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Vida
NESTE momento os nossos mais novos são dois. Enquanto tínhamos  

 só um, tudo era pacífico. Depois, veio o segundo e alguma tur-
bulência começou a existir. A necessidade de intervir foi aumentando 
e, parece-me, atingimos agora uma fase de acalmia.

Em qualquer família é normalíssimo existirem picardias entre os 
irmãos mais novos. Já no meu tempo era assim…

Estes comportamentos exigem dos pais uma dose boa de paciên-
cia num substrato amoroso. Mas, como normalmente têm ambos uma 
vida de trabalho à maneira do nosso tempo, ficam sem essas condi-
ções básicas para educar mais que um filho. Então optam por não os 
ter ou delegarem em outrem, em parte, essa missão.

É mais que evidente a carência de crianças neste nosso país. Pelas 
razões antes ditas e por outras, não se vê que esta situação venha a ser 
invertida no longo prazo. Essas outras razões, têm fundamentalmente 
a ver com uma mentalidade descrente nos outros (as), tantas vezes 
fundamentada. Assim, chegada a hora natural de constituir família e 
de ter filhos, tal não acontece, estabelecendo, muitas vezes, relações 
efémeras onde não cabem os filhos. Outras razões justificam esta situa-
ção, mas fico-me por aqui.

Passou-se assim, em poucas décadas, do 80 para o 8, sem que 
ninguém se considerasse, nos nascidos em famílias grandes, a mais na 
vida. Antes pelo contrário, o apelo à vida é forte em todos, ainda que 
grandes carências possam ter experimentado.

Também em nossas Casas em território Luso, se deu esse grande 
decréscimo no número de Rapazes que compõem as nossas comuni-
dades. Muito gostaríamos que não fosse assim, mas não está na nossa 
mão alterar esta situação.

Ao invés, nas nossas comunidades africanas, racionalmente con-
jecturando, são sempre mais que o razoável os que as constituem. 
Outras mentalidades e outros ambientes estão na base desta situação.

Seguindo outros critérios, diferentes dos que as estatísticas usam 
para qualificar uma sociedade mais feliz, diria, por experiência, que 
o gosto em viver encontra-se mais num ambiente mais populoso ainda 
que mais pobre, do que num ambiente escasso de pessoas ainda que 
mais rico. De facto, a verdadeira alegria não se encontra no possuir 
muitas coisas mas, antes de tudo, na paz e confiança partilhadas com 
os outros.

Voltando aos nossos mais pequenos, a alegria que desfrutam a 
maior parte do tempo, não tem a ver com as coisas materiais que pos-
suam, embora também precisem delas, mas da comunicação entres 
eles de experiências da vida e objectivos, que interessam a ambos. Há 
mais alegria e gosto pela vida quando esta se pode comunicar com 
um igual.

Padre Júlio

DA NOSSA VIDA

MALANJE

A semana passada preci-
samos fazer compras no 

Mercado e reparei num grupo 
de crianças que saía dos montes 
de lixo com uma saca. Coloca-
ram-se à sombra duma garota 
e começaram a retirar restos de 
bananas, abacate…, e, depois, a 
escolher os melhores, para co-
mer. Logo outro pequeno grupo 
se aproximou, para se juntar…, 
seriam duas da tarde. Centenas 
de crianças passam todos os dias 
pelo mercado vendendo daquelas 
sacas pretas que usamos para fa-
zer compras. Outras, dedicam-se 
a lavar louça nas cantinas em tro-
ca de um prato de comida; outras, 
estão atentas a algum despreveni-
do ou distraído, para roubar.

Muitas vezes paro para fa-
lar com eles. Pergunto se vão à 
escola, se têm família ou onde 
dormem. Uns desconfiam, por-
que ouvem-se casos de roubos e 

desaparecimentos de crianças... 
outros não têm problemas e são 
eles próprios que vêm pedir uma 
moeda ou algo para comer. Um 
deles me surpreendeu quando 
explicou que dormiam em uma 
casa abandonada. Naquela casa 
moram umas raparigas adoles-
centes que recolhem crianças na 
rua para ali dormirem por um pe-
queno preço por noite ou alguma 
comida... quando não têm dinhei-
ro para pagar, deixam-nas dormir 
depois de algumas bofetadas... 
nunca deixam entrar pessoas com 
mais de 14 anos.

Com o problema da Covid, 
o governo da província retirou 
muitas crianças da rua e quis 
distribuí-las por diferentes ins-
tituições. Explicamos-lhes que 
normalmente estas crianças não 
aceitam ir para uma instituição 
de um dia para o outro e que é 
necessário um processo de longo 
prazo, assim como acompanhá-
-los. Também lhes explicámos 
que nós todos os anos recebemos 

alguns deles, mas nem todos con-
tinuam em nossa Casa; alguns 
voltam à rua. Não demorou mui-
to tempo para que montassem um 
acampamento com colchões, co-
zinhas… e começaram a recolher 
todas as crianças da rua… Em 
menos de quinze dias, todos ti-
nham voltado à sua vida normal, 
nenhum deles ficou. Uma coisa é 
dar de comer… o que eles podem 
fazer com refeitórios… e outra é 
oferecer-lhes uma família que os 
crie com amor.

Já entrámos no tempo seco. As 
chuvas só voltarão em Outubro. 
Muitas pessoas procuram terreno 
perto dos rios para cultivar vege-
tais. Em muitos locais do sul de 
Angola, já se passaram 2 anos 
desde que caíram as últimas chu-
vas e muitas pessoas alimentam-
-se de raízes e frutos silvestres, 
outras estão migrando para os 
países vizinhos. Mais uma vez, a 
fome e a pobreza assolam muitas 
terras deste continente esquecido.

Padre Rafael

PELA CASA DO GAIATO DE SETÚBAL

SEGUNDO o nosso lema de  
 “Obra de Rapazes, para Ra-

pazes, pelos Rapazes”, comple-
mentada com a expressão do Pai 
Américo “eu cá gosto que os ra-
pazes vibrem e tenham opinião”, 
continua-se hoje a verificar a 
actualidade do nosso método na 
forma de educar os jovens que 
nos são entregues e confiados.

Contextualizando o pensamento 
sobre este tema, quero referir que 
no contacto com alguns amigos e 
visitantes da nossa Casa, quando 
confraternizam algum tempo con-
nosco ficam surpreendidos pela 
autonomia que vão observando 
nos gaiatos e mesmo no compor-
tamento que revelam em momen-
tos vários da vida comunitária.

Há uns tempos atrás, uma cola-
boradora da empresa de Seguran-
ça e Higiene Alimentar que veio 
ajudar na implementação e reor-
ganização de algumas situações 
na Casa, e que oferecendo-se 
para dar o seu contributo pessoal, 
decidiu passar entre nós alguns 
sábados.

A certa altura disse-nos que ia 
convidar o filho para vir passar 
um tempo de experiência com os 
nossos, pois reconhecia a mais-
-valia das atitudes que eles de-
monstravam nas “obrigações” de 
sábado, bem como na saudável 
relação que observou entre eles.

É verdade que às vezes pode-
mos deixar transparecer um tal 

nível de exigência que possa ser 
considerado como limitador de 
alguma da “vibração” consen-
tânea com as idades das nossas 
crianças e jovens.

Por isso, o mote usado para 
a escrita deste texto leva a uma 
exigência muito mais criteriosa 
na forma de “olharmos” para es-
tes “filhos” tão diferentes, quer 
na idade, quer na cultura fami-
liar, quer na personalidade de 
cada um, pois sendo originários 
de várias “famílias” formam ago-
ra uma “nova família”, em cada 
Casa do Gaiato.

Assim, o desafio que se nos im-
põe é cada vez mais, na senda da 
tradição do projecto formativo da 
Obra, que todos possam expres-
sar as suas opiniões e se sintam 
plenamente implicados neste ca-
minho. E, por isso, também res-
ponsabilizados pelos êxitos ou 
fracassos da caminhada de cada 
um e de toda a comunidade.

Quando se é consciente do 
rumo a seguir, mesmo os aspectos 
menos positivos, nos dão alento 
para seguir o percurso traçado.

Continua no meu pensamento 
uma das frases que motivaram 
o artigo anterior desta rubrica, 
e que complementa o tema des-
ta. De facto, algumas “derrotas” 
no aspecto relacional podem ser 
transformadas, quando escuta-
mos o sentir dos rapazes e quan-
do se lhes oferece confiança. Re-

vendo esses factos, ficamos com 
a certeza que os encaminharão a 
um crescimento ainda mais res-
ponsável. 

É dessa forma que entendo o 
pensamento do nosso fundador, 
ao preferir algum insucesso na 
confiança do que colocar a cha-
ve do êxito educativo no “triunfo 
da vigilância”, que nunca poderá 
ser o roteiro, que levará os rapa-
zes à verdadeira determinação na 
escolha de um rumo de vida com 
liberdade.

Estaremos nós preparados, nos 
hodiernos dias, para percorrer 
este itinerário que foi novidade 
de excelência protagonizada na 
criação das Casas do Gaiato???...

Padre Fernando
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Pelas CASAS DO GAIATO

António Augusto Pereira de 
Almeida «Mineiro». Veio para a 
Casa do Gaiato de Paço de Sousa 
em 1955, com 7 anos, e partiu para 
a eternidade na madrugada de 3 de 
Maio, após doença prolongada, com 
73 anos.

Foi dos escolhidos para fundar a 
nossa Casa do Gaiato de Benguela, 
onde casou. Com a independência, 
regressou a Portugal, tendo traba-
lhado como guarda prisional em 
Monsanto.

À esposa, filha e restante família, 
vão profundos sentimentos de toda 
a família gaiata, em especial dos 
Antigos Gaiatos de Benguela.

Descansa em Paz, Amigo!
João Evangelista

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS 
E FAMILIARES DE ÁFRICA

PAÇO DE SOUSA

PARQUE — Houve uma rea-
bilitação do nosso parque infantil, 
onde os nossos «Batatinhas» pas-
sam muito tempo. Quem esteve a 
reparar o pavimento do parque foi o 
Paulo «Mudo» e o António, e eu fiz 
a limpeza dos entulhos que saíram 
do trabalho. Ficou bem arranjado e 
agora é preciso que os Rapazes te-
nham cautela com as coisas que são 
de todos nós.

BIBLIOTECA — Para além de 
termos já muitos livros nas pratelei-
ras da nossa biblioteca, onde os nos-
sos Rapazes fazem os seus trabalhos 
de casa escolares, recebemos agora 
mais uma oferta de livros que irão 
ser colocados no seus respectivos 
lugares para ficarem disponíveis 
para serem requisitados. Agradece-
mos esta oferta.

TIPOGRAFIA — Os nossos 
mestres tipógrafos, depois de fa-
zerem a manutenção às máquinas, 
estão agora a terminar vários tra-
balhos onde se inclui um livro dos 
nossos Antigos Gaiatos, intitulado 
Esses Caminhos que andamos…, 
em 2.ª Edição. Aqui também se faz 
o nosso jornal O Gaiato, e alguns 
materiais escolares para os nossos 
Rapazes. Quem precisar de algum 
trabalho de tipografia, os nossos ti-
pógrafos estão disponíveis para cor-
responder.

FUTSAL — Depois de muitos 
treinos, a nossa equipa de Futsal 
teve o seu primeiro jogo depois da 
paragem devido à pandemia. O jogo 

MIRANDA DO CORVO

AGROPECUÁRIA — Na pri-
meira quinzena de Maio, houve al-
guns dias de chuva e vento. Quem 
dera que seja assim: Abril chuvoso e 
Maio ventoso fazem o ano formoso. 
Depois das lavras em dois campos 
na baixa, nas proximidades da ro-
tunda Pai Américo, a 3 e 5 de Maio, 
foram semeados com milho-grão 
um terreno do campinho, junto ao 
poço, e a terra nova, junto à estra-
da que vem da Lousã. Aqui pôs-se 
um espantalho que veio dum carro 
da Queima das fitas. Foi-se buscar 
mais rapão ao monte para a horta. 
Foram plantadas mais couves serra-
nas, que nos deram. As couves, as 
alfaces e os agriões foram regados 
ao pé, com água do poço das sobras 
da fonte. No dia 5 de Maio, foi reali-
zado um sonho na nossa actividade 
agrária: encomenda e boa instalação 
na horta de uma estufa — túnel de 
11mx6m [66 m2], vinda de Fão — 
Esposende, necessária para a pro-
dução hortícola de auto-sustento; e 
que, logo que possível, será paga. 
Nos kiwis e nas árvores de fruto no-
vos, têm crescido folhas e vêem-se 
também flores. As oliveiras estão 
carregadas de flores. Como a relva 
dos jardins e as ervas do campo de 
futebol cresceram muito, com a hu-
midade, foram cortadas. O nosso re-
banho de ovinos tem uma cerca boa, 
a poente, para pastar; e comem bem 
a palha produzida na nossa quinta.

ARRANJOS — Para se vedar 
o pomar com rede, continuou-se a 
levantar um pouco e em socalcos, 
os muros norte e sul; depois foram 
sendo rebocados por fora e por den-

tro, para ficarem melhor. Para os pi-
lares, fizeram-se buracos. Para esta 
obra, comprou-se areia e cimento; e 
a madeira de cofragem é nossa.

ESCOLAS — ESTUDO — Os 
Rapazes, desde o 1.º ciclo ao 12.º 
ano, continuam com ensino presen-
cial nas várias Escolas dos conce-
lhos de Miranda do Corvo e Penaco-
va. Depois das aulas, todos podem 
e devem estudar na nossa antiga 
Escola, com a ajuda de professores 
e meios informáticos nossos e em-
prestados. Os Rapazes que tiveram 
negas no 2.º período têm de estudar 
mais e melhor. Vários Rapazes dos 
cursos profissionais terminaram as 
aulas presenciais, pelo que têm de 
fazer a P.A.P. [Prova de Aptidão 
Profissional] e foram indicados os 
seus sítios de estágio: Rocha — 11.º 
Saúde, Miranda do Corvo; Luís — 
12.º Turismo, Miranda do Corvo; 
Aiyune — 12.º Turismo, Lousã; Ev-
guénio — 12.º Turismo, Mortágua. 

SAÚDE — A nossa Casa do 
Gaiato continua a aplicar, evidente-
mente, o Plano de contingência do 
Covid-19, pois os riscos continuam. 
As visitas e as saídas têm sido as 
indispensáveis, com distanciamen-
to; e ainda não estão autorizadas 
visitas de grupos e mais demoradas 
nas nossas instalações. O uso de 
máscara tem continuado, obrigato-
riamente. As ofertas de máscaras e 
desinfectante são bem-vindas. Ain-
da não fomos vacinados contra esse 
vírus e esperamos a vez dos mem-
bros desta comunidade, que é um 
Lar de Infância e Juventude.

não correu bem para o nosso Grupo 
Desportivo, com alguns queixas do 
árbitro, do nosso treinador. O resul-
tado final foi de 8-1. Vamos conti-
nuar a trabalhar a nossa equipa para 
que os resultados passem a ser posi-
tivos a nosso favor, esperando tam-
bém mais justiça das arbitragens.

CAMPO — O «Meno» já prepa-
rou os terrenos para fazer a semen-
teira do milho. Espalhou o estrume 
nos campos e lavrou-os. Depois de 
os fresar iniciou a sementeira com 
o semeador que foi arranjado na 
nossa serralharia. Aplicou o herbi-
cida para que as ervas daninhas não 
apareçam e o milho possa nascer e 
crescer com facilidade. Esperamos 
que os nossos campos venham a 
produzir bom milho para mais tar-
de fazermos a silagem para o nosso 
gado e também termos espigas para 
dar aos outros animais e aves.

Fausto Casimiro

CAMPANHA DE ASSINAN-
TES D’O GAIATO — Na nossa 
Campanha de novos assinantes, 
continuamos a ter esperança em 
dias melhores. Ainda não foi pos-
sível ir às igrejas, o que desejamos 
e precisamos. Na quinzena anterior, 
agradecemos mais um assinante: 
Júlio Lopes, Cruz dos Areais — 
Miranda do Corvo. 

CONTACTOS — Às amigas e 
aos amigos que nos vão ajudando, 
o nosso bem-hajam e muita saúde! 
Para a inscrição de novos assinan-
tes e outros assuntos, os nossos 
contactos são: morada — Obra da 
Rua ou Obra do Padre Américo, 
Casa do Gaiato, 3220-034 MIRAN-
DA DO CORVO; telefone — 239 
532 125; NIF — 500 788 898; NIB 
— 0035 0468 00005577330 18; 
correio electrónico — gaiatomiran-
da@gmail.com

Rapazes de Miranda

BEIRE — Flash’s

O Dia da Mãe,
no Calvário…

1. — … P.e Telmo foi/é meu Pai e 
Mãe! Já aqui se disse que ‘o Adão 
é um nosso gaiato de Malanje. Foi 
lá acolhido em pequenino. Criou-
-se connosco. Hoje, estuda teologia 
na Universidade Católica e vive no 
Seminário Maior do Porto, a pre-
parar-se para ser ‘Padre da Rua’. 
Os fins de semana são passados na 
Casa do Gaiato de Paço de Sousa 
— Casa Mãe da Obra da Rua — 
mas sempre que pode, vem ao Cal-
vário — para estar com pai Telmo, 
ver os rapazes e os doentes. Todos 
gostamos destas visitas. Simples, 
sorri — dentes a brilhar num rosto 
negro. Sempre pronto a dar mão no 
que for preciso, o Adão sabe gerar 
proximidade. A sua alegria é con-
tagiante e sente-se nele o gosto por 
aprender. Bom aprendiz de ouvinte 
— virtude rara, nos tempos que 
correm…

P.e Alfredo, que foi Reitor do 
Seminário Maior do Porto, sabe de 
caminhos a escavar para, ao chegar 
à meta (ordenação sacerdotal), não 
se deixar ofuscar… Porque a orde-
nação sacerdotal não é uma meta. 
Isso é uma metáfora… Quando 
muito é uma etapa que reconhece 
ao atleta aquela preparação exi-
gida para recomeçar um outro 
caminho. Com novas exigências 
de maior perícia no manejo dos 
três grandes instrumentos que o 
Senhor da Vida/Vinha (Mt 20) pôs 
à disposição dos seus trabalhado-
res — para chegarem a bom porto, 
na missão que lhes é confiada — a 
inteligência, a vontade e a liber-
dade.

Aproveitando a coincidência 
da presença do Adão, o final da 
Semana das Vocações e o Dia da 
Mãe, P.e Alfredo desafia o Adão 
a ‘fazer a homilia’… Dizer-nos o 
que foi, no Seminário, a Semana 
das Vocações. Dizer-nos que sig-
nificado tem o Dia da Mãe. Para 
ele — um gaiato africano, a viver 
entre nós…

Bonito o que aconteceu. Em sua 
alva de acólito, o Adão aproxima-
-se do ambão. Olhando a assem-

bleia com toda a calma, começa 
a dizer-nos a sua experiência no 
Seminário e, chegado ao momento 
Mãe, comoveu-nos a todos com o 
que hoje vê. — A grande bênção 
da minha vida é ter encontrado P.e 

Telmo. Ele soube ser para mim um 
pai e uma mãe.

Percebo melhor todo o respeito e 
amor que… Como é próprio de um 
bom filho, também gerado na dor 
— no bonito dizer de Pai Américo.

2. Apanhado no lixo para virar 
‘luxo’… Tou a ver o entusiasmo 
do Adão ao mostrar-me a revista 
juvenil Audácia, de Abril, 21. — 
Traz aqui um artigo que… Penso 
que pode até servir-lhe para uma 
sua crónica. Lembro coisas que 
ouvia — se estivesse aqui o Abel, 
tínhamos uma crónica que… Sem-
pre sobre coisas que todos vemos, 
ouvimos e lemos e… Impõe-se-me 
o não podemos ignorar. Porque me 
tocam o coração. Treino em passar 
para o papel aquilo que, entrando 
pelos olhos e ouvidos… É. Da 
cabeça para o coração — o cami-
nho mais longo do mundo. Depois, 
do coração para o papel…

Trata-se de uma “orquestra de 
instrumentos reciclados”, a deliciar 
os ouvidos, os olhos e, sobretudo o 
coração de quem acredita que tam-
bém as pessoas podem precisar 
e merecem ser “recicladas”… A 
coisa está a acontecer em Cateura, 
no Paraguai — num bairro de 
lata construído sobre um aterro… 
Gente sábia, em quem palpita um 
coração de mãe, gente dessa que 
vê com os olhos do coração, decide 
fazer instrumentos com o lixo e um 
professor de música, desses que 
sabem que a música é a lingua-
gem dos anjos, começa a ensinar 
as crianças a tocarem os diver-
sos instrumentos feitos de lixo… 
Hoje, sentem-se pessoas queridas, 
aceites, admiradas, importantes na 
comunidade onde se foram inte-
grando — como membros reco-
nhecidos como uma mais-valia, 
numa orquestra original, com “ins-
trumentos reciclados”…

Gostei que o Adão me levasse 
até à revista. Gostei de mastigar 
o relato do que está a acontecer 
lá longe, no bairro de Cateura — 
Paraguai. Gente que, se calhar 
também foi reciclada, está agora 
a reciclar lixo e ajudar a reciclar 
tantas pessoas atiradas para o 
lixo das ruas e da marginalização. 
Lembro a tese de Pai Américo: É 
mais barato prevenir crimes do 
que suportar criminosos. Olho o 
Adão. Olho o nosso já Padre Quim. 
Saído também de Malanje, tem aos 
ombros a Casa do Gaiato de Ben-
guela. Milagres de que só o Amor 
Firme é capaz. 

3. — Uma mãe?!… Quatro ou 
cinco!… Foi numa hora de aperto, 
ali na casa da hortaliça. Era um 
fim de tarde — dessas semanas em 
que tinha havido Banco Alimen-
tar, Armazéns Pinto, Intermarché 
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Do Venerável Padre Américo
Artista das Palavras

DURANTE o seu interessante 
 percurso de vida, por vá-

rias terras e Continentes — no-
meadamente nas dimensões 
escolar, profissional e eclesial — 
Américo Monteiro de Aguiar foi 
lendo o que era essencial. Para 
saber, viajar e ler. Basicamente, 
o necessário nos seus estudos 
exigentes, bem como livros e pu-
blicações que lhe foram desper-
tando a sua atenção no seu itine-
rário geográfico e vocacional.

Nas suas pregações e comuni-
cações, pela simplicidade e pelos 
fundamentos evangélicos, o Pa-
dre Américo sabia cativar quem 
o escutava e apelava fortemente 
à justiça e ao amor ao próximo, 
com situações concretas do seu 
quotidiano de Recoveiro dos 
pobres. Há um pormenor que o 
seu primo beneditino D. Gabriel 
de Sousa anotou: na conversa 
familiar Padre Américo tinha o 
encantador defeito de arrastar 
a locução — o que realçava a 
natural humildade do seu modo 
de ser [Padre Américo: O Ho-
mem e O Padre — O Santo e a 
Obra, sep. Penafiel, 1982, p.1]. 
Nos seus escritos, transparece a 
sua marcada origem rural, pena-
fidelense, em que uma expres-
são sublime de cariz popular, 
entre outras, é o seu belo texto 
O Cantador [Sem.º de Coim-
bra — Lume Novo, n. 10, Junho 
1929, ms.].

De vez em quando, também 
se encontram alguns termos em 
inglês, que aprendeu cedo. Há 
cerca de três décadas, na posse 
de familiares, vimos um Dicio-
nário de Português — Inglês 
[Lx.: David Corazzi — Ed., 
1888, autogr.º — Américo Mon-
teiro d’Aguiar/ 23-2-1901/ [n.] 
113], sendo estudante em Fel-
gueiras, orientado para a carreira 
comercial. O domínio da língua 
inglesa e alguns conhecimentos 
de alemão desenvolveram-se em 

Moçambique, como competente 
funcionário de: The British Cen-
tral Africa Company Limited, no 
Chinde; e Breyner& Wirth, em 
Lourenço Marques. 

Analisando o seu itinerário 
biografico, verifica-se que foi 
adquirindo uma boa cultura ge-
ral, nas diversas fases do seu ca-
minho vocacional — do berço à 
ordenação presbiteral: infância 
no lar familiar, sendo que o pai 
Ramiro e os irmãos Padre José 
e António eram cultos; instru-
ção primária em Galegos e no 
reconhecido Colégio de Nossa 
Senhora do Carmo, em Penafiel; 
frequência do bom Colégio de 
Santa Quitéria, em Felgueiras; 
muitas viagens e longa perma-
nência em Moçambique; estudos 
no Convento franciscano de Vi-
rariño de la Ramallosa; e Cur-
so de Teologia no Seminário de 
Coimbra. Ao concluir os estudos 
Teológicos, ficou no Seminário 
como Professor de Português. 
Porém, tendo adoecido, acabou 
por ser dispensado do Breviário.

Na preciosa revista dos alunos 
do Seminário de Coimbra, Amé-
rico de Aguiar, sob o pseudó-
nimo Fr. Junípero, deixou este 
interessante comentário, cujas 

PÃO DE VIDA

palavras encaixam bem como 
retrato da sua obra literária: Os 
homens que fazem a história da 
literatura deixando nela os seus 
nomes também deixam o carác-
ter nas linhas das suas obras 
imortais e nós, que não temos o 
prurido de fazer história nem de 
imortalizar as nossas obras, não 
estamos no entanto isentos do 
mesmo princípio. O escritor não 
diz só o que escreve; diz também 
o que é [Lume Novo, n. 1, 8 Dez. 
1926, ms.].

Depois, foi-se entregando ra-
dicalmente ao serviço dos po-
bres, pelo que diminuiu o seu 
ritmo de leitura. Entretanto, em 
1932, lançou-se a escrever re-
gularmente e com empenho no 
Correio de Coimbra, em que 
ia pedindo ajuda urgentes para 
os pobres, com um estilo muito 
próprio — conciso e profético. 
Ao tocarem bem fundo em feri-
das sociais, os artigos e os livros 
da sua autoria — v.g., Pão dos 
Pobres — eram muito procura-
dos e lidos com muita devoção, 
sendo marcados pela sua origi-
nalidade, veracidade e actualida-
de cristã, candente e palpitante.

Continua  na  página  4

QUE CADA FREGUESIA CUIDE DOS SEUS POBRES — Nas 
últimas semanas na nossa Conferência Vicentina temos avançado com 
obras de melhoria e de reparação de algumas casas do Património dos 
Pobres, tal como já em tempos tínhamos aqui dado conta aos nossos lei-
tores.

Assim sendo, está quase concluída a instalação de uma casa de banho 
condigna numa casa que originalmente não era do Património dos Pobres, 
mas que depois passou para esse âmbito. Falta só instalar o esquentador e 
vedar uma zona para evitar infiltrações de água.

Depois será a vez de cuidar da reconstrução do chão de uma casa que, 
aos poucos, se foi deteriorando por causa da humidade. A casa fica numa 
zona de encosta sujeita ao escorrimento de águas pluviais com o qual 
não é fácil lidar. Esta casa já tinha sido objecto de alguns melhoramentos 
depois do falecimento do seu anterior morador e antes da sua atribuição a 
outra pessoa. Nessa altura este problema não tinha a acuidade que agora 
tem. Por isso, não se cuidou dele na altura, mas agora é mesmo preciso.

Nestes últimos tempos, para além da continuação dos vários apoios 
que regularmente prestamos às pessoas de quem cuidamos (visita domi-
ciliária, apoio nas despesas com medicamentos, ajuda alimentar, etc.), 
também temos estado a ajudar na reinstalação de uma pessoa vítima de 
violência doméstica. Com isto, uma parte do que tínhamos armazenado de 
mobiliário doado vai ter bom destino.

É assim que neste cantinho do mundo em que vivemos vamos pro-
curando ajudar quem nos parece que precisa de ajuda que esteja ao nosso 
alcance. Custa-nos muito não podermos grande coisa pelas desgraças 
sociais de que os noticiários nos dão conta (imigrantes no Alentejo, guerra 
em Moçambique, pandemia na Índia, etc.). Se a máxima do Pai Américo – 
“Que cada freguesia cuide dos seus pobres” – pudesse ser uma realidade, 
não haveria tanta desgraça social no mundo.

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

e Lidl. Para além do que o nosso 
Pessoal da Horta nos brindou, para 
fim de semana. Uma abundância 
de quantidade e qualidade. Deus 
louvado. Uma assalariada, coração 
de mãe, ao ver a nossa aflição — 
aproveitar e arrumar antes que… 
— apareceu a botar uma mãozinha. 
Agradecido, deixei sair a minha 
ladainha — estão a ver porque 
falo tanto na falta de uma mãe?!… 
Resposta imediata: — Uma?!… 
Quatro ou cinco!…

No Dia da Mãe, preparando o 
terreno para a homilia do Adão, P.e 
Alfredo referiu alguns nomes, ali 
presentes, como de ‘mãe do Calvá-
rio’. Gostei de ver proclamada esta 
verdade. O que nos tem valido são 
estas assalariadas e/ou voluntárias 
que… Vi como ficaram contentes. 
Um Calvário — palavra tirada 
do Evangelho — não é de quem 
o governa. É de quem o ama. Por 
pensamentos, palavras, actos e 
omissões.

Um admirador

Um episódio

DOUTRINA

Ontem, à tardinha, apareceu aqui uma mulher com um 
cesto à cabeça. Trazia um rosto crucificado.

— Eu sou de muito longe, senhor! O homem da camioneta 
não parou e deixou-me ficar na estrada com este peixe que era 
para vender em Paiva.

Alguns dos nossos rapazes param, a escutar. A peixeira, 
sem pousar o cesto, continua muito aflita:

— Olhe que é Castelo de Paiva, ouviu? Vossemecê sabe 
onde é? É muito longe, p’ra trás daqueles montes!

Perguntei o preço. Mandei entrar. O Carlos foi buscar a 
balança.

— Ao menos um quilinho, meu senhor!
A andrajosa coloca a primeira pescada no prato da balança 

e olhou para os meus olhos. Coloca a segunda e torna a olhar. 
Faz o mesmo à terceira. Já não olha mais. Vai ruminando coisas 
interiores, enquanto ajeita o peixe no prato da balança. De 
repente irrompe transfigurada:

— Oh, ninguém perca a esperança! Eu subi a encosta, 
padre, a falar com Deus!

Deu-se-lhe uma arregaçada de pão; daquele pão que falta 
no mundo por não haver quem no reparta!

— Oh meu senhor; que lhe hei-de eu dizer?!
Foi assim que se despediu aquela pregoeira do Evangelho, 

que me fez tão bem à alma, precisamente porque não disse 
nada de si.

«Ninguém perca a esperança!», não é palavra dela. É do 
Mestre: «Vinde ter coMigo, aflitos, angustiados — e haveis de 
encontrar alívio».

«Que lhe hei-de eu dizer?!», disse-me, confundida, a ven-
dedeira de peixe, por ter feito negócio e ver o regaço cheio de 
pão!

E que podia eu dizer a ela, que em troca me deu certeza, 
por palavras suas, das promessas do Senhor?!

Pois que estas promessas foram passadas à Escritura para 
nossa erudição, aprende tu, ó sábio, da mulher calejada, a 
lição de confiança — e não desesperes.

PAI AMÉRICO, Notas da Quinzena, 61-62
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«E se eu encastoasse muitas cartas neste nú-
mero, a matizar? Tenho tantas! Recebo tantas, 
todos os dias! São desabafos. São necessidades 
do espírito. Revelações. Coisas escondidas no 
fundo das almas, trazidas à tona pela leitura d’O 
Gaiato.» «Encastoou.» Quantas edições do nos-
so jornal se compuseram com abundância destas 
«revelações» feitas pelos Leitores! Há números 
com «Uma carta», «Outra carta», «Ainda outra 
carta». Às vezes saíam várias sob um só título: 
«Cartas». (…) A profissão de Fé de Pai Américo 
sintetiza a riqueza espiritual do presente livro: 
ele é um argumento deste ponto do nosso Credo.»

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

OS NOSSOS LIVROS

ENTRE o Calvário e Paço de Sousa, à beira da es- 
 trada, um senhor tem uma latada que dava uvas 

brancas e pretas — grandes e belas! Um primor! A 
velha latada cansou. O dono, grande poeta!, plantou 
roseiras. Nesta primavera, maravilha!, brotaram rosas 
vermelhas, brancas e amarelas. Sempre que passo — o 
meu coração e olhar se deleitam na contemplação da 
beleza.

O nosso Calvário era um roseiral. P.e Baptista cui-
dava. — Tem que fazer obras —, disse uma autoridade. 
Elas terminam em Setembro. Prometeram devolver os 
nossos doentes — nossas rosas. Esperamos. 

] ] ]

É vazia a vida dos filhos de Deus que não têm um 
altar… Caminhos longos com chão de terriça; sem 
banho de água, nem brilho de sol… Tem-lhes Deus 
amor?

Tem e acende uma luzinha. Mas, sombras do mal 
não deixam ver…

Caminhos escuros, onde somente brilha a miseri-
córdia do Senhor. Caminhemos — peregrinos — vere-
mos essa luz!

Jesus é. Está. Abre teus olhos à Sua luz. Caminha. 
Olha teus irmãos… Ama-os.

Abre teu olhar à beleza das flores, aos rios e mon-
tanhas. Beija todas as crianças e debruça-te meiga-
mente sobre os pobres. Deus está presente em tudo e 
sempre.

Padre Telmo

SINAIS

Continuação  da  página  3

Para se conhecer verdadeiramen-
te o pensamento inteiro do Padre 
Américo, é obrigatória uma leitura 
exaustiva e atenta da sua obra escri-
ta, como aconteceu nas fases da sua 
Causa de glorificação canónica — 
diocesana e romana. Então, segura-
mente, pode afirmar-se que foi um 
verdadeiro artista da Palavra e das 
palavras. Na verdade, escreveu com 

fundamento na Palavra de Deus, im-
buído de arte cristã, intuição natural 
e a partir da vida concreta de Reco-
veiro dos pobres, testemunhando 
inúmeros momentos difíceis dos 
seus irmãos, a sangrar, cujas gotas 
verteu da pena para o papel, com 
verdade e vivacidade, conforme 
escreveu: Se picares as sua letras 
com um bico de alfinete, hás-de ver 
que deitam sangue, tão vivos são 
os casos que elas narram. A hóstia 
branca, depois de consagrada, já 
não é pão de trigo; é o Corpo do Se-
nhor [Pão dos Pobres, I, 1941, p.3]. 

PÃO DE VIDA
Sendo o Padre Américo um ho-

mem de Deus, viveu muito adstrito 
à Palavra de Deus, em especial ao 
Novo Testamento, como escreveu: 
Tenho só um livro: é o Novo Testa-
mento. Começo no princípio e vou 
por aí fora até ao fim. Torno a co-
meçar e vou, vou, vou, até acabar. 
Isto durante um ano. Isto durante 
dois. Isto sempre. São perigosos 
os homens dum só livro e podem 
vir a ser incendiários. Cautela! [O 
Gaiato, n. 95, 18 Out. 1947].

Padre Manuel Mendes
Continua

O amanhã vai chegar
A educação é um verdadeiro exercício de esperan-

ça, de paciência, de confiança num futuro riso-
nho para as jovens gerações. O nascimento do novo 
dia é marcado por momentos de trabalhos que visam 
a preparação para a adaptação das circunstâncias da 
vida, tendo em conta o contexto e a realidade sócio-
-cultural de cada grupo humano.

A nossa vida é marcada pelas mais variadas face-
tas com pendor sempre educativo. Tudo o que é feito 
dentro dos nossos muros que seja só e somente com 
a finalidade de educar. Palavras que são pronunciadas 
muitas vezes ao dia. Ditas aos professores, aos mestres 
nas oficinas, na cozinha, no campo, na vacaria, para 
ser a base firme de todas as acções protagonizadas em 
benefício das crianças.

Aquele que for constituído mestre, que o seja de 
facto, um bom educador. Um agente de transformação 
capaz de lapidar o diamante bruto em peça de grande 
valor e brilho, colocado na montra das bancadas da so-
ciedade.

É hora de preparar o amanhã para o que vai ser a 
vida das mais novas gerações. Se é verdade que o ama-
nhã é incerto do ponto de vista das alterações sociais 
quanto aos acontecimentos e fenómenos que hão-de 
vir, de igual modo é arriscado deixar de preparar o 
futuro com equilíbrio e prudência tendo em conta o 
dinamismo estabilizador do tempo que se chama hoje.

A escola e as outras ocupações diárias saudáveis 
constituem-se como elementos chave e imprescin-
díveis para mudar o comportamento e garantir que o 
futuro possa ser convenientemente assegurado pelo 
modo como está a ser preparado no presente.

Neste ano a escola tem sofrido com o aparecimento 
da pandemia. Tantos decretos com medidas de restri-
ção. Em nossa Casa os rapazes vão em tempos alter-
nados. Uma verdadeira dança de cadeiras, alguns vão 
mais cedo enquanto outros voltam mais tarde. Outro 
dia fiquei a pensar se não era um acto de indisciplina 
de alguns rapazes? Quando se foi a ver em tais escolas, 
eram orientações que estavam a ser cumpridas com 
toda normalidade. Outros trabalhos ficam dependentes 
desta organização escolar.

A certeza de que o amanhã vai chegar, e com ele 
os seus mais variados desafios, constitui-se como uma 
preocupação para a missão do educador.

As horas de estudo, os actos de comunidade são 
momentos e espaços para fortalecer as aprendizagens 
nos mais variados aspectos da vida. A dimensão inte-

lectual, humana, espiritual e até ecológica são pilares 
fortes que sustentam.

A construção de personalidades capazes de conduzi-
rem o seu próprio caminho com autonomia e indepen-
dência. A conclusão é de Pai Américo «[…] Educando 
a criança como ela deveria sê-lo em sua casa, no seu 
meio, dentro das possibilidades da família. A Obra 
deve girar nos moldes da Família enquanto o miúdo 
lhe não puder ser restituído. E se este a não tiver, há-de 
sair do Ninho capaz de a construir, pela prática que 
teve dela. A Casa do Gaiato é uma Obra eminentemen-
te social e familiar.»

Padre Quim

BENGUELA – VINDE VER!

A minha visita a Castelo Branco fui uma verdadeira vivência do 
Tempo Pascal.

A D. Fernanda tinha-me pedido: — Venha cá, porque tenho muita 
coisa boa para a Casa do Gaiato e para os vossos pobres.

Convidei para me acompanhar e conduzir a Sharan, o Carlos Inácio, 
mais conhecido entre nós pelo Gata. É um homem com cinquenta anos, 
empresário, com duas filhas, uma já com família constituída e outra nos 
seus quinze anos, o qual se disponibilizou para nos ajudar em tudo o que 
fosse preciso desde tratar dos porcos, passar um dia a fazer massa na 
betoneira, carregando-a a balde, até conduzir os veículos da Casa para 
qualquer serviço. É um homem de alma aberta a fazer o bem.

A nossa viagem foi um prazer para ambos, uma brincadeira contínua, 
o gozo de um para o outro, sempre com picadas e respostas de ambos os 
lados, acompanhados das respetivas galhofas. 

Propôs-me seguir a estrada nacional para visitarmos vilas e aldeias 
da Beira Baixa, mas a preparação do veículo gastou-nos muito tempo e 
obrigou-nos a seguir a autoestrada.

Chegámos a Castelo Branco e esperava-nos a Salomé, amiga de há 
muitos anos, na estação da CP, conduzindo-nos a casa da D. Fernanda. 

O encontro foi um matar de saudades, pois a pandemia tem-nos sepa-
rado, aumentando assim o desejo de nos vermos. 

Um almocinho apetitoso, preparado com todo o carinho e esmero, 
sentou-nos à mesa desta DELEGADA da Obra do Pai Américo, nesta 
cidade, encarregada por sua vontade e fé de recolher as esmolas boas 
daquela gente laboriosa e sã, onde permanecem activos os valores 
humanos e cristãos. Temos naquela cidade muitos amigos e amigas que 
rodeiam esta briosa benfeitora. 

Trouxemos quinze garrafões de cinco litros de azeite, três tinas de 
enchidos, muita roupa nova e em bom estado e quatro mil e quinhentos 
euros certinhos.

O azeite colhido por cada família num trabalho duro é repartido com 
os pobres, como oblação oferecida ao SENHOR dos senhores quer em 
ação de graças quer em conforto dos corações feridos por aquilo que o 
Património dos Pobres lhes leva n’O Gaiato.

Duvido se todas as pessoas que nos deram o azeite ofereceram o que 
lhes sobrava ou deram também o que lhes fazia falta. Gente santa que 
vive o Evangelho sem rodeios. 

] ] ]

Tem sido quase diária e vários dias, duas ou três vezes, os pedidos para 
pagar a renda das casas. 

Durante a pandemia ninguém, por ordem governamental, podia ser 
despejado, mas agora, que as coisas começaram a aliviar, também os 
senhorios a coagir os inquilinos que lhes arranjem pelo menos dois 
meses. 

Seria uma ajuda aos pobres que o Governo deveria dar desse dinheiro, 
oferecido pelos países mais ricos da Europa, às nações com menos 
recursos e não só aos empresários. 

Quando ouço os políticos bem nutridos e enganosamente seguros nos 
seus ordenados — eles darão contas a Deus — a falar da luta contra a 
pobreza, vou dizer o que não devia, apetece-me partir o ecrã dos noticiá-
rios ou atirar com o pequeno rádio contra a parede!… 

Não têm vergonha!… Que Deus lhes perdoe, pois não sabem nem o 
que dizem nem o que fazem.

Entre as pedintes, apareceu-me uma mulher com duas crianças, uma 
menina de colo e outra já a correr. A mãe, com vinte e sete anos, já deu 
à luz cinco filhos e não é cigana. O progenitor foi para casa da sua mãe, 
não quer trabalhar nem saber dos filhos nem da mulher que lhos gerou. 

Apareceu sem uma carta do pároco ou qualquer recomendação de 
alguém. Veio a chorar que nem uma madalena, que a senhora é obri-
gada a pagar dois meses ou a punha na rua. 

Ouvia e lamentei com ela: — Agora com vinte e sete anos é que tinhas 
capacidade para escolher o homem da tua vida – ao que ela retorquiu: 
— Pois é, mas a gente não pensa.  

- Agora ficas tu e eu com o encargo dos vossos filhos.
A organização social, na prática, com estes casos e outros parecidos, 

tem uma grande responsabilidade! 
Ai do mundo se não brilhasse a CARIDADE CRISTÃ e a MISERI-

CÓRDIA DIVINA. 
Quem vai agora obrigar um jovem daqueles a trabalhar? Quem? Quem 

irá amparar esta mãe que começou a criar filhos, adolescente? Quem vai 
agir rapidamente (as crianças precisam de fraldas, alimentos e outros 
cuidados diariamente)? Não é só daqui a quatro ou cinco meses, como 
faz a burocracia! 

Mais não escrevo hoje.
Padre Acílio

PATRIMÓNIO DOS POBRES

PENSAMENTO

A ordem das obras de Misericórdia começa pelo dar de comer 
a quem tem fome; e, quando na hora derradeira, o Justo Juiz vier 
«em glória e em majestade» dar a cada um aquilo que lhe pertence, 
nessa hora, digo, o castigo ou a recompensa há-de girar à volta do 
dar de comer.

PAI AMÉRICO, Pão dos Pobres, 1.° vol, p 334.


