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Pobrezas
É uma família que acompanhamos há muitos anos, que sempre teve 

carências de tudo — para nós, acompanhar é partilhar. Apesar das 
suas carências conseguiu manter-se unida na sua pobreza…

Depois de viverem vários anos numa casinha muito pobre, de que 
tinham que pagar renda, onde os conheci, passaram para uma outra 
casa pobre, mas digna, pela qual não tinham renda a pagar.

Para subsistirem, lá iam arranjando alguns meios, aproveitando e 
vendendo o que achavam e que já não servia para aqueles que o 
deitavam fora, obtendo assim um acréscimo ao rendimento social que, 
a dada altura, começaram a receber.

Assim foram vivendo durante todos estes anos.
A mãe da família, tinha problemas de saúde que se foram agra-

vando com o passar dos anos. Cada vez mais limitada, começou por 
ter que se manter em casa, sem sair à rua, acabando por ficar de cama 
permanentemente.

A morte veio buscá-la quando a situação económica da família 
tinha melhorado um pouco, visto que o filho começara a trabalhar. Este 
desenlace, directamente ou não, veio complicar, de novo, a vida desta 
família, porque o jovem se deixou apanhar na rede de uma mulher, 
que o fez perder o que tinha, endividou-se e meteu o pai em sarilhos.

Foi este que nos veio contar o sucedido, entre algumas lágrimas, e 
queixar-se do seu infortúnio. Estava também sem nada em casa, nem 
com que cozinhar nem algo para o poder fazer. Como nos competia, 
providenciamos uma e outra coisa e algumas palavras de alento.

Com a pobreza e a doença conviveram muitos anos unidos, mas 
depois de lhes faltar a mãe perderam a força para vencer os desvarios 
que recentemente assaltaram o filho. A Pobre e doente era o catalisa-
dor familiar. Sem ela, da pobreza caíram na miséria.

Os maiores males sociais nem sempre têm origem nas dificuldades 
económicas a que muitos são votados. Muitos têm origem nos que se 
deixam invadir, culpavelmente ou não, por uma qualquer ilusão desen-
freada que deles se apossa. Estes grandes males atacam pobres e 
ricos, espalhando miséria à sua volta, seja moral seja material.

Nos tempos que vivemos, já pouca importância se dá às misérias 
morais. São tratadas como coisas do foro individual. Mas são preci-
samente estas que destroem famílias, que provocam sofrimentos que 
degeneram em doenças, que impedem o crescimento harmonioso dos 
mais novos, que lançam muitos em situação de pobreza ou miséria. 
Tantas situações de vida de que vemos os factos mas de que desconhe-
cemos as causas.

Nas últimas décadas tem sido dado destaque à assunção dos 
direitos. Mas, para quando a educação para a responsabilidade na 
relação com os outros?

Padre Júlio

DA NOSSA VIDA

AS obras do nosso Calvá- 
 rio vão em bom ritmo. 

As camaratas das senhoras e as 
dos homens foram transforma-
das em quartos. Quartos de três, 
de duas e de uma cama — com 
os respectivos quartos de banho.

No grande espaço que sepa-
rava o salão de recreio será um 
espaço para repouso e trabalhos 
manuais. Este espaço liga ao 
refeitório. Ficarão a seguir os 
serviços médicos.

Importante que se mantenha, 
na admissão de doentes, o espí-
rito de Pai Américo. Como P.e 
Baptista o seguiu: doentes incu-
ráveis e pobres. Que seja sempre 
assim o nosso Calvário.

De suma importância a con-
servação das matas. Não se con-
cebe o nosso Calvário sem o ar 
purificado das nossas árvores.

Alguém falou para mim: “Foi 
o vosso ar puro que vos libertou 
desta epidemia”. Acredito que 
sim.

P.e Baptista soube criar este 
lugar maravilhoso! Saibam os 
vindouros — conservar.

As obras estão a chegar ao fim.
Volte, senhor P.e Baptista, para 

uma nova continuação.
Venham também antigos ami-

gos e voluntários.
Esperamos o regresso, como 

prometido, de todos os nossos 
doentes. Eles aguardam ansiosos.

Com amor e pelo amor todos 
cabemos.

Padre Telmo

SINAIS

MALANJE

HÁ alguns meses recebemos  
 a visita de um dos minis-

tros do Governo para assuntos 
económicos que nos perguntou 
quais eram os projectos que 
tinha a nossa Casa do Gaiato 
de Malanje. Respondemos que 
fazer de cada rapaz um homem 
e que tudo o mais estava a ser-
viço disso. Quando chegámos 
à escola, me perguntou até 
que classe tínhamos e se havia 
alguma previsão para ampliá-la. 
Respondemos que um dos gran-
des sonhos era criar um centro 
politécnico, já que a Casa do 
Gaiato sempre quis preparar a 
maior parte dos rapazes com for-
mação profissional para o futuro. 
O ministro ficou muito contente 
e não passou um mês para que 
ele enviasse ao governo provin-
cial uma carta para nos apoiar 
nesta iniciativa.

Na semana passada recebemos 
a última das visitas da fiscaliza-
ção do Ministério da Educação 
para ver onde localizávamos o 
politécnico e se já tínhamos o 
projecto. Nossa resposta foi que 
no momento ainda não temos 
nenhum tipo de plano e que espe-
ramos que eles nos dêem alguma 
orientação. Depois de várias 
horas chegámos à conclusão de 
que no próximo ano vamos ten-
tar abrir em nossa escola uma 
área de formação profissional 
básica para quem estuda da 7.ª 
à 9.ª classes e queira fazer um 
curso nas artes da electricidade, 
construção civil e agro-alimen-
tação.

Agora é hora de pedir a cola-
boração de tantos amigos e ins-
tituições porque antes de tudo

Continua  na  página  3

BENGUELA – VINDE VER!

A alegria do Afonso
EM meados do mês de Maio 

 do ano passado rece-
bemos cá em Casa mais um 
menino, seu nome é «Afonso». 
Veio de Luanda acompanhado 
por uma senhora que conhecia 
a história de vida do rapaz. Em 
pouco tempo, valendo-se da sua 
simpatia e imaginação, integrou-
-se tão bem no nosso estilo de 
vida. Ao chegar a casa um visi-
tante sabe receber e acomodar 
até que apareça o superior. Fala 
de histórias do passado recente 
da nossa vida, até de nomes de 
rapazes que são do outro tempo 
e que ele não chegou a conhe-
cer. O rapaz vindo da rua sabe 
ouvir atentamente os episódios 
e depois retratá-los como se ele 
estivesse presente no tempo e 
no lugar dos acontecimentos 

dos quais ouve falar. As pessoas 
quando nos visitam perguntam 
às vezes pelo «Afonso»; tornou-
-se conhecido e destaca-se pela 
marca da sua delicadeza. Nestes 
dias de final de exames escola-
res e publicação de notas da 4ª 
classe, vieram os rapazes mani-
festar a sua felicidade por terem 
alcançado bons resultados. O 
«Afonso» não quis vir e não veio 
mesmo até ao refeitório pequeno, 
onde temos o costume de trocar 
os bons resultados escolares por 
rebuçados ou outros prémios aos 
nossos pequenos vencedores de 
grandes conquistas. Sim grandes 
conquistas! Eu cá sou testemu-
nha ocular de grandes mudan-
ças que têm acontecido na vida 
dos rapazes. Quando chegam a 
nossa Casa muitos deles nunca 
tinham conhecido um lápis, uma 
folha de papel limpa para escre-
ver, outros tivemos de ensinar a 
manusear o lápis, pois manifes-
tavam comprometimento na sua 
motricidade fina. Hoje a reali-
dade mudou completamente. Os 
mesmos escrevem, desenham, 
cortam, pintam, projectam, só 
para citar algumas habilidades 
bem conseguidas, graças ao 
ambiente educativo apropriado 
para moldar o comportamento 
do rapaz, como se estivéssemos 
a lapidar um diamante que che-
gou às nossas mãos ainda bruto. 
Voltando para o caso do nosso 
rapaz, este, não apareceu nas pri-
meiras horas. Momentos depois 
vejo-o vir em lágrimas acom-
panhado pelo chefe. O que foi 
com o menino? Respondeu-me 
o chefe: — o «Afonso» ficou 
reprovado na escola e diz que 
tinha tido durante o ano lectivo 
bons resultados nas provas. — 
É verdade «Afonso»? — Sim, 
respondeu o pequeno: — é ver-
dade. — E onde estão estas pro-
vas com bons resultados? — No 
escritório da Casa-Mãe, disse o 
garoto. Então pedi que levassem 
as provas para serem confronta-
das na escola diante do profes-
sor. Depois de alguns momen-
tos vejo-os regressar, e estando 
ainda à distância notava-se a 
alegria pela forma como os dois 
marcavam os passos em direcção 
ao escritório. Então está tudo? 
Está! Senhor Padre, afinal o 
«Afonso» aprovou!… — o quê!? 
E porque saiu então reprovado? 
— Disseram que foi um engano. 

Continua  na  página  3

Obra de Rapazes, para Rapazes, pelos Rapazes.
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Pelas CASAS DO GAIATO

BEIRE — Flash’s

A Magia do ATC, no Calvário…
1. (…) — Mas, o que é ISSO do 

ATC?!… Já lá vão trintas e muitos. 
Vi na revista Saúde e Lar. Nessa 
altura, os meus interesses académico 
profissionais centravam-se nas Rela-
ções Interpessoais e com o Público. 
O título do artigo — A Magia do 
ATC — despertou-me curiosidade. 
Aquilo vinha mesmo de encontro a 
uma das dez grelhas de leitura que 
compõem a caixa de ferramentas 
AT. Essa Análise Transacional que 
logo me cativou. Nessa altura, guia-
va-me pelo manual de Rosa Kraus, 
Homens e Organizações, colabora-
dores ou adversários?! Aquilo era a 
minha paixão. Então aquele capítulo 
V — Os Toques, fonte de vida des-
bordou-me. Eu sentia tudo aquilo na 
pele. (E ainda sinto — por dentro e 
por fora…). É uma abordagem do 
psiquiatra Eric Berne, para entender-
mos melhor o complexo mundo das 
nossas relações humanas e ralações 
desumanas… A expensas do BBI 
(o, então, Banco do meu trabalho), 
fiz-me um interessado formando AT 
e, logo, um apaixonado aprendiz de 
formador AT…

Recordo. O artigo relatava uma 
curiosa experiência realizada à 
volta de 1920, algures, num hospital 
infantil, por ocasião de uma epide-
mia. Havia três enfermarias a abar-
rotar de crianças — todas da mesma 
idade e afectadas pela mesma 
maleita. O curioso foi que, na enfer-
maria X, a prescrição médica estava 
a resultar perfeitamente. O mesmo 
já não acontecia com as outras duas 
enfermarias. Mudam os enfermei-
ros, muda o resultado. Repete-se 
a experiência e o resultado man-
tém-se — onde trabalha a enf.ª F, a 
prescrição resulta inteiramente; nos 
outros, varia muito…

Monta-se um esquema de obser-
vação de procedimentos e da forma 
de os ministrar. Surpresa. A enf.ª 
F procedia exactamente como os 
outros enfermeiros. Nada expli-
cava o mistério. Alguém repara 
num pormenor. E ISSO fazia toda a 
diferença: a enf.ª F era uma mulher 
meiga e carinhosa. Tinha um filho 
da idade daquelas crianças. Alguma 
coisa passava dela para os meninos 
doentes. Foi a ISSO que chamaram 
de ATC — o Amor Terno e Cari-
nhoso… Depois, nos anos 30, foram 
feitas experiências com macacos, 
pombos, … Durante a Segunda 
Grande Guerra, René Spitz descobre 
o que ficou conhecido como mal de 
hospitalismo — a sensação de aban-
dono, por falta de toque, seja ele 
visual, auditivo, epidérmico, emo-
cional, espiritual, … Mais tarde, o 
conceito hospitalismo deixou de ser 
só infantil. Isso também acontece 
entre os idosos isolados da família… 

2. — Eu vejo-O todos os dias… 
Nestas duras experiências de 
outrem, acabei por compreender 
muitas das minhas feridas. Que, 
volta e meia, também sangravam, 
a doer pra burro… E, se esbarrava 
com outros doentes do mesmo mal, 
aí a coisa complicava-se-me. Por-
que as relações humanas viravam 
ralações desumanas… Assim, fui 
caindo na conta da urgência e da 
importância do aprender a relacio-
nar-me — comigo próprio, com os 
outros, com a vida, com o mundo, 
com Deus — segundo a ‘ideia’ e a 
reduzida ‘experiência’ que d’Ele ia 
fazendo. Não mais parei de buscar. 
Na escola de PRH, aprendi que a 
ISSO se chama feridas-de-não-
-existência. Porque tudo resulta, lá 

PAÇO DE SOUSA

JARDINAGEM — Como estamos na época do calor, começamos com a 
rega das plantas mais frágeis, especialmente as que foram plantadas há pouco 
tempo na nossa avenida. O Paulo «Mudo» andou a retirar as ervas que foram 
crescendo na rampa da casa 3 e as plantas que ficaram queimadas devido às 
geadas no Inverno. Agora vai repor novas plantas e esperar que tudo corra 
bem. Há ainda muitas ervas para arrancar, porque os nossos Rapazes ocupam 
o tempo todo na Escola. Quando estiverem de férias vamos deitar todos mãos 
à obra, para que a nossa Aldeia fique mais limpa e arranjada.

CABRITOS — Nasceram há pouco tempo dois cabritos que, entretanto, 
ficaram sem mãe. Tivemos então que os alimentar com biberão, com leite 
feito de leite em pó. Todos os dias o Bruno, o Guga, o Fausto e o Manuel, 
cada um na sua vez, tratam de fazer o leite e dar o biberão aos cabritos que 
o bebem a toda a pressa, e ainda querem mais. Esperamos que se desenvol-
vam bem.

DESPORTO — A época terminou para a nossa equipa do Grupo Despor-
tivo da Casa do Gaiato com uma derrota por 3-2 com sabor a vitória, que 
esteve a nosso favor até aos dois últimos minutos. Esperamos que com a 
experiência adquirida e o esforço de cada um a próxima época seja recheada 
de êxitos, pois não falta qualidade ao nosso plantel.

VACARIA — As nossas vacas estão à espera de ter as suas crias, por isso, 
neste momento não estão a dar-nos o seu leite. O «Meno» vai alimentando 
o gado com a nossa palha e a silagem que ainda temos no nosso silo, e 
ainda com ração. O nosso gado castanho não produz leite para nós porque é 
gado para carne. Esperamos que as nossas vacas tenham as suas crias bem 
desenvolvidas.

Fausto Casimiro

muito atrás, da falta (não-existên-
cia) de uma resposta minimamente 
capaz de preencher as nossas neces-
sidade de amar e ser amados. Nou-
tras escolas, chamam-lhe pertur-
bação major. E apreendi que essas 
coisas ainda são olhadas como sem 
cura. Feridas — traumas — para 
o resto da vida… Nasceu em mim 
a paixão do impossível (im+pos-
sível!…) — essa palavra que no 
Escutismo para Rapazes, de Baden 
Powell, aparece com o pontapé no 
‘im’, para que se torne possível… É 
um processo de ‘cura’. Mas só para 
quem busca mesmo curar-se… (Há 
muito doente que já não quer mais 
trabalho e dor — só busca alívio e 
consolação…).

Conheci o gemido de Florbela 
Espanca — a poetisa da dor sem 
cura. Ouço-a: “Pena não haver 
manicómios para o coração // por-
que para a cabeça já há muitos”… 
Entendi a psicanalista X — Da 
cabeça para o coração, o cami-
nho mais longo do mundo… Vol-
tei a S.to Agostinho: Fizeste-nos 
para Ti, Senhor, e o nosso coração 
está inquieto enquanto… Lembrei 
aquele episódio (1910) da festa 
homenagem aos 80 anos do grande 
entomólogo Enrique Fabre: — Tu 
acreditas mesmo que Deus existe, 
Enrique? Resposta pronta: — Eu 
não!… Eu vejo-O em toda a parte…

A providencial vinda para o Cal-
vário — uma universidade que nos 
foi legada por P.e Baptista… — 
tem-me ajudado a ver mais longe. 
Com os olhos do coração, da fé, 
da minha inteligência espiritual… 
Vejo esse Grande Oceano em que 
está mergulhado o meu iceberg. É 

MIRANDA DO CORVO

AGROPECUÁRIA — Na primeira quinzena de 
Junho, vieram alguns dias de mais calor. As tílias, no 
parque, estão carregadas de flores e vão atraindo as pre-
ciosas abelhas. Nos dois campos de milho-grão no cam-
pinho e na terra nova, vão crescendo bem essas plantas; 
mas, foi preciso tratar das infestantes. Como tinham 
muitas ervas, tiveram de ser capinados: o nosso quin-
tal da tia Adelina; e, na terra do gaiato, dois socalcos 
abaixo do pomar de cima de tangerineiras, em que temos 
mais citrinos e oliveiras novas, junto às Alminhas, na 
Rua Casa do Gaiato. Os kiwis novos, na latada sul, têm 
crescido bem. Foram colhidos pêssegos e nectarinas 
para as nossas sobremesas. Fez-se outro tratamento às 
videiras. Na nossa horta, em que temos água de rega, as 
couves serranas, as alfaces e os agriões estão mimosos e 
biológicos; e, por isso, têm sido apanhados para as sala-
das, pois fazem bem à saúde e gostamos muito! Entre-

tanto, foram plantadas mais alfaces. Nalguns campos de 
ervas, serão cortadas, secarão no terreno e depois enfar-
dadas. O estrume das pombas e dos patos teve de ser 
tirado, para depois fertilizar as terras. As galinhas ainda 
continuam durante o dia a debicar no terreiro do gado, 
enquanto não for vedado o pomar, o que esperamos. É 
preciso cortar a lã aos ovinos, quando for possível, pois 
com esse casaco preferem as sombras.

CAMPANHA DE ASSINANTES D’O GAIATO – 
Vamos continuando passo a passo na nossa Campanha 
de novos assinantes. Não está em marcha com o ritmo 
que queremos, mas devagar se vai ao longe. Foram ins-
critos mais dois novos assinantes – leitores do nosso 
Famoso: Maria Nunes, de Figueiró dos Vinhos; e Carlos 
José, da Lousã. Quando alguma pessoa nos telefona ou 
visita, não sendo assinante, aproveitamos para propor 
que faça parte desta Liga de amigos d’O Gaiato. Se 
cada leitor trouxer outro amigo, cantaremos vitória.

Rapazes de Miranda

PARA SE CUIDAR DOS POBRES NÃO SE PODE SER POBRE 
EM COLABORAR — Tivemos há dias um encontro do nosso Conse-
lho de Zona que é o órgão que reúne as Conferências Vicentinas de um 
determinado território. No nosso caso esse território coincide com o do 
concelho de Penafiel.

Estes encontros servem essencialmente para as várias Conferências 
partilharem a sua actividade com as outras e identificarem formas de se 
poderem entrejudar. A partilha e a entreajuda felizmente têm existido, mas 
há sempre relatos de problemas de faltas de colaboração a outros níveis.

Indo directamente ao assunto, sem rodeios, há situações onde não 
existe a colaboração que era precisa entre a Conferência Vicentina e o 
pároco. Felizmente não é o caso da nossa paróquia onde essa colaboração 
é muito boa.

Uma Conferência Vicentina e um pároco a colaborem podem fazer 
muito bem ao próximo. Cada entidade tem as suas atribuições que devem 
ser respeitadas mas que precisam de ser bem articuladas para ajudar quem 
mais precisa na paróquia.

Cada paróquia deve ter a sua Conferência Vicentina. Os párocos 
podem fazer muito por esta causa ajudando na criação de Conferências 
Vicentinas onde elas não existem.

Cada paróquia deve ter uma Conferência que se vá rejuvenescendo. 
Os párocos podem ter um papel no encaminhamento para a actividade 
vicentina de alguns jovens que forem conseguindo mobilizar das outras 
tarefas paroquiais (catequese, canto litúrgico, etc.).

É preciso que na formação dos padres lhes seja incutido com vigor o 
ideal vicentino.

É preciso que nos órgãos de governo da Igreja se insista muito na pro-
moção desse objectivo de cada paróquia se organizar para cuidar dos seus 
pobres. Enquanto assim não fôr a Igreja estará a falhar no cumprimento de 
uma parte essencial da sua missão.

Américo Mendes

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA
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Senhor, // A minha ânsia é corrente // A caminho do mar.

É corrente que esborda e fecunda por onde passa, num per-
curso todo ele primaveril. Sinais que ficam naquele lugar pró-
prio onde o diálogo do silêncio estabelece o Princípio do Tudo 
— Altar e Vida — como dom; e extravasa para cada leitor com 
abertura de coração.

São Teus passos, // No caminho, que me leva // Onde anseio 
chegar.

Leva-nos Padre Telmo também. E tudo dito nesse estado per-
manentemente sussurrante onde o dom floresce — e transcende.

«… Porque é um ser que se comunica pelo que escreve e so-
bretudo pelo que é.» (…) «Ele é o verdadeiro sinal para os que 
temos o privilégio de o conhecer e aprender com ele. Mas como 
todos os sinais não aponta para si. A realidade que sinaliza é 
outra: o seu amigo Jesus. Quantas vezes ouço esse murmúrio, 
esse mantra, Jesus, Jesus, Jesus! O nome santo repetido vezes 
sem conta na despedida da capela. O resto é silêncio e como é 
bom perceber que tudo ACONTECE assim.» (Do Prefácio, José 
Alfredo).

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

NOVO LIVRO

Celebração do 65.° Aniversário da 
morte do Venerável Padre-Pai Américo

16 de Julho 1956-2021

14 Julho, quarta-feira
•  17h —  Acolhimento e oração nas Alminhas Padre Améri-

co, em Campo — Valongo.
•  18h —  EUCARISTIA, na Igreja Paroquial de S. Martinho do 

Campo, presidida pelo Padre João Pedro Bizarro, 
Pároco e Postulador da Causa de Beatificação do 
Venerável Padre Américo.

16 Julho, sexta-feira, Nossa Senhora do Carmo
•  11h —  EUCARISTIA, no Hospital de Santo António, no 

Porto, presidida pelo Sr. Bispo do Porto, D. Manuel 
Linda.

17 Julho, sábado
•  11h —  Conferência PADRE AMÉRICO  – MÍSTICO DO NOSSO 

TEMPO, no Seminário de Coimbra, pelo Padre José 
da Rocha Ramos, pároco de Alvarelhos, Covelas e 
Guidões (Diocese do Porto).

•  12h —  EUCARISTIA, presidida pelo Sr. Bispo de Coimbra, 
D. Virgílio do Nascimento Antunes.

Organização: Postulação da Causa de Beatificação do Venerável Padre 
Américo e Obra da Rua – Obra do Padre Américo

15 Julho — 18h — Abertura de Exposição e venda das obras — poe-
mas e pinturas — publicadas no livro É tempo de falar do Padre 
Américo, editado pela Modo de Ler, no Átrio de entrada do Paço 
Episcopal do Porto, com encerramento no dia 17 de Julho  
(O produto da venda reverte para a Obra da Rua)

feito da mesma massa que Ele — à 
espera que se me derreta toda o gelo 
da minha dura imanência que, com 
tantas histórias que não são minhas, 
se me foi agarrando à pele… Pouco 
a pouco, tudo se me vai aclarando. 
E, hoje, eu sinto-me em processo de 
aprender a vê-l’O, (ao meu ATC…), 
em cada um destes nossos filhos que 
Deus nos manda. Predilectos d’Ele, 
porque feridos-de-não-existência. 
Sempre a sangrar e a pedir um 
toquezito — fonte de vida e vida em 
abundância (Jo 10,10)…

Um admirador

Do Venerável Padre Américo
Perspectiva literária

NO sentido de contextualizar 
o âmbito da obra literária 

do Padre Américo, justifica-se 
plenamente que sejam elencadas 
de relance várias referências de 
autores nacionais e estrangeiros, 
que surgem nos seus escritos, e 
atinentes ao seu percurso inte-
rior. Contribuem para sublinhar 
a sua boa formação intelectual 
e enquadrar a largueza de hori-
zontes, nomeadamente eclesiais, 
literários e filosóficos.

Durante a sua actividade pro-
fissional em Moçambique, em 
carta de 22 de Fevereiro de 
1921, para Simão Correia Ne-
ves [12-III-1888, Rosmaninhal 
— Idanha-a-Nova; †22-V-1965, 
S. Pedro — Funchal], Améri-
co de Aguiar fez uma alusão 
ao escritor Júlio Diniz, médico 
[Joaquim Guilherme Gomes 
Coelho –14-XI-1839,Porto; † 
12-IX-1871, ib.], que tubercu-
lizou. Eis: Aí, na Madeira, não 
deve haver mal que se receie, a 
não ser quando as doenças que 
nos atacam são como aquela 
que nos roubou Júlio Dinis, que 
aí procurou remédio e disse a 
um amigo, já sem esperanças de 
melhoras, que a única madeira 
que o poderia curar teria que 
ser aquela de que o s/ caixão 
havia de ser feito! [O Gaiato, n. 
451, 24 Junho 1961].

Quando se preparava para se-

guir para o Convento Francis-
cano de Vilariño de la Ramallo-
sa, a 17 de Outubro de 1923, 
em post sriptum duma missiva 
para Simão Neves, já referido, 
diz assim: Compre O Deserto 
de Manuel Ribeiro e compre A 
Catedral […] [O Gaiato, n. 414, 
23 Jan. 1960]. No belo livro O 
Deserto, à mão [Lx.ª: Guima-
rães & C.ª, il., 1922; ex. n. 582, 
autograf.º], o convertido escritor 
Manuel António Ribeiro [13-
XII-1878, Albernoa — Beja; 
†27-XI-1941, Lx.ª], narra a sua 
experiência na Cartuxa de Mi-
raflores, em Burgos [Espanha], 
confessando: — É menos a arte 
que me traz aqui do que o dese-
jo de solidão e de paz. Tenho a 
alma tão doente! [p. 48].

Pelo seu significado, conforme 
já assinalámos [vd. Padre Amé-
rico — Itinerário Vocacional, 
Porto: Fac. Teol. UCP, 1999, p. 
246], verifica-se que, em longa 
carta para o mesmo amigo, de 
Setembro de 1925, antes de en-
trar para o Seminário Episcopal 
de Coimbra, aconselhou-o as-
sim: Leia Prosas Dispersas de 
Guerra Junqueiro [O Gaiato, 
n. 425, 25 Jun. 1960]. De facto, 
Abílio Manuel de Guerra Jun-
queiro [15-IX-1850, Freixo de 
Espada à Cinta;† 7-VII-1923, 
Lx.ª], neste livro [Porto: Liv. 
Chardron, 1921], reparou a sá-
tira anticlerical A Velhice do 
Padre Eterno [1885], declaran-
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do-se muito injusto com a Igre-
ja e reconhecendo que a Igreja 
com os Evangelhos cristianizou 
e salvou o mundo [p.13]. 

Numa missiva para Simão 
Neves, de 21 de Julho de 1926, 
convidando a visitar a Lusa 
Atenas, assinalou o seguinte: 
Coimbra tem muito que ver e 
eu muito que lhe falar, por isso 
traga um dia para esta cidade. 
[…] Quero levá-lo à sala aonde 
ensinava a C.M., a mulher mais 
sábia do mundo! Trata-se de Ca-
rolina Michaelis de Vasconcelos 
[1851†1925], que foi escritora e 
ilustre Professora Catedrática da 
Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Coimbra.

Noutra carta, também para o 
mesmo destinatário, de 10 de 
Setembro de 1926, refere Ori-
son Swett Marden [1848†1924], 
escritor norte-americano, forma-
do em várias áreas e com obra 
literária. Diz isto: É simplesmen-
te admirável a organização da 
Igreja Romana e eu estou con-
vencido de que homens do qui-
late de Marden, se tivessem co-
nhecimento da sua constituição 
intrínseca, haviam de ponderar 
seriamente o que dizem, quan-
do atacam a Igreja de Roma [O 
Gaiato, n. 432, 1 Out. 1960].

Em 26 de Setembro de 1926, 
para o dito amigo na Madeira, 
que perdera um filho, confor-

Continua  na  página  4
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Mas o «Afonso não se deixou enganar e foi até ao fim para averiguar a 
verdade dos factos. Agora é um rapaz feliz, pode sorrir, vai participar do 
campeonato de futebol que o «Pedro João» está a organizar, irá ao passeio 
dos aprovados… muitos privilégios para os que trabalharam ao longo do 
ano lectivo e hoje sabem colher os seus frutos. A conclusão é de Pai Amé-
rico «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 totalmente, sim, mas humilde. Humildade.»

Padre Quim

BENGUELA – VINDE VER!
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temos que ter três salas equipadas até o final de Agosto para iniciar os três 
primeiros cursos. Esta será a primeira pedra desse sonho para esta gente 
jovem, que tão em falta está de uma profissão, para continuarem a cons-
truir esta sociedade.

Praticamente todos os alunos terminaram as aulas e, como a partir 
de agora as férias coincidem com as da Europa, teremos a oportunidade 
de fazer uma avaliação do ano lectivo e, se Deus quiser, as eleições dos 
chefes no dia do Padre Américo. De momento começámos o cultivo de 
hortaliças na Casa do Gaiato e na fazenda Carianga.

Padre Rafael

MALANJE

Olá, sou o Fajo. Tenho 8 
anos e vim da Guiné com 
o meu pai. Faço anos no 
dia 2 de Janeiro. Gosto de 
jogar Futsal com as outras 
equipas. Gosto de vestir a 
camisola do Gaiato. A mi-
nha equipa é o Sporting e a 
Casa do Gaiato. Gosto de 
Jesus.

Fajo

FALANDO  DE  MIM
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«Ele era a hora de começar a reimprimir o «Pão dos 
Pobres», cujos três volumes há muito esgotaram, em 
muitas edições; era a hora de começar, sim, mas nós três 
resolvemos outra coisa: dar à estampa «O Barredo». 
(…) Isto não significa que o assunto do «Pão dos Po-
bres» esteja antiquado. Não está. (…) A semelhança dos 
Barredos é flagrante, tanto faz Coimbra como Porto ou 
Lisboa, que são estes os que melhor conhecemos. Um 
caso do momento traz-nos imediatamente à memória ou-
tros distantes, em tudo iguais. Exemplo: Pareceu-me es-
tar em Coimbra quando, ontem, na Fonte Taurina, entro 
de manhã num cubículo onde três criancitas pediam café 
à mãe. Parecia Coimbra — e não era. Estava no Porto, 
mas naquela terra, naquele tempo e àquela hora quantos 
quadros semelhantes! Por isso sairá «O Barredo», no 
lugar do «Pão dos Pobres».

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

OS NOSSOS LIVROS

A solidariedade do Pobre!

DOUTRINA

Há dias, assomei à Estação Nova, casualmente em 
maré de grande angústia: Certa mulher do povo, com dois 
gémeos ao colo, queria ir para Lisboa ao encontro do 
marido e não tinha o dinheiro da passagem. Os carregadores 
rodearam-me:

— Acuda à Pobre.
Deixei a importância do bilhete nas mãos do porteiro (o 

comboio partia de madrugada) e retirei-me, à vista de olhos 
húmidos de compaixão. Homens que por nada espancam suas 
mulheres, choram com pena doutras!

De manhã cedo, no dia seguinte, calhou-me passar ali. 
Os mesmos homens de ontem, muito gratos e muito alegres, 
comunicam que passara um carro para Lisboa onde a mulher 
foi por esmola: «Tome o dinheiro», disseram. «Guarde para 
outra necessidade». «Guarde» — honestidade. Podiam ter 
ficado com ele. «Para outra necessidade» — amor do próximo. 
Bem podiam eles ter pensado em si mesmos: os outros que 
se governem; mas não. Ai!, fôssemos nós bons, que o Mundo 
sê-lo-ia também!

Os pequeninos das Colónias, porque tenho mais dinheiro, 
querem que eu faça bem a outros:

— Chame o «Barba-Azul»…
Os carroceiros de hoje, ontem garotos da rua, tomam como 

feito a si mesmos o bem que se faz aos mais:
— Guarde, senhor padre, para outra necessidade.
A solidariedade do Pobre!

PAI AMÉRICO, Obra da Rua, 5.ª ed., 2012, p 23
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tou-o e refere vários escritores conhecidos, afirmando: 
Veja as biografias de Garrett, Dickens, Antero, João de 
Deus e tantos outros. Como estes homens sofreram, só 
porque trabalharam por ser perfeitos [O Gaiato, n. 433, 
15 Out. 1960]. 

Uma carta para Simão Neves, de 9 de Outubro de 1926, 
mostra como procurava manter-se informado e divulga-
va boas publicações, da geografia à pastoral. Eis: Como 
eu agradeço e aprecio a leitura das esplêndidas Revistas 
que mandou e há-de continuar a mandar! […] Vai por 
esta mala um pacote com 20 Pastorais sobre o alcoo-
lismo. […] Faça-o por amor da humanidade. Eu tenho 
muita pena, muita pena dos homens que se embriagam 
[O Gaiato, n. 433, 15 Out. 1960]. Refere-se à revista Na-
tional Geographic Magazine, como me testemunhou o 
meu pai Júlio. Das Pastorais episcopais, trata-se da Ins-
trução pastoral contra o alcoolismo [Coimbra, 1922], do 
seu Bispo de Coimbra, D. Manuel Luís Coelho da Silva.

Padre Manuel Mendes
Continua
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PATRIMÓNIO DOS POBRES

APESAR de ter comprado a casa para a Ana,  
 pelo preço de cinquenta mil euros, mais 

quanto ela devia às finanças, o que passou dos mil 
e trezentos euros, mais o preço da escritura, mais 
o que pagou ao Estado para o registo da casa — 
o Estado não perdoa. Tanto paga o rico como o 
desgraçado, como se não fosse legal possuir uma 
casa. Como se uma família não tivesse direito a 
uma morada. Mais ainda, uma família monoparen-
tal com três filhos — o Património dos Pobres não 
parou.

Bati à porta de gente cristã, pedi-lhes ajuda para 
a aquisição da quantia necessária e os irmãos res-
ponderam generosamente, de modo a que fiquei 
ainda em condições de continuar a fazer o BEM.

A mãe dos cinco filhos abandonada pelo marido 
há dezassete anos, recebeu de seus pais, pescado-
res, uma casa, cuja cozinha ficou quase destruída 
pelo desertor e assim continuou até à minha visita. 
Ela lavou a sua loicinha numa bacia de plástico 
que colocava na banheira da casa de banho ao 
longo destes anos. 

Apareceu-me a pedir pagamento do IMI e uma 
ajuda porque estava a passar fome. O filho mais 
velho está na Marinha e os outros, na escola. 

O estado da cozinha era realmente uma desgraça: 
azulejos partidos, chão esburacado, tubagem da 
água e dos esgotos ausente.

— É capaz de arranjar alguém que lhe faça isto 
e diga quanto custa?

— Vou ver. 
Passados uns oito dias, telefona-me a dizer que 

havia conseguido quem fizesse o serviço por qua-
trocentos euros. Achei que não era muito caro e 
comprometi-me. Ao fim de uns dias de trabalho, 
o pedreiro pediu dinheiro e a senhora chamou-me. 
Fui lá e, como estava com pressa, não fui ver e 
preenchi-lhe um cheque de 250€.

Ora, o homem nunca mais apareceu. Vou ver e a 
pobre estava desolada:

PENSAMENTO

A maior prova de que o Amor basta para realizar obras, está nesta 
nossa Obra. «Um arranha céus social», como vem a dizer na carta 
de um sacerdote. Apesar dos que ostensivamente não dão para ela 
e, até por causa desses, ela é um gigante em marcha a dizer que 
não à doutrina do século e que sim à do Evangelho.

PAI AMÉRICO, Notas da Quinzena, p 139.

— Aquele maldito enganou-o e aldrabou-me a 
mim.

— Sabe onde ele mora? 
— Não, não sei. 
Ao fim desta exclamação, ela olha-me com um 

ar furioso, olhos negros, faiscantes, cara enrugada 
pela fome, pelo trabalho e pelo desgosto da própria 
vida. 

— Aquele maldito, senhor padre, se o apanho, 
ele vai ouvir-me! 

O pedreiro era negro, também pobre, e atreveu-
-se a explorar a desgraçada. É o mal do mundo. 
Ataca toda a gente. Ricos e pobres. E chama-se 
GANÂNCIA. 

Aquela mulher, porém, não desanimou. Sabendo 
que poderia pôr a sua cozinha com dignidade, 
arranjou outro pedreiro que lhe completou o traba-
lho por mais 150€. 

Habituada a vencer as dificuldades, saboreando 
o apoio de Deus que lhe era oferecido por mim, 
não se deixou vencer. 

Este último alvitrou-lhe que a cozinha ficaria 
bem se levasse uma cobertura de azulejos por cima 
dos velhos e do reboco que ele acabara.

A heroína pôs-se de volta de mim: 
— Olhe, senhor, são só mais quatrocentos euros 

e eu fico com a minha cozinha um amor! 
Alta, magrinha, de cabelo comprido, mal-tra-

tado, conseguiu vencer-me. Mais ainda, levou-me 
a uma loja, hipermercado de materiais de constru-
ção, e encomendou um móvel com gavetas e lava-
-loiça e eu paguei mais seiscentos euros. 

Este era para ter vindo no dia 9 de Junho, mas, 
por dificuldades do construtor, só estará pronto dia 
17 deste mês. 

Depois, prometi-lhe que ia estrear a cozinha, 
comer com a sua família uma caldeirada na sua 
casa: sentarmo-nos todos à mesa e elevarmos tam-
bém o Pão do Céu — a Palavra de Deus. Convidá-
-las para se aproximarem do Senhor, que veio ao 
seu encontro, ajudado pela tenacidade e confiança 
da mãe. 

Vai ser uma festa com Deus à mesa. 

] ] ]

Além das rendas da casa que surgem quase dia-
riamente como uma moição que me tolhe, apare-
cem outras carências a que não posso voltar a cara. 

É o caso de outra mulher, também abandonada, 
embora com dois filhos já criados, com a dívida da 
luz no valor de 240€. 

Fartei-me de lhe dizer que não podia, que os 
pobres vêm de todos os lados bater-me à porta, 
mas ela venceu-me:

— Olhe que sou diabética, tenho de ter insulina 
no frigorífico em casa, e se me cortam a luz, onde 
a vou guardar? 

Agarrou-se a mim a chorar e eu tive de ceder! 
Tinha levantado no banco 2.000€ e aquele 

dinheiro era já o resto. 
Ela ansiava por encontrar, na sua linguagem, um 

anjo de Deus que lhe valesse. E encontrou. 
Padre Acílio

NOVOS ASSINANTES

Todos os caminhos são bons para tomar a decisão de se tornar 
assinante d’O GAIATO.

Uma nova assinante que nos diz «conheço a vossa Obra, que 
muito admiro, um tio meu já era assinante», decidiu-se, «agora 
passei aos actos… O GAIATO, que gosto sempre muito de ler, pedia-
-vos o favor de o passar a receber em casa.»

Também uma graça recebida por intercessão de Pai Américo, 
foi motivo para uma nova assinatura: «agradeço me inscrevam 
como assinante.»

Sempre uma palavra nova, o nosso Jornal continua a cativar 
novos leitores e assinantes.

Os Rapazes da Administração


