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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

FAZER de cada Rapaz um homem é o desiderato principal a atingir 
 pelos nossos trabalhos e canseiras. Estarem preparados para se 

inserirem na sociedade onde vão viver, capazes de gerar a sua própria 
família e os bens para a sua independência económica, são das nossas 
preocupações com Eles.

Primeiro o estudo, para se capacitarem a ter as ferramentas com que 
se tornarão sustentáveis e autónomos. Simultaneamente, o adquirir hábi-
tos de trabalho, que é o mesmo que dizer estarem prontos para a vida 
concreta e prática, pessoal, familiar, profissional e social. Tudo isto num 
ambiente de saudável autonomia em liberdade, para que desejem ser 
activos e responsáveis nesses vários planos em que se desenvolve a vida 
humana. Por fim, e nessa a principal motivação, sintam e vivam a partir 
de valores humanos e espirituais, que farão deles homens respeitados 
aos olhos dos outros e filhos queridos aos olhos de Deus. É a aplicação 
da máxima de Pai Américo, de que vale mais a alma do que o corpo, 
embora o maior valor daquela não anule o valor deste.

A sociedade nos seus múltiplos paradigmas, deveria contribuir, a nosso 
ver, para este desiderato da Casa do Gaiato com os seus Rapazes. Mas 
será que é assim?

Quanto ao estudo, necessariamente sério e responsável, é o que se 
pretende atingir com o laisser passer que predomina, pela inexistência 
de verdade nas avaliações finais dos alunos? Um dos nossos, como 
exemplo, um tanto fraquito, esteve na contingência de perder dias de 
férias na nossa casa da praia caso não obtivesse aprovação escolar. 
Andou muito preocupado perante este risco, mas ganhou direito a férias 
plenas na praia porque o transitaram de ano. O sistema escolar não o 
chamou à responsabilidade, ao contrário de nós que o confrontamos e 
voltaremos a confrontar no próximo ano perante a perda que ele não 
quer que lhe toque. É caso para dizer, que água benta cada um tem a 
que quer ou precisa.

Quanto à preparação profissional, tão importante para o bem-estar 
dos indivíduos, será que basta frequentar um desses ditos cursos e apro-
veitar-lhes somente o grau escolar, deixando menorizada a qualifica-
ção? É que, de facto, nem sempre a qualificação corresponde à pre-
tendida pelo estudante. E porque não começar mais cedo no percurso 
escolar? Também aqui é preciso mais verdade nas coisas.

Quanto aos valores, outros mais altos se levantam. Os que importava 
desenvolver, valores humanos e espirituais, são importantes porque res-
ponsabilizam cada um perante os outros e perante Deus. Mas, mais 
modernos são a indiferença e o individualismo, onde cabe todo o tipo 
de escolhas pessoais e a irresponsabilidade perante os outros. São vidas 
sem alma em corpos sem vida; vegetando.

Cada Rapaz nasce para crescer e vir a ser um homem realizado. Vale 
que nem todos perderam este sentido, e que muitos continuam nesta 
senda, contra a maré.  q

Seriedade

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Conheci algumas pessoas que me deram uma ideia do que 
poderia ser a santidade e, como duas dessas já morreram, 
até vou dizer o nome que tinham. Um chamava-se Américo 
de Aguiar e outro Abel Varzim.

António Alçada Baptista

EM 16 de Julho, comemoram-se 63 anos da partida de Pai Américo 
 para a casa do Pai celeste e no próximo dia 28 de Julho, Domingo, 

ocorre o 90.º aniversário da ordenação presbiteral de Américo Monteiro 
de Aguiar [AMA], por D. Manuel Luís Coelho da Silva, Bispo de Coim-
bra. São datas memoráveis no seu itinerário vocacional e para a Obra da 
Rua. Por isso, é sempre bom ir lembrando como memória muitíssimo 
grata e para nosso exemplo o Padre heróico e feliz que Padre Américo 
foi, no século XX, deixando vivo o seu testemunho — em especial pelos 
pobres, na Igreja Católica!

Neste intuito, poderemos dizer o seguinte, com fundamento no Cate-
cismo da Igreja Católica [CIC 828]: esperando que um dia seja reco-
nhecida canonicamente, pela Santa Igreja, a santidade do Servo de Deus 
Padre Américo, reconhecemos que, para além do seu extraordinário ser-
viço aos Pobres até ao fim, de ter fundado a Obra da Rua e revelar-se um 
grande escritor cristão, o que de facto contribuiu para manifestar a santi-
dade da sua vida, isso acontecerá porque praticou heroicamente as virtu-
des e viveu na fidelidade à graça de Deus. A Igreja declara santos e santas 
os homens e mulheres não pelos seus êxitos, mas pela sua santidade, pois 
tomaram a sério o duplo mandamento do Amor e levaram-no à prática em 
grau heróico. Na verdade, a santidade é a perfeição da caridade, como diz 
S. Paulo: A caridade é o vínculo da perfeição [Col 3, 14].

Assim, do jornal Voz de Fátima [Ano XXXV, N.º 409, 13 de Outubro 
de 1956], na época dirigido por Mons. Manuel Marques dos Santos, é 
oportuno respigar um artigo muito acertado [e não assinado], que foca 
essencialmente o seu carácter presbiteral e a sua vida de piedade e devo-
ção, intitulado O Padre Américo. Eis:

Não precisou a Voz de Fátima de anunciar a sua morte. A notícia 
espalhou-se como um relâmpago em Portugal inteiro, na manhã do dia 16 
de Julho [de 1956], dia de Nossa Senhora do Carmo, há quase três meses.

Ninguém ignora o seu desaparecimento, nem o seu grandioso e mara-
vilhoso apostolado, através da Obra da Rua, do Património dos Pobres 
e do Calvário.

Continua  na  página  3

Do Padre Américo

Dia 28 de Julho, Domingo

16:00 horas — Eucaristia, na igreja do Seminário Maior 
da Sagrada Família, em Coimbra, presidida pelo senhor 
Bispo de Coimbra, D. Virgílio do Nascimento Antunes.

17:00 horas — Apresentação do livro Caminhos da minha 
terra — Uma história do Pai Américo, da autoria do Padre 
José Alfredo Costa, com ilustrações do pintor Avelino 
Leite, no salão de S. Tomás de Aquino, do Seminário de 
Coimbra. [Teve o seu lançamento em 26 de Junho, quar-
ta-feira, pelas 21:00 horas, na igreja paroquial de Campo 
(Valongo), com a presença de D. Armando Domingues, 
Bispo Auxiliar do Porto].

Comemoração dos 90 anos
da ordenação presbiteral do Padre Américo

— no Seminário Maior de Coimbra

O Património de hoje é bas-
tante doloroso e eu nem sei 

como irá acabar um caminho de 
vidas tão amargurado.

O problema é a casa. Todos sabe-
mos que, embora os sem-abrigo, 
isto é, pessoas que vivem na rua 
também o fazem de forma margi-
nal e de vida curta.

Estes são um problema social 
criado por esta mentalidade 
moderna em que vivemos e a que 
não reagimos suficientemente, pois 
não é só o facto de estes constituí-
rem uma nova desordem social, 
mas serem, também, um atentado 
à dignidade humana e uma acusa-
ção viva e contínua à organização 
social dos nossos tempos, a qual 
analisaremos noutra altura. 

Hoje, Domingo, logo de manhã, 
após a Santa Missa, fui assaltado, 
não para me roubarem, mas para me 
ferirem com a dolorosa situação de 
uma família de quatro filhos aban-
donada pelo progenitor e posta na 
rua na baixa da Anunciada. A pobre 
mãe alimenta dois recém-nasci-
dos com os seus peitos e as filhas 
mais crescidas trazem marca do 
abandono do pai que, repudiando 
os quatro filhos como se com eles 
não tivesse compromissos naturais, 
fugiu com uma brasileira, tomando 
uma atitude irresponsável sem 
que ninguém o chame à ordem.

Julgo ser um crime contra a 
natureza o repúdio dos filhos, mas 
quem o irá condenar por isso, se é 
livre em se ligar a outra mulher que 
não seja mãe dos seus filhos? Sim, 
quem o vai procurar e obrigá-lo 
a dar aos próprios filhos parte do 
próprio suor, como é sua obriga-
ção primordial? Que há-de a gente 
fazer perante uma tragédia destas? 
Se a Segurança Social é surda e os 
Tribunais tão demorados, quem 
resolve de um momento para o 
outro um problema destes?

Batem-me à porta por que já 
comprei casas para pessoas des-
providas; porque tenho ajudado 
muita gente a pagar rendas, mas eu 
não sou um homem rico. Sou um 
homem que tenho apenas aquilo 
que me é dado por amor de Deus.

De repente pedem-me mil tre-
zentos e cinquenta euros para alu-
gar uma casa com dois meses de 
caução e um de renda!... Como 
entrar num negócio destes se nin-
guém lhes assegura a continuidade 
do pagamento?

Os meses passam repentina-
mente e é tão difícil, com quatro 
filhos, arranjar dinheiro. Que fazer, 
meu Deus? Contra toda a espe-
rança pus-lhe nas mãos o cheque 
endossado ao senhorio no valor 
de quatrocentos e cinquenta euros. 
Mandei-os pedir a outros lados

Continua  na  página  4
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LAR DO PORTO Casal Félix

CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS — Mais uma vez esta-
mos a dar notícias dos nossos Pobres. Sentimos que devemos partilhar o nosso 
trabalho convosco porque ao longo destes anos estiveram sempre presentes, com a 
vossa partilha, mas, para nós, o mais importante têm sido as vossas mensagens de 
carinho e força para continuarmos a nossa caminhada.

Um dos pobres que visitamos, tem 4 filhos já adultos, está preocupado com o 
mais velho, tem alguns problemas de saúde que está a complicar-se. Tem outro que 
o seu problema é arranjar emprego estável, as meninas, que são gémeas, uma está 
a tirar um curso de hotelaria e já mostrou em casa os seus dotes para fazer bolos, 
e o pai estava tão feliz a contar-nos que a sua menina tinha jeito. A outra menina 
também está a tirar um curso, trata-se de uma família que apesar de viverem de 
pequenos recursos, o seu ambiente familiar é equilibrado, os pais tentam dar o seu 
melhor.

Estes anos, em que trabalhamos na Conferência, têm sido gratificantes, temos 
recebido muitas lições de vida dos nossos Pobres que, apesar da sua fragilidade, 
têm momentos de muita revolta e outros em que tentam dar a volta por cima.

Nós tentamos dar o nosso melhor, mas em conjunto, nestes anos, com muito 
diálogo, temos conseguido, apesar de muitas contrariedades, ultrapassar a insta-
bilidade destas famílias, que algumas já estão connosco, desde o início da nossa 
Conferência.

O QUE RECEBEMOS — Hermínia Gomes, 50€; Inês Gonçalves, 60€; 
Isabel Magalhães, 30€; Eugénia Barros, 25€; Carminda Coelho, 150€ (por lapso 
no Jornal anterior indicamos o nome errado desta amiga, à qual pedimos desculpa).

Em nome de todas as famílias que ajudamos com a vossa partilha, o nosso 
muito obrigado!  q

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

«TEM QUE ESCREVER SOBRE AS PRISÕES!» — Numa reunião 
vicentina, realizada há dias, um responsável pela OVAR — Obra Vicentina de 
Apoio aos Reclusos — lançou-me o seguinte desafio: «Tem que escrever sobre 
as prisões!». Sobre este tema ele escreveria muito melhor do que eu e com mui-
tíssimo mais conhecimento de causa. Dito isto, há, pelo menos, alguma coisa que 
posso escrever sobre este assunto baseando-me no que pude observar, de perto, 
sobre intervenções em meio prisional desenvolvidas com a participação activa 
dos reclusos visando a revelação e a valorização das suas capacidades a partir de 
actividades de natureza artística.

A lição essencial que aprendi com essa experiência foi a de que nunca deve-
remos desistir do ser humano. Seja recluso, ou não seja, seja doente, mesmo incu-
rável, ou não seja, seja idoso, ou seja jovem, seja muito letrado, ou não seja, todo o 
ser humano é um humano, com direito à dignidade dessa condição e sempre capaz 
de fazer alguma coisa de útil para os outros e para si próprio.

Mais especificamente, no caso das prisões, estes estabelecimentos não estão 
organizados de maneira a que as pessoas que lá vão parar possam realizar activi-
dades que lhes permitam saber que têm capacidades para fazer muito de bom para 
os outros e para si próprios. Por mais difícil que seja mudar esta situação, deveria 
haver um empenho nesse sentido muitíssimo maior do que aquele que tem existido 
por parte da Igreja a que pertencemos.

Estas situações de haver seres humanos de quem o resto da sociedade 
“desiste” e de quem pouca gente cuida não acontecem só com os reclusos. Há 
muito mais situações deste tipo, havendo uma tendência para o seu aumento na 
sociedade em que vivemos.

Nas escolas há um grupo considerável de alunos aos quais alguns responsá-
veis dessas instituições chamam “não alunos” porque o sistema de ensino existente 
não consegue revelar e valorizar as capacidades que eles têm. Por isso, reprovam, 
não gostam da escola e fogem dela. São raríssimas as organizações e projectos que 
cuidam destes “não alunos” e os fazem descobrir e valorizar as suas capacidades.

Se passarmos para a área do envelhecimento, são muitas as famílias que 
desistem dos seus próprios idosos!

No que toca aos problemas de saúde mental que afectam cada vez mais ido-
sos, mas não só, e noutras áreas do que se costuma chamar a (d)eficiência, também 
são muitas as situações de quem “desiste” de cuidar destas pessoas. 

Isto de colocar entre parênteses o “d” da palavra “deficiência” é uma coisa 
que aprendi de um grupo de pessoas e organizações que está a fazer um bom traba-
lho em parceria nesta área com o objectivo de valorizar as competências daqueles 
que o resto de sociedade designa por “deficientes”.

O Deus no qual acreditamos, ao encarnar em Jesus Cristo que foi crucificado, 
até à hora da crucificação deixou-nos muitas mensagens e atitudes de não desis-
tência de seres humanos dos quais o resto da sociedade tinha desistido. Fê-lo até 
à hora da sua crucificação na pessoa dos dois condenados que foram crucificados 
consigo.

Ser Vicentino implica não desistirmos de todos aqueles em relação aos quais 
o resto da sociedade já desistiu. É muito difícil fazê-lo como deve ser, mas o cami-
nho tem que ser esse.  q

PAÇO DE SOUSA Nuno Machado

RAPAZ NOVO — Chama-se Nico 
e veio de Lisboa. Tem 14 anos e é muito 
alto. Gosta de jogar futebol e, por isso, 
gosta que o tratem por «Zidane». Gosta 
muito de servir à mesa. Ele é do Spor-
ting, mas sei que também gosta do 
Benfica, como eu. Vai para o 6.º ano, 
esperamos que seja bom aluno.

BOLETIM — Juntamente com esta 
edição d’O GAIATO vai o Boletim 
AMA. Esperamos que todos o rece-
bam, porque ele é intercalado no jornal 
manualmente e pode falhar algum. Se 
isso acontecer, pedimos que nos infor-

mem para que o Boletim para a Causa 
de Beatificação de Pai Américo não 
falte a ninguém.

TROFÉUS — A nossa equipa de 
Futsal foi a Penafiel participar no jan-
tar de Gala da Associação de Futebol 
Amador de Penafiel, juntamente com 
todas as equipas que participaram nos 
campeonatos Amadores da A.F.A.P., 
para receber o Troféu de vencedor do 
campeonato de Futsal Iniciados e da 
Taça da Liga Agrival 2018-2019. Foi a 
primeira vez que participamos, e esta-
mos muito felizes por ter ganho estes 

troféus para a nossa Casa. Também os 
seniores do nosso Grupo Desportivo 
receberam uma taça, a Taça Disciplina, 
no campeonato de Futebol de 11, pelo 
que também ficaram contentes.

GALINHEIROS — Já temos mais 
patinhos no galinheiro do Parque e 
também no do Pomar. Temos também 
nos anexos da casa-mãe mais pintos. 
O «Guga» é tratador dos pintainhos. O 
Vicente começou agora a cuidar das aves 
do Pomar. O Bruno trata do galinheiro do 
Parque. Esperemos que todos cresçam 
bem.  q

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

DIA DE PAI AMÉRICO — Este 
ano festejar-se-á a 21 de Julho. Sobre 
Pai Américo, que tantos de nós não 
puderam conhecer, fisicamente, escre-
veu um dia o nosso Padre Carlos: 
«Naquele tempo, não havia telemóveis. 
Mas, Pai Américo entendia-se muito 
bem com Deus. E a sua maior herança 
que nos deixou, a Obra da Rua, é a 
prova, “deveras científica”, de que se 
pode…viver o Evangelho, à letra!»

Para um Gaiato,  a história da Obra 
da Rua é o laço de união entre o pas-
sado, o presente e o futuro. É ela, a 
história, que ilumina as sombras do 
esquecimento e faz recordar os factos 
vividos em Comunidade ao longo de 
várias gerações, fazendo com que mui-
tos, mesmo de longe, estejam presentes 
neste  dia especial, em que festejamos 
o nascimento de Pai Américo para o 
Céu. A história da Obra da Rua, nossa 
segunda Mãe, faz parte da história da 
nossa vida. E é por isso que quem her-
dou o nome «Gaiato» por viver anos 
com esta família, nesta comunidade, 
deve riscar de vez a pessoa no singular. 
Deve sim, agir no plural e como um 
todo,  partilhar o que aprendeu nesta 
Casa com os actuais rapazes que ainda 
nela vivem, juntando-se fraternalmente 
àqueles que lutam para aproximar e 
unir a família Gaiata, que sabemos 
todos estar tão dispersa pelo Mundo. 
E hoje, mais do que nunca, há tantos 
meios para cumprirmos com os ensina-

mentos do fundador: «Meus filhos, na 
nossa família não há separação, nem 
incomunicáveis, se estivermos todos 
juntos!» E nem ele se separou de nós, 
vigiando e guiando-nos lá do Céu.

Ora, como sabes, é sempre no 
Domingo a seguir ao 16 de Julho 
— quando não calha no próprio dia 
— que se realiza este encontro anual 
familiar. Este ano calha portanto a 21 
de Julho e o verdadeiro sentido que se 
assinala  é inalterável: recordarmos a 
partida do Pai para o Céu, e estarmos 
uma vez mais “todos juntos” para con-
fraternizar e matar saudades, antigos e 
actuais Gaiatos, bem como os outros 
Sacerdotes com a sua entrega e dádiva 
de Amor a nós, que fomos crianças 
pobres. E para aqueles saudosos Pais, 
bem como os irmãos desta família que 
já partiram deste mundo, lembramos 
com saudade e pedirmos a Deus o seu 
eterno descanso.

O programa terá início pelas 09:00 
horas com a realização da Assembleia 
Geral na sede da Associação, e que tem 
a seguinte ordem de trabalhos (convo-
catória já publicada atempadamente na 
página do Facebook “Nova Associa-
ção Gaiatos”:

Leitura e aprovação da Acta da 
Assembleia Geral anterior; Aprecia-
ção, discussão e votação do Relatório 
de Actividades e Contas da Direcção 
referente ao ano 2018; Apreciação, 
discussão e votação do Orçamento e 

Plano de Actividades para 2019, bem 
como outros assuntos de interesse dos 
sócios. Pedimos que estejam presentes 
o maior número de associados.

Iremos de seguida ao 1º Cemitério 
de Paço de Sousa para depositarmos 
flores na campa do nosso Padre Carlos. 
Após recepção de todos junto ao cru-
zeiro, terá lugar a Eucaristia às 12:00 
horas na nossa Capela, com deposição 
de coroa de flores na campa de Pai 
Américo. Para darmos uma resposta 
positiva ao apelo do Sr. Padre Telmo, 
sugerimos que mais Gaiatos partici-
pem no acto, acercando-se da campa 
rasa aquando da deposição das flores, 
tornando assim um gesto mais sentido 
e divino.

Depois da Eucaristia segue-se o 
almoço no antigo refeitório e o convívio 
entre a Comunidade Gaiata de todas as 
gerações, pela tarde fora, com a Tuna 
da Associação a animar musicalmente. 
Para o almoço, não esqueças de trazer 
bolinho para partilhar com todos.

Outras informações e pormenores 
serão dados durante a homilia pelo 
Director da Obra da Rua, Sr. Padre 
Júlio. A Associação dos Antigos Gaia-
tos e Familiares do Norte lá estará para 
colaborar.

Tens sempre, neste dia, motivos mais 
que suficientes para estares presente e 
com Amizade te dizemos: — Anda, que 
és dos nossos! …que estamos de braços 
abertos à tua espera!  q

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

D. MARIA DO ROSÁRIO — Já 
informámos os nossos leitores da par-
tida deste mundo da senhora D. Maria 
do Rosário, em 10 de Junho, e das 
celebrações pelo seu eterno descanso. 
Ficámos muito sensibilizados com a 
presença de muitos amigos e amigas, 
de antigos gaiatos e alguns membros 
das nossas comunidades de Paço de 
Sousa e de Beire, que participaram 
na Missa com a nossa comunidade 
de Miranda do Corvo e familiares, na 
igreja matriz de Miranda do Corvo, em 
12 de Junho, pelas 16 horas, seguida 
do funeral. Registamos, muito sensi-
bilizados, a presença do Pároco, Padre 
Manuel Ferrão, do Padre Daniel e do 
Padre Rolando, e naturalmente de 
vários Padres da Obra da Rua, que con-
celebraram na Eucaristia. O Padre José 
Telmo referiu a importância do serviço 
das senhoras na Obra da Rua.

No final desta Missa, foi lido um 
texto do antigo gaiato José Martins 
[Zé Gordo], que transcrevemos aqui: 
Tinha eu três anos quando fiquei ao seu 
cuidado. Mimos terei recebido nesses 
primeiros anos e educação nos restan-
tes — até aos vinte anos. Agradeço a 
sua entrega a todos os que habitaram 
na Casa do Gaiato de Miranda do 
Corvo, desde os mais novos, a neces-
sitar dos cuidados maternais, até aos 
mais velhos, a quem era necessário 
aprumar a farda da tropa. Aceitou o 
convite de Pai Américo [por intermé-

dio do Padre Manuel Gonçalves] e fiel-
mente cumpriu a missão de mãe e edu-
cadora nesta Casa do Gaiato, desde a 
sua adultez juvenil até que as forças a 
deixassem. Foram muitos anos gratui-
tos, quase permanente, interrompidos 
apenas por pequenos e raros períodos 
de repouso. Parece-me perfeitamente 
adequado lembrar as palavras de S. 
Paulo: «Combati o bom combate, ter-
minei a minha carreira, conservei a fé. 
Agora só me resta a coroa da justiça 
que o Senhor, justo juiz, me entregará, 
não somente a mim, mas a todos os 
que tiverem esperado com amor a Sua 
manifestação» [2 Tm4, 7-8]. Parece-me 
adequado lembrar ainda as palavras de 

um dos condenados à morte, aquando 
da crucificação de Jesus Cristo: «Jesus, 
lembra-Te de mim, quando vieres no 
Teu Reino.» E a resposta que recebeu 
de Jesus: «Eu te garanto; hoje mesmo 
estarás comigo no Paraíso» [Lc 23, 
42-43]. Acreditamos que a senhora D. 
Maria do Rosário mereceu o Paraíso, 
pelo que fez e pela graça de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Ámen!

No dia 16 de Junho, Domingo, pelas 
19 horas, a nossa comunidade parti-
cipou, ainda, com familiares e ami-
gos, na Missa de 7.º dia, pela alma da 
senhora D. Maria do Rosário, na nossa 
Casa do Gaiato, presidida pelo nosso 
Padre Manuel Mendes.  q

Há dias, depois de ter ido à Capela “falar” com Pai Américo, passei pelo fron-
doso “largo do hospital” e repousei. Sentei-me num dos vários bancos de pedra que 
o ladeiam. Era meio da manhã de um dia lindo, embora fresco. O sol aquecia e sou-
be-me bem pausar um pouco.

Por largos instantes fui sonhando… perto ouvia-se o gemer das rolas e, mais 
além, o assobio mavioso dos melros, gerando momentos de rara beleza ao ouvi-los!

Lembrando o hospital, recordo o ano de 1950, quando a doença me bateu à porta 
e Pai Américo, a conselho médico, me internou no Sanatório D. Manuel II, em Gaia.

Aí permaneci vários meses. Após tratado e curado carinhosamente pelo Dr. 
Veiga de Macedo que, talvez por ser gaiato, era muito meu amigo, regressei à nossa 
Aldeia em Paço de Sousa. Já nesse tempo a Casa do Gaiato era conhecida e Pai 
Américo venerado!

… E a vida prossegue… Hoje, já com 90 primaveras, continuo a ser gaiato e a 
dar graças a Deus!  q

MOMENTOS Manuel Pinto

Tem tido muita saída os Gestos de Mise-
ricórdia publicado pelo Santuário do Cristo 
Rei, escrito pelo Padre Acílio e à venda 
nesta Casa do Gaiato bem como na nossa 
Editorial em Paço de Sousa.

Há muita gente maravilhada com as 
descrições e convertida, até, ao amor dos 
Pobres pela leitura deste livro, simples 
e profundo. O livro é um instrumento de 
comunicação da fé e a prova viva da Provi-
dência Divina em favor dos Pobres no rasto 
do Pai Américo.

NOVO LIVRO
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AS vicissitudes constantes fazem parte de qualquer vida 
 particular, mas muito mais quando se trata de orga-

nismos ou instituições, particularmente quando as mesmas 
são diferenciadas de tantas outras que similarmente desen-
volvem, à partida, os mesmos fins. Normalmente, e numa 
cultura legislativa como a vigente, a massificação parece ser 
o caminho possível… por vezes a identidade e cultura insti-
tucional tem de se vergar perante a normalização não raras 
vezes excessiva que limita a criatividade essencial para a 
diferenciação das propostas de cada entidade.

Temos, na verdade, de reconhecer a imprescindível regu-
lação institucional exercida pelo Estado de direito, mais que 
não seja pela salvaguarda dos direitos fundamentais de que a 
pessoa goza numa sociedade livre e democrática. Pela expe-
riência pessoal acumulada, subsiste em mim um misto de 
dúvidas, mas também de muitas certezas da necessidade de 
existir regulação clara e de princípios básicos para o funcio-
namento de qualquer instituição e mormente das de índole 
social. Pois estar-se sujeito apenas a alguns critérios “pes-
soalíssimos”, pode porventura sofrer de algum padecimento 
degenerativo. Mas o “cunho identitário”,  tanto a nível indi-
vidual, quanto do ponto de vista da especificidade institucio-
nal, tem de ser sempre uma aportação de mais valia, de uma 
identidade, das idiossincrasias específicas e distintivas de 
uma obra de bem fazer…

Devemos um tributo imenso aos sonhadores da nossa mag-
nífica Casa do Calvário e do Gaiato de Beire,  Pai Américo e 
Padre Baptista, e à exímia mestria revelada por este último, 
quer na concepção estrutural da aldeia, quer na dedicação e 
oferta total da sua vida ao serviço dos doentes e gaiatos resi-
dentes. 

Por vezes as incompreensões, seja qual for a sua prove-
niência, acabam por provocar reacção, que acolhida com 
serenidade conformativa, normalmente se transforma em 
ponto de partida para a resolução das situações pendentes…

Estando conscientes de todo o magnífico caminho per-
corrido, na intersecção abrupta que sofreu há algum tempo 
atrás, como é do conhecimento de todos, estamos no presente 
momento, com a transparência fundamental de várias enti-
dades (Instituto de Segurança Social, Município de Paredes, 
Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, 
Diocese do Porto e Obra da Rua), a construir pontes de 
entendimento para que, no cumprimento estrito das orienta-
ções legais, seja possível implementar a índole específica e 
identitária do modo operandis próprio do da Obra da Rua ou 
do Padre Américo numa fidelidade criativa ao pensamento do 
nosso Fundador. Como Pai Américo, não podemos deixar de 
ser “homens do tempo”, ou seja, queremos utilizar e usufruir 
de tudo aquilo que permite uma vida digna aos que nos estão 
confiados.

Continua

Continuação  da  página  1

O que muitos desconhecem é a beleza da sua alma sacerdo-
tal, a força da sua vida interior, totalmente doada ao Senhor, 
fazendo aos 41 anos [em Outubro de 1928, quando foi admitido 
ao Subdiaconado], nas mãos do Senhor Bispo de Coimbra [D. 
Manuel Luís Coelho da Silva], os votos de pobreza, castidade e 
obediência, em termos inequívocos. 

O que muitos pensam é que o Padre Américo não passava 
de um homem bom, uma santa alma, um Padre livre, que não 
queria nada com os Bispos ou que vivia à margem dos pro-
blemas e da disciplina da Santa Igreja, espécie de filantropo a 
quem sobretudo interessava matar a fome, ou fazer casas para 
pobres… Nada mais falso.

Quem ouviu pregar os seus sermões, quem o viu celebrar 
a Santa Missa, ou a orar recolhido, ou a confessar-se humil-
demente, quem o viu a pedir os sacramentos todos da Igreja, 
plenamente consciente, na véspera da sua morte, quem leu o 
seu testamento e conhece o teor dos seus votos, quem pôde ler 
a sua carta ao Senhor Bispo de Coimbra em Junho de 1928 
e, sobretudo, quem conviveu com ele na intimidade de muitos 
dias, sabe ao certo e pode demonstrar à história e à posteridade 
que o Padre Américo era, acima de tudo, um homem de Deus 
e um carácter sacerdotal, um Padre da Santa Igreja Católica, à 
maneira de S. Francisco de Assis, de S. João Bosco, de Santo 
Inácio de Loiola ou de S. Vicente de Paulo.

Quem escreveu estas linhas conhece um Sacerdote a quem 
o Padre Américo enviava pessoas, homens e senhoras, cujas 
almas precisavam de cuidados espirituais particulares e fre-
quentes, que ele, por sua vida dispersa, não podia continuar a 
dispensar.
A ternura pela Pessoa adorável de Nosso Senhor Jesus Cristo e 
a devoção ao Seu Santíssimo Nome, eram-lhe peculiares. Pas-
sava horas esquecidas junto do sacrário, sobretudo quando 

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

BEIRE — Já tardava “aquela” salva de palmas… Um admirador

1. Comungar também é CELEBRAR a vida… Quem ouve 
e/ou lê Pai Américo naquele seu jeito de dizer-se, logo cai na 
cota de que… Nele há coisas que, de tão originais, têm um 
sabor sempre novo. Um sabor evangélico. É o caso da pala-
vra comungar. Usa-a quando, por exemplo, levado por mãos 
amigas, vai aos microfones da Emissora de Lisboa, da Rádio 
Clube de Luanda, da Rádio Clube de Moçambique. Vai para 
“falar com devoção aos portugueses espalhados pelo mundo 
inteiro”. Vai, levado pelo desejo vivo de difundir Palavras de 
Vida Eterna. (…) Vai “para falar; melhor diria, para me comu-
nicar; muito melhor ainda, para comungar. Comungar almas, 
para as incorporar em Cristo”.

No jornal O Gaiato, aproveita muitas vezes o seu Cantinho 
dos Rapazes para, com eles, abrir neles novos horizontes de 
ser. Porque “deviam tomar a sério um certo número de coi-
sas… Por exemplo a comunhão! Para mim, pedirei a Deus 
que me leve à Comunhão Eterna, no dia em que tiver de ficar 
sem comunhão”.

Destaquemos: Comunhão Eterna. Difundir palavras de 
vida eterna. Comungar almas, para as incorporar em Cristo. 
Estudando bem esta “linguagem eclesiástica”, própria do 
seu tempo, na boca e/ou na pena de Pai Américo, sempre 
quer dizer coisas muito concretas. Coisas muito humanas, 
mas de apurado sabor divino — que é assim que ele chama 
àquilo que promove os homens à sua d’IGNIdade de “filhos 
de Deus1” . Sempre quer dizer coisas muito concretas como 
irmanar-se com os oprimidos, para os aliviar, de toda e qual-
quer opressão; irmanar-se com os prostrados, para os levan-
tar e, a seu lado, os ajudar a tomar consciência de que, tam-
bém eles, são nascidos para viver de pé. Ao lado de… Nunca 
por cima de… Ou por baixo de…

2. Uma festa de Primeira Comunhão faz bem à alma… 
Gosto de entender o “fazer bem à alma” como um gostoso 
saborear dos frutos do crescimento integral de cada um. Coi-
sas que têm a ver com o sentir-se aceite, sentir-se reconhecido, 
sentir-se querido e bem-amado. Com uma calorosa salva de 
palmas. Porque todo o gesto de amor (palavras, actos e omis-
sões…) funciona como uma linguagem universal que todos 
entendem. Crianças e/ou deficientes. Todos entendem se os 
amamos de verdade. Porque, também neles, a alma é sempre 
perfeita.

Ser Padre da Rua é partilhar a preferência pelos últimos e 
buscar essa extraordinária luz que fez Pai Américo descobrir, 
no Pobre abandonado, o rosto de Deus que a todos interpela. 
P.e Fernando, sobre quem agora recai a incumbência de levar 
por diante O Nosso Calvário (ver O Gaiato, n.º 1964), na sua 
ânsia de fiel aprendiz de seguidor de Pai Américo, quer tam-
bém saber dar-se a todos os homens. A começar por estes, os 
filhos que Deus nos mandou, com estas deficiências todas. 
Algumas bem marcantes, que os impedem daquele mínimo de 
autonomia para se bastarem a si mesmos. Até no comer. 

Veio pela mão de P.e Telmo. Também ele tocado por alguma 
extraordinária luz para ver os anjos nestes rapazes e nestes 
doentes, que não têm pecados… Partilha a convicção de que 
eles podiam muito bem comungar todos os dias.

Assim nasceu a ideia de proporcionar àqueles nossos rapazes 
que nunca comungaram uma festinha de Primeira Comunhão. 
Desde o Varito que já conta 64 anos, até ao Paulo Sérgio que 
já bateu os 45; o Carlitos, obcecado pela tarefa de apanhar o 
lixo para levar ao contentor até ao Sérgio Manuel (Carocha!) 
e Zé António (o angélico e contagiante Sem Nome) que, por 
tudo e por nada, ri a bandeiras despregadas. Com sua candura 
enternece a todos que trazem no peito um coração capaz de ver 
mais longe que os olhos…

Escolhemos o Domingo entre a Solenidade do Corpo de 
Deus e a sua oitava — 23-06-19. O Luís encarregou-se da pos-
sível preparação doutrinal e dos adereços litúrgicos e cerimó-
nias próprias desta festa. D. Lúcia e sua equipa desembrulha-
ram-se na logística necessária — arranjo da Capela e flores 
para o “tapete” por onde passasse a Procissão. Também um 
“porto-de-honra” para depois da Celebração Eucarística. Tudo 
como Deus manda. P.e Fernando, P.e Telmo, Luís e as nossas 
vizinhas Irmãs Franciscanas, tomaram a seu cargo a parte da 
igreja, de que a Eucaristia e o canto são parte indispensável.

3. Isto não se vê assim em sítio nenhum… Era já o depois 
de jantar. Todos tinham saído da mesa. Parecia que a festa já 
tinha acabado. Por ali, andavam só os refeitoreiros de ser-
viço. Na mesa dos senhores padres (…), estava ainda o P.e 
Telmo, o sr. Melo e eu, a quem o Nána sempre pergunta se 
vai querer um chazinho… Ao lado, a chaleira mostrava a luz 
acesa do aquecer a água. Nána mostra hortelã ainda verde, 
limonete, cidreira, ginkgo biloba, moringa,  … — Qual 
querem ?!... 

Como acontece muitas vezes, chega o Zé e senta-se no 
lugar de P.e Fernando; Nandinho, chega com três chávenas 
na mão e senta-se ao lado de P.e Telmo, frente ao sr. Melo. 

tinha de tomar alguma iniciativa importante. Rezava diaria-
mente os três terços do seu Rosário a Nossa Senhora. Só por 
gravíssimo motivo deixava de celebrar a Santa Missa.

Assim se prendia a Cristo aquele que d’Ele aprendera a 
vê-l’O em seus irmãos pobres e sofredores.

Que ninguém pense que é obra puramente humana a do Padre 
Américo. Traz o selo da caridade mais perfeita. Por isso há-de 
continuar-se com a Santa Igreja e dentro dela, como ele afirmou 
expressamente na última alocução que pronunciou em público 
— 8 de Julho [de 1956], no Património dos Pobres do Carva-
lhido [Porto].

Evoquemos a memória do saudoso Padre Américo. A melhor 
maneira de o fazer será viver o seu espírito e continuar a sua 
Obra.

Ainda no artigo supra, por baixo de uma bela e significativa 
fotografia do Padre Américo tirada em Fátima, vem este pará-
grafo, que também registamos: O Padre Américo fez a homilia 
da Missa dos Doentes, na peregrinação de 13 de Maio de 1952. 
Com aquele pequenino sermão — que mais foi uma ORAÇÃO, 
como lhe chamou o redactor da revista belga Médiatrice et 
Reine — alastrou rapidamente por Portugal inteiro a obra mag-
nífica do Património dos Pobres.

Aquelas palavras, recordadas sentidamente neste significa-
tivo mês de Julho, são um retrato sacerdotal muito certeiro e 
pertinente, como testemunho eloquente sobre o teor da sua vida 
presbiteral, de grande apaixonado de Jesus Cristo, com muito 
amor à Igreja e predilecção pelos pobres. Realizando o seu ideal 
na Igreja, viveu condoído, próximo e actuante junto dos irmãos 
mais pobres e sofredores. Por isso, a exemplo do único Mes-
tre, foi sinal de contradição no seu tempo e para o nossos dias. 
Ao deixar a vida terrena, no Porto, entrou na vida eterna, por 
morte muito dolorosa, qual martírio — acidente de automóvel, 
em S. Martinho de Campo. Assim, é de registar com alegria a 
sua evocação tão grata nessa bela terra de Valongo e depois em 
Coimbra, onde felizmente foi recebido no seu Seminário Maior 
e ordenado de Presbítero da Igreja Católica, em 28 de Julho de 
1929 — Padre Américo!  q

O NOSSO CALVÁRIO
Padre Fernando Fontoura

Sérgio Manuel aparece, a discursar não sei o quê, e senta-se 
na outra ponta da mesa — mesmo em frente ao Zé.

A chaleira grande é posta na mesa. O cheirinho da hortelã 
invade o ambiente. Que agradável! A mesa já está cheia e, em 
pé, à nossa volta, anda o Nána, o Pomba, o Paulo Sérgio. A 
ver se cai uma bolachita como um miminho antes de dormir…  

— O sr. Melo também quer um chazinho?!... – Pode ser. Já 
agora!... Nána poisa, diante de mim, um pacote de bolacha-
-maria. Abro e vou dando duas a cada um. — D. Lúcia não vai 
ralhar; estas não têm açúcar. Os diabetes aguentam bem…

Sr. Melo, extasiado, saboreia o chá, contempla aquele 
ambiente e dispara: — Isto assim não se vê em sítio nenhum, 
em casas do género!... Lembro Pai Américo: Se nos deixás-
semos levar pela moda, cairíamos na vulgaridade das obras 
semelhantes… E penso nos riscos que corremos, se caímos na 
fraqueza de vender a alma ao diabo!

1 — A expressão “filho de Deus” que, nos evangelhos é muitas vezes 
substituída pela expressão “filho do Homem”, toma novas dimensões 
quando vista à luz da “teologia de Jesus de Nazaré”. É uma forma bíblica de 
apelar à Transcendência que nos habita. Porque todos somos nascidos para 
voar como as águias… Por isso não se nos perdoa que passemos a vida a 
rastejar como aves de capoeira…  q
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SINAIS Padre Telmo

PADRE Fernando quis abençoar os nossos campos e neles, as plan- 
 tas, os frutos e as sementes. Fiz o mesmo, há 66 anos, em três aldeias 

mirandesas. Era devoção fiel e querida do Povo no Dia das Rogações — 
Ascenção do Senhor. Os rapazes pelavam-se por levar a caldeirinha da 
água benta. Desta vez fui eu, rapazinho de 93 anos. Senti-me menino. 
Padre Fernando sorria. Eu importante de caldeirinha na mão.

A ladainha própria das Rogações, entoada pelo Luís, que será sacer-
dote, e a resposta dos fiéis que nos acompanharam, até ao princípio dos 
campos de cultivo.

Bela a ladainha as Rogações: Evocamos os nossos santos e pedimos 
«Senhor, que abençoais a terra e a encheis de fertilidade, — fazei que os 
nossos campos, com a vossa bênção, produzam o alimento que necessita-
mos. Senhor, que multiplicais o trigo, no qual nos dais o pão de cada dia 
e também o alimento eucarístico, — fazei que as chuvas do céu e a fertili-
dade da terra dêem com abundância o pão a quem tem fome.»

] ] ]

Parabéns à nossa equipa de futsal e seu treinador, o Bruno, da 
nossa Casa de Paço de Sousa. Ganharam a Taça. A alegria de todos 
contagiou-nos. Jogaram muito bem. Batemos palmas com muita ale-
gria. A taça é bonita. Ficará no bar ao lado de outras. Porém, ela 
é a maior.  q

MALANJE Padre Rafael

O mês de Junho, em Angola, 
é dedicado às crianças. Diz 

assim um documento oficial: «As 
crianças, uma necessidade abso-
luta»; lamentavelmente não corres-
ponde com o que estamos vivendo 
todos os dias. Nós, os cristãos, 
podemos cair no erro de Israel, no 
antigo Egipto, e calar a boca com 
um par de cebolas… e deixar mudo 
o Espírito Santo.

A Obra da Rua é chamada a ser 
profeta do quotidiano e dos ges-
tos mais simples. «Eles fazem 
as compras, eles cozinham, eles 
servem». Sabem o dinheiro que 
entra e sabem o dinheiro que sai. 
Nada se lhes esconde. Muitos se 
escandalizam, outros se maravi-
lham: «Eles não recebem ajudas 
estatais, subvenções… trabalham 
e vivem de acordo com o que têm 
e recebem da Obra». Umas sema-

nas comemos melhor, outras nem 
tanto. Numas há propinas e noutras 
não. Conformam-se, não exigem. 
Muitos não acreditam nisso; outros 
colaboram.

Muitas pessoas se admiram 
como um sacerdote pode suportar 
mais de cem crianças e eu digo-
-lhes que o segredo está em que 
todos acreditamos que somos uma 
família. No começo eu chamo-lhes 
filhos e eles me chamam pai. Nossa 
Casa é uma Aldeia. Muitos duvi-
dam, outros sentem-no.

Temos uma Assembleia todos 
os meses para fazer o balanço do 
mês. Todas as semanas temos reu-
nião de chefes. Cada quinze dias, 
reunião de casas — participar e 
sentir-se protagonista da própria 
vida, aprender a tomar decisões e 
assumir as consequências; deixar 
que se cometam erros para poder 

melhorar. Muitos nos denunciam, 
outros aprendem connosco.

Aqui nada é perfeito, começando 
por mim. Partimos desse princípio 
e desde aí — construímos. Sabe-
mos que estamos marcados pelas 
cicatrizes da rua, sempre que nos 
encontramos com ela, recordamos 
de onde viemos. Nunca nos enver-
gonhamos de onde viemos, sim de 
não nos aceitarmos. Muitos olham 
para o outro lado, outros acham 
compaixão.

E depois deste discurso mati-
nal, vou comer as minhas papas 
de milho e tomar um cafezinho 
no nosso refeitório com os meus 
rapazes. Depois, vou para o campo 
regar ou à cidade ou sabe-se lá 
onde Deus mandar. O mais impor-
tante não é o que vou fazer, sim 
onde estou. Assim é que dou mui-
tas graças por me dedicarem este 
tempo — e o mais importante: cui-
demos da nossa família.  q

BENGUELA Padre Manuel António

O nosso coração deve estar muito sensível perante a injustiça social. 
Apresenta várias formas. Os filhos da rua, em quantidade impressio-

nante pedem-nos muito amor. São vítimas inocentes, em parte importante, 
dos corações dos pais, manchados pelos vícios. A nossa querida Casa do 
Gaiato de Benguela, ao longo das várias dezenas de anos, tem sido a Casa 
de família dos filhos sem família, ou tendo-a é como se não a tivessem. A 
alimentação destes filhos é um acto de amor que mostra a vida dos nossos 
corações. Ontem, ao entrar no nosso refeitório, depois duma longa ausência, 
os meus olhos poisaram, felizes e impressionados pelas várias dezenas de 
filhos, sentados à mesa, a comer a sua refeição. O meu pensamento e o meu 
coração voaram para a multidão dos filhos abandonados que vivem esfo-
meados, vítimas inocentes de corações desumanos. Por isso, não fiquemos 
insensíveis perante as situações de injustiça em que vivem as crianças da 
rua, abandonadas. A partilha dos bens que possuímos com as Instituições 
de Assistência a estes filhos é um acto de justiça e de amor. Por isso, sinto 
grande alegria em partilhar convosco o fruto da vossa generosidade para 
com a nossa Casa do Gaiato de Benguela.

Outra dimensão muito importante, na vida destes e de todos os filhos, é 
a frequência escolar. O seu futuro humano com dignidade está dependente 
da frequência escolar. Por isso, todo o apoio às crianças, nesta dimensão 
da sua vida, é verdadeiramente indispensável. Na nossa Casa do Gaiato de 
Benguela procuramos fazer tudo o que pudermos para realizar este ideal. 
Deste modo, os nossos filhos têm os benefícios dos filhos das famílias nor-
mais. É um fruto precioso e insubstituível das ajudas económicas que nos 
são dadas, graças ao amor dos vossos corações. Que o coração de cada pes-
soa seja animado pelo amor verdadeiro. Queremos continuar a viver este 
ideal, possível graças à vossa ajuda económica e amorosa.

Os nossos corações devem ser muito sensíveis às situações de injustiça 
social, nos seus vários aspectos. Há dias, ao passar por um local, onde havia 
uma grande quantidade de casas, que mais pareciam barracas, ocupadas por 
famílias muito pobres, com os seus filhos, senti uma grande necessidade 
de ajudar se tivesse possibilidades. Há muitos irmãos que vivem em casas 
muito ricas. Quem dera que os seus corações não se esquecessem destas 
famílias em estado de miséria! Não faltarão oportunidades para lhes dar a 
mão auxiliadora. O mesmo princípio é válido em relação aos filhos. O nosso 
coração deve ser animado pelo dinamismo do Amor. Esta é uma oportuni-
dade, oferecida com muito carinho, para fazermos a pergunta a nós mesmos: 
Tenho, na verdade, o Amor como referência do meu viver diário? Vamos 
responder com muita coragem e sinceridade.  q

VINDE VER! Padre Quim

NESTES últimos meses, em 
 nossa Casa do Gaiato de 

Benguela, o assunto do dia tem sido 
a Segurança Social. De tantas afli-
ções que consomem as forças até a 
exaustão, desde o romper da aurora 
ao cair do véu escuro do anoitecer, 
veio juntar-se este enormíssimo 
problema ligado ao regime jurídico 
de vinculação, contribuição e regu-
larização da dívida da Protecção 
Social Obrigatória. Chamo enor-
míssimo problema porque a Casa 
do Gaiato está a ser posta no mesmo 
conjunto de empresas que têm fins 
lucrativos pela produção que exer-
cem no mercado angolano. Ora, 
isto está completamente errado. A 
natureza do objecto social da Casa 
do Gaiato não contempla qualquer 
lucro. É a solidariedade para com 
a criança abandonada nas ruas. 
Vivemos das dádivas que nos che-
gam vindas da generosidade das 
pessoas singulares. Se há alguma 
produção, é a favor do homem pro-
movido a uma vida digna e, com 
isso, ganha o País, que é, de certa 
maneira, ajudado a tirar a criança 
da rua na condição triste de aban-
donada, que se lá permanecesse, 
seria a vergonha social de um País 
que quer figurar entre os estados 
promotores dos Direitos Humanos. 
Até nesta faceta, a Casa do Gaiato 

tem um papel importantíssimo na 
sociedade angolana. As exigências 
com a lei não devem ofuscar esta 
acção caritativa que já vai a cami-
nho dos 60 anos por estas terras 
de Angola. As leis justas devem 
assentar nos princípios de Justiça 
e, neste sentido, não é justo dar o 
mesmo tratamento na resolução 
deste problema sem ter em conta 
a natureza e as circunstâncias de 
cada Instituição. A Casa do Gaiato 
é uma casa de família que acolhe 
os filhos que perderam a família 
biológica. É Obra de solidariedade. 
As empresas têm produção, lucro e 
riqueza. Nós temos a pobreza para 
enriquecer humanamente os filhos 
da rua, para que um dia possam 
ajudar esta sociedade a trilhar os 
caminhos da verdadeira paz e jus-
tiça social.

Na coluna do Vinde Ver!, de 
há dois números atrás, demos a 
conhecer a entrada de uma carta 
aos serviços Provinciais do Insti-
tuto Nacional de Segurança Social, 
dando a conhecer a natureza da 
nossa Casa, a sua acção social, a 
fim de encontrarmos consenso na 
resolução deste problema. Mas 
continuamos a ser alvo da mesma 
exigência que é dada às empresas 
com fins lucrativos quanto à dívida 
da Protecção Social Obrigatória. 

Temos todo o interesse em regu-
larizar a situação dos nossos tra-
balhadores, que estão connosco 
mais por caridade do que propria-
mente para fins de produção. Para 
o pagamento dos seus ordenados 
dependemos das ajudas. E para 
o pagamento da dívida? E para 
quando o apoio mais comprome-
tido dos órgãos do Estado de apoio 
à criança? Pela acção de solida-
riedade exercida em benefício das 
crianças angolanas carenciadas, 
não é hora para apoiar na continui-
dade de tão nobre causa, contraria-
mente às exigências impostas? Pri-
mamos pela dignidade das pessoas 
e queremos uma reforma digna 
para quem trabalhou, mas a Casa 
do Gaiato sozinha, neste momento 
de grande carência financeira, não 
tem capacidade para pagar dívidas 
e a reforma quanto ao retroactivo.

Esta é a nossa aflição, de 
momento. E se lhes contasse tam-
bém aquelas que estão ligadas à 
vida dos rapazes, que são o nosso 
objecto principal de acção? A assis-
tência e a educação da criança são 
a razão da nossa existência como 
Casa do Gaiato por estas paragens. 
Confiamos na Divina Providên-
cia em primeiro lugar, e depois 
nos homens fazedores de leis e, 
sobretudo, nos promotores da cari-
dade para com os mais pobres do 
mundo, para que nos ajudem na 
resolução deste problema. Con-
fiemos plenamente em Jesus que 
veio trocar-nos as voltas: «O meu 
Reino não é deste mundo; se o meu 
Reino fosse deste mundo, os meus 
súbditos teriam lutado para eu não 
cair nas mãos dos Judeus. Mas o 
meu Reino é diferente», Jo 18,36. 
A conclusão é de Pai Américo «Às 
vezes vem-me o tino; a inteligência 
das coisas terrenas. Nesta inteli-
gência vejo os problemas de cada 
um: as idades inquietas, as tendên-
cias; E também o meu problema. O 
que então se passa na minha alma 
é coisa inenarrável. Entro a desfa-
lecer. Mas isso dura pouco tempo. 
Deus tira-me o tino e dá-me a Sua 
loucura. Os problemas de todos, e 
o meu também, ficam num instante 
resolvidos. — Homem de pouca fé, 
porque duvidas?! Senhor de Mise-
ricórdia, Não retireis jamais da 
minha inteligência a loucura do 
Divino!»  q

As grandes inquietações

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

Continuação  da  página  1

depois de lhes encher os sacos de 
comida, pois não tinha mais dinheiro.

Mal estes saem, logo me bate 
à porta um homem novo com um 
menino ao colo. Estivera um mês 
sem trabalho, a progenitora da 
criança abandonara-o e ele ficou com 
o filho nos braços.

Vive num quarto no Bairro do 
Liceu e pedia-me para lhe pagar três 
meses de renda para não ir para a rua 
com a criança. Que iria trabalhar na 
segunda-feira para Alcácer do Sal 

SETÚBAL Padre Acílio

A minha saúde vai andando devagarinho, muito devagar. Após a ope-
ração surgiu uma infecção urinária que me ia matando e me arreba-

tou todas as forças, mas de todo este percurso doentio, guardo recordações 
amorosas de rapazes que me iam ajudar a despir e a deitar-me, me leva-
vam o comer ao quarto e, tantas vezes, mo davam à boca.

O carinho dos rapazes é sempre a maior consolação que a gente pode 
ter nas horas de dor, de incapacidade e de amargura. Dar-me o comer na 
boca, colherada a colherada, fitando-me com os olhos ternos, foi um dos 
maiores prazeres que senti ao longo da minha vida.

Penso que também lhes fez bem o facto de colaborarem nestas boas 
acções e me ajudar a criar forças para vencer a doença.

Pelos vistos, parece que à operação do joelho terá de se seguir uma outra 
cirurgia à anca da mesma perna.

Também os rapazes mais velhos se têm empenhado em descobrir remé-
dios naturais capazes de me fortalecer e quase se têm posto a despique 
para descobrir os melhores.

Passeio de avião
UM amigo nosso que trabalha na Base Aérea do Montijo conseguiu 

 do seu comandante que aos rapazes desta Casa fosse oferecido um 
passeio de avião.

Foi uma surpresa muito agradável que os rapazes não contavam, nem 
eu. Muitos nunca tinham andado de avião e eu só não os pude acompa-
nhar por causa das minhas dificuldades de locomoção e também para lhes 
deixar vago o meu lugar, eu que já tenho viajado, sobretudo para os países 
mais pobres da África.

O senhor Comandante daquela base quis coroar o passeio com a oferta 
de um almoço aos rapazes o que lhe permitiu conviver de perto com eles, 
apreciar o seu comportamento e admirar-se muito com o aspecto e porte 
de cada um, por forma que quer vir conhecer esta Casa do Gaiato.  q

numa empresa de construção civil, 
que tinha de deixar a criança numa 
ama e que não tinha meios nenhuns. 
Era um homem de meia estatura, cara 
redonda e cabelo curto. Começou 
por chorar, chorar, chorar até que o 
obriguei a suster as lágrimas. Eu não 
sei como resolver estes problemas. 
Dou o que tenho, mas a amargura 
destrói-me. É horrível o problema da 
habitação e por mais que eu grite, os 
responsáveis fazem ouvidos de mer-
cador. Vai-me valendo a Misericór-
dia de Deus e os corações que acredi-
tam em mim e me vão ajudando.  q


