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Liberdade
CONTINUA a ter enorme influência na vida de 

 todos a pandemia do vírus, espalhado por 
todos os cantos do mundo, que, como um cama-
leão, vai mudando de figura para sobreviver.

Muitas vidas não lhe têm resistido. A forma sub-
-reptícia nas quais entrou, com pezinhos de lã, furou 
as defesas ou as fragilidades de que somos dota-
dos. Muitas mais, foram mais fortes, umas ficando-
-lhe incólumes e outras feridas, em geral imunizadas.

A persistência com que este vírus tem permane-
cido activo e a sua capacidade para se renovar é 
que parece torna-lo algo fora dos equilíbrios natu-
rais. A natureza tende para o equilíbrio, mesmo que 
o faça com violência. Será, neste caso, aquilo a que 
se costuma fazer referência quando se diz que «a 
natureza vinga-se».

Embora não pareça perigoso, por essa razão 
apareceram muitos a desvalorizá-lo reduzindo-o 
a nada, os chamados negacionistas. O vírus é de 
facto muito perigoso, perigo que cresce com esta 
atitude mais que relativista e com a autoconfiança 
com que facilmente nos iludimos.

Anseia-se por voltar a viver sem este forte condi-
cionalismo da liberdade pessoal. Esta é própria do 
ser humano e, por isso, estando muito limitada, há a 
tendência para a procurar com sofreguidão e exa-
geros.

Mas, também a liberdade, está sujeita a um ponto 
de equilíbrio. Costuma-se dizer que «a minha liber-
dade termina quando começa a liberdade dos 
outros». Não que termine mas que fica restringida, 
sujeita ao ponto de equilíbrio do interesse mútuo.

Chegados a este momento civilizacional, em que 
de facto se anda fora do ponto de equilíbrio da 
liberdade social, parece que o vírus super-resistente 
nos vem chamar a atenção para a necessidade de 
recuperar esse ponto, que não é mais que a assun-
ção do respeito mútuo entre todos, de onde virá a 

DA NOSSA VIDA

PELA CASA DO GAIATO DE SETÚBAL

O Gaiato é indubitavelmente e 
por excelência o veículo de 

partilha da “vida” da Obra, com as 
suas Casas, os gaiatos, os colabora-
dores, os benfeitores e amigos, ou 
seja, toda a família.

Na rubrica relativa à Casa de 
Setúbal, neste número, ficam 
alguns apontamentos das vivências 
nestes últimos tempos…

Quaresma/Páscoa 
Como em artigo anterior se real-

çava, a dimensão espiritual é fun-
damental para o crescimento har-
monioso dos rapazes. Para além do 
enfoque litúrgico de cada domingo 
que nos ajudou na preparação do 
mistério pascal, realizou-se no 
Sábado de Ramos, em dois momen-
tos distintos, a Celebração Peniten-
cial, sob o tema “A PÁSCOA DE 
JESUS É A MINHA PÁSCOA?…
Quem é Jesus? Quem é Jesus para 
mim…?”, orientada pelo Padre 
José Maria, que foi coadjuvado no 

Sacramento da Reconciliação pelo 
Padre Belo, da comunidade Sale-
siana da paróquia, na qual estamos 
canonicamente integrados. Partici-
param todos os gaiatos que já rece-
beram a Eucaristia. Foi um tempo 
intenso e espiritualmente rico o 
dessa manhã. 

Da parte de tarde, os mais novos 
e que ainda não fizeram a pri-
meira comunhão, orientados pela 
catequista Valéria e pela Susana, 
puderam visionar um vídeo que 
os ajudou a compreender melhor o 
sentido da Páscoa, a começar pelo 
Domingo de Ramos. No final, per-
correu-se o caminho da Via-Sacra 
em volta do nosso belo jardim, 
adornado pelas laranjeiras, tânge-
ras, tangerineiras e nespereiras.

Coube a cada um a responsabili-
dade da reflexão em cada uma das 
estações, ajudados por algumas 
voluntárias que passaram esses 
dias entre nós…

A animação musical de ambas 
actividades esteve a cargo do nosso 

justiça. Pena é que, entretanto, pague o justo pelo 
pecador, o mais frágil pelo que é mais forte.

A continuar assim a vida social, não será de admi-
rar que cada vez haja mais violência, resultante da 
desfocagem do que é a liberdade, do maior distan-
ciamento do ponto de equilíbrio da liberdade entre 
todos. Neste ponto S. Paulo é claro, convidando-
-nos a tomar a liberdade para o serviço mútuo pela 
caridade, e não deixa de nos alertar para o perigo 
de não se viver em verdadeira liberdade: «Mas, se 
mutuamente vos mordeis e devorais, vede que não 
acabeis por vos destruirdes uns aos outros.» (Gal 
5,15)

O mundo em geral, debate-se hoje tanto com o 
problema do vírus como com o problema das vio-
lências geradas pelo mau uso da liberdade. A moral 
da Igreja, ontem menosprezada, é hoje uma grave 
carência no mundo, para que atravessando todos os 
estratos sociais seja fermento para uma nova vivên-
cia em sociedade.

Padre Júlio

Danilo, que com a viola nos ajuda 
imenso a interiorizar melhor e 
também a celebrar mais animada-
mente…

Bem-haja a todos que permitiram 
um dia espiritualmente tão rico…  

As comemorações do Tríduo 
Pascal foram esplendidamente par-
ticipadas por todos, com o canto 
litúrgico, o grupo dos acólitos, em 
que todos se empenharam, não 
faltando o embelezamento muito 
caprichado da nossa rica capela, 
quer no Domingo de Ramos, Quin-
ta-feira Santa e especialmente na 
Vigília Pascal.

Da escola
Tal como nas outras nossas Casas, 

a logística para poder responder 
às situações que vão surgindo, foi 
complicada e bem exigente aten-
dendo ao número de alunos. Mas 
com os portáteis disponibilizados 
pelas escolas, minimizaram-se os 
constrangimentos. Tivemos de 
realizar um investimento em novo

Continua  na  página  4

NESTE tempo pascal apetece- 
 -me trazer ao O Gaiato 

alguns reflexos verdadeiros de 
gente cristã que vive a Páscoa 
como a multidão dos que abra-
çaram a Fé, de que nos falam os 
Actos dos Apóstolos. 

Começo por uma hortense que, 
com o coração, me diz: «Primeira-
mente, desejo de boa saúde. Que a 
mão de Deus abençoe a Casa do 
Gaiato, todos os seus rapazes e 
colaboradores e os livre da pan-
demia.

O prometido é devido. No Natal 
prometi enviar uma ajuda ao Sr. 
Padre da outra Paróquia para a 
reconstrução das casas degrada-
das dos seus pobres. Junto envio 
cheque no valor de 900€, que o 
Sr. Padre Acílio fará o favor de lhe 
fazer chegar às mãos.

Este valor e não outro maior 
é para não ter de pagar impos-
tos sobre a dádiva. Noutra altura 
enviarei novo cheque para o 
mesmo efeito.»

A força do Espírito que se aba-
teu sobre a multidão dos fiéis, que 
se reuniam após a certeza da Res-
surreição do Senhor, é a mesma. 
Que encha a alma desta leitora e 
de tantas outras pelos séculos dos 
séculos. 

Ninguém chamava seu ao que 
possuía. Todos viviam a expecta-
tiva da eternidade com o sentido 
pleno, de que neste mundo, nada é 
nosso.

Ao longo dos tempos, nas gera-
ções humanas, sempre esta ver-
dade iluminou alguns homens e 
mulheres, as quais nunca se deixa-
ram corromper pela “lei perversa 
do dinheiro”.

«Sr. Fulano, — Eu — Obrigado 
pelo que escreve no Gaiato. Assim 
seja ouvido. Desejo uma Santa 
Páscoa.

Transferi para a vossa conta no 
passado dia 10, 300€.»

«São instituições como a vossa, 
nesta situação pandémica, que mais 
ajuda prestam àqueles que tanto 
precisam. Fiz uma TRF de 400€.»

«Não deixe de levantar sempre a 
sua voz em favor dos pobres. Tam-
bém não esperemos que o Estado 
faça algo por eles, porque assim 
não vai acontecer. 2000€.

Continua  na  página  4

PATRIMÓNIO
DOS POBRES

NO art 4º dos Estatutos da Obra 
 da Rua — lemos: “São 

membros da Obra da Rua os Padres 
que se dão totalmente a Deus na 
Obra. 

As Senhoras que deixaram tudo 
para se darem a ela.

Os Rapazes, ex-gaiatos, se casa-
dos, com suas esposas — que, 
estando ao serviço da Obra, fun-
dem nela as suas vidas. São os con-
tinuadores”.

Recordamos com saudade os 
nossos Padres já falecidos, que 
deram tudo — a própria vida.

Recordamos as Senhoras que 
se entregaram à Obra, numa dedi-
cação de mães, até à sua entrega 
total — a sua própria vida. Santas 
de Deus !

Na vida das nossas Casas e cons-
trução de novas Aldeias foi e é de 
suma importância o trabalho e pre-
sença dos continuadores. Claro, é 
muito importante que não se perca 
o dom da doação e entrega por 
amor à Obra. 

Que seria de mim, numa Angola 
distante e no meio de um matagal 
onde P.e Carlos me tinha dito — vai 
ser aqui a nossa Aldeia.

Foi!, mas só possível com a 
ajuda dos nossos continuadores: 
o Fernando Dias, o Júlio Silva, o 
«Neca», o Octávio e o Tavares — 
também valiosa ajuda dos, já ango-
lanos, António e Bernardo.

] ] ]

Um dia, em Malanje, recebemos 
um casal da Espanha — o tio José 
e a ti-Ana. 

No terceiro dia da sua presença, 
encontrei na salinha das senho-
ras, a ti-Ana rodeada de todos os 
batatinhas. Todos os dias, os nos-
sos mais pequeninos procuravam 
o aconchego carinhoso de ti-Ana. 
A sua presença nas suas vidas foi 
uma bênção.

Por sua vez, o tio José tomou 
conta e organizou a oficina de ser-
ralharia e armazém de materiais. 
Foi tão boa e útil a presença dos 
dois. 

“Pelo amor é que vamos”. 
Quando assim, fica caminho de 
bem e de luz. Obrigado, Ti-Ana e 
tio Zé.

Padre Telmo

SINAIS

O Serafim deixou-nos neste Tríduo Pascal. Foi um continuador da nossa 
Obra. Um obreiro, numa Obra de Rapazes, para Rapazes, pelos Rapazes.
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Pelas CASAS DO GAIATO
PAÇO DE SOUSA

ANIVERSÁRIO — Um dos nossos Rapazes completou 20 anos de 
idade, que é o Sabino. Quem estava encarregado de fazer o seu bolo era 
o Bruno e eu. Na hora de cantar os parabéns, o Manuel cortou o bolo em 
fatias, sendo distribuído por todas as mesas. Como era o aniversariante, ao 
Sabino calhou uma fatia maior.

AVES — Nos nossos galinheiros temos patos de diferentes espécies. 
Juntamente com os do Parque, tínhamos um casal de pavões que tivemos 
de mudar de galinheiro porque os patos não se reproduziam. Agora também 
temos algumas galinhas poedeiras de que iremos chocar os ovos na choca-
deira. Esperamos que a produção venha a ser boa.

HORTA — O Paulo «Mudo» mais o Mendão andaram a vedar a horta 
para proteger as plantas, das ovelhas que andam à solta. Temos lá várias 
espécies de plantas: favas, couves, batatas, pepinos, tomateiros, alface, 
melão e melancia. Outras plantas temos também na estufa, para produção 
destinada às nossas refeições. O Bruno e o Guga e outros Rapazes são os 
cultivadores da nossa horta e da estufa.

DESPORTO — Neste tempo de paragem dos campeonatos devido à 
pandemia, os nossos Rapazes têm treinado e jogado entre si. Como irão 
recomeçar em breve os campeonatos de futsal, esperamos que os Rapazes 
se preparem bem para entrarem em boa forma nos jogos. O nosso Grupo 
Desportivo continua a necessitar de apoio e de patrocínios para terem as 
condições que necessitam. A todos os nossos Amigos, muito obrigado.

TIPOGRAFIA — Os nossos mestres tipógrafos fizeram alguns tra-
balhos para fora, como livros, envelopes, blocos diversos, prospectos, etc.. 
Quem desejar poderá pedir orçamento à nossa tipografia para qualquer tra-
balho. Os nossos tipógrafos estão disponíveis para corresponder.

Fausto Casimiro

LAR DO PORTO
CONFERÊNCIA DE S. FRAN-

CISCO DE ASSIS — «Bendita a 
ideia de proporcionar aos pobres 
das nossas aldeias a casinha que os 
prenda ao torrão que as viu nascer; 
bendita a actividade dos vicentinos 
que descobrem e suavizam as dores 
do próximo, bendito todo aquele que 
é para o seu próximo um esteio.

Somos muito felizes por não termos 
as responsabilidades sociais dos que 
governam e a quem cabe o principal 
cuidado da solução destes problemas, 
mas o que não podemos é furtar-nos 
às contas d’Aquele que deixou como 
regra sem excepção: Amarás ao teu 
Próximo como a ti mesmo!» Pai 
Américo, O Barredo, 193.

BEIRE — Flash’s

Calvário em ressurreição…
1. ‘Pessoas deficientes’ fazem 

Via Sacra… Aquilo fazia-me recear. 
Mas, urgido a entrar na dança, senti 
vir ao de cima a minha velha devo-
ção ao Senhor dos Passos — sempre 
de pé atrás, mas deixando-me levar 
na procissão… Sem algumas certe-
zas, não gosto de arriscar uma opi-
nião. Sobretudo tratando-se de um 
voto contra. Lá dos meus tempos de 
‘mestre em A.T.’1, fui-me libertando 
da insensatez de disparar primeiro e 
apontar depois… Sei que isso, hoje, 
até se chama falta de inteligência 
emocional… Coisa que, em termos 
clínicos, dá pelo nome de falta de 
saúde emocional. Que, quando se 
instala em nós, acaba por minar toda 
a nossa saúde. Até a saúde física. 
Porque gera ‘cegueira emocional’ e 
logo ‘miopia mental’ — coisas que 
nos incapacitam para em+carar a 
realidade…

A Ir. Laíde, acusando já o peso dos 
anos para cuidar de si e de uma sua 

irmã de sangue, em perda acelerada 
de autonomia, veio juntar-se à nossa 
Família Calvário. Transmontana 
de gema, passou muitos anos em 
França, nas Comunidades de Jean 
Vanier2. Trouxe com ela a sua pai-
xão pelas ‘pessoas com deficiência’ 
e seus métodos de catequese junto 
delas. P.e Fernando, ainda pároco 
de aldeia, trabalhara com ela. E, a 
seu tempo, encaminhou para aqui 
as duas irmãs. A título de que ‘ainda 
iriam ser muito úteis e capazes de 
botar uma mãozinha em muitas 
áreas em que são mestras’. 

Realmente, aquelas duas irmãs 
mostram e demonstram que um Cal-
vário, com sabor a ‘palavra tirada do 
Evangelho’, ainda não está desatua-
lizado… Pai Américo tinha a visão 
dos Veneráveis: sabia ver mais 
longe do que a miopia mental das 
‘políticas sociais’. Sem Evangelho, 
sempre sem cair na ‘vulgaridade 
das obras semelhantes’… Olho as 

RELEMBRO

Partiu para o Pai o nosso 
colega e amigo Serafim. O seu 
nome completo é Serafim Ema-
nuel Cardoso Teixeira. Estava 
doente já há algum tempo e 
esteve internado no IPO, tinha 
81 anos.

Foi sempre um bom compa-
nheiro, lembro do saudar, sempre 
que me encontrava, com um «olá 
Manel!»

Reformado há anos, mas sem-
pre presente. Em tempos foi o 
“mandão” da lavoura e tracto-
rista de serviço.

Com saudade te recordamos e 
relembramos o teu «olá Manel!» 
Que o Senhor te dê o descanso 
eterno. Assim seja!

Manuel Pinto

ERNESTO — Foi através 
do nosso Américo Pereira, que 
tivemos a notícia da morte do 
Ernesto. Veio para Paço de 
Sousa em 27 de Julho de 1949 
apenas com sete anos.

O Serafim

«Ernesto, lembro-me bem 
dele, era um bom rapaz, tímido, 
nunca quis entrar nas festas nem 
em teatros pela sua timidez, mas 
jogava futebol. Foi no tempo 
que o conheci, um rapaz sério 
não arranjava problemas. Esteve 
ligado à nossa tipografia, nos 
escritórios.» — Américo Pereira.

Quando entrei para a venda do 
jornal O GAIATO, o Ernesto era 
o responsável no lar do Porto. 
Depois de sair da Casa foi traba-
lhar junto do «Ramada» e Ama-
ral da fábrica de celulose em 
Cacia (Aveiro). Nessa altura eu 
vendia o jornal na fábrica, onde 
conheci a esposa Aurora. Tenho 
saudades desses tempos, era 
bem recebido. Mais tarde foram 
morar para Setúbal.

À Família deixamos as nossas 
condolências.

Jorge Alvor

Estamos na ressurreição do Senhor 
Jesus. Estejam também os nossos 
corações ressuscitados com Ele. 
Neste tempo de pandemia as dificul-
dades são muitas, todos as sentimos, 
mas não nos podemos esquecer dos 
mais fracos e débeis, já tinham pouco 
que comer. Valeram todos aqueles de 
boa vontade que pondo em prática 
as recomendações d’Aquele que nos 
disse: «Amarás o teu próximo como 
a ti mesmo». São muitos. Mas ainda 
poucos para tanta necessidade.

São gritos e berros, é o mesmo que 
dizer. Casa aonde não há pão, todos 
ralham, ninguém tem razão. O pouco 
que entrava para o sustento, deixou 
de existir, não têm trabalho. As doen-
ças não os largam, um deles está a 
espera de ser operado ao coração.

CAMPANHA TENHA O SEU 
POBRE — Recebemos de Car-
minda Coelho, entregue no nosso 
Lar do Gaiato, quatrocentos euros. 
Anónima, de Fiães, sempre presente, 
com setenta e cinco euros. Assinante 
21826, cinquenta euros. Agradece-
mos as palavras que nos endereçou e 
nunca é pouco quando o fazemos com 
o coração.

A todos um bem-hajam pela ajuda 
que nos dão e em nome de todos aque-
les que ajudamos, muito obrigado.

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

duas senhoras, a Fatinha, o Nána, 
o Pomba, e…, e… Tudo tem que 
fazer. Até com os olhos da carne, 
se vê o que é uma obra de doentes, 
para doentes, pelos doentes.

A ‘festa’ daquela Via Sacra mostra 
e prova (à soci e à saci+edade)  que o 
voluntariado ainda tem pernas para 
andar. Com ele, se bem organizado, 
podemos re+suscitar um Calvário 
ameaçado de morte, por ignorância 
dos doutores da lei, dos escrivas, 
letrados e demais fariseus do Ter-
reiro do Paço. Dispostos a sugar os 
últimos, por quem Jesus apostou a 
vida — até à morte e morte de cruz. 
E o pior é que tudo isso se faz em 
nome da Humanização da sociedade 
portuguesa…

2. Ai como tudo seria melhor, 
se… Mesmo com poucos ensaios 
(numa casa como a nossa, o impre-
visto e o improviso vivem de mãos 

MIRANDA DO CORVO

SEMANA SANTA 2021 — Este ano a Semana Santa 
foi mais triste; e, em muitos lugares do mundo, há mui-
tas pessoas a sofrer. O Tríduo Pascal foi celebrado na 
nossa comunidade de maneira simples, no salão, sendo 
presidido pelo nosso Padre Manuel, mas ainda sem 
abertura ao exterior, devido à pandemia. Como mem-
bros da Santa Igreja, também rezámos pelos que par-
tiram, pelos doentes e por aquelas pessoas que nos são 
recomendadas. Assim, na Quinta-feira Santa, dia 1 de 
Abril, pelas 19 horas, participámos na Missa da Ceia 
do Senhor (sem lava-pés) e adoração ao Santíssimo. Na 
Sexta-feira Santa, pelas 15 horas, houve a celebração da 
Paixão do Senhor e adoração da Santa Cruz, de Jesus 
crucificado. No fim da tarde de Sábado Santo, participá-
mos na Vigília Pascal, de forma simples; e no Domingo 
de Páscoa, dia 4 de Abril, pelas 10 horas, participámos 
com muita fé e alegria na Missa do Dia de Páscoa, da 
ressurreição de Cristo. Vários Rapazes vão-se esfor-
çando por ler a Palavra de Deus; e alguns cânticos têm 
sido acompanhados ao órgão pelo Leo (a aprender com 
o Marcelino e o António). Houve amigos que nos deram 
amêndoas e ovos de chocolate. As merendas ajantaradas 
de Sábado Santo e Domingo de Páscoa, preparadas pela 
senhora Nazaré, foram muito saborosas e alegres. Saúde 
e feliz tempo pascal — de Jesus Cristo ressuscitado!

AGROPECUÁRIA — Na semana antes da Páscoa, 
continuaram-se a arranjar os jardins da nossa Casa, a 
cortar e a varrer as ervas das calçadas; depois, cortaram-
-se as ervas do campo-grande de futebol. A seguir aos 
kiwis, o sr. Emídio fez mais covas (fundas) no pomar e 
noutros sítios, onde se pôs estrume de um monte. Entre-

tanto, foi preciso comprar várias árvores de fruto num 
Viveirista, na Cruz dos Areais. Depois, em 1 de Abril, 
foram plantadas algumas árvores: uma tangerineira, no 
pomar de citrinos; uma oliveira, em frente à serralharia; 
uma oliveira, num quintal a nascente; e três castanhei-
ros, no quintal Tia Adelina. Os Rapazes da casa-mãe 
ajudaram e regaram. Nos dias 5 e 6 de Abril, no nosso 
pomar, foram plantadas e regadas mais fruteiras: quinze 
macieiras; quatro pereiras; três pessegueiros; quatro 
ameixeiras; e quatro cerejeiras. E ainda, a 7 de Abril, 
foram plantados: um pessegueiro, no pomar; e uma oli-
veira, em frente ao salão. Depois, compraram-se estacas, 
foram estacadas essas árvores novas e amarradas com 
vimes. Um terreno, na terra dos grilos, para o milho, foi 
capinado; e o terreno do pomar foi fresado. Um borrego 
doente não resistiu; uma cria e a ovelha-mãe foram pró 
redil. Tirou-se estrume dos currais dos ovinos. 

CAMPANHA DE ASSINANTES D’O GAIATO 
— Passo a passo, tem continuado a Campanha de assi-
nantes d’O Gaiato. Esperamos que seja mais divulgada, 
pelo que pedimos muito que cada leitor/a do nosso jornal 
chame outro/a amigo/a. Na quinzena anterior, consegui-
mos arranjar mais dois novos assinantes: José Simões 
— Coimbra; e Alberto Baptista — Semide. Obrigado!

Na proximidade da Páscoa, houve vários amigos e 
amigas que comunicaram connosco, desejando Santa 
Páscoa e partilhando ajudas. Retribuímos e bem-hajam!

CONTACTOS — Para a inscrição de assinantes e 
outros assuntos: morada — Obra da Rua — Obra do 
Padre Américo, Casa do Gaiato, 3220-034 MIRANDA 
DO CORVO; telefone — 239 532 125; www.obradarua.
pt; NIF — 500 788 898; NIB — 0035 0468 00005577330 
18; correio electrónico — gaiatomiranda@gmail.com

Rapazes de Miranda
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NOVOS ASSINANTES

É o Assinante 85569, por e-mail:
«Que esta pequena ajuda possa dilatar o vosso serviço aos 

mais necessitados.»
«Relativamente ao vosso jornal, começamos a recebê-lo em 

virtude de um donativo feito por um familiar. Será possível enviar o 
jornal também para um familiar meu, mas ser eu a receber o recibo 
do donativo feito?»

E assim vai navegando o nosso Jornal de familiar para familiar, 
com entusiasmo.

Porque não faz o nosso querido leitor / assinante o mesmo?
Os Rapazes da Administração

“Deus amou tanto o mundo que 
entregou o seu Filho Unigénito, 
para que todo o homem que acre-
dita nele não pereça, mas tenha a 
vida eterna.” (Jo 3, 16) — Quando 
me deparo com esta passagem que é 
o Evangelho do dia em que estou a 
escrever esta crónica vem-me à ideia 
todas aquelas vezes em que passo 
por Deus neste mundo e não O vejo.

É fácil vê-lo naquelas situações 
em que Ele encarna de forma bem 
explícita nos que são pobres e essa 
pobreza é visível.

Quanto a isto, nunca me poderei 
esquecer de muitas das minhas tar-
des de Domingo quando era criança 
e o meu pai me levava com ele para 
a sua ocupação favorita nesses dias 
que era visitar nas suas casas as pes-
soas acompanhadas pela nossa Con-
ferência Vicentina. Era um tempo 
em que a pobreza, principalmente a 
de natureza material, era mais visí-
vel do que nos dias de hoje. Havia 
mesmo um lugar da freguesia por 
onde o meu pai costumava começar 
essa ronda onde essa pobreza existia 
quase casa sim, casa não. As gera-
ções seguintes conseguiram ultra-
passar essa situação e hoje já não é 
assim, mas isso não quer dizer que a 
pobreza na forma material e noutras 
tenha desaparecido.

Também é fácil vermos Deus 
por aí, por exemplo, na criança que 
nos interpela na rua para nos ven-
der uma boneca dizendo que é para 
comer. Se for mentira e não for para 
comer, é pobreza na mesma.

Deus também está bem visível por 
aí, por exemplo, no senhor de idade, 
com roupas pobres, mas sempre 
muito asseado, que passava parte do 
seu dia sentado na rua a vender uns 
lenços, em silêncio, sempre com um 
sorriso que não disfarçava muito 
sofrimento. Este não nos enganava, 
de certeza, porque vivia num quarto 
pobre, de uma casa pobre, numa 
zona pobre.

O problema são todas as outras 
vezes em que Deus anda por aí e não 

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA

O conseguimos ver, ou acabamos 
por O ver em situações inesperadas 
e em relação às quais muito pouco, 
ou nada podemos fazer. Nunca mais 
me esqueço daquele professor de 
inteligência claramente superior 
que um dia visitei em sua casa para 
ficar a saber, com muito pesar, que 
vivia viciado em drogas depois de 
situações trágicas que tinham ocor-
rido na sua vida.

Numa Conferência Vicentina, 
mesmo que não haja dinheiro ou 
outros bens para distribuir, mesmo 
que os Vicentinos, por causa da pan-
demia, ou por outros motivos, não 
possam reunir presencialmente, há 
sempre que fazer. O que há sempre 
para fazer é procurar ir reconhe-
cendo as formas em que Deus anda 
por aí encarnado nas pessoas mais 
vulneráveis que podemos ajudar de 
alguma maneira, seja na nossa paró-
quia, seja fora dela.

Não quero terminar esta crónica 
sem repetir aqui a referência que 
já fiz numa crónica anterior a algu-
mas pessoas que são um exemplo 
vivo deste ideal vicentino. Estou a 
referir-me aos dirigentes da nossa 
Sociedade de S. Vicente de Paulo 
dos quais vou falar a seguir, trans-
crevendo o que aqui escrevi depois 
das eleições para a presidência do 
Conselho Central do Porto da SSVP.

A referência justifica-se porque, 
devido à pandemia, só agora vai ser 
possível realizar a assembleia que 
irá efectivar a passagem de teste-
munho.

Assim, retomando o que aqui 
já escrevi em Dezembro passado, 
quero, em nome da minha Con-
ferência e em meu nome pessoal, 
expressar as nossas saudações, o 
nosso agradecimento e a nossa 
admiração ao Sr. Presidente ces-
sante do Conselho Central do Porto 
da SSVP, Manuel Fernando Carvas 
Guedes, e à Sra. Presidente eleita, 
Lisete Martins Oliveira.

O Sr. Carvas Guedes é um caso de 
vida exemplar dedicada ao cuidado 

do próximo que mais precisa. Desde 
muito novo tem-no feito através da 
sua dedicação, de alma e coração, 
ao trabalho nas Conferências Vicen-
tinas. Se, hoje em dia, o Conselho 
Central do Porto é o que mais se 
destaca a nível nacional em termos 
de número e de actividades das suas 
conferências, não é por acaso. Esta 
situação deve muito a essa dedica-
ção, de alma e coração, contínua e 
de longa data, do Sr. Carvas Guedes 
ao desenvolvimento do movimento 
vicentino na nossa diocese. Se ainda 
não se atingiu a meta que ele propôs 
de uma conferência por cada paró-
quia, não é por culpa dele, mas sim 
de nós e doutros vicentinos naquilo 
em que não temos estado à altura do 
seu exemplo, dos seus desafios e do 
apoio sempre amigo que dele temos 
recebido sempre.

Uma grande obra precisa de gran-
des líderes, mas, com certeza, estes 
não constroem sozinhos. Por isso, 
esta também é uma oportunidade 
para prestarmos a nossa homena-
gem e expressarmos a nossa admira-
ção por aquele grupo de Vicentinos 
que, também, de alma e coração, de 
forma contínua e desde há muito, 
têm constituído a equipa em quem 
o Sr. Carvas Guedes mais vezes e 
mais directamente se tem apoiado 
no desenvolvimento das actividades 
do Conselho Central do Porto da 
Sociedade de S. Vicente de Paulo.

A presidente eleita, depois dou-
tras responsabilidades que teve na 
Sociedade de S. Vicente, nos últi-
mos anos tem exercido funções 
na Mesa do Conselho Central. Tal 
como o Sr. Carvas Guedes, tam-
bém é pessoa que, apesar dos seus 
muitos afazeres profissionais, tem 
conseguido tempo para se dedicar 
ao próximo em funções de grande 
responsabilidade no movimento 
vicentino. Por isso, também para 
ela a expressão da nossa homena-
gem, da nossa admiração e do nosso 
dever de colaboração.

Que Deus os recompense por 
tanto Bem que têm feito e que os 
ajude nas importantes tarefas que 
têm no nosso movimento vicentino!

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
NIB:  004513424003543534043 (só 
para donativos para a Conferência 
e não para a Casa do Gaiato).

Américo Mendes

dadas…), chegou a Sexta-Feira 
Santa e tudo estava pronto para uma 
representação dramática dos 15 
passos da Via Sacra. A ‘fazer memó-
ria’ do que terá sido aquele mar de 
tormentos a que submeteram Jesus. 
Só porque não sabia ‘dizer ámen’ a 
letrados e fariseus quando, servin-
do-se do seu ‘poder legal’, come-
tiam ilegalidades que oprimem os 
indefesos — irmãos Seus, filhos do 
mesmo Pai / Abba, de Quem Se sen-
tia ‘filho muito amado’ (Mc 1,11).

Não sei do que é que estas ‘pes-
soas com deficiência’ entenderam 
ou não entenderam da teologia da 
Semana Santa. Sei é que a novidade 
d’aquele dia, com aquele movi-
mento todo, os ensaios de cânticos e 
encenações, a policromia das cores 
das vestimentas, a novidade dos 
adereços (capacetes, chicotes, espa-
das, …), a participação de todos, a 
presidência de P.e Alfredo, em para-
mentos de cerimónia, tudo falava 

de outra coisa. Um mistério que os 
descansa, os serena, os pacifica, os 
enleva. E de que falam como de foi 
muuuuuuito lindo, foi maravilhoso, 
foi espetacular. E sempre com a 
pergunta de quando é que vamos a 
fazer mais ?!…

3. É tempo de SER esperança… 
Se fôssemos caindo na conta do 
quão diferentes são as ‘coisas reve-
ladas pelo Pai que está nos Céus’ 
e as ‘coisas reveladas pela carne e 
pelo sangue’ (Lc 9, 18-24), depressa 
nos curaríamos da cegueira das nos-
sas emoções — geradoras de graves 
e entorpecentes ‘miopias mentais’. 
Com dificuldades crescentes de ver 
para além do próprio umbigo… Pai 
Américo e P.e Baptista vieram para 
aqui ‘impelidos’ pelo mesmo espí-
rito. Que não foi, com certeza, o 
‘da carne e do sangue’. Porque esse 
gosta (precisa!…) de ‘mostrar obra’, 
mostrar que merecem os votos da 

nossa confiança (…). Por isso há 
que publicar estatísticas — quan-
tos ‘lares ilegais’ foram encerrados, 
quantos doentes ‘foram realojados’, 
para que todo o mundo aprove e 
bata palmas. Mesmo sem saber 
bem o que se passa… (Não se diz é 
quanto é que isso custou nem qual a 
solução que lhe deram…). Não. Pai 
Américo e P.e Baptista não foram 
por aí. Por isso chegaram tão longe. 
E nós não podemos parar. E, como 
Pedro, diante dos governantes, ‘não 
podemos não falar’ (At 4,20).

1 — Só para lembrar: A.T. é uma sigla usada 
em Análise Transacional, para designar 
esse precioso modelo de psicologia criado 
por Eric Berne (1910-1970). Para aprendiza-
gem do controlo dos nossos comportamen-
tos desajustados, fonte de muitos dos nossos 
estar-de-mal com a vida… Porque se anda 
de-mal consigo próprio…
2 — Jean Vanier, foi um canadiano filósofo, 
teólogo e grande humanitário, amigo de P.e 
Baptista, nesta aventura do Calvário.

Um admirador

Do Venerável Padre Américo
Da Obra da Rua

NO início do ano de 1949, com 61 anos, o Padre Américo deu à luz a 
 sua vontade testamentária — O Meu Testamento, concluindo as-

sim: Propositadamente guardei para hoje e para este lugar a reprodução 
do retábulo da nossa Capela. Ele é o índice. Se quiseres saber. Se quiseres 
procurar. Se quiseres penetrar no segredo da obra, vai ao índice. Segredo 
divino! Quanto a mim, prostrado diante dos vinte mil leitores do jornal, 
dou-me e confesso-me por um pecador. De notar que o Padre Américo 
deixou um aviso muito importante aos vindouros, no final de O Meu Tes-
tamento, afirmando: Porém, jamais a multiplicação [de Casas, na Obra 
da Rua] venha nunca a prejudicar a sua Unidade [O Gaiato, n. 127, 8 
Jan. 1949; e op.º]. Em 1950, esse documento, com ligeiras alterações, foi 
editado com o título Do Fundamento da Obra da Rua e do Teor dos seus 
Obreiros, em que sublinhou: O padrão da Obra é a família, vida familiar. 
Eis a escola natural da sólida formação do homem. Tudo quanto seja 
regresso a Nazaré, é progresso social cristão [p. 5]. 

Relativamente ao enquadramento canónico dos Padres da Obra da 
Rua na Igreja Católica, o Padre Américo foi bem claro: Em boa hora se 
fugiu à ideia, desde o começo, de fundar uma congregação religiosa de 
padres para a Obra da Rua; e desta sorte é ela, a Obra da Rua, uma obra 
social da Igreja, aonde os nossos Bispos estão em sua casa [O Gaiato, n. 
178, 23 Dez. 1950].

 Sobre o itinerário de Caridade que foi percorrendo, o Padre Américo 
confessou assim: Não escolhi nem recebi jamais preparação para a vida 
que hoje tenho; isto foi uma rasteira… divina [O Gaiato, n. 204, 22 Dez. 
1951].

Mais de uma década depois dos primórdios da Obra da Rua, com 
vários passos institucionais marcantes, manifestava-se seguramente uma 
realidade profética e acreditada, pela sua acção eclesial de ajuda e promo-
ção dos Pobres, para a qual foi recebendo muitos incentivos e partilhas 
do povo para as suas necessidades, em especial através do seu jornal O 
Gaiato. Eis um equívoco, que denunciou: A Obra da Rua nasceu há doze 
anos e teve por padrinho um estatuto dado pelo governador civil de Coim-
bra. Um outro estatuto, pelo governador civil do Porto. E o último, foi na 
Arcada, por um Magistrado da Nação. Tinha evidentemente de me munir 
deles, para ter voz nos Ministérios. Não me deixariam, tão pouco eu po-
deria, só por mim, fazer a demonstração do Incrível, sem primeiro me 
acreditar. […] Doze anos andaram. As provas estão feitas. A Obra acre-
ditou-se. O Incrível aparece em beleza estonteadora. É tempo de desfazer 
o equívoco: Nós não somos uma Obra de Assistência. […] Nós somos a 
porta aberta ao indigente de qualquer terra, cor, idade, credo [O Gaiato, 
n. 215, 24 Maio 1952]. 

Depois de uma resenha histórica sobre as várias Casas e Lares que 
formavam a Obra da Rua, em 1952, o Padre Américo escreveu: Assim 
como os edifícios, também os alicerces da nossa vida oferecem muita se-
gurança. Aqui particularmente, Cristo Jesus é a pedra angular. Que nin-
guém edifique de outra maneira. Nós procuramos seguir em tudo e por 
tudo a vida do Senhor, tal qual no-lo deixaram os Evangelistas. Eu qui-
sera que a vida do Senhor fosse contada às crianças, inculcada aos ho-
mens e vivida por cada um. Não acho nada mais simples, nem mais suave, 
nem mais verdadeiro. A maravilha da nossa Obra nasce justamente aqui. 
[…] A nossa vida religiosa consta dos dez Mandamentos da Lei de Deus. 
Existem capelas nas nossas casas do campo, para a oração em comum, 
todas construídas de raiz e formosas. A Missa ao domingo é obrigatória.

Continua  na  página  4

PÃO DE VIDA

PENSAMENTO

Se há na nossa terra quem se espante do que esta Obra da Rua 
tem operado nas almas, ninguém mais do que eu. Há muita coisa 
que eu não revelo; muitas cartas que eu destruo com medo dos 
mortais. O cisco das montureiras, visto através da luz que O Gaiato 
tem feito, mostra a beleza as gotas de orvalho, atravessadas pelos 
raios do sol. Não é poesia. Não são frases feitas. É maneira de 
assoprar cinzas para irromper a chama.

PAI AMÉRICO, O Gaiato, n.° 68, 5-10-1946, p 4.
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PÃO DE VIDA

Veio a chuva
QUANDO já estávamos convencidos de que não 

 haveria de chover neste ano, eis que as “tornei- 
 ras” foram abertas, e choveu até de mais em dias 
consecutivos. A erva do campo nasceu das sementes 
que por lá estavam esquecidas e enterradas pela secura 
da terra batida. E agora verde e em flores sorriem para 
a luz do sol. A mãe natureza fica bonita quando sabe 
alternar, ora sol ora chuva, é nesta hora que se faz a 
beleza do arco-íris no firmamento. Houve quedas de 
árvores, as espinheiras, como sempre, foram as víti-
mas da velocidade furiosa dos ventos e da corrente 
temível das enxurradas. Foi um verdadeiro teste para 
as obras que terminaram recentemente. O nosso muro 
resistiu. O curral dos cabritos ficou inundado e o «Chi-
quinho» teve de calçar as botas para chegar lá e dar a 
palha de milho. As vacas e os cavalos saltam de con-
tentes entre lamaçal e as poças de água. O «Venâncio» 
viu-se em grande aflição para poder tirar o tractor do 
campo onde tinha ficado preso no lodo. Só ao cabo de 
dois dias com a ajuda dos outros tractores e de mais 
homens é que se conseguiu trazê-lo para a garagem, 
mas já avariado da embraiagem. O técnico já foi con-
sultado e está já a preparar viagem de Luanda para 
Benguela. O tractor ainda está no prazo de garantia 
dada pelo fornecedor. Esperamos que fique bom para 
preparar os terrenos para as sementeiras no tempo do 
cacimbo. O milho tem-nos servido de grande utilidade 
neste tempo de fome provocado pela subida escanda-
losa dos preços dos alimentos no mercado. Até a cesta 
básica não tem escapado da brutalidade e da pancada-
ria das especulações daqueles bolsos muito profundos 
das calças de algumas pessoas insaciáveis do ponto de 
vista da acumulação de riquezas.

A chuva é obra da natureza. Nada há a fazer quando 
cai copiosamente. A ela está reservada a especial tarefa 
de fazer sorrir a natureza e de a revestir com trajas 
novos. Elegantes. Nem o rei Salomão em todo tempo 
da sua prosperidade se vestiu tão lindamente. Também 
é verdade que as chuvas trouxeram algumas surpresas 
que vão exigir despesas altas. Dois motores eléctricos 
ficaram avariados por descuido do operador que não 
os deixou secar pelo facto de terem estado inunda-
dos. O motor número cinco já lá está há mais de três 
meses o técnico diz não haver material assessório para 
o compor. Assim é a vida num País onde tudo falta!, e 
só tomamos consciência disto quando temos necessi-
dade de aquisição de algum bem ou serviço. E quando 
aparece o que procuras, na mesma ele foge da gente 
porque o bolso do cliente não suporta os preços. O 
dinheiro é fugaz. Pode ser comparado a um criminoso 
em fuga. Um fugitivo da justiça. Ele nunca se deixa 
aprisionar. Foge das mãos. Foge dos bolsos. Desapa-
rece da carteira e vai de mão em mão até desaparecer. 
Engana-se redondamente o homem que coloca a sua 
esperança em acumular dinheiro. Ele sempre foge. É 
mais feliz quem partilha com os seus irmãos o que é 
propriedade sua. As primeiras comunidades apresen-
tam a harmonia possível de ser implementada também 
hoje nas nossas comunidades. É prudente aprender o 
que existe de bom no modo de vida dos outros para 
que possamos também deixar para as gerações vin-
douras um legado memorável da construção de uma 
sociedade mais fraterna.

A conclusão é de Pai Américo «Tenho aprendido 
coisas que dantes ignorava. A nossa Obra é escola mais 
dos que pretendem ensinar do que verdadeiramente 
dos que estão para ser ensinados. Se o rapaz tem tanto 
amor àquele eu, que o não dá, nem troca, nem quer 
que ele se misture ou confunda, que vamos nós fazer? 
Orientar. […] Ora nós aqui em Casa pretendemos que 
aquele que diz ‘sou eu’, seja na verdade ele. Ele total-
mente, sim, mas humilde. Humildade.»

Padre Quim

BENGUELA – VINDE VER!

MALANJE

HÁ dez anos, foi-nos apresentado por uma das 
 nossas lavadeiras… sapateiro de profissão. 

Quando tio Bártolo aqui esteve, disse-nos que era 
necessário alguém para tratar do calçado dos nossos 
rapazes e decidimos contratar o tio Miguel. Depois de 
vários anos, percebemos que já não necessitávamos 
realmente dos seus serviços e explicamos-lhe que não 
poderia continuar a trabalhar connosco. O tio Miguel 
explicou-me que tinha 60 anos, que vivia sozinho, que 
eu não devia despedi-lo e que poderia ser colocado nou-
tra área de trabalho. Foi assim que decidimos passá-lo 
para a agricultura. Aos 65 anos aposentou-se e a Casa 
do Gaiato passou a dar-lhe uma pequena tença, já que 
o Estado só dá reforma a quem contribuir com 35 anos 
para a Previdência Social. Além disso, como a muitos 
trabalhadores, deixamos-lhe um pedaço de terra para 
cultivar mandioca e outros produtos básicos para a sua 
alimentação. Muitas vezes encontrei-o na estrada vindo 
a pé da cidade que fica a cerca de dez quilómetros de 
distância, e dava-lhe boleia no nosso carro. Sempre me 
disse que não tinha dinheiro para o transporte e aprovei-
tava o da Casa do Gaiato sempre que podia.

Há várias semanas encontrei-o à porta da nossa 
secretaria com uma receita de medicamentos, porque 
queria pedir ajuda para os comprar. Depois de falar 

um pouco com ele, fui ao meu quarto e dei-lhe alguns 
valores para aviar a receita. Ele fica agradecido e com 
aquele olhar de simplicidade que muitos anciãos destas 
terras ainda possuem, nos despedimos. Outro dia, uma 
das nossas trabalhadoras, disse-me que encontraram o 
tio Miguel morto, junto a uma árvore, a caminho da 
cidade. Segundo me relataram, naquela tarde caiu uma 
grande chuva e o tio Miguel regressou à cidade, no 
meio da tormenta, a pé, como já estava debilitado pela 
doença, sentou-se junto à árvore para esperar a Irmã 
morte. Esta morte recorda-nos quantas pessoas enve-
lhecem e depois de uma vida passada a trabalhar para o 
bem da sociedade, esta não tem como oferecer-lhe uma 
pequena ajuda para o seu sustento. Quantas e quan-
tas pessoas idosas vemos indo aos campos colher um 
pouco de alimento, para comer somente naquele dia.

Terminou o segundo trimestre lectivo e aguardamos 
os resultados dos rapazes — o primeiro trimestre foi 
um desastre.

Começamos a Páscoa recebendo os alevinos dos pri-
meiros sete tanques de tilápia. Agora temos de criá-los, 
protegê-los, para um dia podermos comer uma parte e 
comercializar a outra. Outras áreas produtivas, como 
carpintaria e serralharia, estão praticamente paradas. 
É uma situação generalizada em Angola e acarreta 
um aumento de roubos e agressões. No nosso caso, já 
nos roubaram as chapas do telhado de um armazém e 
vários animais.

Padre Rafael

Continuação  da  página  3

Guardam-se os dias santos. Fes-
tejam-se solenemente os dias tra-
dicionais dos Mistérios de Jesus. 
Promovem-se Retiros. Assinalam-
-se as primeiras sextas-feiras do 
mês. […] O trabalho é a nossa fon-
te de riqueza e de alegria. [A Porta 
Aberta, 1952, p.15-17]. Isto mes-
mo tinha já vincado, em termos pe-
dagógicos: Salvo melhor opinião, 
afigura-se-me que toda a obra de 
assistência à mocidade indigente, 
deve incutir, no ânimo dos jovens, 
amor ao trabalho, e ensiná-los a 
trabalhar. Sendo certo que o tra-
balho é o remédio eficaz contra a 
miséria [Obra da Rua, Coimbra, 
1942, p. 47].

Continuação  da  página  1

contrato de internet, com mais “megas”, para fazer face ao crescimento 
do fluxo de informação, pois tínhamos todos os alunos em simultâneo em 
trabalho online.

Por isso, foi com grande satisfação e alegria, que vimos este esforço 
bem recompensado, pelo trabalho realizado pelos alunos, havendo uma 
generalidade de resultados positivos, com todos eles a evoluir indiscuti-
velmente. Estão de parabéns todos os nossos rapazes e quem os acompa-
nhou neste 2º período, com ensino à distância…

Atividades lúdicas
Com o confinamento imposto pela pandemia em que nos encontra-

mos, e o “enclausuramento” a que estivemos votados, foi extremamente 
difícil dinamizar “o pessoal” na concentração necessária ao aproveita-
mento escolar, no ensino online, com as ditas aulas síncronas e assíncro-
nas. Apesar de todas as restrições, mas como estávamos confinados na 
mesma comunidade, realizamos um memorável passeio “turi-ciclista”, em 
domingo solarengo, terminando num belo e farto lanche “campestre”.

Houve também sessões de cinema adequadas a cada faixa etária, com 
bilhete de entrada e tudo o mais (pipocas e sumo), proporcionadas por 
uma família amiga e participante activa na Casa, a Sara com os dois filhos 
e marido.

No domingo de Pascoela, dirigido aos mais novos, mas aberto a 
todos, em lugar próximo à nossa Casa, fizemos um jogo de “caça ao ovo” 
da Páscoa. Foi entusiasmante para os miúdos e graúdos, tentando ver 
quem apanhava mais e tinha maior quantidade de pontos…o vencedor foi 
o Amad…

“Obrigações”/actividades agrícolas
Como elemento do processo pedagógico/educativo da Obra da Rua, 

também o trabalho, simples e adequado a cada idade, foi sendo realizado. 
Tal permite sentirem e reconhecerem que a sua dedicação nesse âmbito 
lhes traz conhecimento e hábitos de trabalho, podendo saborear os pro-
dutos resultantes do seu empenhamento. Alguns apanharam, por várias 
vezes, as laranjas, que serviram para o sumo tão saboroso que se bebe às 
refeições. Aquelas não utilizáveis para esse efeito, serviram para dar uma 
“guloseima” às vaquinhas que depois nos “oferecem” o rico e delicioso 
leitinho dos pequenos-almoços.

Os mais velhos, maiores de idade, ajudaram de uma forma bem solí-
cita na sementeira do feijão, das favas, das ervilhas, no transplante das 
couves, na plantação de cebola e das batatas. E como têm estado sem 
horário escolar, já “sacharam” todos esses produtos da horta, eliminando 
as ervas daninhas, de forma a obtermos o melhor e saboroso produto…

Padre Fernando

PELA CASA DO GAIATO DE SETÚBAL

Depois da II Guerra Mundial, das 
suas muitas visitas e ajudas aos po-
bres em sítios de miséria em Portu-
gal, é retrato emblemático o seu li-
vro O Barredo: Lugar de mártires, 
de heróis, de santos [Paço de Sou-
sa, 1952]. Considerando as graves 
carências habitacionais, lançou 
uma obra paroquial, inédita — Pa-
trimónio dos Pobres, com Regula-
mento e Instruções [1952], sob o 
lema Cada freguesia cuide dos seus 
pobres, tendo-se construído milha-
res de moradias para indigentes, 
que foi historiada no seu livro Ovo 
de Colombo [1954], em que deu 
conta de um encontro marcante: 
Já lá vão anos e anos e ainda hoje 
guardo no peito a minha primeira 
visita a um tugúrio, em Coimbra. 
Era a senhora Amélia, que tinha 
engomado gerações de estudantes 
e agora, cega e velhinha, cuidava 

de três netos de uma filha infeliz, 
cada um de cada homem e todos 
eles sem pai! [p. 5]. O rastilho pró-
ximo veio da acção vicentina: Pois 
o Júlio Mendes, que foi o fundador 
e é o presidente da Conferência 
do Santíssimo Nome de Jesus, da 
Casa do Gaiato de Paço de Sousa, 
tinha por costume falar-me com 
dor da corte aonde o seu pobre ha-
bitava [p. 20]. Depois, enveredou 
pelo apoio à Autoconstrução, com 
pequenos auxílios, em ligação com 
os Párocos e as Conferências de S. 
Vicente de Paulo.

Em 13 de Maio de 1952, no San-
tuário de Nossa Senhora de Fáti-
ma, na Cova da Iria, a partir da pa-
rábola do Bom Samaritano, sobre a 
necessidade urgente de casas para 
pobres, pregou verdades eternas 
[com gravação áudio]: A primeira 
presença que afirmamos e acredi-

tamos é o Santíssimo Sacramento 
da Eucaristia! Escondido sim, mas 
vivo! E a segunda presença que 
nós afirmamos e acreditamos é 

no Pobre abandonado. Escondido 
sim, mas vivo! [O Gaiato, n.334, 
22 Dez. 1956]. 

Padre Manuel Mendes

PATRIMÓNIO DOS POBRES

Continuação  da  página  1

Para percebermos as dificulda-
des e aflições dos outros, temos 
nós, primeiro, de termos sentido 
na pele na nossa vida, de contrá-
rio, nunca percebemos o que cada 
um sente, necessita e, quão grati-
ficante, quando conseguimos supe-
rar as dificuldades.»

«Peço desculpa de andar tão 
arredia. Lembro-me muito da sua 
força e tenacidade para me dar 
alento.» 500€.

«Junto envio um pequeno dona-
tivo de 500€. É nossa intenção que 
este se dirija a ajudar os pobres 
dos mais pobres.»

Freixedo, «Juntamente envio um 
cheque na importância de 1500€ 
para ajudar a minorar, na medida 
do possível, tantos que recorrem 
ao Património dos Pobres, como 
única solução para melhorarem a 
sua triste vida.»

«Vimos regularizar a nossa assi-
natura do jornal O Gaiato e, como 
habitualmente, queira utilizar o 
excedente para o Património dos 
Pobres.» 300€. 

Da Quarteira, «Meu Bom Amigo, 
uma migalha para as vossas neces-
sidades.» 200€.

Da Ponte de Vagos, com um 
abraço muitas vezes repetido ao 
enviar a sua dádiva, uma palavra 

de conforto: «Com os tribunais, 
livrar sempre deles porque não 
resolve a injustiça a direito.»

Ovar, «Estou a cumprir a pro-
messa de lhe enviar o cheque para 
o Património.» 2000€.

Porto, é uma Amiga que muito 
me tem ajudado. «Eu não tenho 
passado bem, pois apareceu-me 
uma hérnia lombar e caminho com 
muita dificuldade e com dores.» 
2000€.

Coimbra, várias vezes as Marias, 
Madalena e Amélia: «Vimos juntar 
350€ destinados às necessidades 
mais prementes do Património dos 
Pobres.»

Arraiolos, «Com muita amizade 
e carinho, envio estas mantinhas, 
para aquecer os que têm frio.»

De Mangualde, a Fernanda parti-
lha quanto pode muitas vezes, sem-
pre com o coração cheio de carinho 
e dor pelos pobres.

Trata-me como Bom Amigo e 
fulano e manda-me um abraço com 
2.500€, de cada vez.

A multidão é longa, impossível 
de pôr no jornal. Nela aparecem 
antigos gaiatos e sacerdotes feridos 
pela pobreza, evidenciando como 
nos primeiros tempos a Fé na Res-
surreição e a atitude coerente de 
quem acredita e procura os bens do 
ALTO.

Padre Acílio


