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DA NOSSA VIDA

Descontinuar
NÃO ficamos insensíveis nem indiferentes àquilo que o mundo vai 

 fazendo e escolhendo como valores seus. A morte como esca-
patória para problemas de diversa ordem, é uma opção que se vai 
tornando normal nos seres humanos destes tempos, que não se interro-
gam com mais nada que não seja a realidade palpável.

Só não se compreende que haja quem se diga filho de Deus que 
aceite sem estrebuchar, que a vida humana seja tirada a alguém, como 
se manuseia qualquer outra matéria sujeita ao domínio de acção do 
homem; que o aceite ou lhe seja indiferente. Porque é causa de profunda 
tristeza tudo o que rodeia a morte de um ser humano, mesmo quando 
há esperança na vida que não será descontinuada com a morte física. 
Para aquele que crê a vida não acaba, apenas se transforma. Até as 
leis da física parecem submeter-se às leis do espírito, como é o caso do 
princípio de Lavoisier: «Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo 
se transforma», princípio indiscutível, pelo menos até hoje.

É tão importante a vida para a espécie humana, que desde sempre 
os homens procuraram remédio para as suas maleitas, e tudo, natu-
ralmente fizeram, para melhorar a sua qualidade. Agora tocou-se o 
extremo, forçando a morte quando a vida não apresenta qualidade ao 
olhar subjectivo de cada um. Aí se pretende chegar, dando um passo 
de cada vez.

O facto é que, descontinuando a vida não se destrói a mesma 
em definitivo. Nunca poderia estar na mão de quem não dá origem à 
vida, dar-lhe o seu fim definitivo. Quem a começa é quem a pode termi-
nar. Por isso matar o corpo, não significa destruir o ser humano. Outras 
dimensões escapam à acção do homem: «Não temais os que matam o 
corpo e, depois, nada mais podem fazer.» (Lc. 12, 4)

Por tal motivo é um logro pensar e assumir atitudes eutanasiantes. 
Porque, a vida humana, não corre sem sentido, antes, durante e depois 
da morte. Será antes causa de posterior «ranger de dentes» para quem 
toma essas atitudes, interesseiramente ou para impor uma ideologia. 
Será melhor não esperarem para ver nos capítulos seguintes da história 
universal e transcendente da humanidade.

Quanta dedicação e esforço de grande parte daqueles que dedi-
cam e dedicaram a sua vida, de tantas maneiras, aos cuidados de 
saúde do ser humano. Verem-se agora obrigados a aplicar os conheci-
mentos acumulados por tantos agentes da medicina, em sentido oposto 
ao que os motivou, é perversão que há-de esmagar qualquer um. Ape-
sar disso, sobrará uma franja que será excepção à regra, que porá em 
prática tão grande malfeitoria.

Padre Júlio

BENGUELA – VINDE VER!

Direito à escolaridade
EM nossa Casa todos os rapazes em idade esco- 

 lar frequentam a escola no período inverso ao 
do seu trabalho manual e prático. Desde o momento 
em que é acolhido são averiguados os eventuais docu-
mentos que possa ter consigo. Grande parte deles 
vem sem qualquer registo. Não era de esperar outra 
constatação. Quem sem tecto, sem amparo, pode 
ter consigo algum documento importante? Quando 
uma pessoa se encontra abandonada pelos caminhos 
errantes da vida perde os seus haveres, a sua digni-
dade por fim também se perde no anonimato. A Casa 
do Gaiato dá ao rapaz um nome, um lugar ao sol, 
tranquilidade, segurança e conforto para poder pro-
jectar o seu futuro e promover as suas potencialida-
des em termos de valorização do capital humano.

Os resultados das provas do primeiro trimestre 
deste ano lectivo que considero bastante intermi-
tente devido à pandemia que assola a sociedade, 
começaram a ser registados no mapa onde constam 

os nomes, os cursos, as turmas, os períodos em que 
os nossos rapazes frequentam. A fase seguinte será 
de avaliação do aproveitamento que cada um teve 
tendo em conta os resultados das provas apresen-
tados. Os nossos rapazes estudam até onde as suas 
capacidades corresponderem em termos de exigên-
cias em cada nível escolar que chegam a frequentar. 
Graças a Deus e às pessoas de boa vontade! Sozi-
nhos não teríamos capacidade de custear as mensa-
lidades sobretudo dos estudantes universitários.

Ao falar que o rapaz tem o direito à escolaridade 
não se pode deixar de dizer que também tem deve-
res – obrigações – responsabilidades e cada vez 
mais acrescidas na proporção da elevação do seu 
nível, idade e consciência. Neste sentido delinea-
mos as responsabilidades de cada um. Um só não 
pode fazer tudo. Cada qual deve fazer alguma coisa 
por si e pelos outros. E na tarefa de estudar ninguém 
pode substituir o outro. O outro pode ajudar, mas 
fazer em substituição do próprio, nunca. Esperamos 
ter boa colheita no campo escolar para animar todo 
o esforço de procurar possibilidades de encaminhar 
outros rapazes para novos desafios escolares.
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PATRIMÓNIO DOS POBRES

A Ana, mãe solteira, trabalha 
num restaurante 12h por dia.

De quem? Poderás perguntar-
-me. Não sei. O que ela me disse 
foi que ele abalou e já tem mais 
dois filhos de outra mulher.

Meu Deus! Quanta gente se 
vai deliciar com a boa comida 
daquele estabelecimento, famoso 
pelos variadíssimos acepipes, 
não se apercebe do que fica por 
trás de cada pratinho.

Com o seu trabalho, vai criando 
os filhos, amparando-se afectiva-
mente neles.

Após nove anos de habitação 
na sua casa, foi despejada com 
as crianças. Porquê? Porque o 
senhorio fazia-lhe a renda mais 

barata se não passasse recibo. Era 
uma renda de 250€.

A pobre mãe abandonada caiu 
na fraude e pagava sem docu-
mento.

Quem não faria o mesmo, 
vivendo em condições idênticas? 
O pior é que o senhorio vendeu 
a casa a um grande empreendi-
mento imobiliário, ela não tinha 
recibos. Veio o Estado, através 
do Tribunal e, sem mais quê nem 
para quê, pô-la na rua com as 
crianças, dando-lhe apenas um 
dia para tirar o que era seu. 

Ela ainda quis apelar mas, teve 
receio que o Estado, através da 
protecção de crianças, lhe tirasse 
os filhos e preferiu o desespero. 

Bateu a todas as portas: 
Câmara, Juntas de Freguesia, 
Paróquia, Bispado. Naquela emi-
nência de ir para a rua ninguém 
lhe valeu. 

Perdida na vida, telefonou 
então para a Casa do Gaiato em 
choro: se eu a recebia. Natural-
mente que sim. Aqui não se faz 
marcação para entrevistas. Que 
arranjasse a casa e depois fala-
ríamos.

Pelo telemóvel, a desgraçada 
foi-me dando conta dos passos 
que dava. Que arranjou uma casa 
onde não lhe exigiam fiador mas, 
dois meses de caução e um mês 
de renda, a 550€. 

Veio com a filha, uma menina 
dos seus sete ou oito anos que ela 
beijava frequentemente na testa, 
regando-a com as lágrimas que 
caíam em bica por cima dos enca-
racolados e lindíssimos cabelos. 

Passei-lhe um cheque no valor 
de 550€. Ela bem me implo-

rava, soluçando, que lhe desse ao 
menos dois meses. 

— Ó mulher, se eu te tivesse só 
a ti, dava-tos, mas olha que os 
pobres são tantos que eu tenho 
de repartir.

No fim do outro dia, terminava 
eu a sessão de fisioterapia, ela 
telefona-me de novo. Que ven-
deu tudo o que tinha e só con-
seguiu outros 550€. Faltava-lhe 
um mês. Não tinha onde dormir 
com os filhos e a senhoria não lhe 
adiantava a chave sem outro mês. 

— Onde estás? — Perguntei-
-lhe.

— Estou aqui ao pé dos cor-
reios centrais.

— Então espera-me aí que eu 
passo e levo-te comigo.

As aflições dela passaram para 
mim e em Casa passei-lhe outro 
cheque de igual valor endossado 
à senhoria. Mais, pedi ao Padre 
Fernando que me emprestasse a 
camioneta e dois rapazes para lhe 
levarmos duas camas, colchões, 
roupa e um bom avio. 

— Olhe que hoje para comer-
mos umas bolachinhas, vendi o 
meu par de botas por 5€. Não 
tínhamos nada para matar a 
fome.

Noite fechada, lá fui com os 
rapazes e a camioneta carregada. 
A casa era um terceiro andar. O 
Santiago mais o Igor carregaram 
tudo escadas acima.

Como me alegrou a alma, con-
templando com os meus olhos, a 
generosidade e a alegria com que 
os Gaiatos se esforçavam para 
proporcionar um abrigo àquelas 
pobres crianças.

“Pobre dos Pobres, são pobre-
zinhos”, diz o poeta, “almas sem 
lares, aves sem ninhos”.
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«Nós somos todos feitos de 
amor, para amar… e uma vez 
dentro da vida, temos de a 
realizar… amando.»
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Pelas CASAS DO GAIATO
PAÇO DE SOUSA

VACARIA — O Mendão e o Paulo «Mudo» 
andam a arranjar o que está estragado nos par-
ques da vacaria, principalmente os pilares e as 
manjedouras. Os nossos bois são muito fortes, 
pelo que vão fazendo estragos que precisam 
de reparação. Eles alimentam-se da nossa 
silagem e da palha dos nossos campos, assim 
como de farinha adequada a cada animal.

ESCOLA — Devido à grande dificuldade 
que o País tem passado por causa da epide-
mia, as escolas fecharam e todos ficamos em 
confinamento. Como o ensino passou a ser à 
distância, nós preparamos as duas salas de 
computadores para que todos os nossos Rapa-
zes possam aceder às aulas convenientemente. 
Há sempre coisas a melhorar, e o Bruno é que 
tem a responsabilidade de pôr a tecnologia ao 
serviço da comunidade. Esperamos que tudo 
corra bem para que aprendam coisas novas e 
passem de ano.

COZINHA — Durante toda a semana 
temos dois responsáveis para preparar os 

LAR DO PORTO

CONFERÊNCIA DE S. FRAN-
CISCO DE ASSIS — «O caminho da 
luz é este. Se alguém quiser chegar ao 
lugar determinado, esforce-se por atingi-
-lo com as suas obras. O conhecimento 
que nos foi dado andar por este caminho 
é o seguinte: ama Aquele que te criou, 
adora Aquele que te formou, dá glória 
Àquele que te remiu da morte. Sê simples 
de coração e rico em espírito; e não te 
juntes com os que seguem o caminho da 
morte. Não hesites em dar, nem dês de má 
vontade, mas recorda quem é Aquele que 
dá a justa recompensa».  

Vamos dar notícias daqueles que o 
Senhor pôs no nosso caminho.

Vamos tendo noticias que infelizmente 
algumas não andam nada bem, a maior 

pequenos-almoços da nossa comunidade, 
alternadamente, que são o «Guga» e eu. 
Aos fins-de-semana, temos uma equipa de 
cozinheiros que faz o almoço e o jantar para 
todos nós. São o Bruno, o Manuel, o Alziro, 
o «China» e também eu e o Adão vamos 
dar uma mãozinha. Os Rapazes têm gostado 
muito das refeições que lhes são servidas. 
Durante a semana temos a D. Fátima e a D. 
Lurdes a tratar das refeições.

EDIFÍCIO DA GNR / CTT — O nosso 
edifício da GNR e CTT, que foi inaugurado 
em 1959, terminou a missão para que foi cons-
truído, destinado a receber as referidas institui-
ções, onde serviram durante todos estes anos a 
população de Paço de Sousa. Os CTT já haviam 
mudado há poucos anos o modelo de funciona-
mento e o local, enquanto que a GNR só agora 
deixou de estar instalada neste edifício, pas-
sando para o seu novo quartel nesta Vila de Paço 
de Sousa. A Obra da Rua — Casa do Gaiato 
de Paço de Sousa congratula-se por todos 
estes anos em que colaborou com tão impor-
tantes instituições nesta nossa terra, ao serviço 
da sua população e também da nossa Casa.

Fausto Casimiro

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE

NOVO LIVRO — Esses caminhos que 
andamos… (volume II) — Depois do apelo 
que fizemos no ano que findou, como é que 
vamos na composição de uma ou duas página-
zitas de cada um de nós para a elaboração do 
novo livro colectivo (volume II) dos Antigos 
Gaiatos de Paço de Sousa?

«Já nem me lembrava disso!...», dirão 
alguns… mais esquecidos!? Mas a Associa-
ção dos Antigos Gaiatos prometeu e está cá 
para lembrar!

Queremos dizer-vos este trabalho de escrita 
colectivo está no bom caminho para ser uma 
realidade, como já foi o 1º volume. Chegaram 
até nós vários trabalhos de antigos gaiatos, tão 
fantásticos que nos emocionam. Queremos, 
pois, dar oportunidade àqueles que por um ou 
outro motivo pessoal, não o puderam fazer no 
1º volume do “Esses caminhos que andamos
…”com recordações da infância e adolescên-
cia (e não só) vividas debaixo do mesmo tecto 
e em comunidade. Uma Aldeia linda de que 
há tanto para recordar e descrever, da Natu-
reza e da Humanidade vivida, sem desviarmos 
o nosso pensamento de tudo que nos deixou 
o fundador da Obra, nosso VENERÁVEL 
Pai Américo. Fomos centenas e centenas de 
rapazes de várias gerações ao longo de algu-
mas décadas da segunda metade do passado 
século.

Lembras das palavras de Umberto Eco, que 
aqui deixamos quando fizemos o convite para 
a edição do 1º volume? — «O livro é o mila-
gre da tecnologia eterna!»

Antigo Gaiato, que viveu na Casa de Paço 
de Sousa e queira colaborar na elaboração, 
basta que envie -com vontade- um texto onde 
resumidamente retrate alguns momentos da 
sua vida enquanto viveu na Casa e que ache 
interessante pormenorizar. Também o pode 
fazer através de poemas, desenhos e fotos que 
possua daquele tempo e que se enquadrem 
no que descreve. Dá largas à tua imaginação, 
abre o coração e compõe aquilo que te vai na 
alma, do que te recordas e que mais te mar-
cou. Alertamos para que nos envies só traba-
lhos (textos/desenhos/fotos) de que és autor.

O “material” que for recepcionado durante 
os próximos meses, será analisado e se mere-
cer alguma correcção, será previamente 
comunicado ao autor. Ao enviares, faz a tua 
identificação (pode ser primeiro e último 
nomes) e se quiseres também a “alcunha” 
pelo qual eras chamado. Menciona também o 
(os) anos em viveste na Casa (de 19.. a ….) e 
a idade que tinhas.

Ao teu critério fica o nº de contacto tele-
fónico (se pretenderes comunicar-nos-emos 
apenas pelo email que envias para: 1livroan-
tigosgaiatos.psousa@gmail.com ou associa-

caogaiatosnorte20@gmail.com ou ainda se 
nos segues pelo facebook Nova Associação 
Gaiatos, onde deixas no Messenger particular, 
S.f.f.  o texto. 

Sou gaiato, vosso irmão,
Quero responder ao apelo:
Vou escrever com o coração
Para o livro ficar belo!

É um trabalho de irmãos
Como há muito não se via,
Escrito pelas nossas mãos,
Feito na nossa Tipografia.

O livro é p’ra recordar
Esta casa que foi tua
E serve até p’ra lembrar
Que és filho da Obra da Rua.

Em tempos de pandemia e confinamento 
social, em que permanecemos mais tempo em 
casa, acreditamos que vais conseguir superar 
esta aposta de escrita pessoal. 

Esses caminhos que andamos… (volume I) 
está esgotado

Entretanto, e a breve prazo, visto que a pri-
meira edição do “Esses caminhos que anda-
mos…” 1º volume esgotou há muito tempo, 
iremos dar indicação à Tipografia da Casa do 
Gaiato para efectuar uma segunda edição do 
mesmo, para assim satisfazermos diversos 
pedidos que nos têm chegado, bem como con-
tinuar a divulgar este nosso projecto  pioneiro 
de escrita  na Associação, a par da música e da 
pintura em tela.

CD/ÁLBUM MUSICAL DA TUNA 
ESTÁ EM MAQUETA — A nossa Asso-
ciação, pelo desempenho que vinha em cres-
cendo da sua Tuna Musical, tem esperanças 
de a médio prazo e se possível durante 2021, 
ver concretizado um sonho legítimo de todos, 
que é a gravação de um «CD ÁLBUM» com 
uma dezena de novos temas inéditos que vêm 
a ser ensaiados, musicando vários poemas da 
autoria do antigo Gaiato Elísio Humberto e 
que narram a sua vivência na Casa do Gaiato 
de Paço de Sousa, editados no 1º volume do 
livro “Esses caminhos que andamos…”.

É para a Associação o culminar de um pro-
jecto importante, a aprendizagem da Música 
e a sua própria criação, que é uma das com-
ponentes do tríptico cultural «Música, Pin-
tura, Literatura» através dos seus próprios 
elementos que carregam consigo a Pedagogia 
incutida ao longo de anos: “De Rapazes, Para 
Rapazes, Pelos Rapazes” que Pai Américo 
eternizou.

Elísio Humberto

BEIRE — Flash’s

Voluntários
— imaginação ao poder… 

1. Voluntários, abóboras e… Todos 
os anos tenho vivido as ‘dores’ das nossas 
abóboras, nossos chuchus, castanhas, alhos, 
cebolas e, e, e… Tive a felicidade de ser 
educado na devoção à Santa Pobreza. Ela 
nos ensinava que ‘não se pode deixar per-
der nada’, porque ‘por esse mundo fora, há 
muita gente a passar fome’… Se um simples 
bocadinho de pão nos caía ao chão, corría-
mos a apanhá-lo e logo o beijávamos antes o 
meter à boca. (In illo tempore, as pandemo-
nias eram outras…). E mais nos ensinava a 
Santa Pobreza: — Se não serve para a gente, 
os animais aproveitam tudo; é pecado botar 
fora, é pecado estragar…

Porque ‘habituei o meu coração a encon-
trar prazer no cumprimento de todos estes 
mandamentos (Sl 119, 112), falava de 
minhas dores de ‘ver as coisas a estragar-se’. 
Partilhava o impacto que sobre mim teve e 
ainda tem aquela palavra de Pai Américo: 
— Não podemos deixar estancar a fonte, a 
propósito da nossa missão de manter aber-
tos todos os canais de um ‘recoveiro’, como 

a Obra da Rua o é. Em sua doce missão de 
limpar as minas para deixar a água correr… 
Criar oportunidades que acordem nos nossos 
leitores e amigos essas fomes de dar com 
que todos nascemos. Porque ‘revestidos’ 
pela Bondade do Deus do Universo, neste 
universo de Deus. Compete-nos recolher 
as migalhinhas que nos dão para reparti-las 
pelos que de nós precisam. 

A pouco e pouco foi-se-me fazendo luz. 
Falava da ‘falta de uma mãe’ e ninguém me 
entendia. Ouvia dizerem-me que já tenho 
‘uma mentalidade de antigamente’ e que ‘as 
mentalidades agora são outras’… Certo. Mas 
esta minha persistente vocação de Apren-
diz de Vivente não me larga e eu acabei por 
descobrir. Realmente, o pessoal assalariado 
não chega mesmo para estas minhas devo-
ções à Santa Pobreza… Numa ‘mentalidade 
de César’, tudo tem o seu preço e é pago à 
hora. Mas ele há serviços que não têm preço 
e não podem entrar nos horários de nenhum 

MIRANDA DO CORVO

SAÚDE — Portugal tem sido um dos paí-
ses do mundo em que a pandemia Covid-19 
continua pior, infelizmente, pelo que têm sido 
renovados os estados de emergência, devido 
aos perigos graves desse vírus, demasiado 
contagioso. Todas as pessoas, em especial 
as mais frágeis e as que estão próximas dos 
doentes, precisam de tomar a vacina, que já 
chegou a alguns sítios. Devem-se cumprir à 
risca as indicações necessárias e obrigató-
rias, como: uso de máscara, distanciamento, 
higiene e confinamento. Agradecemos muito 
os materiais de protecção que nos ofereceram 
para nos defendermos desta peste. Na nossa 
Casa, tem-se evitado sair, excepto para con-
sultas inadiáveis e por bens essenciais. Temos 
rezado nas Missas pelos doentes que partiram, 
pelas suas famílias e por aqueles que sofrem 
neste tempo difícil, em que muitas pessoas 
não têm visitas. Os que cuidam dos doentes e 
quem os acompanha fazem o que Jesus man-
dou. Ficámos muito tristes com a questão da 
lei da eutanásia, pois a vida humana tem sem-
pre valor em qualquer idade e até ao fim. 

AGROPECUÁRIA — Tem caído alguma 
chuva, que tem feito aumentar o caudal de um 
ribeiro que passa nas nossas terras de baixo, 
cujos terrenos vão ficando encharcados. Fez-

-se a poda dos vimes, na terra do gaiato, e 
os ramos vão servir para amarrar as varas das 
videiras. Também se podaram as fruteiras do 
nosso pomar. O nosso pomar de citrinos (tan-
gerineiras e laranjas) tem dado muitos frutos, 
que vamos comendo às sobremesas; e fez-se 
sumo de laranjas, que agradecemos, de ami-
gos de Tamengos (Anadia). Continuou-se 
a limpeza de matos nos nossos montes. Os 
nossos ovinos comem bem a nossa palha de 
aveia; dois cordeiros estão crescidos, nasceu 
mais um lindo cordeirito e outro veio sem 
vida. 

CAMPANHA DE ASSINANTES D’O 
GAIATO — Continua a nossa Campanha de 
leitores d´O Gaiato, passo a passo pequeno, 
pois não tem sido possível sair para a rua. 
Damos conta de mais uma nova assinante: 
Leonilda da Piedade — Miranda do Corvo. 
Às amigas e aos amigos que nos enviaram 
as suas partilhas pelas assinaturas novas e 
outros donativos para as despesas desta Casa, 
o nosso muito e muito obrigado, com votos 
de saúde! Como é útil para novas assinatu-
ras e outros assuntos, eis os nossos contac-
tos: Obra da Rua – Obra do Padre Américo, 
Casa do Gaiato, 3220-034 Miranda do Corvo; 
telefone: 239 532 125; correio electrónico: 
gaiatomiranda@gmail.com; NIB – 0035 0468 
00005577330 18.

Rapazes de Miranda

parte ficaram sem trabalho e doentes. 
Nós continuamos a ajudar dentro das 
nossas possibilidades que agora infeliz-
mente também temos pouco mas vamos 
ter esperança que Deus vai nos ajudar a 
passar esta crise.

CAMPANHA TENHA O SEU 
POBRE — Luís J. Rodrigues, 100€. 
D. Maria Inês Cruz Gonçalves, 80€. 
D. Lígia Costa Sousa, 150€. Dr. Carlos 
Alberto Jesus, 100€. Sr. António Augusto 
Duarte, 50€.

Um muito obrigada a todos e que o 
Senhor esteja sempre com todos.

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.

Adelaide
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O NOSSO CALVÁRIO

AS obras que decorrem no Calvário 
 de Beire, Paredes, da Obra da Rua, 

dizem respeito à legalização e alteração 
de dois dos edifícios existentes para con-
tinuarem a servir ao acolhimento de pes-
soas idosas e doentes, sem outro suporte 
que não o que lhe presta a Obra do bem-
-aventurado Pai Américo. Tiveram início 
em Maio de 2020 e têm conclusão pre-
vista para Setembro de 2021.

Apresentamos aqui as impressões e 
alguns elementos, em forma de conversa 
com a Arquitecta Margarida Osswald, 
que nos oferece a fiscalização da obra a 
cargo da empresa Engivallis. Agradece-
mos essa disponibilidade e generosidade. 

PF — Recorde-nos, a mim e aos leitores 
do nosso jornal O Gaiato, como foi a pri-
meira reunião desta obra tão significativa 
e urgente?

AMO — Foi diferente de todas as 
que já vivenciei. Por causa da pandemia 
necessitávamos de manter a tal distância 
de segurança entre nós, e também de usar 
máscara. Reunimos na sala grande no 
1º andar, do edifício do consultório e da 
farmácia, onde a lareira, um piano velho 
e alguns restos de pinturas nas paredes 
indicavam o uso anterior da sala. Ali em 
pé, formámos um círculo amplo, e todos, 
o Arquitecto Seca, autor do projecto, o 
Engenheiro Carlos Oliveira, empreiteiro, 
os encarregados Miguel Mota e Enge-
nheiro João, o Padre Rafael e eu ouvía-
mos o senhor apresentar a Obra e resumir 
a história desta alteração aos edifícios, e 
sublinhar o facto de este ser um trabalho 
especial, para uma comunidade que vive 

de doações e não de subsídios, da entrega 
de cada um, pedindo, por isso mesmo, a 
compreensão de todos no decorrer dos 
trabalhos. 

PF — Como é trabalhar para uma ins-
tituição onde os doentes estão de olhos 
postos no vosso trabalho e esperam 
ansiosamente a sua conclusão? 

AMO — Eles sempre nos lembram para 
que espécie de instituição trabalhamos, 
recordam-nos as pessoas dos fundadores 
(Pai Américo e Padre Baptista) que tor-
naram possível a sua existência ao longo 
de seis décadas. Neste caso concreto do 
Calvário é ainda mais importante fazer 
bem, cumprir prazos e sempre que pos-
sível fazer os impossíveis acontecerem: 
tratar delicadamente os granitos como se 

fossem fáceis de trabalhar; manter a traça 
original sonhada; não danificar guardas e 
beirais; preservar os painéis de azulejos! 

PF — Em obras de remodelação de edi-
fícios mais antigos há sempre surpresas. 

AMO — Sim, houve coisas que não foi 
possível manter: as madeiras da estrutura 
do telhado estavam “cansadas” e tiveram 
de ser substituídas por uma estrutura metá-
lica leve; a laje do teto do piso superior 
não apresentava condições de segurança 
e teve de ser removida; os vãos das jane-
las já foram recolocados e aumentados de 
acordo com as exigências legais (como se 
nada se tivesse passado, foi “só” deslocar 
as pedras de granito dos peitoris, o que sig-
nificou desmontar parte do vão e remon-
tá-lo mais abaixo); o telhado em breve 

estará todo com telhas novas (isolado ao 
frio e estanque à água); as paredes divisó-
rias para os quartos estão de pé; os rasgos 
para as tubulações de esgoto, água, eletri-
cidade e restantes instalações estão feitas.

PF — Um sinal da evolução da estru-
tura edificada é a plataforma/ cúpula de 
união entre os edifícios dos pavilhões dos 
doentes e dos antigos gabinetes médico e 
de enfermagem.

AMO — Certo. Manteve-se intacta a 
rampa e desde o solo avança uma nova 
laje. A execução do ferro segue bem e os 
envidraçados estão a ser preparados.

Os edifícios manterão as suas funções 
originais com capacidade para 43 doen-
tes (4 quartos triplos, 13 quatros duplos, 
5 quartos simples), refeitório, salas de 
actividades e convívio, instalações para a 
direcção, para os funcionários e os volun-
tários, acessos aos jardins e comunica-
ções verticais mecânicas.

PF — Somos confrontados com adia-
mentos…

AMO — Claro que as surpresas e algu-
mas incertezas de projeto fazem com que 
os trabalhos se atrasem. Mas, como dizia 
um mestre mais antigo: “gema o patrão, 
mas não gema a obra!” Querendo com 
isto dizer, que precisamos de uma obra 
bem edificada que enfrente bem os mui-
tos anos que se pedem e que continue a 
servir bem os actuais e novos doentes. Em 
suma, desejamos uma obra bem pensada 
e bem executada, de acordo com os parâ-
metros e exigências dos nossos dias, tal 
como, há longos anos atrás, com os parâ-
metros e exigências de então, a sonhou e 
executou o Padre Baptista.

Padre Fernando

pessoal assalariado. Seria um pés-
simo investimento — aos olhos 
de César e até aos olhos de Deus. 
Entretanto, de tão importantes que 
são aos olhos de Deus — de onde 
brota a Fonte que não podemos 
deixar estancar — os serviços que 
são o culto da Santa Pobreza não 
podem menosprezar-se. Porque 
os direitos ‘de César’ não podem 
negar os direitos ‘de Deus’ e vice-
-versa. Esta ‘verdade divina’ pede 
e exige a nobre arte do diálogo1 — 
ciência, técnica e arte de ‘dar o seu 
a seu dono’ (Mc 12, 13-17). São 
os caminhos do Reino que já no 
meio de nós (Lc 17, 20-25). É por 
aqui que ando à procura e já muito 
tenho encontrado.

Primeiro, passei a ir roubando 
tempo a outras coisas para, eu 
mesmo, passar horas e horas, na 
casa da hortaliça, a arranjar abó-
boras, chuchus, cebolas, toma-
tes, alhos, kiwis, (…), que gritam 
desesperados: — … ou me apro-
veitais já ou eu me estrago mesmo 
de vez… O silêncio daquela dinâ-
mica dialogante, entre mim e 
essas ‘dádivas de Deus’, tem sido 
uma fonte de novas descobertas. 
De mim e da tal Fonte que ‘não 
podemos deixar estancar’. — Ah, o 
senhor tem mesmo jeito… Vou con-
tratá-lo para… Em pé de conversa, 
vou dizendo do meu sonho louco 
— a tal ‘mãe’ que, dizem, ‘já não 
há’… Em cada dia que passa, há 
mais uma boa nova que chega. — 
Qué qu’eu ajude a descascar?!... 
Logo à tarde eu boto-lhe aí uma 
mãozinha. São as doentes, são os 
rapazes, são os/as voluntários/as. 
Tudo gente muito rica, capaz de 
dar sem estar à espera… 

Respeitadas as leis do travão 
à pandemia, as ‘mães’ vão che-
gando. Aos pouquinhos. De dentro 

e de fora. São as ‘mães’ adormeci-
das no coração de cada homem e/
ou mulher que vem a este mundo. 
Criados à imagem e semelhança de 
Deus, que é Abba — Pai/Mãe, em 
Quem todos somos e vivemos… 

2. A internet pode dar uma 
ajudinha… Porque sei de suas 
origens de filha da Santa Pobreza, 
liguei-lhe a pedir ajuda. — Já não 
sei o que fazer a tantas abóboras, 
tantos chuchus, castanhas… Tenho 
pena de botar fora e as arcas já 
estão cheias… Ouvi sugestões, 
sobe de práticas de antigamente, 
esperei consultas da net, pedi que 
me fizessem contas de gastos e de 
receitas… Mais luz. De fontes que 
ainda não estancaram, já vieram 
duas arcas. Porque o que se gasta 
em todo o ano escusa de ser com-
prado em grande parte do ano, se 
tivermos onde guardar e ‘mães’ a 
aproveitar e preparar…  

3. A ‘formação’ não se pode 
dar, mas… O voluntariado, como 
‘fenómeno humano’ cada vez mais 
reconhecido, aceite, cultivado 
e, sobretudo, preparado e bem 
organizado, encanta-me. Mesmo 
tomando consciência que, desde há 
muito, já estou fora de prazo, ainda 
dou comigo a sonhar… E a gos-
tar de partilhar convosco os meus 
sonhos. De um Calvário RE+-
novado, mas fiel àquela palavra 
tirada do Evangelho que impeliu 
Pai Américo e, logo P.e Baptista. 
Sonhos de um voluntariado que se 
sente em PRO+cesso de formação 
e renovação contínua.

1 — O dia+LOGO é um espaço de silên-
cio para ouvir a voz do LOGOS (a ‘Pala-
vra’!) que ‘Se fez / FAZ carne’ e ‘monta a 
Sua tenda’ entre NÓS – filhos de César e de 
filhos de Deus/Abba, Pai-Mãe.

Um admirador

PATRIMÓNIO DOS POBRES
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Se fosse um rico, a in-justiça do tribunal não era tão célere. Um 
advogado levantar-se-ia com ela e as crianças, tão novas, testemunhas 
de que ela pagou prontamente a sua renda, etc, etc; muitos argumentos 
que os causídicos são capazes de ver. Pelo menos não era despejada 
assim de pé para a mão, apesar do choro pungente da mãe.

Eu não posso pôr no Jornal quantas tragédias me passaram neste 
intervalo de tempo, mas acho que foram oito. 

Um, desempregado, ficou sem a mulher porque ela fugiu com um 
outro homem e deixou-lhe com dois filhos. Ainda por cima, levou-lhe 
tudo quanto pôde, até o computador que a escola tinha dado ao mais 
velho. O senhorio exigia a renda com água incluída: 463€.

Outro, da Quinta do Anjo, desempregado, com multas das Finan-
ças, um filho muito doente e a renda da casa: 632€.

Outra, na rua, porque lhe ardeu a casa, queria dois meses e só lhe 
dei um: 400€.

E mais e mais…
A pobreza extrema alastra e a miséria avança.
Todas estas tragédias seriam menos graves, abundantes e dolorosas 

se os nossos políticos, em vez de aumentarem os seus ordenados e pro-
ventos, cuidassem como mentirosamente apregoam, dos mais pobres, 
dos que não têm casa para viver. Estão cegos. Nem a pandemia, nem a 
abstenção nas últimas eleições lhes abre os olhos e o coração. 

A Igreja emudeceu, como se a verdade e a justiça não fossem da 
sua área. É mais fácil e mais cómodo elogiar do que criticar e exigir.

Padre Acílio
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PENSAMENTO

São muito mais raros e difíceis os lugares que procuram 
e esperam as pessoas, do que as pessoas que procuram 
e esperam os lugares.

PAI AMÉRICO, O Gaiato, n 21, 10-12-1944.

Equívocos
ONTEM assim foram, hoje se repetem.

 Corria o ano de 1944. Pai Américo dá à estampa n’O Gaiato 
um artigo intitulado «Das coisas novas», onde começa por dizer ter 
recebido um grande questionário remetido por organismo do Estado, 
cujas perguntas, de desadequadas que eram da estrutura da Casa do 
Gaiato, não lhes pôde responder. Um outro, relacionado com subsis-
tências, teve resposta com algumas adaptações. E conclui, que vem 
da diferença de estruturas a «distância que separa os dois métodos de 
assistir: o oficial e o particular». 

Era assim. Hoje nem tanto, pois os métodos seguem, num e nou-
tro caso, a mesma bitola. Passados oitenta anos, de diversas prove-
niências, também a nós chegam pedidos de resposta a questionários 
completamente desadequados com a nossa realidade, pelo que não os 
podemos satisfazer ou lhes respondemos de forma obrigatoriamente 
atamancada.

Continuando a sua reflexão, Pai Américo debruça-se sobre a opi-
nião de muitos que consideram que cabe ao Estado organizar e manter 
«a assistência ao nosso semelhante», (também hoje há quem pense as-
sim, por ideologia ou convicção). Isto implica, diz, «muitas fórmulas, 
muitos regulamentos, muitos relatórios, muito pessoal, a costumada 
engrenagem do papel de 25 linhas». Este já não existe hoje, mas não 
estão fora de moda substitutos, as burocracias, bem como todos os 
restantes requisitos, o que não sintoniza com o nosso modelo familiar.

De seguida trata outro ponto de muito destaque para a nossa 
Obra, que é o do trabalho dos nossos Rapazes e do papel educativo 
destes, insubstituível, na comunidade. Estava de tal forma entranha-
do o hábito de haver «Maiores nas casas de educação de Menores», 
que choveram os pedidos de «nicho» no dealbar da Casa do Gaiato 
de Paço de Sousa, com os currículos de então — «até bacharéis!» 
Mas porque «o trabalho caseiro racional e alegre» é que valoriza 
o Rapaz e o salva, ninguém o deve substituir. E dá exemplos… os 
quais «provam o nenhum acerto de critério da aglomeração do fun-
cionalismo dentro destas casas.» O critério é a vida em família — 
«Somos uma família pobre e numerosa. Não podemos ter criados. 
Também não admitimos vigilantes. Queremos autonomia.»

«O nosso Governo interessa-se. O nosso Povo sente e pensa 
como O Gaiato… E guardo no meu peito um estuante desejo que ou-
tras casas se levantem e que, as congéneres existentes, saibam arriar 
a bandeira antiga, sacudir a poeira e içar a nossa, a das coisas novas.»

Foi e é pela incompreensão, desinformada ou voluntária, que es-
tes equívocos fizeram e continuam a fazer obstrução a um método tão 
natural como a família, com provas dadas ao longo de oito décadas. 
O desprezo pela riqueza gerada pela diversidade continua a empo-
brecer. Será uma sina das terras lusas depreciar o que é seu? (vd. O 
Gaiato, n.º 19, de 12-11-1944)

Padre Júlio

SINAIS

A Eucaristia dominical na nossa capela que 
foi espigueiro. Estamos os velhos, doentes 

e Jesus na sua casinha — o sacrário. Mais o P.e 
Alfredo, que preside. É o Calvário. 

Foi o sonho de Pai Américo: acudir aos doentes 
incuráveis — aqueles que ninguém quer. Pai Amé-
rico entregou o sonho a P.e Baptista e partiu para o 
Pai. P.e Baptista agarrou o sonho, projectou e deu 
vida ao Calvário.

Assisti à vida no Calvário. Vi chegar muitos 
doentes que P.e Baptista trouxe de tugúrios. Somos 
hoje um pequeno número de utentes, por motivo 
de obras requeridas.

] ] ]

O António José falou-me: — Um senhor disse-
-me que a nossa Obra ia morrer. 

— Deus não vai querer. Fica tranquilo.
O Fausto diz que não. Sempre que me encontra 

nestas manhãs de gelo, agarra minhas mãos idosas 
e geladas — esfrega nas suas que são brasas. — 
Como consegues ter as mãos tão quentes ? Ele sorri.

O Fausto é angolano. Entrou pequenino na Casa 
do Gaiato de Malanje. Com suspeita de doença 
grave, veio para Portugal. Foi só suspeita. Ficou 
no entanto na Casa de Paço de Sousa. Começou 
a estudar. Está muito gordinho e é um ás no fute-
bol. Já tirou um curso de pastelaria e pensa e sonha 
com a sua casinha no Lobito, onde tem família.

Há entre nós um laço que não parte. Uma união 
de amor entre o pai de cada Casa e seus filhos gaia-
tos. Laços que sustentam e dão vida. 

Mesmo no Calvário, não são só doentes que espe-
ram o comprimido e a tigela de sopa. São nossa 

Continuação  da  página  1

Nos casos em que não é possível dar sequência aos 
estudos por razões que o sustentam, o rapaz aprende a 
trabalhar nos mais variados ofícios para que possa no 
futuro responder com confiança ao senhor a quem ele 
for apresentado para trabalhar e ganhar o seu pão com 
dignidade, a seguinte pergunta: O que sabes fazer?... 
deixo este espaço para que o próprio rapaz venha com 
segurança a dar a resposta certa para o seu enquadra-
mento no mercado de trabalho. Fico confiante também 
se assim vier a acontecer. A esperança é o alimento 
suculento para aqueles que desejam recomeçar a cami-
nhada em vista a alcançar um prémio que se afigura no 
horizonte da sua vida. A conclusão é de Pai Américo: 
«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.»

Padre Quim

BENGUELA – VINDE VER!

PÃO DE VIDA

Do Venerável Padre Américo
Padre Américo!

COM oração, estudo e perseve- 
 rança, Américo Monteiro de 

Aguiar foi-se preparando e viven-
do com muita alegria as etapas do 
seu Caminho da Luz, em direcção 
ao sacerdócio ministerial. Assim, 
na certeza da fé e com esperança 
fundada em Jesus Cristo Pastor e 
Servo, para o serviço da caridade, 
que sempre o marcou, foi ordena-
do Diácono por D. António Antu-
nes [1875†1948], Bispo Coadjutor 
de Coimbra [Boletim da Diocese 
de Coimbra, ano 15, 1929, p.20], 
em 7 de Abril de 1929, na Capela 
de S. Tomás de Aquino, do Semi-
nário de Coimbra, Em 25 de Junho 
de 1929, fez acto do 3.º ano Teoló-
gico e foi aprovado com treze va-
lores [Arq.º Sem.º Coimbra], assi-
nando a acta os Padres Luís Lopes 
de Melo [1885†1951], Manuel 
Trindade Salgueiro [1898†1965] 
e Elias Luís Aguiar [1880†1936].

De 22 a 27 de Julho de 1929, 
esteve em retiro espiritual com 
outros ordinandos. Finalmen-
te, chegou o dia 28 de Julho, em 
que, na Capela de Nossa Senho-
ra da Anunciação, do Seminário 
de Coimbra, Américo Monteiro 
de Aguiar, com 41 anos, Augusto 
Nunes Pereira [de Fajão] e José 
Marques da Silva [de Almoster] 
foram ordenados de Presbítero 
pelo Bispo de Coimbra, D. Ma-
nuel Luís [Boletim da Diocese de 
Coimbra, ano 15, 1929, p.66]. Do 
seu Bispo escreveu: Deu-me Or-
dens Sacras, fez-me Sacerdote: o 
maior de todos os títulos para a 
maior de todas as gratidões [Cor-

reio de Coimbra,14 Março 1936, 
p. 4]. Desde esse momento de-
terminante, tão desejado e funda-
mental na sua vida ao encontro do 
Mestre, passou a assinar de forma 
muito significativa: Padre Amé-
rico! No seu percurso espiritual, 
manifestou dúvidas sobre a pre-
sença Eucarística, mas acabou por 
se entregar na beleza da nuvem 
do Ser divino, quando o Bispo de 
Coimbra lhe impôs as mãos e o 
ungiu para celebrar os Mistérios 
da Fé. Em 29 de Julho, na Capela 
das Irmãs Coadjutoras do Semi-
nário de Coimbra, celebrou Missa 
de início de ministério, sendo as-
sistido pelo Cónego Manuel Fer-
nandes Nogueira [1861†1944], di-
rector espiritual, e pelo seu irmão 
Padre José de Aguiar. Por essa 
altura, disse: Já não tenho tempo 
de perder mais tempo! [Penafiel, 
n. 1,1972, p.44]. 

Em 5 de Agosto de 1929, ce-
lebrou Missa Nova na Igreja pa-
roquial do Salvador de Paço de 
Sousa, conforme relatou em carta 
a Simão Neves [11-VIII-1929]: 
no dia 5 do corrente fui a Paço de 
Sousa celebrar em comemoração 
dos nossos mortos, à beira dos 
vivos. Igreja cheia. Festa toda es-
piritual, silenciosa, grande como 
o pensamento, modesta como as 
violetas. Não houve nada que fi-
zesse olhar para fora; tudo para 
dentro! Meu irmão Jaime, ex-dis-
cípulo de Renan, Voltaire e outros, 
recebeu das minhas mãos peca-
doras o Corpo de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Da mesma maneira 
outros irmãos que há muitos anos 
o não faziam e muita gente da ter-
ra, muita, muita gente. Antes, fiz 

uma pequenina alocução acerca 
da presença real, do mistério da 
Eucaristia [O Gaiato, n. 401, 25 
Julho 1959].

Sobre este momento muito forte 
da vida cristã, é oportuno recordar 
modelos que se revelaram inspira-
dores. É notório o que diziam de 
S. Vicente de Paulo [1581†1660]: 
Meu Deus, como este Padre diz 
tão bem a Missa! [P.e Berbiguier 
— Vida popular de S. Vicente de 
Paulo, Porto, 1889, p.173-174]. 
Sendo muito devoto deste sacer-
dote, amigo dos pobres, escreveu: 
Vicente de Paulo, na piolhice das 
mansardas e à beira das galés, a 
aliviar das grilhetas os condena-
dos a elas — ele que tinha lugar 
marcado à mesa de reis — o Pa-
dre mais Padre de todos os tem-
pos [Pão dos Pobres, I, Coimbra, 
1941, p.87]. Num encontro signi-
ficativo após a ordenação [1841] 
de S. João Bosco [1815†1888], 
a mãe Margarida [1788†1856, 
Venerável], olhando-o nos olhos, 
disse: És padre: dizes a Missa; a 
partir de agora estás mais perto 
de Jesus Cristo. Recorda-te, po-
rém, que começar a dizer Missa 
quer dizer começar a sofrer [Ar-
thur J. Lenti — Dom Bosco: his-
tória e carisma, 1, EDB, 2012, p. 
315]. Na vida deste apóstolo das 
crianças e adolescentes também 
se inspirou, dizendo: Eu quero os 
meus filhos no Paraíso [O Gaiato, 
n. 68, 5 Out. 1946]. 

Em 1929-1930, o Padre Amé-
rico continuou os seus estudos 
Teológicos. E, ainda, foi nomea-
do Prefeito, dos alunos médios 
[segunda prefeitura], e Professor 
de Português, dos Preparatórios, 

no Seminário Episcopal de Coim-
bra. Em 20 de Outubro de 1929, 
na abertura solene das aulas, re-
cebeu um prémio de 100$00, por 
se ter distinguido nas homilias 
na Igreja do Seminário [Boletim 
da Diocese de Coimbra, ano 15, 
1929, p.89]. Finalmente, com 42 
anos, concluiu o Curso Teológico 
[4.º Ano], no Seminário de Coim-
bra, conforme se verifica: No dia 
quinze de Abril de mil novecentos 
e trinta, fez, por concessão de Ex. 
mo Prelado, acto do quarto ano 
Teológico: Américo Monteiro de 
Aguiar, filho de Ramiro Monteiro 
de Aguiar, natural do Salvador de 
Galegos (Diocese do Porto), que 
foi aprovado com doze valores/ 
†António, Bispo Coadjutor/ To-
más Fernandes Pinto/ José Antu-
nes [Arq.º Sem.º Coimbra]. Con-
tudo, veio a cair doente, cansado 
de cinco anos de estudos filosófi-
cos e Teológicos, em Latim.

A devoção do Padre Américo 
pelo Poverello mereceu lugar de 
destaque [v.g., imagem na Cape-

la da Casa do Gaiato de Paço de 
Sousa], conforme escreveu: Sinto 
desejos de ser Francisco de Assis, 
para abraçar este espaço imen-
so de luz e de vida, desprendido, 
como o Pobrezinho, de tudo quan-
to possa ligar a gente às ninha-
rias do mundo [Pão dos Pobres, 
I,1941, p.45]. Deste modo, foi 
insistindo na sua readmissão à Or-
dem dos Frades Menores, confor-
me é comprovado. Assim: O De-
finitório, a 29.12.1929, perante o 
pedido de readmissão, resolve-se 
readmiti-lo ao noviciado, mas só 
depois de se falar com o Ex.mo e 
Rev.mo Sr. Bispo de Coimbra, em 
cuja diocese o interessado se or-
denou e reside, e com o R. P. Luís 
do Patrocínio, que foi Mestre de 
Noviços dele. Não foi readmitido. 
Em face de novo pedido, o Defini-
tório, a 11.9.1931, resolve readmi-
ti-lo. A readmissão, porém, não se 
concretizou [inf.ão P.e Henrique 
Pinto Rema, OFM; Arq.º Ordem 
dos Frades Menores, Lx.ª].

Padre Manuel Mendes

família. Estamos com eles e damos a comer na sua 
boquinha, quando já não podem. Os próprios que 
ainda são capazes ajudam nas tarefas. Foi assim 
com Pai Américo e P.e Baptista. 

Falhas? Pois – tantas!... Na visão do mundo que 
trocou o amor pela paixão da técnica e olhos nos 
lucros, ficamos sem pé e os nossos rapazes sem 
apoio desse mundo novo e agreste.

Mais preparação? Pois. Um novo salto e mer-
gulhar mais fundo, até termos pé para um novo e 
eficiente apoio.

Padre Telmo


