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AINDA em Angola, numa manhã de céu azul 
 vivo, vieram três «Batatinhas» e ofereceram-

-me uma rosa vermelha. Fiquei pasmado e como-
vido. Coloquei-a na mesinha de escrever e fiquei 
olhando embebecido. Ali ficou. Foi murchando — 
e secou. Na limpeza — os meninos varreram.

Pasmei notando que ela estava, formosa e viva, 
no meu coração.

] ] ]

Estamos ansiosos pela vinda a Portugal do nosso 
P.e Rafael. Ele tem mesmo que vir para que o 
médico que o operou veja a sua perna. Ele não se 
preocupa. Diz sempre que tudo está bem — e virá.

Pedimos a uma alma boa que pegue nele e o 
ponha no avião. 

] ] ]

Estamos preocupados com a queda das assinatu-
ras do nosso «O Gaiato». Assinantes que faleceram 
ou mudaram de direcção ou — temos notado — 
algumas ruas já não existem. 

Urgente fazermos uma campanha. Temos muitos 
amigos que não dirão não ao nosso sim. Interessa o 
sim e nele o amor às crianças e aos doentes.

Manda o teu endereço e une à nossa a tua oração.
Padre Telmo

SINAIS

«Pobre terra, para onde caminhas sem 
os espaços para o amor gratuito?»

DESCOBRI esta frase, um verdadeiro e actuali- 
 zado pensamento, no meio de muitos dos textos 

publicados n’O GAIATO pelo nosso falecido Padre 
Manuel António, os quais tenho estado a ler em 
vista da sua publicação em livro, a sair em finais do 
corrente ano de 2021. Nessa altura, em que trans-
correrá um ano do seu falecimento, faremos memó-
ria singela de alguém que dedicou integralmente o 
seu ministério sacerdotal à Obra da Rua, cumprindo 
n’Ela o envio do seu bispo e o seu desejo, também 
aquele um devoto de Pai Américo e de sua Obra.

Voltando ao pensamento inicial, sentimo-lo como 
algo com que a Obra da Rua se tem visto constran-
gida ao longo das últimas décadas. É um sinal dos 
tempos que vivemos, da regulação e o controle de 
tudo o que se faz como acção social. Seja qual for 
a motivação que a concretize, tem de haver para 
isso uma prévia permissão oficial, chamado licen-
ciamento. Que seja necessário para uma actividade 
económica, concorda-se. Mas para a espontânea 
acção caritativa, já não se enquadra, porque esta 
exigência a transformará, mais tarde ou mais cedo, 
em mais uma actividade económica.

A conclusão a tirar, é que já não é possível, no 
mundo em que estamos inseridos, «dar a Deus o que 
é de Deus» sem passar por César, excepto naquilo 
que é exclusivamente do foro íntimo de cada pes-
soa.

Em contraste com este afunilamento da vida, vão-
-se vendo reacções concretas de cada vez maior 
número de insatisfeitos que, saindo do modelo 
estabelecido, optam por um tipo de vida que alivia 
muito o espartilho que a sociedade comercial criou 
e aplica. Não será utopia acreditar que é possível 

haver de novo confiança entre as pessoas, que a 
palavra pode voltar a ter crédito, que o amor do 
próximo pode ser isento de interesses pessoais mes-
quinhos… porque tudo isso já se viveu.

Não será a incapacidade de perfeição que justi-
ficará a desistência de um modo diferente de orga-
nização social, mais de acordo com a essência e 
as aspirações humanas mais genuínas. Não tenho 
qualquer dúvida em sublinhar que a alegria de viver 
é um estado natural ao homem, e que esta só se 
alcança quando este se sente acolhido pelos outros 
pelo que é e não por ser um factor contributivo de 
uma organização económica.

Criar espaço para o amor gratuito, na expressão 
do nosso Padre Manuel António, foi uma tarefa que 
nunca o preocupou enquanto viveu o seu carisma 
com os pobres de Benguela, mas que se tornou num 
anseio desde que as circunstâncias em Angola o 
obrigaram a regressar a Portugal nos primeiros anos 
da Independência.

Para nós, continua a ser tarefa a cumprir. Apesar 
da força do espartilho que nos constrange, não 
podemos desistir de abrir clareiras para que haja 
espaços para o amor gratuito.

Padre Júlio

DA NOSSA VIDA

MALANJE

TOCA  a sineta da Casa. São cinco e meia da 
 manhã, hora de levantar. Estamos com 

tempo seco e faz frio... Os primeiros a levantar-
-se são os mais pequenos, entre outras coisas, 
porque são os primeiros a dormir. Começam pela 
higiene pessoal, arrumando as camas e limpando 
os quartos e espaços comuns. Alguns recolhem os 
papéis da Aldeia e outros arranjam os jardins. São 
sete horas e toca para o pequeno-almoço... pão, da 
nossa padaria, com chá.

Voltar a tocar a sineta às oito horas e cada um 
assume a sua responsabilidade: carpintaria, blo-
queira, agricultura, cozinha, sala de jantar, lim-
peza... ninguém fica sem tarefa, a não ser os 
doentes. Como tudo está praticamente parado, 
a maioria vai para o campo. Quando forem onze 
horas, descanso... No caso dos mais pequenos, é às 
dez. Durante esse tempo, uns praticam desporto, 
outros vão passear, outros… Até ao meio-dia, 
quando volta a tocar a para o almoço.

Neste momento, estamos a colocar o sistema 
de rega gota-a-gota na Casa do Gaiato, para que 
os rapazes aprendam este sistema de cultivo que, 
além de rentabilizar o espaço, também poupa a 
água; o maior problema são os custos do mate-
rial. Alguns rapazes estão aprendendo com gosto 
e alguns dizem que querem estudar agronomia. 
Quanto bem nos faz estar em contacto contínuo 
com a natureza.

São duas da tarde e voltamos a ouvir a nossa 
sineta para começarmos os trabalhos, que prosse-
guirão até às quatro. Depois, sempre há alguns que 
vão prolongar o horário até as cinco e meia, por 
castigo. Findo o período do trabalho, temos tempo 
livre até às seis. E a sineta volta a tocar para nos 
lembrar da oração (Terço) e revisão do dia. Este 
é um dos momentos mais importantes do dia por-
que são chamados à atenção aqueles que não se 
portaram bem e são dados os parabéns aos que se 
destacaram positivamente.

Depois da oração, temos o estudo obrigatório até 
às sete e meia. A sineta volta tocar a lembrar-nos
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PELA CASA DO GAIATO DE SETÚBAL

«Eu cá gosto de rapazes que vibrem… o Gaiato, ainda o 
mais educado, não é um anjinho. O saltar, o quebrar louça 
e vidros… diabruras espontâneas — válvula de equilíbrio e 
nada mais!» (Padre Américo)

DESCULPEM os  nossos amáveis leitores e amigos na minha 
 insistência, se calhar sinal de algum deslumbramento com esta 

missão de “educador”, pois estou deveras convencido que “educar” 
do jeito que o nosso Pai Américo preconizou (atendendo às devidas 
distâncias socioculturais) é um projecto que se me vai revelando pau-
latinamente, quando a nossa confiança nos “rapazes”  vai manifes-
tando a segurança deles na relação connosco.

Como Obra De Rapazes, Para Rapazes, Pelos Rapazes, tem de 
se dar permanentemente possibilidades de poderem revelar a apreen-
são dessa realidade. De tal forma que a terceira premissa — Pelos 
Rapazes — é o elemento crucial que está na génese de uma iden-
tidade única da Casa do Gaiato, em comparação com os processos 
educativos vigentes em instituições similares. Isto caldeado pela 
existência de relações de índole familiar que têm de caracterizar a 
nossa vida comunitária.

Para que esta realidade funcione, é imprescindível que os “che-
fes” assumam com clareza a sua função ao serviço dos irmãos mais 
novos. Como dizia Padre Américo, “chefe, na nossa doutrina, quer 
dizer servo da comunidade. Chefe, olha a tua responsabilidade 
perante a tua consciência, perante os teus companheiros mais novos, 
a casa a que presides, perante a Obra de que fazes parte e perante o 
mundo inteiro” (Cf. A Porta Aberta, p. 128-129).

Só com Gaiatos conscienciosos das suas incumbências a Casa 
pode funcionar e caminhar na senda pretendida. Concretizando o tal 
princípio: “Pelos Rapazes”.

Na verdade, esta pequena reflexão serve de introito para anunciar 
a reorganização e nova “chefia” na casa do Gaiato de Setúbal.

Em “Assembleia”, sob a presidência do Padre da Casa, foi feita 
a proposta dos vários chefes que foram aceites por unanimidade. 

Continua  na  página  4



O meu telemóvel tocou. Era o Ál-
varo, de Angola, a comunicar o fale-
cimento do António Zeferino Neto, 
entre nós conhecido como «Tónio 
Preto». Recebi a notícia com pro-
funda tristeza e dor. Fui colega dele, 
e mantivemos sempre uma grande 
amizade. Fui eu que o substituí na 
venda d’O GAIATO na cidade de 
Aveiro, em 1967.

O António deu entrada na nossa 
Casa do Gaiato de Paço de Sousa em 
Abril de 1963, com 8 anos. Concluiu a quarta-classe, a Telescola e foi para 
o Lar do Porto, onde foi chefe e estudava Economia. O António era calmo e 
tinha capacidades acima da média. Actualmente tinha uma vida estável.

Há 40 anos que deixei de o ver e as notícias que ia tendo dele eram através 
do Álvaro, que também vive em Luanda.

À Madalena, sua esposa, e seus filhos, apresentamos os nossos sentimentos, 
pedindo a Deus que o guarde na Sua Paz.

Jorge Alvor
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Pelas CASAS DO GAIATO

PAÇO DE SOUSA

FÉRIAS — O ano lectivo está a terminar. O Júnior 
que estuda no secundário, está já a preparar-se para os 
exames. O Carlinhos terminou o seu curso de CNC e o 
Manuel terminou o curso de Restauração. Os nossos mais 
pequenos também já estão de férias. Os restantes entram 
de férias, uns mais cedo que outros. Aproveitem as férias 
para poderem reflectir e melhorar o seu aproveitamento 
nas escolas.

BOLETIM AMA — Esta edição d’O GAIATO vai 
levar o novo Boletim AMA, com o número 31. Nele 
continua a ser publicada a homilia do falecido Bispo do 
Porto D. António Francisco, no 60.º aniversário da morte 
do Venerável Padre Américo, assim como um texto reti-
rado do livro O BARREDO, para além de Testemunhos 
e graças relativas a Pai Américo. Continuamos a pedir a 
Deus pela sua Beatificação.

BATATA — Mais uma vez se fez a recolha da batata no 
campo grande dos campos novos. O Bruno e o «Meno» 
foram os responsáveis por conduzir o tractor com a 
máquina de arrancar a batata. Os nossos Rapazes foram 
apanhando e ensacando a batata que ia ficando no ter-
reno. Foi um ano razoável, esperamos que se aguente no 
celeiro para que tenhamos batata para o nosso consumo 
durante o ano.

DESPORTO — O nosso Grupo Desportivo está já a 
preparar a próxima época. Para além da equipa de senio-
res está a preparar-se uma equipa de iniciados, como 
tivemos na época anterior e que obteve muito bons resul-
tados. Temos alguns lugares disponíveis para integrar 
algum filho ou neto de antigos gaiatos. Esperamos que 
tudo corra bem na próxima época.

Fausto Casimiro

CONVOCATÓRIA — Nos termos do artigo 12º dos estatutos, e para os 
efeitos da alínea b), do n.º 1, do artigo 10º e alínea a), do n.º 1, do artigo 11º, 
convoco os senhores associados para a Assembleia-geral ordinária, a realizar 
no próximo dia 18 de Julho (Domingo), pelas 09:00, na sede da Associação dos 
Antigos Gaiatos e Familiares do Norte, à Rua de Franco, 174 — Paço de Sousa, 
com a seguinte ordem de trabalhos:

1.  Leitura e aprovação da Acta da Assembleia Geral anterior;
2.  Apreciação, discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas da 

Direcção e parecer do Conselho Fiscal, referente ao ano de 2020;
3.  Apresentação, discussão e votação do Orçamento e Plano de Atividades 

para o ano de 2021;
4.  Outros assuntos de interesse;
Se à hora marcada não estiver presente o número de associados previsto no 

n.º 1, do artigo 13º, dos estatutos, a Assembleia funcionará trinta minutos mais 
tarde, em 2ª convocatória, com qualquer número de associados presentes com 
direito a voto.

DIA DE PAI AMÉRICO — Para este ano, cuja efeméride se assinala no 
próximo dia 18 de Julho, o Domingo próximo à data de 16, iremos realizar um 
singelo programa — por via de todas as razões e regras sanitárias em vigor – do 
qual destacamos:

As tradicionais romagens, à campa do Venerável Pai Américo na Capela da 
Casa do Gaiato e à de Padre Carlos, no Cemitério Paroquial de Paço de Sousa, 
rezando em ambas e efectuando as deposições de flores, que simbolizam o nos-
so Amor a Eles, lá no Céu.

Inicialmente, começaremos o dia com a Assembleia Geral Ordinária.

LIVRO “ESSES CAMINHOS QUE ANDAMOS” — Visto que a primei-
ra edição do “Esses caminhos que andamos…” havia esgotado há muito tempo, 
efectuamos uma segunda edição, para assim satisfazer muitos pedidos que en-
tretanto nos foram chegando. Já temos à disposição esse mágico livrinho para 
quem quiser adquirir, pode solicitá-lo de várias formas: Messenger/Facebook 
na página oficial da Associação Nova Associação Gaiatos. Correio eletrónico: 
associacaogaiatosnorte20@gmail.com. Sede social: Rua de Franco, 174 / Cave 
4560 – 382 Paço de Sousa. Ligar p/ Tipografia: Jorge Alvor 912 229 652.

Continuamos a receber novos trabalhos de escrita, testemunhos de Antigos 
Gaiatos que vão engrossando a maqueta para a futura edição do 2º volume.

Queremos deste modo, pese embora as dificuldades inerentes, continuar a 
divulgar este nosso projecto pioneiro de escrita na Associação, a par da música 
e da pintura em tela, o “tríptico cultural”.

AGRADECIMENTOS — Para a concretização dos nossos projectos cul-
turais e não só, apraz-nos deixar aqui com muita gratidão e reconhecimento 
público, o auxílio monetário por parte da Junta da Freguesia de Paço de Sousa, 
que muito nos sensibilizou e que agradecemos.

Igualmente de extrema importância foi outra ajuda que nos chegou, do pe-
louro da Cultura da Câmara Municipal de Ovar, um concelho onde habitam 
cerca de uma dezena de antigos Gaiatos. Foi-nos requisitado e entretanto já 
despachados, 100 exemplares do nosso livro “Esses caminhos que andamos…” 
ao qual muito agradecemos o parecer favorável do sr. Vereador, bem como a 
colaboração do nosso Tony Gaiato na entrega pessoal dos livros. 

Ao longo dos anos incutiram-nos no nosso espírito e sempre em crescimen-
to, o pensamento educativo do nosso Venerável Pai Américo: «Obra de Rapa-
zes, Para Rapazes, Pelos Rapazes». Alguns não entenderam bem este lema e a 
sua repercussão pela vida fora. Queremos continuar com esta proximidade fa-
miliar e social mútua da Associação dos Antigos Gaiatos e Familiares do Norte 
com a sociedade que nos acarinha e sermos orientadores do nosso caminho, sem 
nunca esquecer quem fomos e somos:

Somos gaiatos, com muito gosto.
Estamos gratos por estarem connosco
Pelo apoio que os amigos nos dão
Estarão sempre no nosso coração!

Elísio Humberto

«TÓNIO PRETO»

MIRANDA DO CORVO

AGROPECUÁRIA — Na segunda quinzena de 
Junho, choveu algum tempo e depois vieram dias de 
sol, necessário para as culturas agrícolas. Nos campos de 
milho-grão na terra nova e no campinho, com sementes 
nossas e compradas, esta cultura tem-se desenvolvido 
bem; e tiveram de ser adubadas. Mas, tem sido visitada 
pelos javalis. Em vários terrenos onde cresceram ervas 
— olival dos poços, campo do ti Jaime, terra do poço 
novo e campinho (terra dos grilos), estas foram corta-
das, para secarem, viradas, juntas em linhas e depois 
enfardadas; mas ficaram molhadas, pelo que foram a 
secar. Em duas latadas dos pomares de citrinos, com 
falhas de kiwis, foram plantados 7 kiwis novos; e ainda 
foram plantadas: uma clementina, no segundo socalco, 
a poente; e uma pereira no pomar grande, de cima. 
Foram colhidas ameixas e maçãs, para as nossas sobre-
mesas e merendas. Na nossa horta, as leiras de couves 
serranas (galegas) estão um espectáculo! Aí, noutros 
talhões, foram sendo apanhadas muitas alfaces e cou-
ves, que têm sido armazenadas no frio, para se comerem 
nas refeições e ficarem os restos para o gado. Os nossos 
gatos vão sendo, naturalmente, úteis na zona do gado; 
e, há dias, vimos nesse sítio, um ouriço-cacheiro. Sendo 
necessário no tempo quente, foi cortada a lã aos ovinos 
do nosso rebanho. Uma médica veterinária, da Coopera-
tiva Agrícola de Coimbra, veio desparasitar os ovinos; e 
tiveram de ser separados três deles, para se alimentarem 
melhor, para além de terem levado injecções de vita-
minas, durante 5 dias. Como grande parte dos nossos 
jardins têm relva e ainda surgem ervas daninhas, teve de 
se dar outra volta com a máquina nos jardins de cima. 
Em frente à casa-mãe, temos um arbusto que tem sido 
podado em forma de avestruz; e as sebes do jardim em 
frente ao refeitório foram aparadas.

ESCOLAS — Estão a concluir os seus estágios dos 
cursos profissionais, de 12.º ano, vários Rapazes: Aiyune 
(Turismo), Evguénio (Turismo), Luís (Desporto); o N. 
Rocha terminou o seu estágio em Saúde, do 11.º ano; e 
o Nadú começou o seu estágio em Saúde, do 10.º ano. O 
Rivaldo, do 9.º ano, acabou as aulas a 18 de Junho; e os 
Rapazes que frequentaram o 7.º, 8.º ano terminaram as 
suas aulas, deste ano lectivo 2020/21, em 23 de Junho. 
Daqueles Rapazes que terminaram os ciclos de estudos 
— básico e secundário, tiveram de ser devolvidos os ma-
teriais informáticos à Escola Secundária de Miranda do 
Corvo. Também os livros emprestados por esta Escola 
foram entregues, depois de apagados. Os Rapazes do 1.º 
e 2.º ciclo terminarão aulas a 8 de Julho. Esperamos que 
as notas sejam boas. 

SAÚDE — Neste situação de pandemia covid-19, os 
colaboradores da nossa Casa foram sendo vacinados. Po-
rém, aguardamos a vez dos Rapazes da nossa Comuni-
dade. Esperamos que o desconfinamento não volte atrás, 
embora na Área de Lisboa a situação se tenha compli-
cado, o que também nos preocupa muito, pois a maioria 

BEIRE — Flash’s

O “Sinais” já dá sinal…
1 — Um Novo Livro, depois 

dos 95 anos… Tenho-o entre 
mãos. Ainda cheira a tinta. Saiu 
do prelo agora mesmo. As apre-
sentações estão agendadas, mas 
ainda nem sequer… Mesmo de-
pois de ter acompanhado a sua 
génese e dactilografado muitas 
das suas páginas, ainda o leio, 
releio e trileio. Com redobrado 
gosto e interesse. Selecciono tí-
tulos para dar a ler — veja isto; 
abra na pg x. Compro n exem-
plares para oferecer àqueles/as 
com quem mais comungo do 
meu gosto de perfurar os misté-
rios da Vida. Essa que habita em 
nós e à nossa volta; a que veio 
antes de nós e a que vai continuar 
— já sem nós por estas bandas. 
Vida! Um tema que me derrete. 
Até com a morte que nela está 

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS 
E FAMILIARES DO NORTE

da malta é de lá. Têm sido gastas, naturalmente, muitas 
máscaras, que são bem necessárias. Obrigado!

ARRANJOS — Têm continuado os trabalhos de fa-
zer muretes novos e subir os existentes à volta do pomar, 
junto à estrumeira e no cimo da escadaria antiga da nossa 
Casa do Gaiato. Vieram as redes e os postes para depois 
tratar da vedação, que temos de pagar. Faltam rebocar al-
gumas paredes, ainda. Algumas pedras das calçadas exte-
riores, que se soltaram, foram recolocadas.

CAMPANHA DE ASSINANTES D’O GAIATO — 
A nossa Campanha de novos assinantes — leitores vai 
andando como Deus é servido — uma semente de cada 
vez. Não temos perdido algumas oportunidades, quan-
do nos visitam os nossos amigos ou telefonam. Temos 
deixado vários exemplares do nosso jornal O Gaiato no 
Seminário de Coimbra e na Farmácia S. Sebastião. Um 
casal amigo, de engenheira e professor catedrático, veio 
ao nosso encontro e fizemos a sua inscrição como nova 
assinatura: Laura Marília Oliveira — em Amarante. 

Rapazes de Miranda

implícita. Morte! Não para tirar 
a vida, mas para a mudar — de 
menos para mais, de finita para 
in+finita. Mutatur, non tolitur, 
aprendi eu lá no latim.

Penso que é d’ISTO que o li-
vro diz1… Mesmo para aqueles 
que, na sua honestidade inte-
lectual, dizem não ser crentes. 
Talvez com algum receio igno-
rado de cair nalguma crendice. 
Receio — de que eu também 
comungo…

A jeito de uma dedicatória, 
deixo para cada um: “Gosto des-
ta ideia: Ser Humano é Ser Sig-
nificador. Isto é, o ser humano 
nasce ‘capacitado’ para atribuir 
significados (sinais de …) a tudo 
o que é e/ou a tudo de que faz 
parte. P.e Telmo é um Ser Hu-
mano maravilhoso. Tem sabido 

‘empoderar-se’ dessa ‘capaci-
dade’ e pô-la a render a cem por 
um. Em tudo ele vê “sinais” — 
de mais vida e de vida em abun-
dância (Jo 10,10). Em tudo vê 
sinais de Deus, cujo rosto desco-
bre nas coisas mais insignifican-
tes e aí ouve os gemidos do amor 
desse Filho de Deus — Jesus de 
Nazaré — de Quem repete in-
sistentemente que é tão nosso 
amigo! Enternece-se e enterne-
ce-nos”. — Jesus é tão nosso 
amigo! É mesmo, acreditem2. E 
logo, como um salmista, ali fica 
a mostrar as maravilhas saídas 
de Suas mãos…

No meu com+viver, no dia a 
dia, ouço muitas vezes: — De 
Deus não percebo nada nem 
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ando muito atrás de padres, mas este homem inspi-
ra paz; tem um olhar terno e um sorriso que cativa 
a gente. Até já registei esta: — Não sou pessoa de 
igreja, mas gosto de fazer a minha evangelização 
com os livros de P.e Telmo. Lembro o Prefácio, de 
P.e Alfredo — auspicioso aprendiz de Padre da 
Rua: “Ele (P.e Telmo) é o verdadeiro sinal (…) al-
guém que descobre no outro uma novidade nunca 
dita. E prefere sempre as pessoas às coisas” (pg 
11). Poderíamos acrescentar: E, nas pessoas, vê 
para além das aparências — deparando sempre 
com a bondade de cada um.

Depois, para rematar a tal ‘dedicatória’, apo-
nho: “O livro SINAIS (escrito aos 95 anos!) está 
aqui. Como um empurrão a que cries os teus ‘si-
nais’, a partir deste desafio — Vamos SINAIS+ar 
— também…

2 — Uma ajuda de Jesus?! Só pode! Como 
quem vai a uma fonte quando a sede aperta, volta 
e meia abro no índice — para escolher a bebida 
para aquele dia e aquela hora… Encanta-me o ‘Só 
Pode’, da pg 33; “Um poente’, pg 61; ‘Fé’, pg 67; e, 
para não vos empanturrar, só mais aquele ‘Sorrir’, 
pg 62 — com aqueles O menino sorriu…; O jovem 
sorriu…; O velhinho sorriu…, a terminar num sor-
ridente convite: Vamos sorrir — também. Do que 
vejo, leio e ouço sobre P.e Telmo, a vida dele, tal 
como a de Pai Américo, no dizer do seu Bispo, ao 
começar a sua vida sacerdotal, tem algo de ‘um 
mistifório’… A gente não percebe logo, mas aper-
cebe-se / intui que a sua vida, tal como o seu livro 
diz, fala alto, grita, não deixa ninguém despercebi-
do… Isto é, aquela vida interpela-nos, de cada vez 
que paramos a com+TEMPL+ar o mistério que 
habita aquele homem que, no seu sacerdócio, tenta 
ser o pão de Deus dado aos homens… Como se, à 
maneira de T. de Chardin, celebrasse “sobre o altar 
do mundo” — tomai e comei; tomai e comei desta 
vida que me é dada para que, tal como uma vela 
acesa, se vá derretendo (e apagando) — a espalhar 
luz e calor para quantos precisam d’ISSO…

Registo aquele questionar(-se) do guarda que 
acompanhou P.e Telmo à rima de papéis, em busca 
do processo do Manuel. — Uma ajuda de Jesus?! 
Só pode. Para outros, poderia ser: … ajuda do Es-
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que é a hora de jantar. E terminamos o dia com o mere-
cido descanso: os mais novos, às nove, os adolescentes, 
às nove e meia, e os restantes às dez. É a essa hora que 
a sineta toca pela última vez, para nos despedirmos do 
dia. Quando há escola, uns estudam de manhã e outros 
à tarde... neste caso, como estamos de férias, aprovei-
tamos para limpar e embelezar a nossa Aldeia e dar 
o máximo na agricultura e noutras áreas produtivas.

Padre Rafael

MALANJE

PRESTANDO CONTAS — Estando apuradas as contas da 
nossa Conferência Vicentina relativas a 2020, são horas de as rela-
tarmos aqui aos nossos leitores que tanto nos ajudam nessa matéria.

Assim, em 2020, tivemos uma despesa total de 5931,24 euros 
a que acrescem 416,23 euros correspondentes à nossa contribuição 
para o Conselho Central do Porto da SSVP, como é da nossa regra. 
Em 2019 tínhamos tido uma despesa total de 18192,09 euros acres-
cidos de uma contribuição para o Conselho Central de 251,17 euros. 
A diferença entre os valores destes dois anos fiou muito a dever-se a 
despesas com a manutenção e a melhoria de casas do Património dos 
Pobres que custaram mais de 10000 euros em 2019.

Quanto às receitas em 2020, foram de 8324,64 euros. Em 2019 
tinham sido de 5023,45 euros. Nas principais rubricas responsáveis 
pela diferença entre estes dois valores estão os donativos vindos dos 
nossos leitores que passaram de 2850 euros em 2019 para 4936 euros 
em 2020. Bem hajam por isso! 

Também aumentou bastante o valor dos peditórios que passaram 
a ser feitos nas missas da paróquia, com um total de 1600,82 euros. 
Do lado das receitas, de referir ainda o reembolso pela Comissão 
Fabriqueira do saldo entre as contribuições da Conferência Vicentina 
para o pagamento de despesas relacionadas com o IMI que estava a 
incidir sobre as casas do Património dos Pobres e o que essa Comissão 
gastou no processo bem sucedido que levou a cabo para a obtenção 
da isenção desse imposto. Também os nossos agradecimentos aqui à 
Comissão Fabriqueira e ao Sr. Padre Sousa Alves, nosso pároco, por 
todo o empenho e eficácia com que se dedicaram a esta causa.

Voltando às despesas, faltou-nos dizer que o principal gasto foi 
a ajuda no pagamento de medicamentos (1888,67 euros), seguida da 
ajuda domiciliária (1794,53 euros). Em 2019 estas despesas tinha 
sido respectivamente de 3962,10 euros e de 2291,72 euros. As dife-
renças de valores entre estes dois anos têm que ver, principalmente, 
com uma reavaliação de várias situações ajustando melhor o valor 
das ajudas às necessidades das pessoas ajudadas.

Em 2020, não tivemos as despesas com a manutenção e a melho-
ria das casas do Património dos Pobres que tivemos em 2019, mas 
estamos a ter este tipo de despesas este ano. O que tivemos em 2020 
foi uma despesa de 1399,20 euros com reparações numa casa doada 
pela Obra da Rua e registada em nome da Comissão Fabriqueira para 
actividades de benefício das pessoas pobres da paróquia. Actual-
mente esta casa tem uma parte que está alugada com a renda a rever-
ter para a Conferência e outra parte que é o pequeno armazém de 
que há muito andávamos a precisar para guardarmos bem doados 
enquanto não os encaminhamos para pessoas necessitadas da nossa 
paróquia ou doutras localidades.

Não podemos terminar sem um Muito Obrigado a todos os lei-
tores que vão dando atenção a estas nossas crónicas, quer quando 
podem ajudar-nos, quer quando não podem, porque bem sabemos 
que a situação económica não está fácil para todos. Que Deus vos 
ajude!

Américo Mendes

CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA

Olá, sou o Amadu. Faço 
anos no dia 17 de Março. 
Gosto de jogar futebol e 
futsal com os meus amigos. 
O meu clube é o Sporting. 
O meu jogador preferido é 
o Messi. Gosto de ficar no 
Gaiato. Tenho muitos ami-
gos na Escola. Vou passar 
para o 5.° ano.

Amadu

FALANDO  DE  MIM

pírito santo, de Nª Senhora, de Pai Américo, … Só 
pode.

Pois! Mas há SINAIS (de Amor, de Paz, de Es-
perança, de e de e de…), que só acontecem (Só po-
de/m acontecer) quando, de permeio, está alguém 
que, como P.e Telmo, faz de recoveiro/a — recebe 
dali para entregar acolá… Na origem, a sua Fé em 
Jesus; no destino, um irmão a precisar de ‘Alguém 
com pele’…

1 — Contextuando: O sr. Verdial não sabia ler nem escrever. Lá na 
eira onde, com o senhorio, fazia o acerto das rendas, via o sr. doutor 
ler o jornal enquanto ele e os seus procediam às tarefas da divisão. 
Entretanto, vê o jornal sozinho num momento em que o senhorio foi 
arejar. Sr. Ant.° senta-se, pega no jornal de pernas para o alto e pros-
segue — o livro diz… e continua: — Se é como aqui diz, ai de nós!…

2 — Penso que o segredo de P.e Telmo está em que Jesus não é uma 
quimera para pregar a meninos… Para ele, Jesus é o irmão que mais 
precisa. É aí que ele O vê e com Ele interage — desde o sacrário à 
vida; desde a vida ao sacrário.

Um admirador

Do Venerável Padre Américo
Continuação  do  número  anterior

Perspectiva literária

O alcance dos interesses de Américo de 
Aguiar, com 39 anos, como seminarista em 

Coimbra, bem informado a nível eclesial, ficou 
demonstrado numa extensa missiva para o mesmo 
amigo no Funchal, de Novembro de 1926, da qual 
se transcreve o seguinte: Vai por esta mala: Um 
número de The Universe, jornal católico que uma 
tal Miss Stapleton me manda regularmente, para 
que v/ assim possa ajuizar da vitalidade da Igre-
ja Universal, visto como este não o único nem o 
maior jornal católico que se publica em Londres. 
Dentro vai um artigo que rasguei doutro número, 
sobre a obra Maçónica na revolta do México. Vai a 
revista Os Estudos. Vai uma tese sobre o ideal cris-
tão apresentado por um estudante de medicina, 
actualmente monge de S. Bento, em Espanha [O 
Gaiato, n. 437,19 Dez. 1960]. O jornal The Uni-
verse é um célebre semanário católico, fundado em 
1860, sendo o mais popular na Grã-Bretanha e na 
Irlanda. A revista Estudos, fundada em 1922, foi 
o conhecido órgão do Centro Académico da De-
mocracia Cristã [CADC]. O monge beneditino em 
questão era o virtuoso Frei Bernardo de Vascon-
celos — da Anunciada [7-VII-1902 †4-VII-1952], 
afinal estudante de Direito em Coimbra. 

Noutra carta para Simão Correia Neves, de 30 
de Janeiro de 1927, estando a par de algumas pu-
blicações de intelectuais católicos do seu tempo, 
escreveu: Vai por este um estudo de Sociologia, 
A Ciência Social na Educação e na História, por 
um Lente desta Univ., Dr. Serras e Silva, que há 

PÃO DE VIDA

tempos comprei […]. Recomendo também os San-
tuários de Montanha, se ainda o não obteve. É 
interessante. O grande sábio foi nos s/ tempos Al-
pinista apaixonado. Descreve os fenómenos da na-
tureza numa linguagem rigorosamente científica e 
extraordinariamente acessível. Chamo a s/ parti-
cular atenção para o epílogo […]. De facto, afirma 
que a Religião é a base mais sólida da felicidade 
humana [O Gaiato, n. 441, 4 Fev. 1961]. João Ser-
ras e Silva [15-I-1868, Alcaravela — Sardoal; †8-
IV-1956, ib.] foi médico e Professor em Coimbra; 
e Francisco Gomes Teixeira [26-I-1851, S. Coro-
nado — Armamar; † 8-II-1933, Porto] foi célebre 
matemático, doutorado em Coimbra, e que chegou 
a Reitor da Universidade do Porto. Na mesma mis-
siva, mais adiante, nota que: O célebre pensador 
francês J. J. Rousseau dizia assim: Vejo tanta in-
justiça na história dos homens que estou certo que 
as contas se saldam depois da morte. Disse uma 
verdade do Evangelho, ele que o não seguiu nem 
acreditou [ibidem].

Continua  na  página  4
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Jubileu na Diocese de Benguela
A Diocese de Benguela está a viver um ano de 

graça e júbilo pelos cinquenta anos desde a 
sua fundação. O lema que foi escolhido para aju-
dar os fiéis a viver mais intensamente o jubileu, é 
este: “Em tudo dai graça”! agradecer é reconhecer 
os benefícios que alguém realizou na nossa vida. É 
um acto de nobreza. É a expressão mais linda que 
no coração humano pode transparecer. A gratidão é 
o reconhecimento de quanto foi feito de graça, para 
que possamos aprender a dar graças. Quem agra-
dece ama! Quem agradece compreende, perdoa, 
acolhe, promove, confia.

O ano jubilar é um tempo de acção de graças, de 
renovação, de compromisso. Agradecer a Deus, e 
aos homens e mulheres que fizeram a história acon-
tecer nestes cinquenta anos de graça. É tempo de 
olhar o futuro com confiança, enquanto acontece a 
conversão contínua no presente. É tempo de festa. É 
tempo de lembrar nomes e rostos.

A Igreja universal esteve bem representada na 
nossa igreja local. Recebemos a tão querida visita 
do enviado do Santo Padre a Angola, a sua Emi-
nência Senhor Cardeal José Tolentino Mendonça. 
Benguela foi o centro das atenções devido ao encer-
ramento das festas do ano jubilar. E estando em 
Benguela, a nossa Casa do Gaiato recebeu com cân-
ticos e palmas a tão ilustre servo de Deus enviado 
de Roma. Na saudação que dirigiu aos nossos rapa-
zes citou uma frase de Pai Américo. Dizia “o vosso 
fundador deixou escrito o seguinte: não há rapazes 
maus.” No final da visita deu-nos a bênção.

No Domingo fomos todos à capelinha de Nossa 
Senhora dos Navegantes, a Missa foi presidida pelo 

Senhor Cardeal e concelebrada por todos os Bispos 
da Conferência Episcopal de Angola e S. Tomé e 
Príncipe, e um número de cerca de 300 sacerdotes. 
Foram ordenados 23 presbíteros. O nosso diácono 
agora é Padre Filipe. O senhor Bispo Dom Antó-
nio Francisco Jaca enviou-os em Missão. Ficamos 
a aguardar pelo próximo estagiário agradecendo a 
Deus Pai. Para o ofertório oferecemos um leitão que 
seguiu para o seminário do Bom Pastor, onde foram 
guardadas as ofertas. Deus é Bom!

Neste Jubileu continuamos a rezar pelas vocações 
e todos os dias à hora do nosso Terço, rezamos uma 
avé Maria pelas vocações e de modo particular na 
nossa Obra. É verdade que temos recebido mui-
tas solicitações de seminaristas e até um ou outro 
sacerdote com desejo de vir a integrar-se no pro-
jecto educativo da Casa do Gaiato. A estes e outros 
que vierem a sentir-se chamados por Deus para esta 
missão queremos dizer que são bem-vindos. A porta 
continua aberta. Enquanto houver pobres no mundo 
as portas da Obra da Rua estarão sempre abertas. 
Ela existe para amar e ensinar os homens a viver 
impelidos pelo amor de Deus. A conclusão é de Pai 
Américo «Agora é que eu sei qual a força daquele 
que o Filho do Homem veio trazer à terra. Agora 
eu sei que a palavra «incendiário» convém e traduz 
adequadamente a missão dos pregadores do Evan-
gelho. Quanto a mim, à vista dos prodígios inenar-
ráveis que Deus vem operando no meio deste povo, 
eu quedo assombrado e procuro viver e compreen-
der as palavras do Príncipe dos Apóstolos: “Retira-
-te de mim, Mestre, que sou um homem pecador.”»

Padre Quim

BENGUELA – VINDE VER!

Continuação  da  página  1

Houve uma excepção, a da Casa 2, onde vivem os mais velhos dos 
rapazes estudantes, onde o “chefe” foi eleito por eles.

Assim, como “Chefe Maioral”, por experiências anteriormente 
assumidas, ficou o Milton. O “Sub-Chefe” é o Rafael que fica como 
responsável pelo desporto e orientação das orações comunitárias. O 
“Chefe” da Casa 3 continua a ser o José Samper. Como “Chefe” da 
Casa Mãe”, está o Samuel. A responsabilidade da cozinha, copa e 
refeitório ficou com o Mamadu “Baba”. 

Em apoio a esta nova equipa, e como orientador da área educa-
tiva, cultural e musical ficou o Danilo Rodrigues.

Tal como noutros tempos os rapazes afirmavam: “nós somos os 
orientadores de nós próprios” (Cf. A Porta Aberta, p. 128), também 
hoje vamos dar um voto de credibilidade para que os encargos assu-
midos continuem a revelar a dedicação outrora vivida e experien-
ciada por uma plêiade de jovens que contribuíram para a constru-
ção das nossas Casas, e que com o seu testemunho nos deixaram tão 
grato legado!...

] ] ]

E agora uma pequena partilha…
Na celebração da Ascensão do Senhor, também designada popu-

larmente “Dia das Rogações”, ou “Festa da Espiga”, quisemos reto-
mar uma antiquíssima tradição que ainda subsiste em algumas comu-
nidades rurais.

Como os nossos queridos leitores são conhecedores, em todas 
as nossas Casas existe actividade agrícola, e aqui em Setúbal, com 
árvores de fruto, horta e um pouco de tudo, mas com cultura inten-
siva de “azevém” e milho para as nossas “turinas”, organizámos a 
“Celebração Litúrgica da Bênção dos Campos”.

No fim da Missa, a procissão partiu da Capela ao som do “canto 
das rogações” – Ladainha dos Santos –, até ao local que possibilitaria 
a melhor visibilidade dos terrenos e plantações.

Uns dias depois, um dos rapazes da casa-mãe, também chama-
dos de “batatinhas”, fez-me uma pergunta em tom de exclamação: 
“Padre Fernando, o que rezámos e a água benta que deitou nos cam-
pos não foi para matar todos os “bichinhos”? A pergunta surgiu por-
que ele viu-me com alguns dos irmãos a apanhar um “fartote” de 
caracóis que infestavam as oliveiras, carregadinhas de azeitonas e 
que, se não houver alguma “desgraça” atmosférica (também reza-
mos para afastar as intempéries), nos deliciarão com um abundante 
e óptimo azeite.

Afinal, os nossos “gaiatos” parecendo um pouco distraídos, 
entendem e absorvem bem, e muito bem, o que se lhes vai propor-
cionando experienciar no dia-a-dia, aqui por Casa!

Padre Fernando

PELA CASA DO GAIATO DE SETÚBAL

No dia 15 Julho, às 18h, ocorrerá a abertura de Exposição e venda das 
obras — poemas 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 a presença do Sr. Bispo do Porto D. Manuel 
Linda. Encerrará no dia 17 de Julho.

(O produto da venda reverte para a Obra da Rua)

EXPOSIÇÃO

Continuação  da  página  3

Em 1 de Julho de 1927, em carta 
ao mesmo interlocutor, escreveu: 
[…] vai hoje um livro com uma sé-
rie de conferências feitas em [19]23 
na S.[Sociedade] de Geografia de 
Lx.ª por um lente desta Univer-
sidade, que eu anotei e sublinhei 
com muito interesse e peço-lhe que 
com idêntico espírito o leia. […] O 
interesse do livro é isto: o segredo 
do mundo e da Vida. Os Enciclo-
pedista (Voltaire, Renan, Collins, 
Hobbes, etc.) propuseram-se des-
vendá-lo à luz da razão pura, e 
não conseguiram. Depois veio a 
Ciência dizer o que faria, e não fez. 
Subsiste sempre o grande mistério, 
que o autor, aliás, apresenta com 
muita luz, ainda que isso lhe pa-
reça paradoxal [O Gaiato, n. 444, 
18 Março 1961]. O livro em apreço 
é o seguinte: A Igreja e o Pensa-
mento Contemporâneo, da autoria 
do Dr. M. [Manuel] Gonçalves 
Cerejeira, Professor da Faculdade 

NOVOS ASSINANTES

O convite de um Amigo para que se fizesse assinante 
d’O GAIATO, obteve resposta positiva e, ainda, trouxe consigo uma 
outra nova assinante.

«Para além de confirmar a minha assinatura, queria que come-
çassem a enviar o Jornal para a minha neta de 6 anos, que vive 
com os pais e três irmãos na casa em cuja loja (…) o Padre Américo 
trabalhou quando tinha 15 anos. Feliz coincidência…»

O GAIATO vai entrar quinzenalmente na casa destas famílias, e 
poderá também entrar noutras, se tu quiseres.

Os Rapazes da Administração

PÃO DE VIDA

Pai Américo apresenta assim o livro:
«Trata-se do relatório de uma vida inteiramente devo-

tada ao Pequenino de palhas infelizes, herdeiro forçado 
da miséria social com suas muitas e variadas constela-
ções. É a voz de um coração que vive e que sente a vida 
e a sorte das chusmas infantis, a vender jornais nas ruas, 
a tirar lixo das latas, a guiar cegos nas feiras, a ir pela 
sopa aos quartéis; e, sobretudo, os dados à moinice, vi-
ciados, pervertidos pela família e pela sociedade, a chu-
par pontas de cigarros — o prólogo dos grandes crimes. 
Eles, património da Nação, os predilectos de Jesus, que 
se morressem naquela idade, iriam vestidos de branco 
com sinos a repicar.»

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

OS NOSSOS LIVROS

de Letras de Coimbra [Coimbra: 
Coimbra Editora L.da, 1924; em 
que o exemplar à mão tem uma 
significativa dedicatória: Ao Snr. 
Cónego Tomás Pinto, homenagem 
de M. Gonçalves Cerejeira, Janei-
ro de 1925]. D. Manuel Gonçalves 
Cerejeira [29-XI-1888, Lousado 
— Santa Marinha, Vila Nova de 
Famalicão; †2-VIII-1977, Buraca, 
Amadora] foi ordenado Presbítero 
a 1-IV-1911, em Braga, diplomado 
em Teologia e Ciências Histórico-

-Geográficas, em Coimbra, Profes-
sor na Universidade de Coimbra 
[1919-1928], ordenado Bispo em 
17-VI-1928, por D. Manuel Luís 
Coelho da Silva, nomeado Patriar-
ca de Lisboa em 18-XI-1929, e 
Cardeal a 6-XII-1929. O Cónego 
Tomás Fernandes Pinto [18-III-
1880, Vila da Feira;†10-X-1940, 
Coimbra] foi Vice-Reitor do Semi-
nário de Coimbra, de 1916 a 1936.

Padre Manuel Mendes
Continua


