
É normal, quando acolhemos um novo Rapaz e ele é ainda criança, 
com idade a rondar a dezena de anos, às vezes ainda menos, que 

ele tome a iniciativa e deseje servir à mesa. Se o vemos com capaci-
dade para tal, consentimos.

O último nestas condições foi o Jó. Começou por pedir. Fui adiando a 
resposta afirmativa até que consenti. Agora é vê-lo cheio de satisfação 
a servir a nossa mesa. Gosta tanto de andar para lá e para cá que leva 
uma só coisa de cada vez. Ao que necessita de mais cuidado corres-
ponde com passo lento e atento. Quando se trata de coisas quentes, 
antecipamo-nos no serviço.

Como dizia Pai Américo, toda a criança gosta naturalmente de ser 
útil; de servir. Esta verdade repete-se, independentemente das caracte-
rísticas do tempo que se vive. Apesar disso, há quem ache mais avan-
çada uma pedagogia assistencialista, de passividade da criança no 
que diz respeito às tarefas domésticas, a serem antes realizadas por 
adultos, embora pareça que alguma coisa vai mudando passado que 
estará o complexo de tudo ser tomado por trabalho infantil.

O impulso da criança para o serviço, é algo que deve ser acarinhado 
e valorizado, ainda que se ache desnecessária ou imperfeita a sua 
contribuição. Há um dom muito valioso no ser humano que se chama 
generosidade, que se concretiza de muitas maneiras, e que é fonte de 
alegria para quem a exerce e para quem dela beneficia. O seu oposto 
causa mal-estar e divisão. Se desde pequenina a criança expande o 
gosto de ser útil e de servir, abre caminho no seu coração para um 
futuro mais feliz e mais humano.

Como em tudo na vida, também aqui entram as influências que arre-
fecem ou pervertem este gosto de que vimos falando, incentivando ao 
egoísmo. É o puxar para cima do eu, antes adormecido com a amizade 
pelo tu, através da posse — isto é para ti. Por vezes, dá-se ainda mais 
força ao egoísmo sublinhado a dádiva com um — os outros não preci-
sam de saber…

Esta tem sido uma batalha per-
manente desde que a Casa do 
Gaiato existe. Uma fonte de dores 
de cabeça e até de algumas alter-
cações com os autores destas 
maroteiras. De facto, o mais vulgar 
é que um Rapaz repetidamente 
alvo delas se vá tornando fraco em 
resistir-lhes. E o que se poderá espe-
rar mais tarde, nem é bom dizer.

Para alcançar o contrário, o 
meio é um só, e consiste no traba-
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PENSAMENTO

Os inválidos. Os doidos. Os 
leprosos. Membros doentes 
do corpo místico de Jesus. 
Abatê-los, como fariam os 
inimigos da Cruz? Não. Não 
senhor. Amá-los.
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O Gaiato, n. 78, 22-11-1947, p. 3

MALANJE

ENTRAMOS no mês de Fe- 
 vereiro... normalmente em 

Angola este mês é conhecido 
como kiangala (cerca de 20 dias 
em que não chove). Este ano co-
meçou no início de Janeiro e as 
chuvas ainda não voltaram. Se 
começámos a cultivar em mea-
dos de Outubro, de acordo com 
as nossas contas, não se cumpri-
ram os 90 dias necessários para 
produtos como o milho, alimen-
to básico para muitos angolanos. 
Com tudo isso, toda a safra de 
milho, feijão, batata está perdi-
da... E em nossa Casa também se 
está a sofrer as consequências. 
Já começámos a vender suínos 
por falta de ração, antes que co-
mecem a perder peso. E o milho 
que semeámos no sistema de as-
persão será usado para semente.

As notícias de fora também 
não são favoráveis, já que uma 
nova onda de Covid-19 está cau-
sando novos confinamentos e 
uma redução do comércio a nível 
internacional e com o continente 
africano. Uma economia, como 
a angolana, que ainda depen-
de 70% do produto estrangeiro, 
está mergulhada num poço de 
difícil saída. Com contínuas ma-
nifestações em diferentes partes 

DA NOSSA VIDA

Generosidade

PATRIMÓNIO DOS POBRES

ONTEM, ao cair da tarde,  
 senti-me triste, ia a dizer, 

revoltado, por causa de um tele-
fonema de uma pobre doente 
que me pedia o pagamento da 
renda da cave, onde se encontra 
na cama. 

— Oh! senhora, dirija-se ao 
seu pároco, que ele o atenderá, 
pois é o seu pastor, já que é uma 
mulher de prática cristã. 

Sim, os párocos devem ser 
pastores no sentido da Sagrada 
Escritura e nas encíclicas dos 
últimos Papas, e não apenas 
administradores e directores. 

O pastor é aquele que se dói das 
suas ovelhas e busca sempre as 

mais tresmalhadas, até as encon-
trar. Era assim a pregação de 
Jesus. Eu não conheço outra. Que 
me perdoem os letrados e dou-
tores e ninguém me leve a mal.

Esta cave situa-se num dos 
bairros ricos da cidade. A pobre 
doente é católica, vai à missa 
quando a doença o permite. 

Havia telefonado ao seu 
pároco a pedir e a lamentar a sua 
penúria mais a incapacidade de 
cumprir a obrigação para com 
o senhorio. Implorou quanto 
pôde. E a resposta foi sempre a 
mesma:

— Não tenho verba. — 
Detesto a palavra verba na boca 
de um sacerdote. É demasia-
damente profana, própria dos 
administradores, banqueiros 
e políticos. Eles é que falam 
assim: não temos verba. Esta 
palavra significa uma quan-
tia destinada para determinado 
fim. Neste caso, o fim seriam os 
pobres. 

Mas, se não tem, dê do seu. 
Tire do seu mealheiro, carteira 
ou conta bancária e não tenha 
medo porque, como diz o povo 
e confirma a minha experiência, 
quem dá aos pobres empresta 
a Deus. Olhe que o povo tem 
razão. Deus não é caloteiro. 
Paga sempre a dobrar. Quem 
experimenta esta doutrina veri-
fica que é verdadeira.

Dê padre, dê do seu dinheiro. 
O valor é insignificante… 180€. 
E na próxima celebração em que 
tiver a igreja cheia, como é cos-
tume, pregue esta pobre e refira 
a sua ousadia de ter dado do seu 
próprio dinheiro. Dê, padre, dê. 
Não hesite. Se não acredita, faça 
a experiência, mas não responda 
desta maneira a nenhum dos 
seus pobres. 

Não reza no breviário aquele 
salmo tão bonito: “A minha 
alma tem sede Deus, do Deus 
Vivo; quando irei contemplar a 
sua face?” Olhe que a face do 
Deus Vivo está naquela cave tão 
real e perfeitamente como no 
sacrário. 

Ele, que é o grande Pastor, 
desabafou uma vez que não tinha 
onde repousar a cabeça e os dis-
cípulos, apavorados, com uma 
numerosa e faminta multidão, 
receberam d’Ele esta ordem: 
“Dai-lhes vós de comer”. 

Este é o maior mal da Igreja 
entre nós: a falta de Fé. Apare-
cem, assim, respostas destas que 
são facílimas de dar. 

Continua  na  página  3

lho em contrariar esta influência, que nunca desaparece, pelo conhe-
cimento e escuta da consciência. Esta é a grande amiga que se pode 
opor com êxito ao inimigo a vencer, que é o egoísmo. 

Claro que estes pensamentos não se aplicam só às crianças. Também 
os adultos deveriam ter ouvidos para escutar a sua consciência, hou-
vesse quem os sensibilizasse para esta necessidade imperiosa. Ela é 
uma boa amiga de todas as horas e uma boa conselheira. Neles, como 
acabam as suas obras quando é dominadora a influência do egoísmo? 
Os tempos actuais mostram-no claramente pois dela todo o mundo se 
queixa, da corrupção.

Padre Júlio

do País, o povo expressa o seu 
descontentamento e a difícil si-
tuação em que vive hoje.

A falta de trabalho dentro de 
nossa Casa também é uma evi-
dência e oficinas como carpinta-
ria, serralharia e serração estão 
paradas, há meses e, para não 
dispensar os trabalhadores, co-
locámo-los em diferentes áreas 
agrícolas. Pesa na nossa cons-
ciência despedir um trabalhador, 
porque atrás de cada um está 
uma família.

Aqui em Casa, com o regi-
me Escolar de uma semana em 
que os rapazes têm aulas e não 
noutra, tentamos organizar as 
actividades da Casa e focar-nos 
mais na agricultura. O governo 
decretou que a partir do dia 10 
começarão as aulas para os mais 
pequenos, um novo desafio para 
poder implementar todas as me-
didas de biossegurança na Esco-
la. A verdade é que aqui apenas 
se ouvem falar de casos de Co-
vid-19 através dos meios de co-
municação social, e muito menos 
em Malanje, onde nos encontra-
mos. Aqui as medidas começam 
a relaxar, especialmente entre o 
Povo que vê como os efeitos co-
laterais do Covid-19 estão sendo 
maiores do que a própria doença.

Padre Rafael

Ainda não é a colheita… é só para a 
próxima refeição dos nossos rapazes 
de Benguela.
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Pelas CASAS DO GAIATO
LAR DO PORTO

CONFERÊNCIA DE S. 
FRANCISCO DE ASSIS — Es-
tamos todos a viver um período 
bastante conturbado, com muitas 
restrições, mas que infelizmente 
não está a ser cumprida por to-
dos, porque se julgam diferentes, 
ou que isto só acontece aos ou-
tros, mas esquecendo que nesse 
outro, ele também está incluído.

As notícias deixa-nos a todos 
assustados e em alerta, porque o 
que está a acontecer é muito grave 
e está fora do nosso alcance saber 
como evitar este vírus invisível, 
mesmo com todos os cuidados 
que tenhamos, estamos sujeitos a 
ser contagiados, porque temos de 
sair para ir às compras e tratar de 
assuntos que não podemos adiar, 
porque a vida continua.

Temos de resolver as coisas dia 
a dia, porque não podemos tomar 
decisões para o futuro, pois esse 
de momento está adiado, tão cedo 
não vamos ter uma vida de liber-
dade e de abraços, teremos de 
esperar que as coisas voltem ao 
seu normal. Temos de ter cons-
ciência e paciência que vamos 
ter pandemia por muito tempo, e 
quando vemos comportamentos 
incorrectos o vírus vai viajando e 
contaminando.

Queremos saudar e agrade-
cer todos os que estão na Linha 
da Frente, dando tudo por tudo, 
para garantir que corra bem, mas 
como temos constatado pelo 
testemunho dos mesmos,  estão 
exaustos e frustrados quando têm 
de tomar decisões para os casos 
mais graves.

Quanto aos nossos irmãos mais 
carenciados, que estão a nosso 
cargo, um deles está a passar um 
pouco mal, porque a irmã que lhe 
dava algum apoio, apanhou Co-
vid e ele claro como teve contac-
to, está sinalizado e não pode sair 
de casa, mas tem sido complica-
do, porque tem algumas pertur-
bações e não entende muito bem 
a gravidade da situação que esta-
mos a viver e quer sair de casa; 
então tivemos de recorrer à assis-
tente social da zona onde reside, 
que se mostrou disponível para 
nos ajudar.

O sr. Eduardo é o braço direito 
deste homem, já se conhecem há 
muitos anos. O sr. Eduardo é uma 
pessoa especial, muito humilde, 
tem muitas sequelas da vida que 
o marcou  e foi este homem que 
o apoiou e ajudou a tomar as de-
cisões certas. Estamos a falar de 
um amigo, que faz tudo o que 
pode sem nada cobrar e no mo-
mento certo está presente. 

A outra família que estamos a 
ajudar, neste momento estão to-
dos bem, apesar de uma das fi-
lhas ter apanhado Covid, mas fe-
lizmente os pais e irmãos deram 
negativo, e a menina não teve 
sintomas e já passou o período de 
quarentena.

Vivem uma fase muito compli-
cada, como muitas outras famí-

PEQUENOS GESTOS QUE PODEM FAZER UMA 
GRANDE DIFERENÇA — Faltamos com esta crónica nos dois 
últimos números do jornal, mas estamos de volta. Obviamente, 
haja esta crónica, ou não haja, a actividade da nossa Conferência 
continua, sem interrupções. É uma actividade feita de gestos nada 
espectaculares e que não se prestam a grandes histórias, porque são 
pequenos cuidados prestados a quem vamos conseguindo identificar 
com necessidade de ajuda. Aqui é uma ajuda na mercearia. Ali é o 
pagamento de parte das despesas com medicamentos. Acolá é uma 
ajuda nos transportes escolares. Em permanência e, desde há muito, 
é a atenção a quem vive nas mais de dez casas do Património dos 
Pobres da paróquia e à manutenção dessas habitações.

Neste momento temos pela frente trabalhos em três dessas casas. 
Numa casa está a ser a sua pintura e mais alguns arranjos depois do 
falecimento da pessoa que lá vivia e antes da entrada de um novo 
morador. 

Noutra casa que não foi construída de raiz como casa do Patrimó-
nio dos Pobres é uma nova casa de banho que será preciso construir 
porque a divisão da casa que tem estado a servir para esta função não 
tem características condignas para o efeito. É verdade que quem lá 
mora não é um exemplo de asseio, mas isto não é razão para que se 
deixe de fazer esse melhoramento.

Na terceira casa, as melhorias que foram feitas há uns tempos 
atrás e que pareciam que a tinham deixado em boas condições, agora, 
com as chuvas, vieram a revelar-se insuficientes. Há uma parte da 
casa que precisa que todo o chão seja refeito para evitar encharca-
mento.

Ainda quanto a habitações, mas num outro género de problemas, 
vão-nos surgindo situações de famílias que precisam de ajuda para 
alojar um dos seus membros que é idoso ou que acamou e de quem 
querem cuidar, ou que gostariam de poder ter por perto para pode-
rem mais facilmente cuidar. Infelizmente, na maior parte dos casos 
não conseguimos dar resposta a estas situações. O bom cuidado dos 
idosos, ou de pessoas que ficam acamadas é, de certeza absoluta, um 
dos maiores problemas sociais deste país que só tenderá a agravar-se.

Não falando das famílias que esquecem os seus idosos, nas outras 
que têm vontade de cuidar deles, a grande maioria das habitações não 
se presta a isso e as vidas profissionais também limitam muito essa 
vontade. Há um mar imenso de coisas por fazer para ajudar estas 
famílias e para chamar à pedra as outras famílias que atiram os seus 
idosos para o esquecimento e para o isolamento.

Grande parte das pessoas que ajudamos são idosos, ou pessoas 
limitadas na sua autonomia, mas não conseguimos ir a todas, nem 
dar respostas que vão para além das nossas capacidades. De qualquer 
maneira, se todos fizerem o que estiver ao seu alcance, por pouco que 
seja, certamente que haverá mais pessoas a viverem a última parte da 
sua vida de uma forma condigna.

Que Deus nos ajude a estarmos sempre atentos e disponíveis 
para gestos, por pequenos que sejam, de cuidado dos outros, espe-
cialmente os mais vulneráveis.

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

PAÇO DE SOUSA

PODAS — O «Meno» fez a poda 
das videiras do nosso terreno, e o sr. 
Joaquim podou as árvores do nosso 
pomar. Depois um grupo dos nossos 
Rapazes foi juntar os paus em mon-
tes para mais tarde serem queimados 
nas nossas lareiras. Esperamos que 
neste ano a nossa vinha dê uvas de 
boa qualidade e as árvores boa fruta.

OVELHAS — Nasceu um casal 
de cordeiros de uma das nossas ove-
lhas, muito bem desenvolvidos. As 
nossas ovelhas dão-se bem cá em 
casa porque têm muito com que se 
alimentar e muito espaço na nossa 
Aldeia. Claro que vão fazendo 
alguma sujeira mas isso faz parte da 
natureza. O «Guga» está responsá-
vel por elas e por outros dos nossos 
animais. Vai dando boa conta do 
recado.

DESPORTO — Os nossos heróis 
de futsal, que estão dispensados das 
competições devido à pandemia, 
fizeram um torneio no nosso campo 
de futebol, que foi organizado pelo 

MIRANDA DO CORVO

AGROPECUÁRIA — Depois 
de mais de uma década perdida sem 
comboios - de Coimbra a Serpins, 
finalmente, está em vista outra solu-
ção de transporte — metro. Como 
a nossa Obra é proprietária de uma 
área na zona do Campinho, a nas-
cente, com vários metros que con-
finam com essa linha, tivemos de 
aparar alguns ramos de carvalhos 
que aí têm crescido. Continuaram-
-se a limpar parte dos nossos mon-
tes e carregado rapão para estrumar 
os nossos terrenos, na terra dos gri-
los e na horta. Conforme a lei, têm-
-se tirado licenças para queimadas 
de ramos das podas. Aproveitando 
algumas abertas, continuaram-se as 
podas de mais árvores fruteiras e de 

alguns arbustos: latada dos kiwis, 
onde é preciso plantar mais pés; 
fruteiras atrás da nossa escola e no 
nosso quintal da Tia Adelina; arbus-
tos em frente ao lar, junto à passa-
reira e cedros junto à Rua Casa do 
Gaiato. Nas latadas, amarraram-se 
com vimes as videiras de uvas de 
mesa. Plantaram-se mais videiras, 
que agradecemos a sacerdote muito 
amigo!

ESCOLA E ESTUDO EM 
CASA — Com a renovação dos 
estados de emergência, como a 
maioria dos alunos portugueses, 
não tem sido possível a frequência 
das aulas nas Escolas pelos Rapazes 
que frequentam desde o 1.º Ciclo 
até ao 12.º ano. Deste modo, temos 

Bruno. Fizeram três equipas que 
jogaram entre si. No final o Bruno, 
o sr. Padre Júlio e o «Eusébio» 
entregaram os prémios aos vence-
dores do torneio e ao melhor guar-
da-redes, ao melhor goleador e ao 
que fez mais assistências. Os nossos 
Rapazes nunca desistem de jogar 
futebol.

CARNAVAL — Devido ao coro-
navírus, este ano não houve Carna-
val, e na nossa Aldeia só os nossos 
«Batatinhas» se mascararam para se 
divertirem com o Carnaval. O Fajó 
é o mais novo e o mais brincalhão. 
Os mais crescidinhos mantiveram-
-se nas aulas através do computador. 

CASA DA MATA — É uma das 
casas da nossa Aldeia, que está iso-
lada. O nosso querido Pai Américo 
ia lá descansar ou fazer alguma 
reflexão sobre a nossa Obra. É uma 
casa muito bonita mas que está 
desabitada já há alguns anos. Por 
esse motivo fui com o «Guga» fazer 
uma limpeza à casa que ficou limpa 
e bem arranjada. Foi a primeira vez 
que lá entrei e gostei de conhecer.

Fausto Casimiro

feito um esforço para nos apetrechar 
nesta área, com empréstimos esco-
lares de computadores portáteis e 
pedindo outros, usados, bem como 
acessórios necessários, para assim 
podermos ter em nossa Casa — no 
Centro de Estudo — as aulas previs-
tas nos horários escolares. De facto, 
desde as 8:30h às 17:15h, em média, 
em 3 salas, por Ciclos de aprendi-
zagem, os Rapazes vão estando em 
ligação com os seus professores das 
Escolas — aulas síncronas [vídeo-
-conferência]; e depois têm de se 
fazer os trabalhos marcados, estudar 
as respectivas lições e tirar dúvidas. 
Com as condições informáticas 
básicas e o apoio de professores, 
em nossa Casa, temo-nos habituado 
a esta situação de aulas — estudo 
em casa, que devemos aproveitar 
bem, para haver sucesso escolar. 
Agradecemos as ajudas para as 
despesas neste sector; e computa-
dores portáteis, só para uso escolar 
e catequese, ainda fazem falta, pois 
alguns são fraquitos e os que foram 

emprestados pelas escolas, terão de 
ser devolvidos.

CAMPANHA DE ASSINAN-
TES D’O GAIATO — A nossa 
Campanha de assinantes- leitores 
d’O Gaiato, apesar de tudo, tem 
continuado devagarinho, mas com 
esperança em dias melhores, pois 
a infeliz pandemia Covid-19 tem 
afectado e feito sofrer muita gente. 
Conseguimos mais uma nova assi-
nante: Maria da Conceição — Torre 
de Vale de Todos [Ansião]. Às ami-
gas e aos amigos que nos enviaram 
as suas partilhas pelas assinaturas 
novas e outros donativos para as 
despesas desta Casa, o nosso sen-
tido bem-hajam e saúde! Para ins-
crição de novos assinantes e outros 
assuntos, os nossos contactos: Obra 
da Rua — Obra do Padre Américo, 
Casa do Gaiato, 3220-034 Miranda 
do Corvo; telefone — 239 532 125; 
correio electrónico — gaiatomi-
randa@gmail.com; NIB — 0035 
0468 00005577330 18.

Rapazes de Miranda
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BEIRE — Flash’s

“ELE”, hoje, falou para mim…
1. No refeitório, ao pknal-

moço… Aproxima-se o bater das 
07:30h da manhã. Já estão todos 
na mesa, de pé, prontos para arran-
car para o novo dia que desponta. 
Chego e fico também de pé, como 
eles, em silêncio. A mesa está 
posta. Na frente de cada um, a sua 
tigela cheiinha de leite a fumegar. 
Trazido por eles. Das vacas cui-
dadas por eles. Num pratinho, ao 
lado, uma boa sandes de pão com 
doce e manteiga. — Hoje, não há 
fiambre? — pergunta o Varito. 
— Não, Varito, hoje não há fiam-
bre. Nós só temos o que nos dão. 
Desta vez não veio fiambre. — Ah!, 
tá bem! Ninguém reclama. Tudo 
como bons ‘portugueses de lei’. 
Disciplinados, à espera que o chefe 
comece a oração da manhã, a que 
se segue a oração da mesa, antes 
do sentar-se para dar ao dente…

Olho a cena. Sinto-me banhado 
pelas bênçãos do silêncio deste 
novo dia que nasce. Deixo-me 
habitar por esta festa e entra a pro-

cissão: a pré-história de cada um 
destes rapazes e doentes que ainda 
podem vir à mesa; a sua meninice 
desgraçada e desagregadora; a 
vinda para uma Casa do Gaiato; daí 
para o Calvário. Vejo todo o traba-
lho de P.e Baptista e sua equipa. 
Numa dedicação de ‘bons samari-
tanos’, até chegar a esta disciplina 
de hábitos e rotinas que nos encan-
tam. Dou graças. Deus louvado!

— Vamos lá rezar, — diz o chefe. 
— Garças e louvores se dêem 
a todo o momento! — Entro na 
‘oração’. — Ao Santíssimo e Divi-
níssimo Sacramento! Da ‘oração 
comunitária’ passo à minha pró-
pria ‘oração pessoal’. Deixo-me 
ficar nela. A COM+versar1 com 
Aquele e com Aquilo que Jesus 
nos ensinou… (Mt 6, 9-13) — Pai/
Mãe, em Quem somos e vivemos, 
santificado seja o Vosso nome — 
encarnado n’estes filhos que nos 
mandas! Para cuidarmos deles, 
como Tua e nossa Mãe — Maria 
de Nazaré — cuidou de Ti, desde 

Continuação  da  página  1

O Papa Francisco, na sua primeira exortação pelo 1.º Dia Mundial dos 
Pobres, recomenda aos irmãos Bispos, aos sacerdotes e diáconos que, “por 
vocação, têm a missão de apoiar os pobres, para que neste Dia Mundial 
dos Pobres, se comprometam a instaurar uma tradição que seja um contri-
buto concreto para a evangelização do mundo contemporâneo”. E conti-
nua: “Não esqueçamos que para os discípulos de Cristo a pobreza é, antes 
de tudo, uma vocação a seguir Jesus Pobre e um caminhar atrás d’Ele e 
com Ele, o caminho que conduz à bem-aventurança do Reino dos Céus. Não 
esqueçamos que o Pai Nosso é a oração dos pobres. De facto, o pedido do 
pão exprime o abandono a Deus nas necessidades primárias da vida. Tudo 
o que Jesus nos ensinou está nesta Oração. Exprime e recolhe o grito de 
quem sofre pela precariedade da existência e a falta do necessário.”

Vossa Reverência não vive em nenhuma cave, pois não? Olhe que 
se isto lhe acontecesse teria, com certeza, com que ajudar a pobre da sua 
paróquia, e mais, adquiriria autoridade para desinstalar homens, mulheres 
e famílias a converterem-se ao Evangelho de Jesus Cristo. 

O Papa Francisco continua: “Se viverem no vosso bairro pobres que 
busquem protecção e ajuda, aproximemo-nos deles: será o momento pro-
pício para encontrar o Deus que buscamos”.

Padre Acílio

PATRIMÓNIO DOS POBRES

Mais um irmão nosso que par-
tiu. Foi o Cândido Pereira, que 
foi nosso durante muitos anos em 
Paço de Sousa no exercício das ar-
tes gráficas, onde assumiu parte do 
seu tempo com dedicação e muita 
responsabilidade a chefia do grupo 
que, com ele partilhavam a mesma 
tarefa. 

Ainda no ano de 1980, por una-
nimidade dos seus “gaiatos”, legí-
veis, aceitou a chefia da nossa Casa 
de Paço de Sousa. Tarefa que nem 
sempre é bem recebida nem enten-
dida. Homem competente e sempre 
alegre, que, pela manhã, bem cedo, 
de todos os dias, cantarolava como 
quem rezava. Como as Aves do 
Céu. Muito próprio de si nesta rota 
da sua vida. Um dos melhores que 
por aqui passou e que sempre o re-
cordam como um irmão exemplar 
em toda a sua vida. 

Anos mais tarde e já como Obrei-
ro, assume com a mesma dedica-
ção os destinos das artes gráficas, 
na Casa do Tojal – Loures. Não sa-
tisfeito com o seu rumo, este nosso 
irmão, ainda quis servir como bom 
Cristão convicto e de fé, parte da 
sua vida ao lado do pároco da Igre-
ja do Benfica. 

A CHAMADA DO NOSSO CÂNDIDO PEREIRA

Não resistiu à doença prolonga-
da e sofrida, ao lado da sua esposa 
Ana, que o vitimou, sem que a sua 
família o pudesse acompanhar pela 
última vez na despedia nesta hora 
de dor, como tantas outras se fo-
ram. A morte entra em casa como 
um ladrão. Sem se saber a hora 
nem como, nem onde, nem de que 
maneira. Pensemos!…

Quis o Senhor mandar os Seus 
Anjos a sua casa em Odivelas, dia 
01-02-2021 levá-lo para junto dos 
nossos irmãos que, no Céu, já go-
zam a paz e a Glória Deus. 

Paz à sua alma.
14-02-2021 Paço de Sousa J.S.

lias, mas sabem que contam con-
nosco para o que estiver ao nosso 
alcance.

Temos outro  irmão carenciado 
que vive com o filho deficiente, 
os seus rendimentos são escas-
sos, RSI mais a pensão de Invali-
dez  do filho e alguma sucata que 
consegue arranjar e depois vende, 
mas agora com o confinamento, 
a situação está mais complicada. 
Tem sido um bom pai, faz o que 
pode pelo filho.

Uma vez mais queremos apelar 
aos nossos amigos leitores, que 
contamos com a vossa ajuda, só 
assim conseguimos acudir aos 
nossos irmãos.

CAMPANHA TENHA O 
SEU POBRE — Serafim Neves 
50€; Arminda Coelho 300€ e 
Adelino Rocha 100€.

Em nome de todos aqueles que 
ajudamos, muito obrigado e que 
o Senhor vos abençoe e toda a 
vossa família. PROTEJAM-SE!

O nosso NIB: 0010 0000 
4417 8020 0015 8. O nosso en-
dereço: Conferência S. Francis-
co de Assis — Rua D. João IV, 
682 — 4200-299 Porto.

Casal Félix

o berço até aos pés da cruz da Tua 
‘RE+surreição’…

Penso que Pai Américo, ao 
sonhar este Calvário como ‘uma 
palavra tirada do Evangelho’ não 
quer vê-la reduzida à vulgaridade 
de ‘um Lar para Deficientes’. Cha-
mem-lhe lá o que quiserem mas, no 
meu intuir, Pai Américo quer ver o 
Calvário como uma demonstração 
viva e em permanente actualiza-
ção da sua tese de sempre: “É mais 
barato prevenir crimes que suportar 
criminosos’. Ou: é mais fácil desu-
manizar (gizando ‘projectos de 
humanização de acção social’2…) 
do que cuidar das feridas prove-
nientes da incúria dos homens. 
Olho-os um a um. Todos são, hoje, 
‘portugueses de lei’, retirados do 
purulento charco dos sem ninguém 
que os ame. Porque ninguém nasce 
só para ser aguentado por um ‘vul-
gar’ e anónimo serviço público3. 
É o que nos ensina o Paulo Sérgio 
quando, em seus dias serenos, ao 
cruzar-se com os que olha como sua 

família, avança de mão estendida a 
cumprimentar ou a dar uma esfre-
guinha nas costa e, a qualquer hora 
do dia, debita o seu ritual bom dia, 
sr. fulano, eu hoje trabalhei muito, 
mereço um chocolatito… Pois. É o 
seu jeito de gritar-nos: — Sofro da 
minha cabeça, tenho este corpo 
assim deformado, mas também 
tenho uma alma que é sempre per-
feita, um coração sensível, sedento 
de amar e sentir-me amado. Porque 
sabe que não nasceu para ser botado 
à vala comum dos sem o amor de 
ninguém… Tudo isto me faz saltar 
aquele alerta de que ‘num mundo 
com tanta falta de amor, é crime 
andar a gastá-lo em quimeras que 
nos afastam — alonjam-nos!… — 
do real de que somos alimentados’. 
Porque Deus está aí, no real, onde 
vivem os homens por Ele amados. 

2. Todo o homem é um ser 
‘significador’… Já satisfeitinhos, 
todos deixamos o refeitório. Os 
rapazes, para as suas tarefas. E 
eu, docemente moldado pelo ora 
et labora dos beneditinos, paro-
-me com P.e Telmo e P.e Alfredo a 
rezar Laudes — oração da Igreja, 
nos cinco Continentes. Já sozinho, 
cuido ainda da minha higiene men-
tal diária, com a leitura do Evange-
lho do dia. É aquela passagem de 
Mc 7, 1-13, em que ‘um grupo de 
fariseus e alguns letrados de Jeru-

salém, ao ver que alguns discípulos 
comiam sem lavar as mãos’ (…) 
questionam Jesus sobre o porquê 
deste comportamento. É que, para 
um bom fariseu e um bom letrado, 
a lei é que manda… — Nós faze-
mos o que nos mandam —, ouvi 
eu naquele tremendo 06.11.2018. 
— Não concordo, mas temos de 
obedecer…

Passo da Galileia dos saloios 
d’aquele tempo para os letrados 
da acção social, do esclarecido séc 
XXI. Não são já os ‘fariseus e letra-
dos de Jerusalém’, mas os ‘senho-
res doutores e inspectores’ do Ter-
reiro do Paço, em Lisboa. Outros 
tempos, com as mesmas  cenas. 
O realismo de uns a chocar com 
a miopia de outros. E, no meio, 
as vítimas d’os últimos, que ‘vão 
para onde os mandarem, (porque, 
segundo eles), não têm querer’… 
Como se houvesse portugueses que 
não merecessem respeito pela sua 
d’IGNI+dade. De criados à ima-
gem e semelhança de Deus…

1 — Não me canso de ‘perfurar’ os mis-
térios deste suculento com+versar, a que 
comummente se chama ‘oração’.
2 — Lembro que, para Pai Américo, toda 
a ação social ou é teológica ou não é coisa 
nenhuma…
3 — Temo ser injusto. Também nos ‘servi-
ços públicos’, às vezes, encontramos gente 
com coração de mãe.

Um admirador

Doutrina, (3 volumes), Eis como Pai Américo apre-
senta o 1.° volume: «Esta doutrina não é minha» — 
assim dizia naquele tempo o Missionário do Padre 
Eterno — «é do Pai Celeste» (…) A prova que esta 
Doutrina não é nossa, está nisto que dizemos: sem 
preparação especial, sem ir ver como outros fazem, 
temos feito e dito totalmente diferente e causado nas 
almas uma revolução sem par. É o Pai Celeste! Nós 
desafinamos. Não entramos nas harmonias do século. 
Basta dizer que nas Constituições dos Padres da Rua 
se lê: «O Padre da Rua não aceita, não persuade, nem 
sequer insinua a outros deixas de mão morta. Também 
não deve guardar valores de outros, nem aconselhar, 
nem dirimir questões entre parentes por amor das he-
ranças. Deus não nos chama por este caminho». Não 
é esta, afinal, a Doutrina de Jesus, ainda que as pala-
vras sejam nossas?»

Podem pedi-lo pelo telefone 255 752 285, 
e-mail: geral@obradarua.pt ou directamente no 
site: www. obradarua.pt  q

OS NOSSOS LIVROS

NOVOS ASSINANTES

A nossa Assinante com o n.º 7920 enviou-nos a 
seguinte missiva:

«Hoje falei com uma amiga e sugeri-lhe que 
assinasse O GAIATO, e ela aceitou.

Favor enviar o jornal para…»
Ora aqui está uma boa maneira de levar aos 

outros um bem de que se usufrui.
Porque não faz o nosso querido leitor / assi-

nante o mesmo?
Os Rapazes da Administração
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PELA CASA DO GAIATO DE SETÚBAL

“… E um de vós lhes disser: «Ide em paz, tratai de vos 
aquecer e de matar a fome», mas não lhes dais o que é 
necessário ao corpo, de que lhes aproveitará?” (Tg. 2,16).

HOJE, no dia de entrega dos nossos “escritos” para o jornal, pou- 
 cos minutos antes de me dispor a escrever umas “linhas” para 

o “Gaiato” (a partir de alguns pensamentos que pulularam na mente 
durante a semana), abordou-me um senhor “bem posto”, e decerto 
com um grande coração, e quase a lacrimejar, pedindo: “Senhor 
padre estou aqui porque eu tenho estado a ajudar umas três famílias 
e já não posso mais…”. E eu perguntei, mas que ajuda? Alimentos? 
Roupas? Pagar despesas? Quanto a este último ponto terá de espe-
rar pelo Padre Acílio, que tem a responsabilidade do “Património 
dos Pobres”. E ele diz-me: “Preciso um pouco de tudo isso para aju-
dar essas pessoas que me vieram pedir socorro”, ou seja, a “pobreza 
envergonhada”.

Nas ditas reflexões semanais, sobressaltou-me sempre esta rea-
lidade incontestável de uma pobreza que se advém significativa, e já 
está presente, que afecta todos sem excepção. Pelos efeitos colaterais 
do estado de emergência e situação pandémica não será fácil para 
muita gente escapar a uma situação paupérrima, que levará a recorrer 
a qualquer tipo de ajuda que se apresente. 

Apesar de termos de acautelar a preservação da saúde dos nossos 
rapazes (ainda não se manifestou qualquer surto de COVID-19 na 
nossa comunidade), mas também como foi sempre timbre da nossa 
Obra, e também desta Casa de Setúbal, o “acolhimento” aos pobres 
e indigentes, foi criado à entrada um “espaço” para dispensar rou-
pas, alimentos, louças e brinquedos para aqueles que vêm ao nosso 
encontro neste tempo de grande aperto e aflição. Foi precisamente 
para aí que enviei o dito “senhor” que decerto encontrou o necessário 
para as suas pretensões, pois não voltou a dirigir-se a nós. 

Queremos que esse espaço seja também um lugar de partilha. Está 
a ser orientado por pessoas amigas que, num dos casos, já organiza-
ram um conjunto designado “grupo das mães”, junto das quais outras 
mães expõem as suas necessidades e são orientadas para este serviço 
de caridade. Aqui também algumas “mães” oferecem, conforme as 
suas possibilidades, bens monetários e produtos consumíveis que ser-
virão para reposição das faltas que se vierem a fazer sentir. 

Como bem se sabe, o nosso sustento acontece pela generosidade 
dos nossos benfeitores.  Neste tempo “aflitivo” queremos poder con-
tinuar a contar com a liberalidade dos “amigos” para podermos res-
ponder a tantas solicitações e a muitas outras que se avizinham…

É precisamente nestes momentos que sentimos a absoluta actua-
lidade da visão e das propostas de Pai Américo, nas quais nos conti-
nuamos a inspirar para actuarmos como discípulos do Mestre.

Padre Fernando

SINAIS

NA Última Ceia, Jesus instituiu a Eucaristia. Na mesma Ceia, 
 Ele lavou os pés aos seus discípulos… Assim, o rito ficou 

pleno de amor aos irmãos.
Igreja — cofre dos Sacramentos? Não — abrir portas, ir e abraçar o 

programa de Jesus na Sinagoga de Nazaré: evangelizar os pobres, dar 
vista aos cegos, libertar os cativos, anunciar a graça e misericórdia de 
Deus. E pregar o Evangelho. Sair e ir… 

Jesus foi — caminhos, vales e colinas, “vamos às povoações vizi-
nhas. Tenho pena desta multidão”. As multidões ao encontro de 
Jesus!...

Vamos também nós ao encontro de Jesus — está nos nossos irmãos 
que também o amam e conhecem. Em qualquer lugar, é sempre 
maravilhoso o encontro.

Também Pai Américo deixou tudo e foi. Começou pelos pobres 
e crianças, nas ruas de Coimbra. Colónias de Férias para crianças 
pobres, em ribeiras onde se podia nadar. Depois, nas ruas do Porto 
— Barredo e Miragaia. 

Nasceu uma Casa do Gaiato, outra e outra. Depois, mais duas em 
Angola. A seguir, em Moçambique, que agora adormeceu na campa 
do nosso santo P.e José Maria — mesmo no pomar da quinta onde, 
por sua vontade, foi sepultado… Ela vai acordar — vai ressurgir.

Padre Telmo

PÃO DE VIDA

Do Venerável Padre Américo
Das primícias sacerdotais

NO início da sua vida pas- 
 toral, o Padre Américo 

não seguiu para o serviço paro-
quial, na Diocese de Coimbra, 
conforme confidenciou: Tendo 
sido designado para uma paró-
quia, o seu fundador [da Obra 
da Rua], no momento de tomar 
posse, sobrevém-lhe uma doen-
ça que o impossibilita. Ao fim 
de três anos e tendo-se por in-
capaz, pede e obtém do seu Pre-
lado licença para se dar à visita 
de Pobres [O Gaiato, n. 363, 8 
Fev. 1958]. A paróquia seria S. 
Paulo de Frades, pelo testemu-
nho de D. Manuel de Almeida 
Trindade [1918†2008 — Figu-
ras Notáveis da Igreja de Coim-
bra, Coimbra, 1991, p.149], que 
conhecemos. Foi seu aluno de 
Português e afilhado de Crisma, 
chegando a Vice-Reitor do Semi-
nário de Coimbra [1941] e Bispo 
de Aveiro [1962-1988]. Embora 
as suas dores de cabeça tenham 
continuado, depois de algum 
tempo de indefinição pastoral 
e sofrimento, o Padre Américo 
foi procurando sintonizar a sua 
vocação e missão, pela graça de 
Deus, considerando o seu caris-
ma e a obediência ao seu Bispo 
de Coimbra, conforme escreveu: 
Doente como então era, o meu 
Prelado havia-me dispensado de 
todas as obrigações, tendo eu 

tomado esta de visitar Pobres, 
por não servir para mais nada 
[Ovo de Colombo, Paço de Sou-
sa, 1954, p. 8]. 

Em Agosto de 1931, com o 
Padre Dr. Manuel Trindade Sal-
gueiro, mais tarde Arcebispo 
de Évora [1955†1965], o Pa-
dre Américo visitou o virtuoso 
[Venerável] Frei Bernardo de 
Vasconcelos — da Anunciada 
[1902†1932], monge beneditino, 
doente na Foz do Douro — Por-
to; de quem nos deu testemunho 
D. Gabriel de Sousa, Postulador 
da Causa de Beatificação. Eis o 
que o Cónego Trindade Salguei-
ro vaticinou sobre o seu caminho 
pastoral: Deixem-no determinar-
-se [O Gaiato, n. 357, 16 Nov. 
1957]. 

Com as devidas licenças es-
critas, do seu Bispo [Arq.º Cú-
ria Dioc. Coimbra], celebrou 
Missa na Capela de S. Frutuo-
so, em Casais do Campo — S. 
Martinho do Bispo [4-I-1930], 
como escreveu: Os tempos an-
daram. Deixei a vida que tinha 
e fiz-me, mercê de Deus, sacer-
dote católico. Eu sou do Papa. 
Apenas ordenado de Presbítero, 
fui enviado pelo meu Superior 
reger a capela de um sítio, pos-
ta, então, ao culto. […] Preguei 
a Igreja Católica. Gosto de ser 
mandado. De vez em quando, 
costumo ir ter com o meu Bis-
po a perguntar se vou bem. Não 

escolho o mais sábio, pode ser 
que haja outros mais sábios do 
que o meu. Não se me dá. Não 
é da minha conta. Vou àquele a 
quem devo obediência e ele, a 
mim, vigilância. O meu Bispo. 
Ande lá [O Gaiato, n. 89, 26 Ju-
lho 1947].

Entretanto, conforme outras 
licenças do seu Bispo, o Padre 
Américo também foi celebran-
do Missa em mais locais de cul-
to em Coimbra, a saber: na Igre-
ja de Santa Cruz [14-I-1930], 
no Asilo da Mendicidade [3-XI-
1930, R. da Sofia] e no Seminá-
rio Episcopal de Coimbra.

Desse tempo, encontrámos e 
transcrevemos uma interessan-
te missiva [Arq.º Cúria Dioc. 
Coimbra], com um pedido ao 
seu Bispo de Coimbra, em 21 
de Agosto de 1930, pois faz al-
guma luz sobre o seu caminho 
pastoral. Eis: Mais uma vez, in 
nomine Domine: […] não me 
prenda no Seminário, por amor 
do Sagrado Coração de Jesus 
— deixe-me ir por esse mundo 
fora./ Padre Américo […].

Depois, em 16 de Novembro 
de 1930, foi nomeado Director 
diocesano da Medalha miracu-
losa — de Nossa Senhora das 
Graças, das aparições a Santa 
Catarina Labouré [1806†1876], 
das Filhas da Caridade. em 
1830, na rue du Bac — Paris 
[P.e Aladel, C.M., trad. Conde 

BENGUELA – VINDE VER!

Viver em Angola hoje 
A pandemia da covid-19 veio agravar o nível 

de vida, já precário, que grande parte das 
famílias angolanas viviam. As carências são de 
todos os tipos, tamanhos e latitudes, servindo 
bem a base de dados para os cálculos estatísticos. 
O país atravessa uma longa fase de intermitência 
para poder estabilizar alguma qualidade de vida 
que seria o reflexo do desenvolvimento social. 
Há muito moribundo algures, na periferia desta 
Angola profunda. A dependência económica mar-
cada com o selo de uma economia sustentada em 
grande escala pela importação, fez surgir peque-
nos ricos e grandes pobres. Estes últimos da fila 
muitas vezes sofrendo a exploração dos primei-
ros. Os que se dizem grandes nesta terra são 
detentores de algum capital muitas vezes injus-
tificável do ponto de vista da transparência e dos 
bons hábitos de convivência social saudável para 
garantir a saúde mental.  

A ditadura da fome avança velozmente em 
direcção a casa das famílias mais carenciadas, 
lá onde a incerteza de um amanhecer melhor é 
a única certeza exterminadora da capacidade de 
construir uma vida diferente. E como um mal não 
vem só, a seca veio também impor-se, hasteando 
bem alto o seu rigoroso efeito e o espantoso efeito 
do aquecimento local crescente.   

Os campos de cultivo nem chegaram a fazer 
nascer novos rebentos. O que existia da semen-
teira do ano passado é insuficiente para alimentar 
este nosso povo sofredor de longa data; sem poder 
de compra para aquisição de bens e serviços para 
o sustento próprio. As sementes são carissima-
mente comercializadas, fertilizantes e combustí-
veis mantêm-se na linha da frente, liderando um 
conjunto de consequências impactantes para a 

previsão de um tempo de prosperidade onde se 
pudesse esperar o sucesso na próxima campanha 
agrícola. O pouco dinheiro que se possa ter mãos 
voa logo para a posse do comerciante. Compras e 
vendas; quem tem vende caro. Ruas dando algum 
trabalho aos pedintes: braços estendidos para 
receber qualquer coisa que o bom samaritano 
tenha para o oferecer.

Cresce assustadoramente o número de crianças 
que vivem na rua. Os espaços para o acolhimento 
estão sem vagas. Os jovens desempregados pro-
curam emprego dizem: o que dá pra fazer? E 
muitas vezes a maneira de sobrevivência é delin-
quência armada e perigosa para a convivência 
social. Mas também que convivência? Sem pão e 
esperança, não dá nada, não tem jeito.

Os preços são astronómicos, sobem, sobem até 
ao alto. Cada vez mais alto. Não param de subir, 
nem descem para o alcance do bolso da gente que 
tem poucos recursos financeiros.

As fronteiras encerradas. Nem possibilidade 
para ao menos fugir deste contexto, que penso 
dever ser a última coisa que um filho faça, aban-
donar a sua querida terra mãe. Só por necessida-
des extremas: saúde, segurança, formação.

Os nossos motores para puxar a água que rega 
os campos estão quase sempre na conserta. A fra-
gilidade das peças em substituição, a perícia do 
técnico e o descuido dos operadores, tudo isto faz 
pagar uma factura muito cara. 

A conclusão é de Pai Américo: «eu acho que 
não há pedagogia mais santa do que esta de dei-
xar que os rapazes das nossas casas ardam e ilu-
minem. a multidão dos nossos pecados cobre-se 
com a esmola dada a tempo e horas».

Padre Quim

de Samodães — A Medalha Mi-
raculosa […], Porto, 1884].

Sendo a fé activa no amor, pois 
Deus é Amor [1 Jo, 4,8], com a 
anuência do Bispo de Coimbra, 
o Padre Américo foi-se encon-
trando no ministério presbiteral 
como seu esmoler — ao serviço 
dos mais pobres, em especial em 
Coimbra, como afirmou: Sim; 
sirvo os Pobres nas cadeias, nos 
hospitais, nos tugúrios, nos ca-

minhos — e no altar [Pão dos 
Pobres, III, 1943, p.94]. Na ver-
dade, mergulhou bem fundo na 
espiritualidade cristã: A união 
das duas vidas, contemplativa 
e activa, constitui o verdadeiro 
apostolado, obra principal do 
cristianismo, diz S. Tomás: Prin-
cipalíssimum officium [Dom 
J.B. Chautard — A Alma de 
Todo o Apostolado, Lx.ª, 1939].

Padre Manuel Mendes


