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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

NO nosso dia-a-dia, não nos saem do pensamento as famílias e 
 pobres que vamos conhecendo; uns mais preocupantes que 

outros. 
Andava à procura de poder ir visitar aquela mãe de dois filhos, 

abandonada pelo pai deles. As angústias por que passam precisam de 
algum alívio, e é isso que lhes queremos levar. 

Fui. Chegado ao local encontrei todas as portas fechadas pois cho-
via persistentemente. Uma familiar da tia, da que viera com ela na pri-
meira vez, surgiu à porta. Perguntei pela dona da casa, que logo apare-
ceu. Mulher experiente na vida, dava conselhos caseiros, pelo telemóvel, 
este não de última mas das primeiras gerações, à sua interlocutora, 
sobre as reacções psicológicas entre os membros da família em causa. 
Sabedoria colhida na experiência de vida, tarimbada nas dificuldades 
sentidas na própria pele.

Interrompida, pela minha presença, a ligação, logo lhe perguntei 
pela sobrinha, e se já estava recomposto o ambiente familiar. Que não. 
Ia com os filhos para casa da mãe durante o dia, e regressava à noite. 
A mãe dela, com pena pela fome que passavam, acolhia-os, embora 
também vivesse uma vida apertada.

Foi a pensar nisso que levei e deixei alguma mercearia e algo mais 
que lhes poderia ser útil, parte de uma oferta que nos fizeram nas véspe-
ras. Estas crianças contentam-se com pouco, e umas guloseimas ajudam 
a superar a tristeza que sentem.

Como já dissera, a habitação deles é parte de uma casa de antigos 
lavradores, uma espécie de condomínio pobre, dito por outras palavras. 
O senhorio, como referiu a tia, está sempre passando para receber os 
seus direitos, mas como lhe poderão pagar? E a electricidade e a água, 
um dia virão para as cortar!

Vida difícil e sem esperança, para quem a começou certamente de 
coração cheio, a dois. Situações causadas por desvarios, acentuada-
mente mais fortes nos nossos tempos, provavelmente no encalço da ilu-
são do instante. Erro crasso.

Entretanto, voltara aflita a outra mãe com a filhita ao colo. Quando 
lá estivera, perguntei-lhe pela renda. Não manifestou preocupação, pen-
sando conseguir cumprir. O certo é que não conseguiu, e ao mês ante-
rior juntava-se o que agora estava a começar. Do pai dos seus filhos não 
voltara a ter notícias. A sua mãe, que vive com eles, tem uma pensão que 
aplica por inteiro nos remédios; teve um AVC.

Vendo-a tremer, perguntei-lhe se precisava de roupa; temo-la em 
abundância. Que não, tremia por estar nervosa; estava com medo 
de entrar em depressão. «Não se deixe ir abaixo», disse-lhe, «olhe os 
seus filhos». Confirmando que nesse mesmo dia lhe pagaria as rendas 
em atraso, despediu-se, esperando que um pouco mais animada. No 
entanto um mês passa depressa. E outro e outro. Pena que nem todas as 
«freguesias cuidem dos seus Pobres»; seriam cristãos e felizes.  q

Inquietação

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

ONTEM foi um dia em que 
 me senti como um bom-

beiro a extinguir fogos no meio 
de um incêndio interminável, 
quanto mais apagava, mais 
outros apareciam, ultrapassando 
as minhas forças e posses.

O primeiro caso era o de uma 
mulher muito maltratada pelo 
marido ou companheiro bêbado, 
pai de duas filhas o qual ela teve 
de abandonar, levando consigo 
as meninas, para fugir à horrí-
vel companhia, refugiando-se 
em casa de uma amiga que agora 
começa a dar sinais de cansaço 
por ver a sua casa invadida.

Cozinheira de profissão, teve 
de abandonar o trabalho para 
amparar as suas filhas, uma de 
quinze anos e outra de nove 
com arteriosclerose múltipla e se 
encontrava nestes dias ao aban-
dono como um náufrago sem 
bóia ou tábua de salvação.

Aconselhei-a a procurar tra-
balho, antes de alugar casa, mas 
ela respondeu-me a chorar que 
estava cansada de sofrer, tinha 
necessidade de acalmar as filhas 
que até deixaram de ir à escola. 
Já correu tudo e não conseguiu 
arranjar nada por menos de 400 
euros/mês.

Metido nesta embrulhada tenho 
mesmo que me desembaraçar 
dela. Renda com caução chega 
aos 800 euros. Ela pede-me ape-
nas 600. — Pode ser que o senho-
rio tenha pena de mim, aceite, e 
eu a trabalhar, irei pagando a 
pouco-e-pouco.

Nunca dou a mão a ninguém 
sem ter a certeza que o meu auxí-
lio não vai cair em saco roto, isto 
é: que os ajudados tenham capa-
cidade de ganhar rendimentos 
que lhes assegurem o bem que 
lhes faço.

Garantiu-me que sim senhor! 
— Facilmente encontrarei traba-
lho na cozinha de qualquer res-
taurante ou hotel. — Confiei. Ela 
já arranjou, disse-me ao receber 
o cheque.

Outra com três filhos, duas 
crianças e outra adolescente, 
foi despejada porque o senhorio 
precisou da casa para morar. Já 
encontrou uma por 250 euros/
mês, mas o senhorio, depois de 
tanto choro conseguiu baixar de 
350 para 250 exigindo 3 meses de 
adiantamento ou caução.

Pedi-lhe que me trouxesse o 
contrato. Esta trabalha, mas o que 
é um salário mínimo somente para 
4 pessoas mais a renda, o gás, a luz 

e a água? Sim, o que é? Um cor-
tar de unhas rentes. Nada sobra. É 
impossível fazer um pé-de-meia 
para um momento difícil. Vive-se 
afogado na vida. É evidente.

Continua  na  página  4

CALVÁRIO
Padre Rafael

HÁ dias, o Padre Fernando in- 
 formou-nos que o projecto 

de reabilitação dos pavilhões está 
concluído e que seguramente as 
obras começarão no princípio do 
próximo ano. É uma feliz notícia 
para todos nós… especialmente 
para os doentes que estão, os que 
regressam e os que a pouco-e-
-pouco irão entrando.

A Fatinha pergunta, dia sim, 
dia não: «quando regressa o 
Padre Fernando?»… Outros, 
perguntam em Angola ao Padre 
Fernando: «Quando regressa 
o Padre Rafael?»… Outros «e 
Padre Telmo?»… E outros ainda 
«e Padre Baptista?»— evidente-
mente todos perguntam pelo Pai 
da Casa.

Como dizia o profeta Isaías 
«não podemos apagar o pavio 
vacilante». Na vida de cada 
doente está escrita a essência 
do Calvário. No dia-a-dia, na 
preocupação quando um está 
doente… em como realizar as 
tarefas ou colaborar em Casa. 
Não é necessário fazer um novo 
Calvário porque está vivo em 
cada um deles…

No Domingo passado, a 
senhora Rosa, depois da Missa, 
levou a almoçar em sua casa um 
grupo de rapazes que trabalha na 
agricultura. O motivo: a senhora 
Rosa fazia anos e queria celebrá-
-los com eles… Quando regres-
saram seus rostos reflectiam feli-
cidade… sobram palavras. No 
dia seguinte comemos castanhas, 
por São Martinho… novamente 
sobram palavras. Quando cele-
bramos o quotidiano, não perde-
mos o sabor de viver.

Muitas coisas tenho falado com 
Padre Telmo e uma delas sempre 
termina com um silêncio… a 
necessidade de Padres… o pro-
blema das vocações. Sempre me 
questiono se realmente fiz tudo o 
que podia neste aspecto… Uma 
das maiores revoluções do Padre 
Américo foi o seu modo de viver, 
seu ser sacerdote diocesano com 
uma opção pelos pobres. Hoje, 
como ontem, continua sendo uma 
chama-da (um pequeno fogo que 
se dá, se propaga, se comunica 
para não se apagar…).  q

SINAIS Padre Telmo

—
 HOJE trabalhei muito, não tem um chocolatinho? — É o Paulo 

 Sérgio ao Dr. Abel, no fim de cada dia...
Come tudo com um prazer que encanta!, mas temos de travar, pois 

nos parece que vai ter menino.
Há dias, meu sobrinho José falou-lhe: — Sabes andar de bicicleta?
— Sei muito bem.
— Vou trazer-te uma.
Não nos largou mais: — Quando vem a bicicleta?
E veio. Foi um encantamento! No largo do Calvário uma loucura 

de corridas! Temos impressão que a sua barriga está baixando.

] ] ]

É a nossa vida… são os nossos rapazes — para nós, únicos e bons. 
São eles que tratam das leiteiras e dos porcos. Ajudam a senhora res-
ponsável da horta. Ela fez anos, há dias. Convidou-os para o almoço 
em sua casa… para eles um acontecimento!

Continua  na  página  4
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CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS — «A paz terrena, 
nascida do amor do próximo, é imagem e efeito de paz de Cristo, que procede 
de Deus Pai, com efeito o próprio Filho encarnado, príncipe da paz, reconci-
liou todos os homens com Deus pela sua cruz, matando o ódio na sua própria 
carne e restabelecendo a unidade de todos num só povo e num só corpo; e 
depois do triunfo da ressurreição, derramou o Espírito de amor no coração 
dos homens.

Por isso, todos os cristãos são instantemente chamados a praticar a ver-
dadeira caridade e a unir-se com os homens verdadeiramente pacíficos para 
implorar e estabelecer a paz.» Gaudium et Spes, 78.

Vou dar notícias daqueles que o Senhor pôs na nossa vida.
A mãe dos 7 filhos anda mais feliz desde que se conseguiu dar-lhe a placa 

dentária e assim já conseguiu trabalhar umas horas. Agora anda a ver se conse-
gue tempo inteiro. O pai dos filhos continua a estar doente, os filhos trabalham 
mas ganham pouco, nós agora cada vez a podemos ajudar menos, também 
temos pouco.

A mãe dos 4 filhos e 6 netos continua a andar mal; tem estado internada 
com problemas de coração. O pai dos filhos foi operado ao coração. Fomos 
visitá-lo ao hospital, disse-nos que de agora para a frente seria outro homem, 
que a nossa ajuda fê-lo ver que tinha que ser um novo homem, deixando tudo o 
que fez de mal, esperemos que sim porque nós fizemos-lhe sentir que o amigo 
não é só dizer sim,  mas sim chamar a atenção e dizer não quando não é bem.

O filho que está preso continua lá; está a estudar e sente-se arrependido 
daquilo que andou a fazer. Os filhos são pequeninos, nós continuamos a ajudar 
com pouquinho.

Só temos de dar graças a Deus que se não tivéssemos as ajudas dos nossos 
queridos amigos não teríamos nada para lhes dar.

CAMPANHA TENHA O SEU POBRE — D. Isabel Magalhães, 30 
euros. D. Mª Rosa Almeida, 10 euros; Sr. José Saraiva, 5 euros; Anónimo, 120 
euros; Dr. Emília Corte Real, 200 euros; Sr. António R. Lopes, 50 euros; Dra. 
Mª Isabel Magalhães, 30 euros; Dr. Mário Augusto, 300 euros; Lígia Sousa. 
Helena, de Lisboa, 600 euros; Anónimo, 5 euros; D. Maria Inês Gonçalves, 
50 euros; M.A.M, 40 euros; D. Custódia S. Oliveira, 50 euros; D. Carminda 
G. Coelho, 250 euros; D. Mª Isabel Magalhães, 30 euros; D. M. José Torres, 
30 euros.

Um muito obrigado pelas palavras de carinho que nos enviaram.

O nosso NIB: 0010 0000 4417 8020 0015 8. O nosso endereço: Conferência 
S. Francisco de Assis — Rua D. João IV, 682 — 4200-299 Porto.  q

LAR DO PORTO Adelaide e Zé Alves MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

AGROPECUÁRIA — Nas últi-
mas semanas, tem havido alguma 
chuva, que é bem necessária. Como 
é evidente, a agricultura é uma acti-
vidade muito sujeita aos factores 
climáticos. Na cultura da oliveira, 
para produção de azeite, esta Casa 
tem algumas centenas de oliveiras, 
em especial na zona baixa, como na 
terra dos grilos [campinho], e ainda 
no olival dos poços, no olheiro e no 
olival da mina, pelo que esta safra é 
demorada. Assim, tem-se continuado 
na apanha da azeitona — com o vare-
jamento e sua separação dos ramos; 
e seguiu outra carrada de sacos para 
um lagar em Oliveira do Hospital. O 
azeite é uma grande riqueza agrícola 
e é muito saudável, na dieta mediter-
rânica.

No que toca aos gados, como 
temos muitos e bons fardos de palha 
de aveia, das nossas terras, esta é a 
base da alimentação do nosso lindo 
rebanho de pequenos ruminantes 
(onze ovelhas e carneiros), que tam-
bém é preciso tratar ao sábado e 
Domingo, por escala. Ainda temos 
galinhas (precisamos de mais, pelos 
ovos) e patos; e rolas (na passareira).

RECICLAGEM — O cuidado 
com o meio ambiente deve ser uma 
preocupação de todas as pessoas, 
para não haver vários tipos de polui-
ção e serem aproveitados os resíduos 

da melhor forma. Na nossa Casa, 
as folhas caídas vão sendo levadas 
para a estrumeira. Há algumas par-
cerias com entidades creditadas para 
o efeito, que fazem a recolha selec-
tiva. Assim, conforme os materiais 
estragados e recolhidos, referimos 
as seguintes: papel — Banco Ali-
mentar de Coimbra; roupa, calçado 
e brinquedos — uma empresa de 
Seia; óleos — uma empresa de Tor-
res Novas; electrodomésticos — EB 
1 de Lamas. Esta boa Escola do 1.º 
Ciclo, neste concelho, tem sido pre-
miada no concurso Geração Depo-
sitrão, oferecendo-nos mais uma 
vez um cartão, para géneros alimen-
tícios, como aconteceu em 14 de 
Novembro, em que estivemos repre-
sentados, o que agradecemos!

OBRAS — Com muito esforço, 
tem-se continuado com algumas 
obras urgentes, de reparação, pois o 
edifício central vai para um século e 
esta Casa do Gaiato irá celebrar 80 
anos de vida, em Janeiro próximo! 
Então, aproveitando ainda boa parte 
dos andaimes, deu-se um arranjo 
nos telhados da capela, torre, sacris-
tia e casa anexa, substituindo telhas; 
foram colocados espanta pombas; e 
pintaram-se as paredes da torre da 
capela, para já, pois toda a remode-
lação ficará muito cara. Quanto ao 
edifício principal, nos quartos dos 

rapazes médios, no rés-do-chão, 
foram colocados seis pavimentos 
plastificados para proteger os tacos 
(das camas), três espelhos e três 
portas de vidro no quarto-de-banho; 
e, no quarto-de-banho dos lavabos, 
pôs-se também um espelho. Foram 
rematados os aros das janelas dos 
quartos das senhoras, virados para o 
largo da capela, pois tiveram de ser 
colocadas janelas novas. No balneá-
rio antigo, para apoio ao futebol e 
à piscina, limparam-se os azulejos e 
substituíram-se vários; e, logo que 
possível, será colocada nova cana-
lização (exterior) para os chuveiros. 
Foram encomendadas janelas novas 
para a parte de baixo do edifício de 
serviços domésticos – balneário, 
despensas de produtos alimentares 
e de produtos de limpeza e higiene. 
Como se percebe, estes arranjos 
são dispendiosos, pelo que vamos 
continuando a pedir a ajuda dos 
nossos leitores e amigos. Agrade-
cemos muito aqueles donativos 
que chegaram, com muita amizade. 
Bem-hajam! O mealheiro, para 
as despesas correntes e obras em 
curso, é o mesmo: NIB – 0035 0468 
00005577330 18 – da Obra da Rua 
ou Obra do Padre Américo, Casa 
do Gaiato, 3220-034 Miranda do 
Corvo; telef. 239 532 125; e-mail: 
gaiatomiranda@gmail.com  q

BEIRE — O Outono no nosso Calvário Um admirador

1. Saber optar pelo mistério… 
Para lá de ser ou não ser “a esta-
ção mais bonita do ano”, há fac-
tos contra que não há argumen-
tos… É a sedutora policromia 
da folhagem nos vinhedos e em 
certas árvores privilegiadas. Por 
exemplo, basta pensar na vasta 
gama de falsos plátanos. Os tri, 
os penta e os epta dátil, a que o 
vulgo chama as ‘noivas da flo-
resta’. Basta ainda pensar na vasta 
gama dos carvalhos que entre nós 
se dão tão bem; ou ainda na tam-
bém vasta gama dos olmeiros1. 
Sabem-no bem aqueles que já 
alguma vez, nesta altura do ano, 
pararam a com+TEMPL+ar2 as 
encostas do Douro vinhateiro ou 
os vales do nosso Gerês — sala 
de visitas de Portugal, para os 
nortenhos.

Aqui em casa, neste nosso Cal-
vário, ‘de sabor evangélico’ (Pai 
Américo), temos de tudo um 
pouco. Logo à entrada, os falsos 
plátanos e as seculares carvalhei-
ras. E as tílias, cujo verde alface 
quadra bem na tela do conjunto.

Esta noite choveu. Ventou. 
Porque levanto cedo, pude apre-
ciar o espectáculo. As escadas 
da emblemática capela, conce-
bida por P.e Baptista a partir de 
um velho espigueiro da quinta, 
com todo o encantador cenário 
em volta, tudo está atapetado 
de macias folhas multicolores. 
Pena que a fotografia não vos 
dê o que os meus olhos viram e 
meu coração experimentou. Era 
Deus a falar-me, naquele Seu 
jeito de dizer-me que também eu 

estou feito da mesma ‘massa de 
Deus’... Uma ‘massa’ que toda 
se delicia na busca da Verdade, 
da Bondade e da Beleza. Senti-
-me um predilecto, a ouvir a voz 
do Pai — este é o meu filho bem 
amado; para ele criei este qua-
dro que trans(as)cende…

Tenho de marchar. A vida 
chama por mim, em outros luga-
res. Uma vida encarnada (às 
vezes tão mal encarnada!) nestes 
Seus filhos, marcados por defi-
ciências que me falam das nossas 
irreverências para com ela, neles. 
Rumino. Estas folhas, depois de 
cumprir a sua missão, a dar mais 
vida, brindam-nos ainda com este 
festivo despedir-se do seu posto, 
em danças coloridas até repousar 
inertes no chão, atapetando tudo 
de festa. Saco o tlm e registo, 
como quem tenta o impossível — 
levar até vós AQUILO que…

Recordo que, no Outono, está 
o “mês das almas”; está o “dia 
dos mortos” — a que a Santa 
Madre Igreja chama Festa dos 
Fiéis Defuntos. Porque aceita 
que “àqueles que acreditam no 
Senhor Jesus, a vida não lhes é 
tirada, mas apenas mudada”… E 
dou-me conta de que também a 
Festa de Todos os Santos brilha 
num mês de Outono. Salta-me o 
genial Einstein. Esse que, visto 
por uns como um destacado 
crente é visto por outros como 
um descrente que desobedeceu 
à Igreja embrenhando-se por 
caminhos que a Igreja de então 
parece que temia. Ouço-o: — 
Frente à vida, não temos outra 

opção; ou nada é mistério ou 
tudo é mistério!... Encanta-me 
saber que Einstein optou pelo 
tudo é mistério. ISSO que hoje 
dá pelo nome The Common Good 
of Humanity, para o bem de todos 
nós a quem compete ir desven-
dando, desvendando, desven-
dando.

2. Uma visita ao nosso Campo 
Santo. P.e Telmo não dispensa 
esta devoção popular e ancestral. 
Gosto que seja assim. Também 
eu tive a sorte de habituar o meu 
coração a encontrar prazer no 
cumprimento deste preceito do 
Senhor — ver mais vida onde tan-
tos já só vêem a morte… (Sl 119, 
12-22). Na véspera, Dia de Todos 
os Santos (que a miopia religiosa 
teima em transformar num cho-
radinho dia dos mortos…), P.e 
Telmo explicou a diferença entre 
Todos os Santos e Fiéis Defun-
tos. Convidou a todos para, no 
dia seguinte, nos acompanharem 
numa visita ao nosso Campo 
Santo. Porque, explicitou, temos 
lá umas largas centenas dos 
doentes que, aqui no Calvário, 
viram a sua vida de abandonados 
por todos ser transformada em 
vida bem acolhida — para que, 
ao menos pudessem morrer com 
a dignidade que lhes foi negada 
em vida (Pai Américo).

Nesse Dia de Todos os Santos, 
foi P.e Rafael quem nos brin-
dou com uma bonita homilia. 
Começou por brincar com a sua 

«Agradeço o abanão que recebo sempre que leio O GAIATO e me 
confronto com tantas necessidades espirituais e materiais. Peço a Deus 
que continue a dar-vos forças para continuar a trabalhar e para que eu 
me torne mais disponível para os outros».

Assinante 60136.»

«Pequena gota de água para o tanto que tendes que partilhar com 
os que “têm fome e sede de justiça”, porque fragilizados, ignorados ou 
marginalizados pelos que, pessoal ou colectivamente, ainda não fizeram, 
de algum modo, a experiência transcendente do sofrimento, do abandono 
e da solidão, enquanto expressões e dimensões da vida que nos convocam, 
para todo o sempre, a percorrer os caminhos da verdade, da misericórdia 
e da fraternidade.

Tal como há perto de 80 anos, a Obra da Rua mantém-se fiel aos com-
promissos do Pai Américo, não parando de nos chamar para assumirmos, 
com esperança e alegria, a missão de testemunhas da Boa Nova.

Assinante 29146.»

«Enaltecendo o trabalho único e exemplar a favor dos mais pobres 
e excluídos, envio um modesto contributo para as muitas necessidades.

Assinante 52498.»

«A leitura do vosso jornal enche-me de alegria ao ver que há pessoas 
que, neste mundo cruel, pensam nos outros, especialmente nos mais ne-
cessitados.

Assinante 5540.»

«(…) Obrigada por fazerem com que eu medite mais na pobreza exis-
tente entre nós. Uns com tanto e outros com tão pouco… O que sobeja do 
Jornal é uma migalhinha para juntar ao vosso bem-fazer.

Assinante 70152.»

«Envio um cheque para a assinatura do Jornal O GAIATO que há 
muitos anos recebo e tanto bem me faz. Desejo-vos muitas alegrias na 
vossa difícil missão.

Assinante 30830.»

«Esta quantia destina-se às vossas despesas de edição e envio de O 
GAIATO, que eu e minha esposa recebemos quinzenalmente com uma 
pontualidade que só diz bem de quem o escreve, edita, imprime e distribui 
e lemos com agrado. pois há sempre nele alguma situação, testemunho e 
reflexão que interpela a nossa consciência de cristãos.

Assinante 47268.»

CORRESPONDÊNCIA DOS LEITORES
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PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

De D. António Barroso
Continuação do número anterior

COM base num Certificado de Crisma de Américo Monteiro de 
 Aguiar [passado em 1-X-1926], arquivado na Cúria Diocesana 

de Coimbra, na sua permanência no Porto, como marçano numa loja 
de ferragens, desde Outubro de 1902, terá sido crismado pelo Bispo 
do Porto, na Sé Catedral. Na verdade, em 2 de Agosto de 1899, D. 
António Barroso entrou solenemente, na Diocese do Porto, no meio de 
imensa multidão. Foi sagrado Bispo, na Sé Patriarcal de Lisboa, em 5 
de Julho de 1891, pelo santo Cardeal D. José Sebastião Neto — ilustre 
Prelado que veio a falecer em 7 de Dezembro de 1920, em pobreza 
franciscana no Convento de Vilariño de la Ramallosa [onde Américo 
de Aguiar foi recebido, em Outubro de 1923].

Ainda com 14 anos, em Agosto de 1902, Ramiro Monteiro de 
Aguiar, seu pai, em carta ao filho Padre José, missionário em Cochim, 
escreveu que não achava o Américo com feitio para padre, contra-
pondo assim a sua vontade, atendida pela sua mãe Teresa Ferreira 
Rodrigues, que tinha escrito para o mesmo filho, em Junho desse ano, 
dizendo: peço-te que me dês andamento a este embaraço em que eu 
me vejo com este rapaz, ele tem muita vontade de ser padre, vamos a 
ver se agora o podemos apanhar. Por essa altura, apesar de tudo, seu 
pai sugeriu que entrasse no Colégio das Missões de Cernache do Bon-
jardim, o que não veio a acontecer. Nos desígnios de Deus, não seria 
a hora de deixar as redes… José de Aguiar, o seu irmão mais velho, 
foi para a diocese de Cochim, levado pela mão de D. João Gomes 
Ferreira [Aguiar de Sousa (Paredes), 9-VI-1851; Pangim, 4-V-1897], 
que tinha sido aluno em Cernache do Bonjardim e foi sagrado Bispo 
em 21 de Agosto de 1887. Era amigo de seu pai, Ramiro de Aguiar, e 
passou pela Casa do Bairro, em Galegos (Penafiel), no Verão de 1891, 
segundo António Moreira da Rocha.

Em jeito de curiosidade bibliográfica, encontrámos um espécime 
interessante, em que se interligam várias figuras eclesiais, pois está 
assinado por D. António, Bispo do Porto, mais precisamente as Obras 
Pastorais do Em.mo Cardeal D. Américo Bispo do Porto [2 vols., Typ. 
a vapor da Real Officina de S. José, 1901-1902], publicadas depois da 
sua morte [em 21 de Janeiro de 1899]. O exemplar à mão foi oferta do 
2.º prémio em mérito moral conferido a Manuel Fernandes do Santos. 
Este seminarista, segundo dados do Arquivo da Diocese do Porto, nas-
ceu em Romariz, em 7-III-1887, foi ordenado Presbítero em 1-VIII-
1909 e faleceu em 15-XI-1963. Sendo pároco da sua terra, escreveu 
Breves Apontamentos sobre Romariz [Porto, 1940]. Dessa localidade 
também era natural o sábio Padre Domingos A. Moreira [1933-2011], 
figura relevante da linguística portuguesa e Pároco de Pigeiros, cujo 
espólio bibliográfico e documental doou ao município da Feira. Encon-
trámo-lo várias vezes na Biblioteca do Seminário Maior do Porto, nas 
suas aturadas e seguras investigações históricas.

Se os santos se fazem ao colo das mães, conforme é manifestado, 
D. António Barroso é seguramente um dos grandes da Igreja em Por-
tugal, como modelo de missionário e Bispo bondoso e firme. Na sua 
Pastoral de saudação [27-VII-1899], escreveu com afecto: Podeis 
crer, filhos caríssimos, que o Paço do vosso Bispo há-de ser o refú-
gio dos vossos males. E, ainda: Dai aos pobres, que Deus vos pagará 
cento por um; ide ao tugúrio da miséria salvar a pobreza e ao antro do 
vício remir desgraçados. No seu Testamento, em 1917, deixou assim 
escrito: nasci pobre, rico não vivi e pobre quero morrer. Faleceu com 
63 anos, depois de uma corajosa e fecunda acção apostólica, em solos 
africano [1880-1895], indiano [1897-1899] e lusitano [1899-1918] — 
missionário de três continentes!

Américo — cujo nome deve ao Cardeal D. Américo, Bispo do 
Porto [1871-1899], predecessor de D. António Barroso — partiu para 
o Céu também cedo, só com mais os dedos da mão [68 anos], com a 
qual escreveu aquele panegírico, e depois de testemunhar a pobreza de 
Jesus na sua vida heróica, como diz S. Paulo: Conheceis bem a bon-
dade de Nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, Se fez pobre por 
vós, para vos enriquecer com a sua pobreza [2 Cor 8, 9].  q

SETÚBAL Padre Acílio

Feira da Ladra

É já a trigésima quinta vez 
que o Lions Clube de 

Setúbal organiza uma feira, a 
favor da nossa Casa.

Ao longo do ano, tanto as com-
panheiras como os companhei-
ros, vão arranjando, entre amigos 
e conhecidos, material vendável 
nesta ocasião: Adornos de casa, 
louças de valor ornamental a que 
eles chamam velharias, brinque-
dos, bibelôs, livros, revistas, etc..

Na feira criam um ambiente de 
fraternidade alegre, de convívio 
reconfortante não só entre eles 
mas também com os Clientes, 
trazendo a tona da festa, a novi-
dade sempre actual, que é a Casa 
do Gaiato.

Vendem também produtos da 
nossa quinta que, nalguns anos, 
têm feito sucesso, não só pelo seu 
brilho, mas, sobretudo, pela qua-
lidade.

Este ano, esquecemos de plan-
tar couves a tempo, as quais têm 
feito furor! Ainda levámos algu-
mas que já estavam um pouco 
rijas e sem aparência atractiva. 

Além de lhes levar alguns pro-
dutos da nossa horta, nunca os 
pude cumprimentar pela dificul-
dade de sair e entrar no veículo, 
pois a minha perna esquerda não 
o permitia facilmente.

Agrada-me muito que estes 
grupos laicos, manifestem o 
seu apreço pela Obra, pois estes 
ingredientes ajudam-nos a pro-
jectar na sociedade setubalense, 
não só a nossa imagem, mas tam-
bém a Presença Divina que nos 
sustém.

A nossa feira não tem nada 
a ver com a de Lisboa, com o 
mesmo nome. Apenas, porque 
se vende de tudo um pouco, lhe 
deram este apelido.

Assana

O nosso vaqueiro, o Miguel, 
que é muito zeloso da 

sua responsabilidade, folga ao 
Domingo. Três grupos de dois 
rapazes substituem-no no seu 
descanso.

Chefia um grupo o Assana com 
todo o empenho.

Ordenhar 60 vacas, embora a 
sala seja electrónica, é muito tra-
balho para quem o faz.

No Domingo à noite, quando 
saíamos do Terço, Assana descia 
do banho de que naturalmente 
necessitava.

— Então, Assana não vieste 
almoçar? — Disse-lhe em tom 
amigável.

— Oh!, Senhor Padre Acílio, 
ando tão cansado que prefiro 
dormir a comer! — Tinha-se 
levantado cedo para tirar leite às 
vaquinhas. Todos os dias sai da 
cama às 06:30h para trabalhar 
numa empresa onde faz o estágio 
e para onde vai na sua mota.

Como gostam muito do seu 
trabalho e da sua prontidão para 
tudo, pedem-lhe todos os dias 
algumas horas e, às semanas, 
todos os sábados. O rapaz está 
sempre disponível.

Pelo seu curso na Setnave e 
pelo comportamento e empenho 
abriu caminho para mais três que 
lá começaram este ano lectivo.

Na resposta porque andava tão 

cansado acrescentou: — Ainda 
por azar, uma vaca pariu um 
vitelo e tive lhe assistir ao parto.

Foi à Guiné para trazer o seu 
irmão que, com 14 anos, anda a 
guardar gado, tem dificuldades 
em falar e nunca frequentou a 
escola. Muito sofre ele a sorte do 
seu irmão!

Há dias, uma senhora profes-
sora, que ajuda os nossos mais 
pequenos, confidenciava-me o 
seu carinho pelo rapaz que um dia 
desabafou com ela: — A melhor 
coisa que me podia acontecer na 
vida foi ter vindo para a Casa do 
Gaiato.

Papa Francisco

UM português que vive em 
 Moçambique veio visi-

tar-nos e contou-nos algumas 
coisas sobre a visita do nosso 
Papa Francisco àquela Nação.

Entre os factos e palavras nar-
rou uma que não posso deixar de 
dividir pelos nossos amigos: «Um 
filho do Presidente aproximou-se 
de Sua Santidade e quis oferecer-
-lhe um relógio de ouro cheio de 
brilhantes. O Papa levantou as 
mãos como quem faz alto e dis-
se-lhe: — Meu amigo eu não pre-
ciso nada disso. Vá vendê-lo e dê 
o seu valor aos pobres». Isso foi-
-me contado por este homem que 
estava perto, ouviu as palavras e 
se comoveu ao narrarmas.

Verdadeiramente temos um 
Papa livre. Não se prende nem 
se incomoda com protocolos. O 
que Lhe arde na alma é a força do 
Evangelho!  q

situação de doente, no Calvário. 
— Já que aqui em casa eu não 
faço nada, Pai Telmo e P.e Rocha 
(que presidia à celebração), man-
daram-me, ao menos, preparar 
a homilia… E explicou para a 
gente o bonito que é termos assim 
uma Família tão alargada que se 
estende da terra ao céu — Igreja 
padecente, Igreja militante, 
Igreja triunfante.

Ai que bem me soube ver/ouvir 
falar destas coisas sérias assim 
num tom tão levezinho que até dá 
gosto pertencer à Família…

1 — Por falar em olmeiros, não resisto 
a contar-vos a lenda do olmeiro branco. 
Ei-la: O vento, a água e a vergonha eram 
três amigos inseparáveis. Quis o destino que 
um dia tiveram mesmo de afastar-se. Houve 
que fazer um pacto: Aproveitar todas as 
oportunidade da vida para ver se consegui-
riam voltar a encontrar-se. Diz o vento: — A 
mim, se me quereis encontrar, procurai um 

olmeiro branco. — Pois a mim, procurai 
onde houver juncos, que logo vos dirão. 
Vai a vergonha e sai-se com esta: — Pois 
a mim, se me perdeis, nunca mais me ireis 
encontrar…

2 — Contemplar é entrar no templo dos 
mistérios da vida e deixar-se ficar ali, como 
quem saboreia a grande dádiva que a vida 
é. ISSO que, em nós como em toda a Cria-
ção, começa por ser biologia — mais ou 
menos mecânica; mas que, no ser humano, 
traz consigo o condão de desafiar cada um a 
fazer da biologia que lhe cai em sorte uma 
belíssima e irrepetível Biografia — para 
honra e glória do Deus do Universo, neste 
Universo de Deus.  q
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BENGUELA Padre Manuel António

O número de crianças aban-
donadas é muito elevado. 

Constitui um problema social 
verdadeiramente aflitivo. O cora-
ção de cada um de nós, todo o 
coração humano, não pode ficar 
indiferente perante a situação 
destes filhos. A Casa do Gaiato 
quer ser a Casa de Família dos 
filhos sem família ou tendo-a é 
como se não a tivessem. É a situa-
ção do filho abandonado. Fazer 
de cada rapaz um homem para a 
sociedade é o ideal que anima os 
corações que dão as suas vidas ao 
serviço da Casa do Gaiato.

Hoje, Domingo, tivemos mais 
uma reunião dos Chefes da nossa 
Casa do Gaiato. É um momento 
muito importante da nossa vida. 
Os Chefes são o grupo de filhos, 
escolhidos para se responsabili-
zarem pelo bom andamento da 
vida familiar. São a ajuda indis-
pensável nos vários sectores. Têm 
a função dos irmãos mais velhos 
numa família. Por eles pode rea-
lizar-se o lema da Casa do Gaiato: 
“Obra de Rapazes, para Rapazes, 
pelos Rapazes”. São estes filhos 
que assumem a responsabilidade 
nos dormitórios e nos vários seto-
res dominantes da vida da Casa. 
Deste modo, os vários serviços 
são desempenhados com a res-
ponsabilidade dos membros da 
família, e não por gente estranha. 
As reuniões regulares com os 
Chefes têm como objectivo sen-
sibilizá-los para o bom desempe-
nho das suas funções nas várias 
actividades da vida da Casa do 
Gaiato. Por exemplo, na reunião 
deste último Domingo esteve em 
causa a falta de cuidado na arru-
mação e limpeza dos vários espa-
ços da Casa. A missão dos Chefes 

é a função dos irmãos mais velhos 
numa Casa de Família, em comu-
nhão com os outros membros. De 
igual modo, nesta Reunião foi 
decidida a eleição do novo Che-
fe-maioral de toda a comunidade 
e a substituição dalguns chefes 
comuns. Esta Reunião familiar 
pediu-nos muito empenho para 
o cumprimento mais perfeito da 
nossa missão.

A actividade escolar está pres-
tes a terminar. Temos esperança 
nos bons resultados. Este sec-
tor é, sem dúvida, um dos mais 
delicados e importantes da nossa 
actividade educativa. A maioria 
dos alunos da nossa escola são 
filhos que residem nos bairros 
circunvizinhos. É, sem dúvida 
um dom muito precioso pres-
tado pela nossa Casa do Gaiato a 
estes filhos. Doutro modo, talvez 
não tivessem lugar para se faze-
rem cidadãos normais. A escola é 
essencial para fazer de cada filho 
e de cada filha cidadãos normais. 
O número de crianças dos bairros 
é tão numeroso que os respon-
sáveis escolares decidiram criar 
alguns grupos que funcionam 
debaixo das árvores selecciona-
das. Não teriam possibilidades, 
doutro modo, para aproveitar este 
bem escolar para as suas vidas, 
neste período. O edifício escolar 
está dotado dum número de salas 
muito regular para os filhos da 
Casa do Gaiato. Acontece, porém, 
que o número de crianças dos 
bairros cresceu e continua a cres-
cer de tal modo que, de momento, 
não há outra solução possível. 
Estão a aproveitar este bem esco-
lar, muito importante, para as suas 
vidas. Todas as condições pos-
síveis, dentro das circunstâncias 

naturais, estão postas em acção. 
Aguardamos melhores tempos.

Um dos problemas mais afliti-
vos, por que passam as famílias 
muito pobres, é a doença. Há 
momentos, um casal, com os seus 
filhos doentes, vem pedir ajuda, 
com as receitas médicas na mão. 
É um dos filhos mais velhos da 
nossa Casa do Gaiato, acom-
panhado da sua esposa. Vivem 
fora da Casa do Gaiato. Os filhos 
doentes receberam os remédios, 
levantados na farmácia do bairro. 
Estas situações multiplicam-
-se. As famílias, muito pobres e 
miseráveis, são em número muito 
grande. A nossa Casa do Gaiato 
é o ponto de apoio para estas 
situações aflitivas. Vamos conti-
nuar a fazer tudo o que for pos-
sível. As ajudas financeiras para 
manter segura a nossa vida são 
indispensáveis. Ajudai-nos com 
o vosso coração cheio de amor. 
Muitas crianças, embora tendo os 
seus pais, vivem numa situação 
desoladora. A falta de emprego 
na sociedade é aflitiva, também. 
Batem-nos à porta à busca do pão 
para os seus filhos e outras neces-
sidades. Sofremos e ajudamos.

Experimentamos todos os dias, 
o amor e o carinho dos filhos 
que são amados e têm o neces-
sário para as suas vidas. À noite, 
quando chega a hora de se reco-
lherem nas suas camas, cobrem-
-nos de beijos e abraços. É a 
despedida, até ao dia seguinte. 
Que maravilha! Estes filhos fica-
ram sem pais e sem o seu amor. 
Agora, sentem-se em sua casa 
com o carinho e o amor que 
fazem parte das suas vidas. Que 
todos os pais amem os seus filhos 
como o tesouro mais precioso! A 
Casa do Gaiato quer ser a Casa de 
Família dos filhos sem Família. 
Sem o vosso amor, presente nas 
ofertas do vosso coração para a 
sua vivência, não é possível reali-
zar este projecto social.  q

Sofremos e ajudamos…
VINDE VER! Padre Quim

«A Obra da Rua é uma formidável demonstração do valor espiritual 
 desses inocentes farrapados a que os nossos olhos se afizeram 

e aonde o coração de quem sabe amar, pode descobrir e na realidade 
descobre infinitas possibilidades divinas. Como descobrir essas rique-
zas no farrapão da rua? Olhando para cada um deles com o olhar de 
Jesus. Mais nada. Não é preciso mais nada. Essa visão dá-nos a com-
preensão total da criança. Vê-se nela imediatamente o homem, o cris-
tão, um mundo. É do Céu que vem esta luz.»

A doação total aos filhos que vieram da rua é um acto de bra-
vura contra a lógica mercantil dos tempos modernos. E a ganância 
de ter e viver só para si; quando contornados pela simplicidade de 
vida, dão mais alegria e sentido de viver do que o dinheiro todo do 
mundo. Apesar de estarmos a viver num mundo que pode ser identi-
ficado por variadíssimas características e, com destaque, para a intro-
dução da bandeira do mercantilismo nas relações humanas e sociais, 
onde o processo educativo das mais novas gerações se encontra, até 
certo ponto, passível de ser salpicado de nódoas. A história apresenta 
várias personagens que souberam viver de modo diferente da lógica 
do mundo e doaram-se admiravelmente. Trago aqui o exemplo do 
santo de Molokai: Padre Damião. Grande na caridade. E quando as 
autoridades quiseram oferecer-lhe um ordenado de dez mil dólares por 
ano, ele respondeu humildemente que, nem por cem mil ele ficava no 
meio de leprosos, e ficou lá por amor, até ser e morrer leproso! «Não 
há ninguém no mundo que por dinheiro trate humanamente as obras 
humanas — ninguém». Vivemos tempos de dificuldades neste País. O 
povo está asfixiado de tanta pressão vinda da introdução de impostos, 
o que tem originado a subida de preços no mercado. 

Vivemos animados no meio deste contexto de incertezas, pelas 
razões que o coração tem e a razão desconhece, no dizer de Blaise 
Pascal. Quem tem um motivo para lutar não tem tempo para pensar 
porque luta ou com que meios vencerá as inúmeras batalhas do dia-
-a-dia. Simplesmente doa-se! Este espírito, aos poucos, tentaremos ir 
introduzindo na configuração educativa dos nossos rapazes, pois está 
totalmente de acordo com o projecto de Pai Américo. «que sejam os 
rapazes os continuadores da Obra. Para que este desejo se concretize, 
é necessário que o espírito de pertença esteja em alta na maneira de 
estar em nossa Casa de todos os seus habitantes. Educar é dar-se pelo 
conhecimento íntimo do seu educando. O nome, o número e as fichas 
do rapaz são um zero em matéria de educação. Eu nunca li fichas de 
nenhum dos meus rapazes. Nunca li informações. Não falta quem me 
diga mal de alguns, apontando, até, factos concretos. Eu, porém, oiço 
em silêncio, guardo tudo no meu peito e espero que o rapaz se revele 
a mim. Ele é que me há-de dizer tudo. Isto é educar. Isto é o toque 
espiritual de uma Obra de Assistência a Menores.» «Eu quero que o 
gaiato a meu cuidado se habitue a esta coisa simples e grandiosa — 
fazer a sua obrigação; e que, desde pequenino, comece a obrigar-se a 
ela. Custa muito à criança, sim, obrigar-se a pequenas tarefas; educar 
é justamente contrariar, modificar a vontade do educando.» A conclu-
são é de Pai Américo: «Nós somos todos feitos de amor, para amar. 
Cada um de nós é um milagre de amor, do Amor infinito de Deus; e 
uma vez dentro da vida, temos de a realizar… amando. Porque somos 
essencialmente feitos para amar, como os passarinhos o são para o 
firmamento e as abelhas para o mel. […] Todo o valor moral da nossa 
vida gira à roda deste verbo pequenino e imenso, o verbo amar, no 
infinito… infinitamente.»  q

Só mesmo o amor…

Continuação  da  página  1

O «Nana» é o chefe. Conta o Terço e as Orações do dia. Faz-nos 
o café e guarda a caixa das bolachas. Por vezes, esquece a hora e nós 
refilamos. Mas logo vêm as pazes.

No fundo, estamos felizes na nossa aldeia do Calvário. E os pou-
cos doentes que ainda temos? Estão igualmente. É a bênção da nossa 
Luísinha — menina paralítica. O seu sorriso contínuo chega a todos os 
cantos da nossa aldeia…

] ] ]

Estamos gratos a tantos amigos que nos trazem mimos, roupas e 
ajudas. Que o Senhor aumente os Seus dons.  q

SINAIS Padre Telmo

Continuação  da  página  1

No Domingo passado visitei 
a Azinhaga Nova Sintra à pro-
cura de um homem que, há dias, 
não atendi aqui em Casa e fiquei 
cheio de remorsos. Coitado do 
homenzinho!... Tanto me pediu 
uma ajuda para cobrir o seu casi-
nhoto.

Há muito que por ali não 
andava e o ambiente pareceu-
-me totalmente novo. Não fazia 
ideia! A 150 metros desta via, 

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

estavam prédios de 5 e 7 anda-
res ou mais ainda e, por trás, 
casinhas baixas, antigas onde me 
pareceu que o urbanismo projec-
taria algumas praças. Também 
uma outra pouco mais parecida 
que uma barraca.

Seria por ali que eu ansiava 
encontrar o homem a quem tinha 
ficado a dever o perdão. Indul-
gência do seguinte: enquanto ele 
me falava a sua esposa pediu-me 
ordem para apanhar tângeras do 
nosso jardim. Disse-lhe que não. 

As tângeras não nos fazem falta, 
mas é uma questão de princípio. 
Entretanto, ela escondeu-se e 
foi colher os ditos frutos numa 
árvore longe do meu alcance. As 
senhoras da Casa ouviram, olha-
ram e vieram dizer-me.

Acabei por não ouvir o choro 
do homem que me pedia ajuda 
para uma dessas casinhas ou 
barracas. Com quatro filhos, 
sendo uma, de seis anos, doente 
dos rins e já a fazer hemodiálise. 
Sem casa de banho, nem o acon-
chego mínimo que qualquer ser 
humano precisa. Interrompi a 
conversa. E disse que não o aten-
dia. Ele foi buscar as tângeras, 
queria dar-mas mas não as acei-
tei. As tângeras embora muito 
boas não valiam nada. Aqui o 
que contava era o respeito que 
a pobre devia guardar a quem 
pedia ajuda.

Doeu-me a alma e eu quis 
reparar o meu não com a notícia 
que os iria ajudar, lhes perdoa-
ria, reprovando naturalmente a 
atitude da mulher, mas não os 
encontrei.

Ficará para outro dia que eu 
possa.  q

Página da OBRA DA RUA na internet

Visite o nosso site e encontrará diversa informação:
•  Contactos
•   Assinatura e leitura do Jornal O GAIATO e do Boletim AMA 

nos seus dois formatos:
— Edição digital
— Edição impressa, digitalizada em PDF

•  Livros da nossa Editorial e outras
•  Biografia de Padre Américo
•  Pedagogia da Obra da Rua
•  Padres da Rua
•  Memorial / Museu Padre Américo
•  Documentação diversa.  q


