrar o enfer-
meiro ou não ter medicamentos… como 
ir para a escola e ter de levar a cadeira 
porque a sala está vazia…

E o pior é que me pareça normal a mim 
e me desculpe dizendo que vamos fazer. 
Há muito que fazer… pois a pobreza ter-
mina onde começa a Justiça.  q

SÓ ouve o clamor dos pobres quem o 
 experimenta.

A indiferença de que se queixa o Papa 
Francisco e a sentimos no nosso dia-a-dia, 
avassala a multidão humana, absorvida por 
fenómenos sociais que, por vezes, são ver-
dadeiros cultos a apaixonar o coração dos 
homens do que a pobreza de tanta gente 
que nos rodeia.

Está, aos olhos de todos, que a situação 
caótica da habitação foge ao alcance polí-
tico, sempre mais preocupado com o cres-
cimento e a influência partidária do que 
enfrentar esta enorme carência da popula-
ção excluída a viver em barracas ou case-
bres sem condições, nem dignidade.

Arrastados por este alheamento, muitos 
cidadãos imaginam até que não há pobres 
neste Portugal, por não os verem, os des-
prezarem, imaginando que todos são mise-
ráveis, preguiçosos, exploradores e cúm-
plices da mentira.

É verdade que uma das grandes fontes 
da pobreza é a falta de hábito de trabalho, 
de disciplina, de brio pessoal e dignidade.

Para alguma desta gente, não basta que 
o Estado ofereça e pague currículos esco-
lares, nem profissionais. É urgente que 
imponha a obrigação de trabalhar e 
crie condições para que isso aconteça. 
Se o Estado retira o R.S.I aos pais que são 
presos — o que é uma injustiça — e às 
famílias que não põem os filhos na escola, 
também o devia, em nome da dignidade 
humana e de justiça distributiva, obrigar 
pelo menos os chefes de família a ter um 
trabalho remunerado.
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PATRIMÓNIO
DOS POBRES Padre Acílio
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MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

CANTINHO DOS RAPAZES 
— Na Quaresma deste ano, depois 
do estudo e do toque da sineta, às 
19:30h, para o Terço no refeitório, 
quando a malta acalma (o que é 
difícil…), temos ouvido ler atenta-
mente algumas palavras do nosso 
Pai Américo, que vêm publicadas 
no belo livro Cantinho dos Rapazes, 
para assim irmos conhecendo aos 
poucos o seu extraordinário pensa-
mento e pormos em prática os seus 
conselhos, pois deixou-nos páginas 
tão belas que nos podem ajudar na 
nossa vida de todos os dias, tratando 
assuntos da vida de cada rapaz e das 
comunidades da Obra da Rua no seu 
tempo, mas actuais, como por exem-
plo: aproveitar na escola e no estudo, 
boa consciência e pecado (distinguir 
o bem do mal), mentira, furto, arre-
pendimento, obrigações, amor ao 
trabalho, responsabilidade, etc.. São 
lições para a nossa vida, que temos 
de tomar bem em atenção!

VISITANTES — Não há um dia 
que não venha alguém a nossa Casa, 
pessoalmente e em família, bem 
como grupos, para nos conhecerem, 
visitar esta família ou até perguntar 
do que precisamos, para nos ajuda-
rem conforme for possível. Em 9 de 
Março, sábado, de manhã, vieram 

visitar-nos vários membros da Asso-
ciação dos Surdos de Águeda, em 
viagem para a Lousã. Foram bem 
recebidos e experimentaram momen-
tos muito interessantes, pois não 
nos conheciam e ao percorrerem os 
nossos espaços, foram percebendo, 
com a ajuda da linguagem gestual, 
como vive esta comunidade fundada 
pelo nosso Pai Américo há 79 anos. 
Seguiram o seu caminho felizes, por-
que ficaram mais ligados a nós!

Entretanto, em 16 de Março, 
sábado, de tarde, o bom actor portu-
guês Luís Aleluia, que foi (é) gaiato 
na Casa do Gaiato de Setúbal e vem 
fazendo uma digressão com um 
espectáculo cómico, teve a possibi-
lidade de nos visitar, pois não conhe-
cia esta Casa e os seus Rapazes, ten-
do-se encontrado com todos, ficando 
assim muito contente!

ARRANJOS — Dentro das nos-
sas possibilidades, vão-se fazendo de 
vez em quando alguns melhoramen-
tos na nossa Casa do Gaiato. Assim, 
foi necessário fazer um espaço pró-
prio para o nosso cão, de forma que 
ficasse seguro e evitar problemas, 
pois alguns espertinhos soltavam-no 
sem ordem e há estradas por perto; 
e o dito canídeo tem sido um bom 
guardador, que só ladra quando é 

preciso. Uma mó de pedra, que está 
a fazer de mesa, perto da casa das 
máquinas, foi preciso cimentá-la 
outra vez, para ficar bem firme. Pró-
ximo, arranjou-se, com lancil, a cal-
deira de uma velha oliveira.

Tendo levantado os tacos do corre-
dor de cima do edifício do Lar, nesta 
Casa, devido a uma inundação, teve 
de se arranjar essa zona, colando e 
raspando esse tacos, e depois chegar-
-se cera.

Como parte da nossa Casa ainda 
não tem a iluminação necessária, para 
já, teve de se colocar um poste com 
dois holofotes na zona do campo de 
ténis, onde gostamos muito de jogar 
à bola nos recreios. Tendo a nossa 
Casa do Gaiato boas condições em 
termos de captação de energia solar, 
não foi possível adiar mais a instala-
ção de equipamento solar para aque-
cimento de água numa parte dos edi-
fícios. Então, foram colocados dois 
painéis solares no telhado da nossa 
casa-Mãe e assim diminuir a conta 
do gás. Também queremos aprovei-
tar as energias renováveis, neste caso 
para o consumo doméstico. 

Estas despesas são grandes, pelo 
que ficámos muito gratos, se houver 
quem possa colaborar nestes benefí-
cios da nossa qualidade de vida.  q

Histórias de Gaiatos que deixam rasto… Conheci-o ainda ele era 
um dos muitos gaiatos com quem a vida me ia cruzando. Fazia parte de 
um grupo de Paço de Sousa que, nas férias grandes, depois da morte de 
Pai Américo, ia a Singeverga, para fazer retiro. Depois, a vida quis que, 
a partir de Beire/Calvário, aos domingos de tarde, lá ia ele visitar-me 
a ali ao lado, em Barrimau, onde eu era na casa de meus pais, em con-
valescença de uma tuberculose incipiente. Sempre levava consigo um 
grupito de Gaiatos Especiais de Beire. A princípio, ia mesmo ver-me. 
Depois… o ir visitar o Frei Simeão já era um pretexto para ir visitar a 
Fernanda, minha irmã mais nova, com quem veio a casar, mais tarde. 
E foi assim que, desde um zé ninguém, o fui vendo fazer-se um senhor. 
Vindo da Casa do Gaiato de Paço de Sousa, naqueles tempos do arran-
que do Calvário e Casa do Gaiato de Beire, ele foi um braço direito de 
P.e Baptista. Bem humorado, trabalhador. Um habilidoso — pau para 
toda a colher. Cozinheiro encartado no Hotel Infante D. Henrique, chefe 
maioral, padeiro, tractorista e homem do campo, fez de tudo o que é 
preciso fazer-se em Casas como esta. Porque, muito pequenito ainda, 
chegou até nós desde a freguesia de Sedielos — Peso da Régua — ele 
era o nosso Sedielos. Cresceu(-se). E, porque se cresceu direito, muito 
cedo virou o senhor António Henriques. No seu funeral, a bandeira do 
G.D.C.R. de S. Luís abraçou-lhe a urna. Momentos antes, o Zé António 
— Filho mais velho — pedia-me uma palavra de gratidão para a Juven-
tude de S. Luís que tanto o acompanhou nos seus 35 anos de viuvez.

E assim se marcam vida!… Olho aqueles meus tempos de aprendiz 
de beneditino. Foram dez anos de menino e moço a fazer uma cadeira 
que, depois, se me revelou de extrema importância nesta Universidade 
de Vida. Universidade em que, gostosamente, ainda me sinto aluno 
empenhado. Porque não deixei de ser um teimoso aprendiz de vivente. 
Foi aí, Singeverga, que conheci e me apaixonei pel’O Gaiato de que me 
tornei leitor atento. Já com laivos de leitura espiritual e/ou de medita-
ção. Aquele “escrever como quem reza” (Pai Américo) marcou a minha 
vida toda. Ainda hoje é meu lema a que tento ser fiel. Abria-me a Novos 
Horizontes de Ser. Se daquelas vidas dos filhos da rua se podia fazer 
“portugueses de lei”, quanto mais de um labregozito nascido de pais 
lotaria… Comecei a sonhar mundos que já não cabiam nas cercas de um 
mosteiro. Comecei a perceber que é o sonho que comanda a vida. Sem-
pre que podia, conversava com P.e Carlos. Dava-me asas. Se houvesse 
alguma oportunidade, visitava Paço de Sousa, Miranda e Setúbal. Aí 
conheci P.e Manuel António, P.e Zé Maria, P.e Baptista. Todos eles muito 
jovens, pouco mais velhos do que eu. Recentemente ordenados, davam 
a sua vida a seguir Pai Américo. Conheci também o Ernesto Pinto, cuja 
rubrica quinzenal n’O Gaiato — Filhos de pai Incógnito — sempre lia 
com paixão. Começava a sofrer a pouca sorte desses filhos da rua, nas-
cidos sem família… Conheci também o Daniel — cronista de Paço de 
Sousa, cuja escrita me intrigava. Pela mão dele, ainda em Singeverga, 
comecei a ver-me em letra de forma na Voz dos Novos, um jornal interno 
criado por ele nessa altura. E quando P.e Carlos — imediato sucessor de 
Pai Américo — decide proporcionar aos mais velhitos um Retiro para 
reflexão sobre a Nobre Arte de Viver, passo a hospedeiro dos gaiatos. 
A quem, na hora das refeições, cuidava de que nada faltasse aos meus 
meninos. Depressa passei a ser, para eles, o frei Papinha, do filme D. 
Camilo e o seu Pequeno Mundo que marcou época. Era uma forma 
gaiata de me dizer que me queriam.

Foi assim que conheci o Sedielos. Acabei por ser cunhado dele. 
E, com ele, acabei por me apaixonar pelo Calvário. Agora, neste acto 
de entrega a Deus, dizemo-nos uns aos outros que era um homem que 
amava o Calvário e sempre se preocupava em pacificar a todos. Que 
“bonito” um funeral assim!

(…) Um só que fosse, mas eles são tantos!… A Eucaristia (Acção 
de Graças por esta vida que nos foi doada!) foi COM+celebrada pelos 
quatro sacerdotes que lhe eram mais ligados — o Pároco e os três da 
Obra da Rua aqui mais de perto — P.e Telmo, P.e Fernando e P.e Júlio, 
que veio de Paço de Sousa. Da capela mortuária para o cemitério paro-
quial segue o cortejo fúnebre. Um mundo de gente, familiares e ami-
gos. Gente que, num grupo silencioso, atesta que nós somos o rasto da 
ternura que deixaste. Perdidos entre o povo, vão os filhos, os netos, os 
genros e a nora. Mai-los amigos gaiatos especiais de Beire a quem dedi-
cou boa parte da sua vida. Uma vida de ninguém que, recolhida ainda a 
tempo pela Obra da Rua, foi capaz de aprender a dar Mais Vida e Vida 
em Abundância (Jo 10,10). Chegou o momento de mudar-se para uma 
vida na Transcendência. Saboreio o mistério: na trans(As)cendência!!! 
E a minha Fé renova-se. Cresce e arde em febre de comunicar(-se). Por-
que o homem só é um doente. Não ama. Explora.

Sozinho entre as gentes, sigo a ruminar. Vejo o Carocha chorar, com 
a mão no caixão. Ouço o Tirapicos — Ele vinha ver-me e perguntava 
como estou… Logo me aparece Pai Américo com sua tese de sabor 
divino: É mais barato prevenir crimes do que suportar criminosos. (…). 
Eles eram da rua. Menos afluência ao banco dos réus. Mais portugueses 
de lei num Portugal melhor. (…). Um só que fosse. Mas eles são tantos! 
Eles são tantos.  q

PAÇO DE SOUSA Nuno Machado

OBRAS — A varanda dos 
«Batatinhas» da casa-Mãe está a ser 
renovada, porque a água da chuva 
infiltrava-se para o tecto da despensa 
e manchava o chão. Também na casa 
2 estamos a fazer um telhado novo 
porque o original estava muito velho.

FUTEBOL — Mais uma vez a 
nossa equipa de Futsal jogou, desta 
vez, contra o Fonte Arcada. Ganhá-
mos por 7-4. A um minuto e meio do 
apito final estávamos empatados 4-4, 
mas a nossa equipa marcou mais três 

golos, o que fez a nossa vitória. Os 
marcadores foram o Fadul, o Nuno, 
o Quintino e o Manelinho. A nossa 
equipa de Futebol de 11 ganhou 
ao Valpedre por 2-1, com golos do 
«Joaninha» e do «Marcos».

SILO — Na entrada da vacaria, 
temos o nosso silo do milho. No 
cimo do silo, as pombas iam fazer 
ninhos nas vigas, sujando tudo. 
Então o Mendão e o Paulo «Mudo» 
taparam o acesso às vigas, e agora as 
pombas já não podem ali pousar.

VISITAS — Recebemos a visita 
de um grupo de crianças da cate-
quese de Cucujães, que vieram 
acompanhadas pelos catequistas e 
pelo Pároco. Primeiro passearam 
na nossa Aldeia para a conhecerem, 
tendo como cicerones o Ratzinquer 
e o Nuno. No fim, foram ao nosso 
Museu, onde o Bruno estava a orien-
tar a visita. Finalmente houve um 
lanche, para todos convivermos.

RAPAZ NOVO — Temos um 
rapaz novo, chamado Fábio. Tem 11 
anos, vem da zona de Lisboa. Está no 
5.º ano e gosta de estudar. Também 
gosta de jogar a bola. O clube dele, 
de futebol, é o Benfica. Ele está a 
gostar de viver connosco.  q
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BEIRE Um admirador

Até o funeral foi “bonito”…

No passado dia 23 do corrente, 
o nosso Manuel Pinto (um dos 
primeiros gaiatos) celebrou 90 
anos de vida.

É um marco importante, e 
motivo de nota, porque mesmo 
com a idade avançada, continua 
a pautar a sua vida na dedica-
ção incansável à Obra do Padre 
Américo, no apoio à secção ad-
ministrativa do nosso Jornal. É 
um contributo diário e valioso.

Acrescenta-se, que também 
está prestes a completar 75 anos 
como filho da nossa Obra. A 
mesma que fez dele um Homem 
que ainda contribui para a nossa 
sociedade, através do trabalho, 
do exemplo e da dedicação à fa-
mília.

Outros lhe sigam os passos!
Feliz aniversário  q

REGOZIJO
Nuno Almeida
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PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

O rapaz das tangerinas
Há outra coisa muito impor-

tante, muitíssimo importante, à qual 
desde agora deves atender. Quero 
referir-me à consciência.

Pai Américo

SERÁ que há momentos em  
 que o mundo gira ao contrá-

rio? Às vezes, parece; e, noutras 
ocasiões, andará mesmo, segundo 
nos é dado ver e experimentar… 
Há momentos de serviço na 
Igreja, neste caso aos Pobres, que 
é melhor (ou se deve) viver em 
silêncio (como os felizes monges 
da Cartuxa) certos acontecimen-
tos, e desses encontros ou desen-
contros nem ficar uma letra, mas 
esta lição eterna: Crux stat dum 
mundus volvitur — A Cruz per-
manece enquanto o mundo rodo-
pia. Daí que temos enveredado 
mais por notas históricas, com 
lições para a actualidade e para 
que a tinta não acabe por secar no 
tinteiro. São consequências das 
exigências legais de situações 
judiciais e ainda por protecção 
de dados pessoais. Porém, disse 
Jesus: pobres [com nomes e ros-
tos] sempre os tereis convosco. 
Dos segredos que vêm à baila nas 
parangonas dos meios de comu-
nicação social, valha-nos feliz-
mente e para sempre a tábua de 
salvação que é a Confissão sacra-
mental! Este intróito explicativo 
poderá justificar ao de leve tantos 
silêncios sobre a missão a que 
nos vamos entregando, carregada 
de sentidas histórias de vidas, 
com luzes e sombras. Se parece 
à primeira vista incompreensível 
este propósito, permitam-nos que 
nos reservemos em matérias tão 
delicadas e imbrincadas.

No entanto, desta vez vai assim 
para variar uma historieta sobre 
o rapaz das tangerinas, em que 
qualquer semelhança com factos 
reais é pura coincidência. E até 
poderá servir também para recor-
darmos Pedro Homem de Mello 
[6-IX-1904; 5-III-1984], grande 
poeta do povo — tão antigo como 
a própria língua portuguesa, com 
o seu rapaz da camisola verde e 
povo que lavas no rio…

Há alguns anitos, como outros 
muitos patrícios, ainda pequenote 
e com o seu simplório pai, chega-
ram a este extremo ocidental do 
velho mundo, à procura de dias 
melhores. Deixaram pobrezas 
de vidas, também por contínuos 
conflitos desde a guerra colonial. 
Abrindo bem os olhos e na palma 
da mão, não é possível ignorar 
que o nosso tempo tem sido mar-
cado por vagas assustadoras de 
refugiados e também vão che-
gando umbilicalmente emigran-
tes da lusofonia. Depois, sem 
ambiente familiar estável, pois a 
sua mãe ficou por lá, entretanto 
foi deixado ao cuidado de outrem, 
por outra deslocação do progeni-
tor para o norte da Europa, que 
entretanto voltou e para trabalhos 
temporários. Depois, foram sal-
tando de bairro em bairro, ditos 
complicados, sem abrigo próprio, 
passando ao lado de quem só 

cuida de papéis. É assim que vem 
o pedido de ajuda, discreto, mas 
aflito. Chegou sem nada, mas 
com talher à mesa.

Em cima de uma mesita de um 
átrio, deixámos, propositada-
mente e durante tempo suficiente, 
duas engenhocas de papel, feitas 
sabiamente pelo Trancolino, para 
chegarmos às causas de algumas 
coisas e loisas de tal rapazito. 
Entre tantos artefactos que foram 
saindo das suas mãos, ficou-nos 
uma pistola e um telemóvel. Não 
havia mesmo nenhum compa-
nheiro ou colega que o superasse 
neste jeito maroto de agarrar em 
folhas e às escondidas, debaixo 
da carteira de estudo, ir engen-
drando objectos que o sedu-
ziam, principalmente armamento 
ligeiro para as cenas de tiroteio, 
em correrias nos intervalos da 
boa vida de estudante. Certo é 
que também se deliciava com a 
malta a mirar os voos dos seus 
aviões de papel, nas larguezas 
do campo grande, onde também 
defendia as redes.

O garoto não embarcou numa 
tendência anti-vacinas, deveras 
intrigante. Na terra dos encan-
tos — a Colina Sagrada, do 
convertido e esquecido Manuel 
Ribeiro [13-XII–1878; 27-XI-
1941] e em dias gélidos, temos 
testemunhado o congestiona-
mento e as aflições nas urgências, 
nos picos das perigosas gripes 
e pneumonias. Seguramente, o 
dito rapazito foi-se protegendo 
muito bem, tal como a restante 
tropa fandanga — Nhaga e com-
panhia… Este mocito, que diz 
amiúde tenho fome (mesmo que 
coma 5 pães…), foi mais longe, 
pois deu-se  ao luxo de emba-
lar tangerinas já descascadas, 
em certas ocasiões, para assim 
ter fruta fresca à mão de comer 
e saborear, enquanto puxava 
pelos neurónios. Sobre o reguila 
em questão, dessa transgressão 
caseira e benéfica, foi das últimas 
vezes que o encontrámos e vimos 
radiante, como visitante assíduo 
e escondido no pomar, empolei-
rado numa tangerineira, em que 
a copa denunciava ligeiros movi-
mentos nesse território defensivo 
contra micróbios agressivos, mais 
parecendo abanadelas de brisa 
suave que ele gozava de cima. 
Com olhar marotão, ia dizendo 
prà comandita das companhias e 
avarias: — eu sou o queijo e vós 
os ratos… Assim sendo, nutria-
-se à farta e complementava bem 
a vacinação, em dia, não vá o 
diabo tecê-las. Fora algum rapaz 
mais chona, tais merendas livres, 
a contento só de alguns, foram 
dando bons resultados aos aven-
tureiros, levando à letra o que 
lhes foi dito: — Estão proibidos 
de ficar doentes!... Pena é, pois, 
que as colheitas para as mesas 
comuns não fossem superando as 
das mãos no ar e ficassem muitas 
cascas no chão… 

Eis que, da noite pró dia, com 
evidentes interrogações e preocu-
pações nossas, foi sujeito a uma 

mudança brusca de sítio, à vista 
de outro horizonte, fortemente 
urbano, levando uma abojada 
maternal de necessários pertences 
e o salvo-conduto das fronteiras, 
que o outro título (de cá) não foi 
possível renovar... Ficou visivel-
mente muito pensativo, quando 
o confrontámos com um cenário 
imprevisto de transferência radi-
cal, para quem era mesmo apto 
para radicais cenários e cenas — 
como eles dizem. Foste a meio do 
ano de escola, porquê? Será que 
vais continuar a ouvir e falar com 
Deus? Qual será o teu modo de 
vida, pois gostavas muito de cor-
rer e saltar e andar com a cabeça 
no ar? Qual será o teu projecto 
de vida, familiar, quando o ideal 
seria regressares um dia ao teu 
próprio ninho, estando reunidas 
as condições?

Nesta anunciada Primavera, 
mas sombria pelas notícias de 
várias desgraças neste mundo 
contraditório, de medos e injusti-
ças, em que assustam violências, 
terrorismos, naufrágios, quedas 
de aviões e catástrofes naturais, 
já não vês os corvos no vale, não 
ouves os assobios dos negros 
melros e não aprecias os botões 
floridos das fruteiras — de todos 
e de cada um, certo! Quando 
vires chegar lá ao longe, no rio 
grande, as andorinhas esfusiantes 
e olhares para os seus ninhos nes-
ses telhados e emaranhados tão 
antigos, da cidade das sete coli-
nas, certamente te lembrarás das 
janelas rasgadas ao sol nascente, 
da grande passareira de rolas, dos 
ninhos escondidos no cantinho 
das despensas e dos teus voos 
nestas colinas por via das tan-
gerinas. Da árvore sabe sempre 
melhor, não é?! 

Num dia inesperado, se os teus 
olhos vivaços pousarem nes-
tas letras, era bom que tivesses 
levado a sério no teu crescimento 
lento sentidas recomendações 
que te fizeram por bem. Assim 
mesmo: Nunca confundas liber-
dade com libertinagem, nessa 
grande (bué…) paragem de onde 
saíram e regressaram tantas cara-
velas, em que se encontra muita 
gente de viagem, também em 
formigueiros de cruzeiros. Nunca 
te deixes levar pelas luzes falsas 
das noites incertas e das trevas. 
Não bulas em coisas que não te 
pertencem. E escuta sempre a voz 
da tua consciência — são alguns 
recadinhos, ao jeito do Amigo de 
Nazaré, de que ouviste falar por 
cá: Não vou, não quero e isso 
não é meu! Toma lá então, rapaz, 
muita atenção, pois espreitam por 
aí muitos perigos, de falsos ami-
gos. Com o Mestre ao nosso lado, 
vencemos as lutas e as quedas de 
cada dia-a-dia!

Tal como os outros companhei-
ros e galhofeiros, cada filho teve e 
tem sempre o seu lugar na mesa, 
na escola, no berlinde e na bola, 
mesmo que tenha teimado em 
birras ou sujeito em momentos 
de asnear. Mais (e pró gabanço), 
não percas o teu jeito de cantar! 

Irás deixando de picar e cres-
cendo sem encurvar, com graça! 
Também, ficámos a pensar por ti: 
— As saudades que eu tenho do 
Astronauta e companhia limitada, 
para além das minhas saborosas 
tangerinas, que me faziam ser 
um grande bombeiro! Não houve 
mesmo tempo para um adeus 
geral; porém, no teu telelé, criado 
em papel, como um papagaio 
pequenino, antes de ficar a recato, 
ficou e bem uma última mensa-
gem, que nunca podes apagar: ser 
gaiato é para sempre!

Entretanto, ao cair de outra 
tarde cheia e depois do reboliço 
da vinda das escolas, sobre um 
assunto tão importante para a 
vida de cada um e da comuni-
dade (a consciência), a rapaziada 
da Casa teve oportunidade de 
escutar e ruminar palavras sábias 
de Pai Américo: Nós temos muita 
fruta nos nossos campos e muitas 
coisas do vosso agrado nas nos-
sas Casas. Se alguém vos acon-
selhar a tomar para si uma coisa 
ou outra, não é amigo. É um mau 
conselheiro. Não tem consciên-
cia. Noutro profundo Cantinho 
dos Rapazes, vem uma preciosi-
dade sobre o tesouro interior de 
cada pessoa e que devia ficar gra-
vada no coração humano de quem 
a ler. Eis: A consciência é uma 
coisa que está dentro de ti, que 

te pica naquela mesma ocasião 
em que praticas as acções e te 
diz se elas são boas ou más. Mas 
faz mais a consciência: julga-te. 
Ela não espera por ninguém que 
o venha fazer. Julga ela mesma, 
pela força e pelo saber que tens. 
Tu nunca estás só. De nada vale 
a gente esconder-se. Para onde 
quer que vás, onde quer que este-
jas, lá está o juiz. A consciência é 
a voz do nosso Bom Deus a cha-
mar por ti, a dizer que te espera, 
a declarar-Se Pai.

Esta linda e forte página de 
antologia saiu da pena de um 
grande profeta da Igreja no nosso 
tempo, o Servo de Deus Padre 
Américo, como tantas de mestre 
e artista da palavra, tão reais e 
actuais, mas desconhecidas pelas 
crianças e adolescentes e jovens 
das escolas de Portugal e das 
outras pátrias da língua portu-
guesa. Contudo, entre nós, tem 
sido posta sobre o candelabro 
do refeitório desta comunidade. 
Certo dia de estudo, fomos feliz-
mente encontrá-la consignada, no 
seu miolo, em documento impor-
tante da Santa Igreja — Gaudium 
et Spes (vinte anos depois, em 
1965 - sim!...): A consciência é 
o núcleo mais secreto do homem, 
e o santuário onde ele está a sós 
com Deus, cuja voz ressoa no seu 
íntimo.  q

SETÚBAL Padre Acílio

Agropecuária

TEMOS vendido algum gado, embora o preço seja baixo. Hoje, por 
 três vacas gordas e três vitelos de dois meses, fizemos dois mil e 

quinhentos euros.
A rentabilidade dos nossos animais sente-se melhor quando os 

mandamos matar para comermos, o leite que bebemos e o estrume que 
fortalece as nossas terras e nos dá culturas de alto teor biológico.

Todo o género de hortaliças, fruta, toda a batata, o feijão, as favas, 
as ervilhas as cebolas, etc., são uma delícia, comparada com o que se 
compra nos hipermercados.

Apesar da aparência deste, o que cultivamos tem outro sabor, e é 
um alimento mais rico e mais natural.

Contentor para Malanje

HÁ cerca de um mês que saiu da nossa Casa, para Malanje, o 
 contentor aqui falado, com máquinas, tubagem, uma grande 

quantidade de alimentos, roupa, calçado e sementes.
Arrumámos quanto pudemos, preenchendo todos os centímetros 

cúbicos da enorme caixa de quarenta pés.
Todos os redondos da tubagem foram cheios, por dentro e pelos 

cantos, e até os tubos direitos foram preenchidos de outros tubos, mas 
a canalização de rega ficou em metade.

Vemo-nos obrigados a fazer outro contentor do mesmo tamanho 
para que os vinte hectares de rega não fiquem incompletos.

Assim, aproveitamos os espaços para enviarmos mais roupa, cal-
çado, livros, alguma mobília e responder melhor às necessidades do 
Padre Rafael, que nos pediu pneus para tractores e veículos em número 
de quatorze, no valor de seis mil euros..  q
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PADRE AMÉRICO – «PENSAMENTOS»

A Editora Modo de Ler, aproveita a oportunidade da Obra da Rua estar 
prestes a fazer 80 anos e promove um livro intitulado Padre Américo – 
Pensamentos. Neste âmbito, pede «a cada Amigo que escolha e nos envie [à 
Modo de Ler] até 31 de Março próximo os 10 Pensamentos do Padre Américo 
que mais o tenham impressionado, e de que página e obras foram transcritos. 
Depois, com todos os pensamentos reunidos, e com a indicação de quem os 
escolheu, far-se-á uma edição que será publicada no próximo mês de Julho, na 
data da evocação da morte desse Santo que se fez Homem, no dizer do saudoso 
Professor Nuno Grande, edição cuja venda se destinará por inteiro à Obra da 
Rua. Às entidades oficiais a quem poderá ser útil, porque esclarecedora, a 
edição será oferecida.»  q

SINAIS Padre Telmo

ENCANTO! É praia, mas não se vê o 
 mar — mais longe ainda do coração 

do menino! Saiu da escola com os deveres 
na sua cabecinha. Na sua cubata não deve 
ter mesa nem banco… sentou-se na areia, 
amiga certa em todos os dias. Banco e 
mesa! Projecção de infinito.

Poesia ou prosa? Deixa-me ler… 
Mesmo que seja só uma continha de 
somar, ficarei mais perto do teu coração.

Assim começaram muitos que recebe-
mos nas nossas Casas de Malanje e Ben-
guela. Muitos se formaram. Outros traba-
lham em Empresas e Bancos. Até aqui, 
Angola.

Em Portugal também há campos e capi-
tães de areia, só que não entram em nos-
sas Casas vazias! São colocados em casas 
de acolhimento a troco de pensões men-
sais.

Quem vai olhar o seu caderninho e 
olhar, com amor, seus pés descalços? Pro-
cesso inteligente para fecharem as Casas 
do Gaiato e enterrarem na areia a doutrina 
do Pai Américo. Olhai o menino…  q

BENGUELA Padre Manuel António

HOJE, Domingo, tivemos a 
 nossa Reunião dos Chefes da 

Comunidade. É, sempre, um momento 
importante da nossa vida ordinária. O 
grupo dos Chefes é o responsável da vida 
familiar da Casa do Gaiato. Por isso, o 
princípio básico que actua como alicerce, 
Obra de Rapazes, para Rapazes, pelos 
Rapazes, tem a sua manifestação no 
grupo de Chefes. Neste encontro faz-se 
uma revisão da vida que anima a grande 
Família que é a nossa Casa do Gaiato. 
Há alguns que continuam presentes nesta 
Reunião, embora a sua actividade diária 
normal seja desempenhada por outros 
Rapazes. Desempenharam o seu papel, 
com bom testemunho. Por isso, conti-
nuam presentes na Reunião, como exem-
plo para os seus irmãos. Os mais novos 
devem encontrar um bom exemplo no 
comportamento dos mais velhos. Como 
acontece numa família natural, também 
os irmãos mais velhos devem ser um foco 
de luz para os irmãos mais novos. Este 
padrão familiar é o modelo da vida da 
Casa do Gaiato. Vamos, pois, continuar, 
sempre com muita esperança, o bom 
ritmo da nossa vida.

A fome e a miséria continuam a cres-
cer, em alguns pontos geográficos desta 
nossa querida Angola. Participamos deste 
sofrimento. Queremos dar a nossa ajuda, 
na medida das possibilidades. Antes de 
começar a escrever estas Notas, encon-
trei duas pobres mulheres. Uma tem oito 
filhos e vive prostrada, sem qualquer 
rendimento. Vinha acompanhada doutra 
irmã que está nas mesmas condições. São 
apenas sinais da situação triste e miserá-
vel em que vive uma porção considerável 
de irmãos nossos. Demos a ajuda possí-
vel. O Amor deve encher os nossos cora-
ções. A nossa Casa do Gaiato de Ben-
guela é testemunha do Amor que enche 
os vossos corações. Sem a ajuda que nos 
é dada como fruto desse Amor, não seria, 
nem será, possível a nossa sobrevivência, 
com a vida da multidão de filhos aban-
donados. Por isso, continuamos a viver 
confiados e seguros na generosidade dos 
vossos corações. Temos testemunhos 
admiráveis que lembramos, diariamente, 
em união muito íntima com o Pai do Céu.

O número de crianças abandonadas 

aumenta. As Autoridades responsáveis, 
pelo bom andamento da vida social, não 
podem calar os seus corações. Por isso, 
é admirável aquela atitude dos pais e 
mães de família que dão as suas ajudas 
financeiras às Instituições que acolhem 
os filhos abandonados. A nossa querida 
Casa do Gaiato de Benguela é testemu-
nha desta generosidade admirável. Não 
seria possível viver, doutro modo. A jus-
tiça social deve ser um pólo de atenção e 
vivência dos corações que têm tudo o que 
necessitam para a sua vida com digni-
dade. Os filhos abandonados são nossos 
filhos, também. Por isso, devem ser ama-
dos com toda a generosidade possível. As 
migalhas das nossas mesas são necessá-

rias para as suas vidas. Esta linguagem 
é, apenas, um chamamento à responsabi-
lidade de cada coração pela sorte e vida 
das crianças abandonadas.

Fazer de cada Rapaz um homem é o 
Lema que anima a doação das nossas 
vidas aos filhos da nossa Casa do Gaiato. 
Esta doação tem uma fonte muito rica: o 
Amor. Não fecheis os vossos corações a 
este foco de luz que aponta o caminho da 
libertação de células obscuras da nossa 
sociedade, Vamos a caminho da grande 
Festa da Páscoa. É a Festa da Libertação 
da Humanidade. Recebei um beijinho 
dos filhos mais pequeninos da nossa Casa 
do Gaiato de Benguela, como sinal liber-
tador do egoísmo que domina as vidas 
fechadas à generosidade libertadora que 
põe também os bens de cada um ao ser-
viço do Amor. q

Somos testemunha…

Continuação  da  página  1

coluna do Vinde Ver! E chegar aos nossos 
leitores ainda quentinhas, como pão aca-
bado de cozer no forno. Se todos os pais 
do mundo inteiro sentissem o carinho que 
estes filhos manifestam hoje, ontem certa-
mente não os teriam deixados à sua sorte, 
no abandono. A criança quer amar e sentir-
-se amada, para amar cada vez mais ainda. 
O pai cuida e vela noite e dia pela con-
quista da felicidade dos seus filhos. Toda 
a vida do pai é dada de modo grande aos 
filhos. No sentir de Pai Américo, mesmo 
longe, mesmo casados, os rapazes conti-

VINDE VER! Padre Quim

Continuação  da  página  1

A partir de certa idade ou após a assun-
ção de compromissos familiares, como o 
ajuntamento ou matrimónio, os cabeças 
de casal deviam ser obrigados a traba-
lhar.

Esta seria uma medida de profilaxia 
social do maior alcance para acabar com 
a pobreza extrema e a miséria humana.

Uma das causas do indiferentismo 
cristão está também na resposta íntima e 
intuitiva com que lhes voltam as costas: 
que trabalhem. Que vão trabalhar. 

Não seja esta lei para sujeitar inaptos, 
doentes ou velhos, nem para escravizar 
ninguém a qualquer condição indigna 
ou injusta, mas para transmitir nobreza e 
equidade a todos.

O estigma de não trabalhar está impreg-
nado na mentalidade social de tal maneira 
que se alguém for denunciado de perten-
cer a tal raça já ninguém lhe dá ocupação.

O trabalho é tão natural ao homem 
comum como o alimento. Daí a Palavra 
Sagrada: — Quem não trabalha não 
deve comer.

À medida que a agricultura se mecaniza 
na apanha dos cereais ou na colheita das 
frutas, os homens sem habilitação profis-
sional, começam a ter menos saídas, mas 
o mundo das necessidades é tão vasto que 
há ainda por aí muitas aberturas rentáveis 
para gente que sem grande esforço se 
pode adaptar às tarefas. 

] ] ]

As rendas de casa são a minha morte.
O súbito aumento do preço das casas 

arrendadas é assustador.
Uma família com um salário somente é 

incapaz de obviar ao preço do tecto alu-
gado que habita. Tornou-se impossível e 
esta dificuldade vai crescendo ainda mais 
com a vinda de muitos estrangeiros para 
o nosso Torrão.

Às vezes, sou até tentado a fugir, pois 
os casos apresentam-se tão dramáticos 
que, se não lhes acudo, fico doente, pois 
a barraca não é solução para ninguém, 
muito menos, para o nosso tempo.

Um casal com dois filhos quis sair do 
gelo e da porcaria de uma barraca, sem 
luz, sem água e sem sanitários. Encon-
trou um casebre com uma divisão a servir 
de entrada, sala e cozinha, mais um quar-
tito sem janela, onde mal cabe a cama e 
uma reduzida casa de banho, sem água, 
por duzentos euros ao mês.

Pedia-me a caução e o primeiro mês. 
Dei-lhe quatrocentos euros!

Ao que nós chegamos!...
Quem possui casas para alugar faz um 

dinheirão. A quem nada dispõe, sobra-lhe 
a rua, o céu gelado, a imundice repug-
nante, a promiscuidade corrosiva e um 
nojo social.  q

PATRIMÓNIO
DOS POBRES Padre Acílio

nuam a encontrar na Obra da Rua a casa 
de família. Para visitar «os seus filhos» 
empregados em África e para arranjar 
mais colocações, o Padre Américo foi até 
Angola e Moçambique. Partiu com o cora-
ção dividido entre os filhos que ficavam e 
aqueles que ia a encontrar.

A conclusão é de Pai Américo: «“Filhos 
criados, trabalhos dobrados.” Por amor 
deste rifão, lancei-me a caminho de África 
ver os filhos que já lá tenho (…) Eu sou o 
agente de uma Obra fundada na altíssima 
pobreza do Evangelho. Por isso mesmo fui 
pedra reflectora da bondade de quem me 
via passar».  q

PENSAMENTO
Pai Américo

Se realmente se procura melho-
rar a sorte dos homens dentro 
de uma nova ordem social, os 
dirigentes do mundo deveriam 
começar por se unirem entre si e 
depois ditar — para assim haver 
Ordem.
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