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DA NOSSA VIDA

Esperança
MAIS um Tempo de Advento 

 que nos é dado. Con-
soante a época que se vive, o 
pensamento humano orienta-se 
mais para uma particularidade 
ou outra deste grande aconteci-
mento em que o Advento desem-
boca – o Nascimento do Filho de 
Deus que incarna a nossa huma-
nidade.

O Advento tem sempre uma 
resposta para as particularidades 
da vida humana em cada tempo, 
porque todas elas são assumidas 
pelo Menino Deus. Ele é a res-
posta para as dúvidas e anseios 
do homem de todos os tempos e 
circunstâncias.

Houve tempo, em tempos que 
nos são próximos, em que o 
Menino era o pólo de atracção 
do coração de cada um, pela Sua 
inocência, simplicidade e pro-
messa. Esperar a Sua vinda era 
esperar a vinda de uma criança 
que vinha trazer esperança a um 
mundo que vivia, na generali-
dade, com dificuldades materiais 
e sobrecarregado no trabalho. O 
Menino era a promessa de uma 
vida mais desafogada e feliz, 
com menos carências materiais e 
impedimentos sociais na concreti-
zação do sonho de cada um.

Mudadas as circunstâncias, 
em que se esbateram as carên-
cias, se instituiu o supérfluo e se 
multiplicaram os desperdícios, o 
Advento viu desviada a sua fina-
lidade, de preparação para o 
acolhimento da Promessa, para a 
concretização imediata de dese-
jos. De uma vida marcada pela 
esperança passou-se para outra 

BENGUELA – VINDE VER!

Responsabilidades partilhadas
TIVEMOS a nível da Diocese a 

 “Semana de Pastoral”, que é uma 
Assembleia alargada onde participam 
todos os missionários que realizam a sua 
acção pastoral na Diocese de Benguela. 
Desta vez teve lugar na Sé Catedral pela 
abrangência de espaço face às medidas 
de prevenção da covid-19. Os trabalhos 
foram coordenados sob a presidência do 
Bispo Diocesano, excelência Reveren-
díssima senhor Dom António Francisco 
Jaca. Fomos convocados através de uma 
circular que chegou à nossa Casa. 

Quando os trabalhos da Semana esta-
vam a chegar ao fim, na Eucaristia de 
quinta-feira foram lidas as novas dispo-
sições de trabalho para os sacerdotes e 
diáconos em ordem ao cumprimento das 
responsabilidades pastorais que a cada 
um diz respeito. E neste contexto e clima 
de comparticipação de tarefas, o Senhor 
Bispo enviou um diácono para fazer o seu 
estágio pastoral na nossa Casa do Gaiato. 
Já informei o nosso padre Júlio, e ficou 
contente, os rapazes já tomaram conheci-
mento e ficaram expectantes, “quem será 
e como será para lidar com os rapazes?” 
Falou-me em segredo um dos nossos 
rapazes. No geral ficamos todos conten-

tes pela vinda de um servo de Deus para o 
meio de nós. Vamos ajudá-lo a preparar-
-se pastoralmente para a missão Presbite-
ral ao mesmo tempo em que esperamos 
contar com o seu apoio e disponibilidade 
para se integrar no conjunto de activi-
dades do projecto educativo da Casa do 
Gaiato.

Todos os rapazes desde muito cedo em 
nossa Casa recebem uma tarefa de carác-
ter educativo e de sentido de colaboração 
na vida da comunidade. Compreendemos 
o rapaz nas suas mais variadas diferenças 
e respeitamos até onde vai o seu esforço 
e capacidade de realização das mesmas 
tarefas. Os mais pequeninos são contem-
plados com tarefas mais leves para que 
possam estar ocupados e desde muito 
cedo aprendam que o pão que chega à 
mesa é fruto do trabalho. Conforme a 
idade for avançando os rapazes vão assu-
mindo outras actividades mais próprias 
da sua responsabilidade e dedicação. O 
«Eduane pediu para cuidar dos patos 
e todos os dia vem-me dizer quantos 
ovos foram postos». Todos dias o nosso 
pequeno cuidador de aves tem novidades 
para a gente. À hora do jantar recolhe
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centrada no momento. Como o 
Advento e o acontecimento para 
que ele aponta nunca podem ter 
no tempo a sua plena realização, 
logo se conclui que sofreram, nes-
tas circunstâncias, um importante 
desvirtuamento.

Os tempos actuais interpõem-
-nos entre estas duas mundividên-
cias. A necessidade de voltar a 
dar lugar ao sonho para a supe-
ração das circunstâncias difíceis 
que se vivem, e o sonho é espe-
rança, pede que seja dado lugar 
ao Menino, que Se fez tal por 
causa de nós. Uma esperança 
que se alarga até à finalidade 
última da Sua missão.

O Advento tem pois pleno 
cabimento na vida concreta do 
homem, de ontem e de hoje. 
Nada no mundo nasce con-
cluído: em tudo há um desenvol-
vimento a fazer e uma meta a 
atingir. O Advento é a espera de 
um Bem para a vida do mundo, 
não um Bem qualquer mas o pró-
prio Bem em Pessoa. Uma espera 
que se repete todos os anos como 
alimento para a vida, repetido 
como todo o alimento, que não 
se toma de uma só vez.

Depois da esperança virá a 
realização. Será a chegada que 
a esperança prometeu.

Padre Júlio

MALANJE

O «Pesadelo» sempre teve uma devoção espe-
cial pelos tractores. Lembro que alguns sába-

dos, quando os outros «Batatinhas» iam apanhar 
mangas, ele subia no tractor e passava o dia todo 
comigo. Agora, quando cheguei, encontrei-o todo 
contente, dizendo-me que o Tio Joãozinho o tem 
como um dos melhores tractoristas. É uma alegria 
para nós ver como estes pequenos dons começam 
a florescer nos nossos rapazes. Enquanto muitos 
trabalhadores só trabalham por dinheiro, «Pesa-
delo» só se preocupa em fazer o seu trabalho com 
o melhor da sua capacidade.

O governo angolano iniciou um projecto de 
apoio às cooperativas de agricultores. Enquanto 
os camponeses ao longo da vida dificilmente têm 
capacidade para se organizar e beneficiar desta 
ajuda, vemos quantas pessoas, sem ter posto os pés 
numa quinta, começam a criar cooperativas. Con-
tinuamos a preparar terreno para que os pequenos 
camponeses possam lutar contra a fome que assola 
com grande força neste tempo de pandemia.

Esta semana chegou à nossa Casa do Gaiato de 
Malanje a irmã Célia, depois de oito meses, por-
que quando saiu de férias todas as fronteiras foram 
encerradas. Assim a nossa Casa, aos poucos, vai-
-se completando com aqueles que faltavam. Agora 
esperamos que um dia o Padre Telmo possa voltar 
para Casa.

Ontem o padre Telmo fez 95 anos de idade e 15 
desde que nos encontramos pela primeira vez. Só 
quem tem a alegria de partilhar um momento da 
sua vida com o Padre Telmo pode perceber a altura 
humana e espiritual de quem, para alguns de nós, 
é um santo escondido. De sua Casa em Malanje, 
desejamos-lhe muitos anos de vida e uma rápida 
recuperação, pois descobrimos que Covid-19 
entrou no Calvário.

Ultimamente temos recebido muitos pedidos 
de crianças que querem entrar na Casa do Gaiato. 
Como já é hábito recebê-los em Dezembro, eles 
não querem perder a oportunidade. Outros somos 
nós a convidá-los a entrar, especialmente quando 
os encontramos na rua. É um dos espinhos que 
temos cravado no nosso interior, pois há muitas 
crianças que vagueiam pelos mercados e vivem na 
rua.

Padre Rafael

PATRIMÓNIO DOS POBRES

A pedincha é ainda, no nosso tempo, o modo de 
sobreviver arraigado em certa raça de gente 

sem educação para o trabalho, a ordem e higiene, 
a qual vagueia por esse mundo à sorte e ao expe-
diente. 

O trabalho exige disciplina, horário, assidui-
dade e empenhamento. Sem estes quatro funda-
mentos, não há possibilidade de emprego certo. 

Aqui há anos, ajudei a comprar uma casa para 
uma família. Além de alguns móveis e outras aju-
das, dei sete mil euros para o Banco lhes emprestar 
o dinheiro. 

A casa era boa, bem situada e os vendedores 
– quatro irmãos, filhos de um brioso pai falecido 
– deixaram a mobília e electrodomésticos da mora-
dia por esta ir para uma família pobre. 

O comprador trabalhava na Portucel e, com o 
Banco, parecia-me estar tudo assegurado. 

Passado um ano ou pouco mais, vem o casal de 
dentro da referida casa pedir-me ajuda para pagar a 
prestação ao Banco.

— Então, já não está na Portucel? — Pergun-
tei.

— Não. Acabei o contrato e mandaram-me 
embora.

— Se o mandaram embora é porque você não 
é bom trabalhador, pois ninguém põe um operá-
rio na rua se o seu trabalho lhe agrada. Então e, 
agora, vive de quê?

— Faço biscates.
Para salvar o dinheirinho do Património, dei-

-lhe duas prestações com um severo recado e cara
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Benguela — A alegria é fruto das suas mãos
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Pelas CASAS DO GAIATO

LAR DO PORTO

CONFERÊNCIA DE S. FRAN-
CISCO DE ASSIS — Estamos 
todos a passar um período bastante 
complicado, privados, por motivos 
de segurança, de visitar os nossos 
pobres. Decidimos transferir para as 
suas contas bancárias a nossa ajuda 
e falamos com eles por telefone, é 
muito injusta esta situação, mas é a 
única forma de nos protegermos, e 
a eles.

Ainda hoje falei com um deles que 
tem 4 filhos, as meninas estão a tirar 
cursos técnico-profissionais, uma 
delas acabou o estágio e agora espera 
colocação em restauração, mas como 
sabemos, estes também estão numa 
fase complicada, com tantas restri-
ções. Os rapazes arranjam trabalho, 
mas só temporário, não existe segu-
rança e não vemos um futuro muito 
risonho. É difícil aceitar, temos 
famílias desempregadas, empresas a 
fechar, idosos a sofrerem por falta de 
apoios e auxílio.

Nos Lares de Terceira Idade, 
temos de tudo um pouco, o bom e o 
mau, uns que trabalham por amor e 
outros por dinheiro, não existe res-
peito por aqueles que já deram tudo 
e trabalharam para terem, no fim da 
sua vida, um pouco de dignidade 
e respeito. Infelizmente não é isso 
que está a acontecer, os responsá-
veis têm de ser punidos, se não têm 
perfil para estarem a dirigir, sejam 
demitidos, porque ainda existe 
muita gente capaz de o fazer com 
muito mérito.

Haja mais fiscalização pela 
ASAE, Procteção Civil e Segurança 
Social que façam o seu trabalho, 
vigiem mais, saiam dos gabinetes e 
apareçam de surpresa, não é avisar, 
porque assim ficamos na mesma. 

Os familiares devem denunciar 
estas situações e até os funcioná-
rios, porque ninguém melhor do que 

PAÇO DE SOUSA

ESCOLA — Os nossos Rapazes da Escola de Paço de Sousa e das outras 
escolas não tiverem aulas nas vésperas dos feriados de Dezembro, ficando 
em Casa. Alguns alunos da Escola ficaram em sua casa de quarentena por-
que os familiares ficaram infectados. As aulas online não são muito atracti-
vas, preferimos as aulas presenciais, embora haja mais riscos de contamina-
ção. Preferimos as aulas presenciais porque também dão menos trabalho aos 
encarregados de educação.

A NOSSA CASA — Nas nossas casas os Rapazes estão a preparar a 
árvore de Natal e o presépio. Na minha, o Bruno instalou connosco as luzes 
na entrada da casa e na sala. Todos gostamos de as ver à noite a piscar. Para 
nos protegermos do coronavírus, cada um de nós ficou com um quarto e no 
refeitório ficamos quatro numa mesa dupla. Também não entramos na cozi-
nha e usamos máscara quando estamos no nosso bar.

FUTSAL — O nosso Grupo Desportivo Casa do Gaiato fez o seu último 
jogo no pavilhão de Rio de Moinhos, que funciona como a nossa casa, 
cedido pela Câmara Municipal de Penafiel, em que perdemos o jogo por 5-2. 
A nossa equipa de seniores ainda se está a adaptar ao futsal, porque estavam 
mais habituados ao futebol de 11. O nosso treinador, o Bruno, está a procu-
rar que os atletas ganhem mais experiência no futsal e assim a nossa equipa 
se torne mais competitiva. Neste último jogo já mostramos mais qualidade.

ANIMAIS — Uma das nossas ovelhas teve dois cordeiros. Nasceram bem 
e são muito pequeninos. O nosso Rapaz, o «Guga», anda a tratar deles. Ele 
tem muito que fazer porque também trata das galinhas, dos porcos do pomar, 
dos gansos e dos cabritos. Ao Domingo também tira o leite às vacas e dá-lhes 
de comer.

POMAR — As nossas tangerineiras e laranjeiras estão a dar muito fruto 
para as nossas sobremesas, e os limoeiros também dão os limões para a cozi-
nha. Os nossos diospireiros já deram muitos dióspiros para a nossa sobre-
mesa e lanche. Os nossos Rapazes foram buscar fruta ao pomar de uma 
senhora amiga, o que agradecemos.

Manelinho

MIRANDA DO CORVO

CAMPANHA DE ASSINAN-
TES D’O GAIATO — Devido à 
pandemia, em passo pequeno con-
tinua esta nossa modesta campanha 
de leitores do nosso Famoso; mas 
não pode parar. Vamos dando reca-
dos por vários meios, mas os encon-
tros pessoais e a nossa presença em 
Missas (de comunidades amigas) 
fazem-nos muita falta. Têm chegado 
e agradecemos muito alguns dona-
tivos de amigas e amigos que vão 
partilhando connosco (quantas vezes 
do pouco…), para que esta Casa do 
Gaiato possa pagar as suas contas. 
Rezamos na Missa e no Terço por 
todas as pessoas que têm partido 
para a casa do Pai. Na quinzena ante-
rior, foi registada uma nova assina-
tura: Paula Cristina — Pombalinho 
[Soure]. Pedimos que cada assinante 
chame outro/a para esta Liga de Ami-

gos d’O Gaiato. Os contactos desta 
Casa são os seguintes: Obra da Rua 
ou Obra do Padre Américo, Casa do 
Gaiato, 3220-034 Miranda do Corvo; 
telefone: 239532125; correio elec-
trónico: gaiatomiranda@gmail.com; 
NIB: 0035 0468 00005577330 18.

ARRANJOS — Quase todos 
os dias há pequenos consertos, por 
avarias, de forma que assim se man-
tenha o recheio dos nossos edifícios. 
No chamado lar, para substituir pei-
toris de madeira, já gastos, foram 
colocados 4 peitoris de pedra nas 
janelas de quartos (virados a norte). 
No nosso parque infantil, como as 
madeiras do alpendre e escorrega se 
foram estragando com o muito uso, 
teve de ser retirado esse conjunto 
e substituído por outro (melhor), 
que as nossas amigas Criaditas dos 

Pobres nos deram, na Rua da Ilha, 
em Coimbra. Os nossos veículos 
(carrinhas e outros) vão precisando 
de mais consertos (e as facturas têm 
de ser pagas…), devido ao desgaste 
de muitos anos, nos transportes 
Casa/Escolas dos Rapazes, reco-
lhas de bens necessários e viagens a 
Coimbra por consultas.

AGROPECUÁRIA — O tempo 
vai arrefecendo e alguma chuva tem 
caído. Depois da colheita das espi-
gas de milho, ficaram os caules; e 
então a terra nova foi capinada. A 
seguir, foram capinados a horta e 
o pomar e ainda a terra do gaiato, 
junto à Rua Casa do Gaiato e pró-
ximo das Alminhas, onde tinham 
sido plantadas oliveiras novas (18), 
que pegaram. Como no olival da 
mina cresceram muitas ervas dani-
nhas, começou a ser capinado. No 
dia 21 de Novembro, de manhã, 
quando estávamos a tratar o gado, 
vimos uma agradável surpresa, pois 
no redil das ovelhas nasceu um 
lindo cordeirito! A ovelha-mãe e a 
cria, depois, foram mudadas para 
um curral mais aconchegado, junto 
aos carneiros. O estrume destes cur-
rais teve de ser retirado e levado 
para os nossos campos.

SAÚDE — Com Portugal em 
estado de emergência, as medidas 
de contenção têm-se apertado para 
serem evitados mais contágios. 
Nesta região, como noutras infeliz-
mente, estamos todos preocupados 
e a cada passo tem sido necessá-
rio fazer-se testes laboratoriais. Os 
nossos portões mantêm-se fechados 
para visitas à nossa Casa. Actual-
mente, o portão de serviço fica em 
frente ao nosso Cruzeiro. Agradece-
mos muito os materiais de protec-
ção (máscaras e desinfectante) para 
a Covid-19 que nos chegaram, da 
Mealhada (bons e grandes amigos!), 
da Fresbeira e de Enfermeira. Deus 
nos livre a todos da peste Covid-19. 
Bem-hajam e saúde para todos!

Rapazes de Miranda

eles sabem do que se passa, apesar 
de sentirem medo, de serem despe-
didos, façam denúncias anónimas, 
há muitas formas de o fazer, não 
deixem que as situações se prolon-
guem, porque estes idosos precisam 
todos do nosso e vosso auxílio, por-
que eles se sentem fragilizados e 
com medo.

Hoje eles, amanhã nós, porque 
ninguém vai para novo e, se lá che-
garmos, queremos ter um lugar com 
qualidade e respeito.

Este vírus é um monstro invisível 
que nos persegue em todo o Mundo 
ao mesmo tempo, consegue privar 
a nossa liberdade de visitarmos ou 
convivermos, rouba-nos amigos e 
familiares, cria desemprego, obri-
ga-nos a usarmos máscara, estarmos 
distanciados uns dos outros, priva 
as crianças de serem crianças, enfim 
um inimigo que temos de respeitar 
e ter medo porque, se não tivermos 
cuidado, iremos sofrer consequên-
cias.

Protejam-se não facilitem, sigam 
as regras da DGS, a fim de conse-
guirmos ultrapassar este período 
mais conturbado.

Queridos amigos precisamos 
da vossa partilha, para podermos 
continuar ajudar os nossos irmãos 
mais carenciados. Contamos con-
vosco. Um bem-haja a todos e que 
o Senhor vos proteja.

CAMPANHA TENHA O SEU 
POBRE — M. Isabel Magalha 
60€; Anónimo 100€; Ana Silva 
30€; Amiga Fiães 150€; João 
Vieira 100€; Alberto Matos 50€; 
Fernanda Marques 20€; Cris-
tina Pinto 5,55€; Manuel Moreira 
100€.

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.

Casal vicentino

BEIRE — Flash’s

Uma mãe! Também o Calvário…
1. As ‘filoteias’ da Obra da 

Rua… É com interesse crescente 
– alegria e dor – que acompa-
nho o que, aqui n’O Famoso, se 
escreve sobre A Mãe. P.e Acílio 
pede (re+pede e tri+pede!) Uma 
Mãe para Setúbal. P.e Telmo vê 
nisso um dos Sinais de mais vida 
da Obra da Rua. Vasto conhe-
cedor do nobre papel de uma 
senhora que saiba ser mãe dos 
filhos sem ela, faz seu o pedido 
de P.e Acílio. E conta histórias de 
vidas que encontraram A VIDA 
a dar a vida por esta Causa dos 
caídos na rua — a grande Causa 
de Deus, na perspectiva de Pai 
Américo. Que soube “descobrir 
no pobre abandonado a imagem 
do Seu rosto”. P.e Rafael fala 
do que faz com que, uma casa, 
seja e/ou não seja uma família. 
P.e Júlio, aproveita a efeméride 
da edição 2000 d’O Gaiato, e 
fala-nos das Senhoras da Obra 
da Rua que também ajudaram 
a fazer o jornal… Delicio-me a 

ruminar. É um saber de experiên-
cias feito. Têm autoridade para 
falar desta urgência.

Ao lado dos grandes Padres da 
Rua sempre estiveram as grandes 
Mães dos Filhos da Rua. Talvez 
porque a expressão possa pecar 
por alguma ambiguidade, nunca 
falamos das Senhoras da Rua ao 
lado dos Padres da Rua. Mas os 
já 80 anos da Obra da Rua sem-
pre contaram com a presença 
vitalizante dessas filoteias1 que, 
ao lado dos Apóstolos, seguiam 
como eles, o inquietante e sedu-
tor Jesus de Nazaré. Nele vis-
lumbravam o Rosto de Deus… 
Visível naquele Seu jeito de viver 
e de falar. Acordava em todos a 
grande utopia da humanidade, 
que dá pelo nome de Boa Nova 
do Reino dos Céus...

Paro a ruminar. Fecho os olhos, 
descongelo memórias. De senho-
ras e de rapazes, que se fizeram 
homens, ‘portugueses de lei’, 
graças à doação delas. Centro-

-me mais em Miranda / Coim-
bra, com D. Rosária e D. Maria 
da Luz, porque com elas convivi. 
Mas sai-me um carinho muito 
particular para essa mulher forte 
que foi D. Virgínia. Sempre a 
sorrir, mas de mão firme, e que, 
em plena juventude, deixou o 
ensino para, ao lado de Pai Amé-
rico se entregar à aventura da 
Obra da Rua. E, ao lado de P.e 
Baptista, foi acarinhar o nascer 
do Calvário. Depois, correu pelas 
Casas do Gaiato, até à África, 
se por ali era preciso botar uma 
mãozinha. Sempre com a mesma 
Fé. O mesmo sorriso. E o mesmo 
desembaraço. P.e Quintino diz 
que foi ela que despertou nele a 
vocação para o sacerdócio. Mui-
tos rapazes dizem que foi ela que 
fez de mim o homem que hoje 
sou. Minha passagem pela Casa 
do Gaiato de Beire, nos meus 22 
anos, armazenou sementes que 
ainda estão a germinar. 

Senhoras/Mães da Rua. Teste-
munho histórico e vivo de que a 
Obra da Rua não depende só de 
vocações sacerdotais — os Padres 
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de Rua. Não senhor. A Obra da 
Rua, no coração da Igreja, hoje 
como ontem, precisa é de crentes 
apaixonados. Seguidores/as desse 
Filho do Carpinteiro, que pisava 
a terra com o coração — para ali-
viar dores, saciar fomes, derrubar 
separações, criar proximidade. 
Crentes apaixonados! Homens e 
mulheres. Clérigos e leigos. Com 
juventude de alma, em quem 
palpite um Coração de Mãe e o 
pulso de um Pai. Crentes apaixo-
nados, eternos aprendizes de um 
Amor Firme, (Abba!), que sem-
pre orientou Pai Américo, impe-
lido pela loucura do Evangelho.

2. Também no Calvário urge 
uma MÃE… As obras estão a 
andar. Já se começam a ver os 
novos traços exigidos por lei. 
Tudo a apontar para um retorno 
ao Calvário que acolheu gemidos 
de alma que chegavam do Norte 
a Sul de Portugal inteiro. 

Em conversas avulsas (a pedir 
uma COM+versa de fundo), 
volta e meia abordamos o tema 
de Uma Mãe para o Calvário. E 
estamos de acordo que os tem-
pos são outros. Há que criar 
um novo Modelo de Mãe para 
aqui… Porque agora o Estado 
exige uma directora técnica e 
não é fácil COM+jugar o papel 
de uma com o papel da outra. 
Certo. O segredo estará no verbo 

PÃO DE VIDA

Aos cuidadores dos enfermos
NA recta final de 2020, o mundo em geral e cada 

um de nós vive em crescente pânico devido à 
Covid-19, desesperando-se por uma vacina para 
esta pandemia assustadora. Num cenário inter-
nacional preocupante, Portugal também está em 
estado de emergência, com medidas de contenção. 
Em concelho de risco muito elevado e tempo de 
sofrimento para muitas pessoas, pelos que pade-
cem e partem, o nosso pensamento leva-nos inevi-
tavelmente ao encontro desta realidade dolorosa e 
a acolher palavras do Papa Francisco, com inteira 
justiça: os médicos e os enfermeiros são os heróis 
anónimos desta pandemia. Quantos de vós deram 
a vida para estar perto dos doentes! Obrigado 
pela proximidade, obrigado pela ternura, obri-
gado pelo profissionalismo com que cuidam dos 
enfermos.

Neste tempo de grande ansiedade e insistentes 
apelos aos cuidados sanitários, há então redobrada 
oportunidade para assinalar o bicentenário do nas-
cimento de Florence Nightingale [1820-1910]. 
Assim, para enquadrar alguns traços biográficos 
desta mulher, bem formada e culta, que populari-
zou o exercício da Enfermagem, no século XIX, 
importa dar alguns exemplos de bem-ser e fazer 
nas artes de cuidados dos enfermos, de alto valor 
(humano, espiritual e social), pois sempre tiveram 
e têm lugares muito especiais nos percursos histó-
ricos das ciências da saúde e da Igreja, cujo para-
digma é o Bom Samaritano.

Na Idade Média, o patriarca S. Bento determi-
nou que os mosteiros cuidassem dos enfermos e 
que prestariam contas no tribunal de Deus acerca 
do modo como tivessem tratado os pobres. Como 
outros conventos beneditinos, é exemplificativo 
que o mosteiro de Paço de Sousa possuía uma 
enfermaria para pobres e peregrinos, e um horto 
botânico com boticário. Sendo Padre Américo 
conhecedor dessa história milenar, pois no Vale do 
Sousa têm raízes os seus avoengos, escreveu com 
acerto e confiança: A Igreja! A força irresistível da 
mãe! Quem é que ensinou a ler? Quem deu pão? 

Quem curou feridas? Quem arroteou? Como gosto 
de mergulhar nestas verdades eternas da história! 
Vinte séculos não a perderam. Outros tantos não a 
perdem! A Mãe! [O Gaiato, n. 185, 31 Mar.1951].

Das mais belas e vivas páginas da Igreja, entre 
tantas vidas entregues pelo próximo, sirvam de 
exemplos as missões de multidões de consa-
grados pelo mundo além e ao longo da História, 
v.g.: Ordem Hospitaleira de S. João de Deus [† 
1550], Ordem dos Ministros dos Enfermos [1590, 
S. Camillo de Lellis], Filhas da Caridade [1633, 
S. Vicente de Paulo e Santa Luísa Marillac]. No 
nosso tempo e entre muitos, é edificante o exemplo 
de José Ambrosoli [1923-1987], grande médico e 
missionário comboniano que deu a sua vida pelos 
doentes, no Uganda, e disse bem: Deus é amor, há 
um próximo que sofre e eu sou o seu servo.

Nos anais dos povos e culturas, registaram-se 
pestes vastas e mortíferas. Entre nós, acenamos 
um estudo, em especial no Porto, com uma base de 
dados de 6.700 notícias, revelando os conhecimen-
tos médicos e farmacêuticos da segunda metade do 
século XIX e início do XX — As epidemias nas 
notícias em Portugal: cólera, peste, tifo, gripe e 
varíola, 1854-1918 [M.ª Antónia Almeida, 2014]. 
A gripe provocada pelo vírus infuenza, de 1918 a 
1920, infectou cerca de 500 milhões de pessoas. 
Em Portugal, nota-se que os conhecimentos dessas 
épocas eram avançados, citando-se alguns médi-
cos, v.g.: Bernardino António Gomes [1768-1823], 
Luiz da Câmara Pestana [1863-1899] e Ricardo 
Jorge [1858-1939]. O Conde de Samodães [1828-
1918], sábio e empenhado católico, na memória 
As Irmãs da Caridade nos hospitais [Porto, 1887, 
p.30], diz assim: O enfermeiro não tem tranquili-
dade, porque de contínuo está no campo de bata-
lha. O inimigo é a doença e as armas para ata-
cá-lo são a vigilância, a constância e a caridade, 
que sintetiza em si todos os sentimentos com que 
o lutador deve entrar em combate; combate que 
não é de algumas horas; campanha que não é de
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COM+jugar. Sei que, nos tem-
pos que correm, já nem “o Meu 
jugo é leve” (Mt 11, 28-30) seduz 
como outrora seduzia. Hoje, aba-
lado o prestígio social, só almas 
grandes continuam a, sem falsas 
espectativas, deixar-se seduzir 
por esse jugo.

Vou aos meus tempos de menino. 
Revejo todo esse fecundo traba-
lho nos campos de outrora. Com 
juntas-de-bois, alinhadas pelo 
mesmo jugo e treinadas em puxar 
certinhas na mesma direcção. E 
nós, felizes, naquele SUB+jugar-
-nos assim aos sinais do tempo. 
Recordo um dístico que, frente ao 

Em 22 de Novembro faleceu o António de 
Jesus Miguel, no dia em que fez 74 anos.

O «Peniche», como era conhecido por 
muitos de nós, veio do Tojal, com 15 anos, 
para a Casa do Gaiato de Paço de Sousa, em 
1961, para tirar um curso na Escola Agrícola 
de Santo Tirso.

Trabalhou alguns anos como serralheiro 
nas nossas oficinas e era muito aplicado ao 
trabalho.

Feita a tropa e com emprego, casou e ficou 
a morar perto da nossa Casa do Gaiato.

Sabemos que muitos gostariam de estar presentes, mas com esta situação de 
pandemia não foi possível.

As nossas condolência à família e que descanse em paz.
Jorge Alvor

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS 
E FAMILIARES DO NORTE

balcão, figurava numa Ervanária, 
na Rua da Madalena, em Lisboa 
— O fácil já está feito // O difícil 
faz-se já // O impossível vai ten-
tar-se // Milagres não fazemos…

1 — Filoteia!... A palavra evoluiu como 
‘mera descrição do mundo exterior’ e quase 
morreu. Encanta-me é o ‘mundo inte-
rior’ que lhe deu origem. Filoteias eram 
mulheres inflamadas pela mesma ‘paixão’ 
que arrastava os Apóstolos de Jesus de 
Nazaré. Sempre os acompanhavam, para o 
desempenho dos serviços indispensáveis, 
enquanto eles se dedicavam ao anúncio / 
testemunho do ‘Reino dos Céus’, já dentro 
de nós... Eram embebidas por um tal amor 
a Deus (filos — amigo e teós — deus) que 
S. Francisco de Sales diz  que a filoteia “ela 
mesma é o mais perfeito amor de Deus”.

Um admirador

“DESCULPEM O QUE EU FIZ, MAS NÃO ME ABANDO-
NEM!” — A crónica de hoje é quase toda sobre pessoas que vieram 
doutras localidades e que cá chegaram a precisar de ajuda.

Comecemos por duas senhoras que faleceram recentemente per-
tencentes a famílias acompanhadas há bastante tempo pela nossa 
Conferência. Que Deus as tenha na paz do Céu.

Uma delas era de cá. Já pesavam muito nela a idade e a saúde 
frágil. A outra viveu grande parte da sua vida com um problema de 
saúde muito penoso que acabou por a vitimar já não cá, mas num 
hospital longe daqui onde passou os últimos tempos da sua vida. Era 
de uma família muito difícil. Pela mão do Sr. Padre Júlio que mui-
tas vezes lhe valeu fomos visitá-los no sítio onde habitavam antes 
de virem para cá. Era uma casa isolada, a cair de velha e imunda. 
Viviam viciados na mendicidade. Quando para cá vieram não se 
conseguiu mudar-lhes esse vício. O mais que se conseguiu fazer foi 
proporcionar-lhes um alojamento condigno, mas que continuaram a 
tratar com o mesmo desleixo em que antes viviam, apesar de muitas 
admoestações da nossa parte.

Muito mais recente em termos de pessoas que vieram para cá 
morar vindas doutras localidades e a precisar de ajuda é o caso de um 
casal que não nos contou logo de início a sua história. Pareceu-nos 
que precisavam de ajuda de emergência e por isso ajudamos. Nesta 
ajuda incluiu-se arranjar, de imediato, para o marido, trabalho remu-
nerado, com o devido contrato como manda a lei. Viemos, depois, a 
saber parte das suas atribuladas histórias de vida. Fruto dessas com-
plicações, o marido acabou por deixar o emprego que lhe tido sido 
proporcionado. Num género diferente do caso atrás relatado, este 
também não é nada fácil, exigindo muita ponderação da nossa parte. 
Como sempre procuramos fazer, vamos continuar a estar vigilantes 
para o que der e vier.

Quanto a pessoas também doutras localidades, temos outra que 
já cá viveu e que lá onde agora reside está numa situação muito má, 
onde há violência doméstica e outros problemas. Em tempos propor-
cionamos-lhe uma saída dessa situação, mas essa pessoa, na altura, 
não a aceitou. Mesmo vivendo-se em más condições, há impedimen-
tos para se sair dessa situação que quem a vive sente melhor do que 
ninguém e que não consegue facilmente ultrapassar. Por isso, não 
forçamos. Fizemos o que podíamos e devíamos que foi responder ao 
apelo dessa pessoa quando rejeitou a nossa proposta: “Desculpem o 
que eu fiz, mas não me abandonem!”. Também aqui fizemos o que 
costumamos fazer, ou seja, continuamos vigilantes para o que desse 
e viesse.

Há dias esta pessoa voltou a procurar-nos. Agora já quer mesmo 
mudar a sua vida no sentido que lhe tínhamos proposto. Como, entre-
tanto, se perspectiva uma solução mais adequada para este caso do 
que a que inicialmente lhe tínhamos proposto, estamos a tratar do 
que é preciso para a tornar possível.

Por causa de situações que aqui relatamos, vamos precisar de 
fazer alguma limpeza e algumas reparações numa casa do Patrimó-
nio dos Pobres. Também há outra casa do Património dos Pobres a 
precisar de instalações sanitárias condignas que nesta altura não tem.

Antes de terminar, uma referência à pandemia do COVID 19. Ela 
também por cá anda, tal como infelizmente é o caso no resto do país 
e no resto do Mundo. Das várias situações de infecção que cá têm 
ocorrido, não identificamos ainda nenhuma onde tenha sido precisa a 
nossa ajuda de uma forma muito intensa. Cada família que tem sido 
atingida vai conseguindo cuidar dos seus. Dito isto, também aqui 
continuamos vigilantes para o que der e vier.

Os nossos votos de boa saúde para todos os leitores e suas famílias.
Os nossos contactos (só para assuntos da Conferência e não 

para assuntos da administração do jornal)
Conferência de Paço de Sousa
A/C Jornal O Gaiato
4560-373 Paço de Sousa
Telem. 965464058
E-mail: carvalho.mendes@sapo.pt
O nosso NIB: 004513424003543534043 (só para donativos 

para a Conferência e não para a Casa do Gaiato). 
Américo Mendes

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA
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SINAIS

O nosso Padre Alfredo, antes de ir fazer reca-
dos, chamou o sr. António e mostrou-lhe a 

nossa avenida coberta de folhas, deu-lhe uma vas-
soura e:  — Veja, não custa nada, deixa em monti-
nhos para depois levarmos.

— Sim, sim  —, respondeu. Olhou a vassoura 
e poisou o olhar no tapete das folhas. Uma brisa 
mais forte embalou das árvores mais uma rabanada 
de folhas amarelas a boiarem no ar até aos beiji-
nhos das irmãs no chão. 

O sr. António, encostado na vassoura, embebe-
cido na contemplação, acordou com os passos do 
nosso Padre Alfredo. 

— Então sr. António? 
— São muitas! — Pôs boné na cabeça e mudou 

de lugar, sorrindo.
Padre Alfredo pegou no ancinho e começou a 

fazer montinhos. 
Eu, atingido em cheio pelo ‘são muitas’, tão 

ingénuo e oportuno, não me contive e explodi em 
gargalhadas – ‘são muitas’.

] ] ]

Temos quatro ovelhas. Há dias, o nosso Fer-
nando, «Rebuçados», deu-nos um macho. 

Se não fosse esta pandemia, já tinha ido à minha 
aldeia transmontana a pedir mais duas cordeiri-
nhas. 

Há dias, já tarde, encontrei a porta da corte 
fechada. Abri devagarinho. Elas — tristes — a 
olhar-me. 

— Vamos —, e encostei-me para elas passarem. 
Passaram devagarinho por mim. Aos quatro pas-
sos, uma corrida para o pasto.

À tarde vieram sozinhas. 

] ] ]

Os pavões. Temos três fêmeas e um macho. 
Tínhamos um macho belo — um sonho!  Um dia 
foi perseguido por um cão. Levantou voo por cima 
da nossa Capela Espigueiro e não o vimos mais. 
Agora já não andam livres no recinto do nosso Cal-
vário. Têm uma casinha deles. 

Em todos os recantos recordamos a presença 
do nosso Padre Baptista. Mas sobretudo é a sua 
Capela, o seu espigueiro, a Casinha do Senhor. 

Todos os dias entro nas matas. Ando por entre o 
arvoredo. Recordo aquele que o plantou e cuidou. 

Todas as noites recordo o grito do pavão que 
voou, no seu cumprimento às fêmeas. 

] ] ]

Rondo a mata e paro no espigueiro. Olho os 
cogumelos de granito, à prova dos ratos e defesas 
do milho. Agora não há ratos nem milho. São os 
nossos pecados a esmagar os cogumelos de encon-
tro ao chão. 

Dentro, no cantinho, sem defesa — o Senhor — 
dia e noite, no suporte contínuo de nossas fraque-
zas e ar leviano.

Os cogumelos não gemem. Suportam, em silên-
cio, os nossos arrepios de frieza. 

Padre Telmo

Pedido de uma mãe
NO último jornal publiquei parte de uma carta 

 de um dos doutores de Coimbra, criado na 
Casa do Gaiato pelo Padre Horácio.
Não falámos da mãe, que foi o grande esteio do 
Lar de Coimbra, onde a Maria da Luz deu a sua 
vida, a sua maternidade, no silêncio e na entrega.

Ela foi a Mãe, sempre escondida e silenciosa, 
atenta aos pormenores da vida dos rapazes e dando 
os recados que entendia ao pai da Casa.

Uma grande Alma, uma grande Santa.
Não será canonizada, sê-lo-á no coração dos 

rapazes e nos nossos corações.
Padre Acílio
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algumas semanas ou meses; mas 
incessante, sem tréguas.

A par da cultura inglesa, sendo 
despachante na firma The British 
Central Africa, no Chinde — 
Moçambique [1907-1921], Padre 
Américo fez um elogio de Flo-
rence Nightingale:

Faz agora precisamente um 
século que uma mulher inglesa, 
por vocação, começou a ter pena 
do estado dos doentes, mesmo 
quando entregues a bons médi-
cos, em bons hospitais. É que 
naquele tempo não era conhecida 
a enfermagem, nem faziam falta 
enfermeiros. Qualquer um jeitoso. 
Qualquer assalariado. Nos Alber-
gues dos pobres a regra era: se 
de homens, o menos bêbado; se 
de mulheres, a menos bêbeda. O 
doente aceitava os serviços. Não 
se sabia de coisa melhor. Vem a 
guerra da Crimeia e os soldados 
de Sua Majestade a rainha Victó-
ria morreram em tal número que 
os jornais de Londres começam 
a falar. Desconhecia-se a enfer-
magem. Não havia enfermeiros. 
Era a sepultura. Chega a hora. A 
hora de Deus não vem tarde nem 
cedo. Vem. É aquela. Não se dis-
cute. Por detrás do esplendor Vic-
toriano, surge uma luz. Florence 
Nightingale apresenta-se. Ela vai 
fazer a revolução social. Eis a 
chave: ‘Enfermagem é uma arte 
e, como tal, requer devoção e uma 
preparação tão forte como a de 
qualquer pintor ou escultor. Pois 
que tem que ver uma tela morta 
ou o mármore frio com um corpo 
vivo templo do Espírito Santo? 
Não digo uma arte, mas sim a 
mais delicada das artes’. 

Como os senhores estão vendo, 
esta Mulher tinha necessaria-
mente de ser tomada por indese-
jável e até perigosa, em vários 
sectores da vida social do tempo. 
Tinha, sim. Porquê? Por causa da 
sua mensagem de verdade e de 
justiça. Por via de regra, ontem 
como hoje, os que mais empregam 
aqueles termos receiam vê-los em 
prática. A Enfermeira Inglesa teve 
de suportar o formidável peso da 
inércia: deselegâncias, incom-
preensões, ciladas, calúnias — o 
cálice! A burocracia é que foi! E 
da pior: Altas patentes militares 
não queriam que a Enfermeira 
curasse. Mas ela era artista do 
Divino. Nada de humano a faria 
sucumbir. Venceu. O samaritano 
vence sempre! A breve trecho, 
os críticos convenceram-se que 
a Enfermeira era da Nação. Os 
Curados, beijando a sombra dela, 
extinguiram o zelo dos apagado-
res. A Enfermeira venceu. Uma 
Comissão de Londres declara: 
ocupe-se esta mulher e levanta 
50.000 libras esterlinas, das quais 
9.000 foram cobertas por solda-
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dos! Hoje, tudo quanto se sabe e 
diz de enfermagem é o fruto natu-
ral de uma lição de 90 anos – que 
tantos durou a Enfermeira protes-
tante [O Gaiato, n. 216, 7 Junho 
1952].

Florence Nightingale nasceu a 
12-V-1820, em Florença — Itália, 
no seio de uma rica família bri-
tânica, recebendo o nome dessa 
cidade. Em 1821, a sua família 
mudou-se para Inglaterra. A sua 
educação foi vasta e abrangente. 
Aos 17 anos, segundo escreveu 
no seu Diário, sentiu um chama-
mento [calling] de que não estava 
destinada a uma vida comum. Em 
1845, seus pais recusaram o seu 
pedido para prestar cuidados aos 
enfermos em Salisbury. Porém, 
em 1848, conseguiu ensinar crian-
ças pobres em Westminter, o que 
a despertou para a pobreza. Em 
1849, embarcou numa viagem 
cultural à Grécia e ao Egipto. De 
regresso, visitou a obra do pastor 
Theodor Field, em Kaiserswert — 
Alemanha, e decidiu dedicar a sua 
vida à enfermagem, mesmo com 
oposição familiar, escrevendo: 
agora sei o que é viver e amar 
a vida. Entre 1851 e 1854, Flo-
rence visitou hospitais no Reino 
Unido e na Europa, v.g.: o Hos-
pital Lariboisière, em Paris, com 
arquitectura para a entrada de luz 
e ar fresco. Entre 1854 e 1856, 
deu-se a guerra da Crimeia, entre 
russos e otomanos, que envolveu 
outras potências, como a França e 
a Inglaterra. De forma surpreen-
dente, Florence foi destacada para 
o Hospital militar de Scutari, com 
cerca de 4 mil feridos e precárias 
condições, como superintendente 
de enfermeiras voluntárias, algu-
mas católicas, das quais disse: 
São as mais verdadeiras cristãs 
que jamais vi. Organizou a lavan-
daria e a cozinha; e o serviço era 
exaustivo, percorrendo as enfer-
marias de noite com uma lanterna 
— the lady with the lamp! Em 
1860, foi fundada a Nighthingale 
School for Nurses, anexa ao St. 
Thomas’s Hospital, considerada 
a primeira escola profissional de 
enfermagem. Escreveu mais de 15 
mil cartas e cerca de 200 publica-
ções, v.g.: Notas sobre hospitais 
[1858], Notas sobre Enfermagem 
[1859]. Depois dos 80 anos, foi 
escrevendo sobre Enfermagem 
e cuidados de saúde. Faleceu a 
13 -VIII-1910, com 90 anos, em 
Londres, e foi enterrada em East 
Wellow — Hampshire. 

Para amar e respeitar a vida, 
nas modernas catedrais da dor e 
noutros sítios, ajuda o exemplo de 
vida cheia de uma mulher de espe-
rança, que lutou para salvar milha-
res de vidas no meio de burocra-
cias e tantos ratos, na guerra da 
Crimeia. Eis um desejo seu, tão 
actual: O primeiro requisito de um 
hospital é que ele jamais deveria 
fazer mal ao doente.

Padre Manuel Mendes
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as cascas de banana ou de batata e coloca na car-
rinha para irmos juntos dar de comer aos animais. 
Ainda não conseguimos um fato de trabalho para a 
sua estatura, pois os que temos são todos maiores. 
Hoje pediu-me para dizer ao chefe que o deixasse 
ir na hora do descanso para junto dos patos para 
se certificar se os ovos postos hoje pertencem a 
que pata. Eu cá vivo todos os dias admirado por 
estes autênticos sinais de vida nova em cada um 
destes filhos. Um autêntico sinal do Céu, um mila-
gre em cada vida a acontecer. Um outro rapaz fez 
um pequeno canteiro de milho, foi o «Graça», veio 
pedir autorização para oferecer algumas espigas à 
sua madrinha. E no fim da conversa disse: — Esta 
espiga maior de todas ofereço ao senhor padre. 
Tem vindo a crescer em termos de melhoria no seu 
comportamento. Deus é Bom! 

A Conclusão é de Pai Américo, «o garoto da rua, 
sujo, o escorraçado, é capaz de se erguer, de atin-
gir, de compreender. É capaz de se encontrar, dar 
fé da sua dignidade, achar a própria consciência, 
distinguir o bem do mal e determinar-se por uma 
ou outra coisa. São almas.»

Padre Quim

BENGUELA – VINDE VER!
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de mau: — Arranje trabalho se quiser, que eu 
nunca mais o ajudo!

Há dias voltou, se lhe pagava os óculos para o 
filho. — Não senhor, já o socorri muito.

Um casalinho novo, ele embora alto, pareceu-
-me ainda adolescente, apareceram os dois com 
um filho de dois anos e meio, que o bebé ficava no 
carro. Que dormiam no automóvel, velho e carco-
mido, e passavam muito frio… 

— Tão novos e já com dois filhos?
Assaltaram uma casa, meteram-se lá dentro e, 

agora, foram despejados.
— Então vocês!... Deus me perdoe, fazem os 

filhos sem terem uma casa? Olhem que até os 
passarinhos, antes de porem os ovos, fazem o seu 
ninho. Vós sois muito mais do que as aves. 

E trabalho? Onde é que trabalhas?
— Não tenho trabalho.
— Procura-o! Tu —, ele parecia-me um garoto 

— tens de ganhar a vida para a tua mulher e os 
teus filhos. É uma grande injustiça e maior vergo-
nha andar a pedir com a tua idade.

Depois de muito lhes falar, passei, por miseri-
córdia, um cheque de cinquenta euros endossado à 
dona do quarto, o qual deverá ser muito fraquinho. 

Crianças educadas e criadas assim, que serão 
amanhã, se não pedintes? 

Estava eu apressado para ir celebrar missa à 
cidade e já para entrar no carro, que me conduziria 
à igreja, quando uma senhora alta, vestida de negro 
até aos pés, se põe na minha frente, para eu lhe ler 
um papel. 

— Não leio. Agora não posso. 
Mas quanto mais me aproximava do veículo, 

mais ela me embarrava. 
— É o meu neto, Sr. Prior. É uma multa do meu 

neto.
— Eu não pago multas. Não pago!
De tal modo azedei que, irritando-me, comecei 

a gritar.
A mulher, que eu ajudo toda a gente, só a ela 

é que não quero ajudar, porquê? Levei a roda de 
mau e mais do resto que lhe veio à boca naquele 
momento. Veio a seguir em sua ajuda o marido, 
também alto e enchapelado:

— O homem é mesmo mau. Aquilo não é padre 
nem é nada. 

E eu fui de corrida celebrar o Mistério da Morte 
e da Vida do Senhor, com esta boa preparação. 

Remar contra a pedincha faz parte da minha 
cruz.

Padre Acílio

PATRIMÓNIO DOS POBRES

PENSAMENTO

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

PAI AMÉRICO
Pão dos Pobres, 2.° vol., p 64.


