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Vida?
DISSERAM-ME, que alguns senhores deputados 

 de um Organismo europeu, denominado Parla-
mento Europeu, estão de acordo entre si para que 
se torne um Direito Humano a possibilidade de ti-
rar a vida às crianças em gestação no seio de suas 
mães, sem restrições. Se termos leis que cobrem 
legalmente o aborto, já de si uma ofensa grave à 
vida humana, então que dizer de dar livre arbítrio 
à mulher que está a gerar, para optar por deixar 
o seu filho nascer ou não, em qualquer situação? 
Olhando a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, onde tal direito se pretende integrar, con-
cluímos que em todos os seus Artigos se defende a 
vida, de todo e qualquer ser humano, independen-
temente de qualquer característica particular ou so-
cial que naturalmente o caracterize. A não ser que 
considerem haver ser humano só quando já vive à 
luz do dia! Então o que é esse ser um minuto antes 
de nascer?

Os ataques à vida humana sucedem-se; dá a im-
pressão que querem extinguir parte da espécie hu-
mana para ficar só quem o intenta. Não aconteceu 
já isto no passado?

Para que possam levar a sua vontade avante, 
querem também impedir que os profissionais de 
saúde não possam negar, por objecção de cons-
ciência, a sua participação na realização de abor-
tos, sob pena de não poderem exercer mais a sua 
profissão.

Isto é fora de tudo o que é humanismo. Isto é 
uma luta contra todo e qualquer valor humano, dos 
quais o primeiro é o direito à vida.

Claro que é inaceitável este negacionismo do di-
reito à vida, que nos faz recuar milénios na história 
da humanidade.

Os sonhadores de uma humanidade em cres-
cendo, em maturidade e beleza, vêem agora um re-
trocesso impensável nas determinações, até legais, 
que pautam o que é bem e o que é mal na vida 
social e pessoal: «Grande é a poesia, a bondade e 
as danças. Mas o melhor que há no mundo são as 
crianças».

Se o actual inverno demográfico enregela cada 
vez mais com o passar dos anos, temos agora mais 
uma causa fortíssima para que se acentue, caso vá 
sendo aprovada esta orientação nos vários estados 
europeus, com possíveis contágios a outros, facilita-
dos por interesses e domínio.

Jesus Cristo mudou o paradigma do sentido da 
vida, dando realce ao espírito em detrimento da 
matéria. Foram precisos séculos de história para 
que esta mudança avançasse, lentidão própria da 
inércia humana. Entretanto, este processo de huma-
nização vem sofrendo um retrocesso nas últimas 
décadas, com rápidos recuos, muito facilitados e 
sub-reptícios.

O convívio social baseado no amor fraterno 
está em risco. Quem ama a vida tem de lutar por 
ela, responsabilidade para que todos são convoca-
dos e a agir.

Padre Júlio

DA NOSSA VIDA

Festa de Pai Américo
CELEBRÁMOS com muita alegria a festa do 

 nosso querido Pai Américo. O seu nascimento para 
o Céu nos deu motivos para que a sua Obra pudesse fazer 
memória de tão grande figura da Igreja na vida de todos 
os pobres, sem limites geográficos ou ideológicos. Neste 
ano, a nossa festa da Obra teve outro motivo adicional, 
trata-se da primeira missa do padre Filipe, que esteve 
connosco durante seis meses a fazer o seu estágio pas-
toral antes da ordenação sacerdotal. Hoje é padre Filipe 
e seu desejo é servir os pobres na nossa Casa do Gaiato 
de Benguela. O Senhor Bispo da Diocese depois da orde-
nação enviou-o em missão na província do Lunda Norte 
para três anos de serviço pastoral. Foi uma celebração 
muito linda onde os nossos rapazes cantaram e encan-
taram. O mano «Pedro», como é aqui conhecido, esteve 
a tocar a viola baixo, enquanto que o nosso «Bebo» 
estreou-se a tocar o piano nesta celebração, as meninas 
das Irmãs Cooperadoras deram outra cor e voz ao nosso 
coro dominical. O «Bongue» é o maestro habitual. O 
rapaz tem talento. É tudo natural. Tudo lhe vem da alma! 
É um rapaz original. Depois da santa Missa tivemos o 
nosso pequeno almoço com a presença já de muitos rapa-
zes que tinham sido educados na nossa Casa. Depois deste 
encontro familiar, seguiram-se muitas outras actividades 
de recreação. A conclusão do campeonato “Pai Amé-
rico”, os mais variados concursos individuais e colecti-
vos. O almoço veio a acontecer no fim das actividades 
recreativas. E depois da saída da malta toda do refeitório 
o centro das actividades foi o nosso salão de festas. Os 
artistas fizeram-se ao palco e só deu show. Os vários gru-
pos de dança, teatro e poesia estiveram muito bem. Vie-
ram também alguns grupos participantes da comunidade 
da Graça. E que bem dançaram. Foi uma festa muito 
alegre. Muitas pessoas nos ofereceram miminhos. Bolos, 
bolinhos, sumos e gasosas. O «Délcio» foi o único rapaz 
de todos os que já vivem lá fora que veio trazer à Casa, 
em atenção à festa de Pai Américo, algumas ofertas. Foi 
muito generoso. Obrigado «Délcio». Deus te pagará cer-
tamente, porque ao dares aos pobres emprestas a Deus. 
Muitos dos teus irmãos não tiveram a coragem de o fazer. 
Que Deus toque os seus corações e os faça mais genero-
sos, como sinal de reconhecimento de tudo quanto a Casa 
do Gaiato fez para a sua promoção e enquadramento 

BENGUELA – VINDE VER!

MALANJE

UM ano mais, celebrámos, confinados, o dia de Pai 
 Américo, pois as medidas de bio-segurança 

continuam vigentes na nossa Aldeia. Começámos com 
a Eucaristia, às 11:00h da manhã, em família, onde 
participaram alguns antigos gaiatos que todos os anos 
nos acompanham com sua presença neste dia de festa 
e nenhum trabalhador veio trabalhar…, em outros anos, 
também acompanhavam-nos com sua presença. Para a 
tarde, os Rapazes prepararam algumas actividades e à 
noite fizemos as nossas eleições de chefe-maioral… Este 
ano só foi eleito chefe o Gomilson.

Durante este mês teremos de ir resolvendo a situação 
daqueles Rapazes que terminaram o ensino secundário e 
dos que pensam ir para a Universidade. Na verdade, com 
todas estas dificuldades que estamos atravessando, este 
ano só podemos recorrer às escolas públicas, assim como 
às Universidades. Neste ano lectivo, que estamos a iniciar, 
os Rapazes estão a pensar em reforçar as áreas produtivas 
para poderem responder às necessidades da Casa.

O projecto de começarmos o ensino Politécnico Básico, 
durante este mês de Setembro, não vai ser possível, por-
que não conseguimos apresentar o projecto antes do mês 
de Julho, mas asseguraram-nos que em Setembro será 
aprovado e durante o próximo ano lectivo poderemos

Continua  na  página  4

social digno. Deus nunca dorme e sabe bem que fez os 
alicerces da tua subida ao patamar alto da vida social. A 
conclusão é de Pai Américo «Nós respeitamos absoluta-
mente a liberdade de pensar e de dizer, inata na pessoa. 
Os rapazes podem dar as suas opiniões. É precisamente 
por isso que nós temos mais facilidades em conhecer, 
probabilidades em corrigir, maneiras de orientar. […] A 
liberdade é o maior [dom espiritual]. Deus cria o homem 
livre e respeita-lhe a liberdade. Chama feliz àquele que 
pode fazer o mal e não o faz; ao que pode transgredir e 
não transgride. Isto é: livre e libertino são palavras anta-
gónicas. […] Eis a nossa escola ‘risonha e franca’».

Padre Quim
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Pelas CASAS DO GAIATO
PAÇO DE SOUSA

VACARIA — Nasceu mais um vitelo das nossas 
vacas leiteira. Gostávamos que fosse uma fêmea para 
que venha mais tarde a produzir leite para o nosso con-
sumo e para aumentar o número dos nossos animais da 
vacaria. O «Meno» ainda tem alimentado o gado com 
silagem e ração, para além da palha que este ano temos 
com abundância.

AVENIDA — A nossa avenida está limpa e bem ar-
ranjada. O Paulo «Mudo» andou a pintar com cal o 
tronco das árvores, como ele gosta de fazer todos os 
anos. As árvores já são muito antigas, do tempo de 
Pai Américo, e a cal vai-as protegendo das pragas e 
do mau tempo. É na Avenida que podemos encontrar 
a nossa bica que nos fornece água fresquinha e boa 
(potável), para o nosso consumo no dia-a-dia.

16 DE JULHO — Mais uma vez que não comemo-
ramos o dia 16 de Julho, como era habitual, devido à 
peste da covid. Assim foi uma tristeza para nós e para 
a nossa Obra, porque o dia 16 de Julho foi sempre vi-
vido com muita alegria, como se o nosso querido Pai 
Américo estivesse vivo no meio de nós.

DESPORTO — O nosso mister Bruno Alexandre 
está a preparar a nova época com duas equipas de Fu-
tsal, uma de iniciados para os mais novos e outra de 
seniores para os mais velhos. Esperamos que desta vez 
corra bem, não como no ano passado que nos correu 
mal, e que foi um ano de Futsal, para esquecer.

Fausto Casimiro

LAR DO PORTO

CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS 
— «A partir da ressurreição de Jesus tudo se ilumina! 
Começam a ver a “novidade” que é Jesus. Vão sur-
gindo as primeiras comunidades. Os seus seguidores 
começam a fazer o que Jesus fez e partilham entre si os 
seus bens e os seus dons. Pregam a palavra, cuidam dos 
pobres, acolhem os peregrinos e, sobretudo, praticam a 
lei do amor.» — Do BÊ – À – BÁ, DA BÍBLIA, Rosana 
Pulga, fsp.

Também partilhamos da alegria, da mãe de dois filhos. 
É um casal jovem que não resistiu às dificuldades desta 
vida. Ele acabou preso e ainda cumpre o castigo. Diz-
-nos ela. — Olhe, o meu homem, tem vindo a casa, com 
esta é a segunda vez. Ele anda todo contente, está tirar 
o décimo segundo ano, é um curso técnico profissional. 
Ele não quer saber mais da vida que levava. Também 
não resistimos ao ar de felicidade desta mulher e mãe 
que já está a fazer projectos para um futuro melhor. 
Levantamos os olhos para o Alto a agradecer a ajuda 
de todos aqueles que nesta vida praticam a lei do amor.

CAMPANHA TENHA O SEU POBRE — Anónimo, 
«é com alegria que envio esta oferta à Conferência de 
S. Francisco de Assis». De Gondomar, entregue no Lar 
do Porto, cinquenta euros. Do Porto, Rua do Bonfim, 
setenta euros, entregues no Lar do Porto; também da 
Rua Formosa, entregue no mesmo sítio, duzentos euros. 
De Fiães, sempre presente, setenta cinco euros.

Um muito obrigado em nome daqueles que ajudais.
Adelaide

BEIRE — Flash’s

O ‘original’ e a ‘fotocópia’…
1. Deus fala pela boca das crianças… Que bem es-

colhida esta imagem!, pensei eu quando, pela primei-
ra vez, vi a formulação daquela ideia: “Todos nascem 
como originais, mas muitos morrem como fotocópias”. 
Alguém, ao telefone, como que por acaso, falou-me de 
um adolescente que vai ser canonizado. Abri um you-
tube que me prendeu — Carlo Acutis. Aguça-se-me a 
curiosidade. — Vou procurar também. Estas coisas to-
cam-se, disse eu. Depois parei no n.° 106 da Exortação 
Apostólica Christus Vivit, do Papa Francisco: «Carlo 
Acutis não caiu na armadilha. Via que muitos jovens, 
embora parecendo diferentes, na verdade acabam por 
ser iguais aos outros, correndo atrás do que os pode-
rosos lhe impõem através dos mecanismos de consu-
mo e aturdimento. Assim, não deixam brotar os dons 
que o Senhor lhes deu. Não colocam à disposição deste 
mundo as capacidades tão pessoais e únicas que Deus 
semeou em cada um. Na verdade, “todos nascem — di-
zia Carlo — como originais, mas muitos morrem como 
fotocópias”. Não deixes que isto te aconteça!»

Todos nascemos originais, mas… Quando me deixei 
a ruminar esta ideia e o comentário que ela mereceu ao 
Papa Francisco, depressa passei do geral ao particular 
do nosso (meu!...) voluntariado. Aqui no Calvário. É 
um dos muitos ângulos de DES+coberta d’ISTO que 
tanto me seduz — as capacidades tão pessoais e úni-
cas que Deus semeou em cada um. Porque, tal como 
“o Calvário é uma palavra tirada do Evangelho”, acho 
que também o voluntariado o é. Penso no “faça-se a 
Tua vontade e não a minha” (Lc 22, 42). Neste meu 
passar do geral a este particular, como que senti Deus a 
falar-me pela boca desta criança — um adolescente que 
nos deixou aos 15 anos e acaba de ser arrolado entre 
aqueles que deixaram rasto, porque passou fazendo o 
bem (At 10,38).

2. Pistas para… exploradores. De volta de muitas 
das minhas paixões ao serviço do Calvário, dou comigo 
a pensar naqueles e naquelas que, como eu, e já bem 
antes de mim, labutam aqui (e fora daqui!) para que o 
Calvário PRO+siga a sua missão — testemunhar uma 
obra humana de sabor divino. Vejo caras que conheci, 
mas que os anos obrigaram a parar. Vejo os que vão 
estando. Vejo promessas — deixe passar esta pande-
mia; sempre que precisarem… Gente que se sente em 
PRO+cesso de descoberta de si mesmo. A doar-se, de 
forma admirável, a esta causa de Deus (porque grande 
causa dos homens!). Até que dei comigo a elencar coi-
sas que estão a urgir um voluntário que queira ser fiel 
ao seu original. As fotocópias não aguentam muito o 

desgaste do tempo. Só os originais têm a força neces-
sária para, mesmo no meio das tempestades, “deixarem 
brotar os dons que o Senhor lhes deu”. Porque não se 
deixam perder nos meandros do pequeno eu… Tantas 
vezes sob a capa de “colocar à disposição deste mun-
do as capacidades tão pessoais e únicas que Deus nele 
semeou”. Porque isso é uma aprendizagem jamais con-
cluída — mas sempre empolgante, por mais longa que 
a vida seja. E quem não está nessa acaba por estorvar 
o andamento de quem busca e quer mesmo é acertar 
naquilo que Deus pede para o aqui e agora, neste 2021. 
Com portas e janelas para o futuro. A pedir, sem cessar, 
uma atualização do verdadeiramente humano1, porque 
a espirrar aquele sabor divino que não nos deixará cair 
na valeta da vulgaridade das obras semelhantes. Isto é, 
sem aquele sabor divino que escapa aos paladares não 
educados para tal… É preciso estar aqui, com tempo e 
os olhos do coração bem abertos, para descobrir e apre-
ciar as Belezas Ignoradas que todos os dias por aqui 
acontecem. Porque ainda é tempo de ser esperança…

Mas vamos ao elenco de situações em que sinto a 
falta de voluntários originais…: a) Travar o avanço das 
ervas daninhas que, se não travadas a tempo, dão cabo 
dos nossos mimos da horta. O Quim e a Lala deram-
-nos uma tarde. A Cristina e a Fernanda dizem gostar 
desse trabalho e que se for preciso… Em poucas horas, 
fizemos uma limpeza que logo deu outro ar às cebolas, 
aos chuchus, às abóboras, aos tomates, às cenouras. Só 
que… em tempo de luta não há tréguas. b) Acompanhar 
P.e Telmo no seu diário ‘sermão aos peixes’… — Seus 
malandros! Os vossos irmãos mais pequenos também 
precisam, não é tudo só para vós… E logo de segui-
da: — Ai, este lago! Está mesmo a precisar de uma 
barrela… c) As ofertas de 6.a à tarde e sábados de ma-
nhã. São os mercados, com ou sem  super. Tanta gene-
rosidade, com tanta coisa boa a precisar dessas ‘mãos 
de mãe’ que sabem aproveitar, acondicionar e guardar 
quanto antes, porque amanhã já é tarde e é pecado dei-
xar estragar… Tanta gente a passar fome! E mais não 
digo. Deixa-te tocar por S. Tomé: anda ver — para crer.

1 —  Recordo experiências de minha DES+coberta de que, real-
mente, O Valor Divino do Humano é tal que, hoje, para mim, 
isto é uma evidência: Não há nada verdadeiramente humano 
que não tenha o tal sabor divino que Pai Américo experimen-
tou, nem há nada verdadeiramente divino que não tenha a sua 
encarnação naquilo que nos é verdadeiramente humano — 
esta fome insaciável de uma Felicidade que a traça não corrói 
nem os ladrões podem roubar… (MT 6, 19-21). 

Um admirador

MIRANDA DO CORVO

65.º ANIVERSÁRIO DA MORTE DE PAI AMÉRICO — Correram 
bem as celebrações do 65.º aniversário da passagem do nosso Pai Américo 
para o Céu! Foi pena o cancelamento-adiamento da Missa prevista para 16 
de Julho, no Hospital de Santo António — Porto, devido ao aumento de 
casos de Covid-19. No dia 14 de Julho, quarta-feira, pelas 17 horas, estando 
reunidos vários membros da nossa Obra e devotos, junto às Alminhas Padre 
Américo, em Campo — Valongo, onde ocorreu o infeliz acidente (há 65 
anos), o Pároco — Padre João Pedro Bizarro e os fiéis presentes rezaram a 
oração para a Beatificação do Venerável Padre Américo, mais o Pai Nosso, 
Avé Maria e Glória. Seguiu-se, pelas 18 horas, a Eucaristia, na Igreja paro-
quial de S. Martinho do Campo, concelebrada por alguns Padres da nossa 
Obra — Júlio, Manuel e J. Alfredo, e presidida pelo Postulador da Causa de 
Beatificação (que recebeu um quadro — Padre Américo), o qual (na homilia) 
referiu o exemplo de Pai Américo no serviço aos pobres. Participaram nesta 
Missa vários Rapazes das Casas do Gaiato de Miranda do Corvo e de Paço 
de Sousa, paroquianos e amigos da nossa Obra, de várias proveniências. 
Deslocámo-nos em veículos desta Casa, com dois professores, e levámos 
uma boa bucha, partilhada em recinto paroquial. Nesse dia, no programa 
Ecclesia, saiu uma entrevista sobre o nosso Pai Américo — Venerável! A 
15 de Julho, no átrio do Paço Episcopal do Porto, houve uma exposição de 
quadros de Pai Américo, em que a nossa Casa esteve representada.

No dia 17 de Julho, sábado, no salão de S. Tomás, do Seminário Maior 
de Coimbra (em obras), pelas 11 horas, houve uma interessante conferência 
sobre Padre Américo — místico do nosso tempo, pelo Padre José da Rocha 
Ramos, Pároco na zona da Trofa, autor de um livro da Editorial da nossa 
Obra e que falou de Pai Américo orante, centrado na Eucaristia e no Novo 
Testamento. Leu vários escritos seus, referiu orações suas e considerou-o o 
maior místico português no século XX. O senhor Bispo de Coimbra, D. Virgí-
lio Antunes, também usou da palavra, afirmando: Padre Américo é uma figura 

ímpar e merece maior relevância na vida das comunidades católicas. Foi um 
homem simples e mostrou-se uma obra-prima da graça de Deus. Assinalou, 
ainda, o seu sentido contemplativo e orante, e de dedicação aos outros. Con-
vidou todos a aprender com Pai Américo a forma apaixonada de estar com 
Deus e com o próximo. Ao palestrante amigo e ao senhor Bispo de Coimbra 
foram oferecidos quadros com uma foto de Pai Américo. Os rapazes da nossa 
música tocaram bem flauta. Depois, pelas 12 horas, foi celebrada uma Euca-
ristia, no mesmo salão, presidida pelo senhor Bispo de Coimbra, D. Virgílio, 
em que participaram vários sacerdotes: Padre José Ramos; da Obra da Rua 
— Padre Manuel e Padre Fernando; e do presbitério de Coimbra — Padres 
Nuno Santos (Reitor do Seminário), Daniel, João Castelhano, Manuel Pinho 
e Rolando. Na assembleia, limitada pela pandemia, estiveram: a comunidade 
da nossa Casa do Gaiato e alguns Rapazes da Casa de Setúbal (não sendo 
possível os de Paço de Sousa), alguns antigos gaiatos, amigos de Coimbra 
(como o Prof. Vilaça Ramos), da Pampilhosa (do Botão), etc. Na Missa, os 
Rapazes da nossa Casa acolitaram, leram e o grupo de música, com a prof. 
Maria João, acompanhou a celebração com cânticos (num guião) e ao órgão 
(o Leontino). Na homilia, o senhor Bispo D. Virgílio recordou que Pai Amé-
rico, fundador da Obra da Rua, está a caminho da declaração de santidade, 
depois da declaração de Venerável; e evocou um homem que deu a sua vida 
pelos outros, falou nos seus escritos e sobretudo através das suas obras. No 
final, no jardim ao lado do edifício (a poente), com o farnel que trouxemos 
(e cresceu), convivemos alegremente! Damos graças a Deus por estes bons 
momentos festivos (transmitidos pelo facebook da Obra da Rua) e pedimos a 
intercessão de Pai Américo, no Céu, para todos, em especial os que sofrem.

PARTIDA DA MÃE DO JOSÉ FAGUNDO — A 12 de Julho, faleceu 
a mãe do nosso José Fagundo, motorista desta Casa. A Sra. D. Maria Amélia 
Joaquina Fagundo partiu para a casa do Pai com 86 anos, tendo nascido em 
30 de Outubro de 1934. Viveu na Pocariça — Cantanhede e ultimamente 
num Lar em Lemede. Participámos na Missa de corpo presente, na igreja 
paroquial, presidida pelo nosso Padre Manuel e com a presença da nossa 
comunidade, tendo o Leontino ao órgão. Foi a sepultar no cemitério local, 
à frente da igreja, em jazigo de família. As nossas condolências e que des-
canse em paz com Deus!

ESCOLAS-ESTUDO — No fim das aulas deste ano lectivo 2020/2021, 
houve que arrumar as mochilas, as secretárias, os livros e os materiais esco-
lares, nas nossas salas de estudo. Alguns Rapazes precisam de estudar algu-
mas disciplinas. Concluíram os seus estágios dos cur-
sos profissionais e aguardam pelas notas finais vários 
Rapazes mais crescidos: Aiyune (12.º ano, Turismo), 



Evguénio (12.ºano, Turismo), Luís (12.ºano, Desporto); N. Rocha (11.º ano, 
Saúde); Nadú (10.º ano, Saúde). Os rapazes do 12.º ano apresentaram a PAP 
— prova de aptidão profissional, e os outros entregaram relatórios. Foram 
recebidos os resultados das avaliações finais dos Rapazes — que frequenta-
ram o 1.º, 2.º e 3.ºciclos — e o saldo é positivo, sendo que todos transitaram 
de ano de escolaridade. 

FÉRIAS ESCOLARES — Como infelizmente continuam os perigos 
da covid-19 e os Rapazes ainda não foram vacinados, no início destas férias 
das aulas, temos ficado em Casa e ocupado o nosso tempo com descanso, 
tarefas (obrigações, varrer, etc.), nas salas de estudo e em recreio — futebol, 
berlinde, piscina e na sala de televisão. A nossa Casa tem bons espaços para 
brincarmos e nos protegermos do calor de Verão.

ARRANJOS — Vai continuando a obra de rebocar os muretes do 
pomar — paredes e partes de cima. Junto às paredes, encontram-se videiras 
de mesa, pelo que tem havido cuidado a cimentar. Foram sendo raspados e 
pintados de verde-garrafa os postes das latadas à volta do pomar. Depois de 
concluídas essas tarefas, serão colocadas as redes de vedação.

AGROPECUÁRIA — Em alguns campos — olival dos poços, campo 
do ti Jaime, terra do poço novo e campinho (terra dos grilos) — foram 
enfardadas as ervas, o que deu no total 713 fardos de palha, que se carre-
garam com esforço também dos Rapazes dos terrenos para o atrelado do 
tractor e colocados em frente ao salão, cobertas por plástico (oferecido por 
empresa local, o que agradecemos). Os dois campos de milho-grão — terra 
nova e campinho — têm sido regados, deslocando os canos de rega e os 
pivôs. Na horta, foram regadas as culturas, apanhadas mais alfaces e leva-
das para a conservação. Depois, foram plantadas mais alfaces. Cresceram 
melancias boas. Em tempo de ameixas, foi colhida boa fruta — no pomar, 
atrás da escola e junto às alminhas, a nascente. Dos pessegueiros e das perei-
ras também se apanharam frutos. Os cachos de uvas de mesa vão pintando, 
mas temos de os deixar amadurecer. Com as temperaturas a subir, vai sendo 
necessária a rega das árvores de fruto, dos kiwis e das videiras. Foi cortada 
a relva em vários jardins, como no jardim com as palavras (em sebe) — O 
Gaiato e Miranda, e no jardim Pai Américo, frente à rotunda.

FALSOS PEDITÓRIOS — Alguns amigos da nossa Obra têm-nos 
perguntado, por contactos telefónicos, sobre peditórios falsos em nome 
da Obra do Padre Américo, por exemplo nas imediações do Santuário de 
Fátima. É preciso muita atenção, para evitar enganos. Para  mais esclareci-
mentos, contactar as autoridades e também ligar para várias Casas da nossa 
Obra da Rua: Paço de Sousa (sede) — telef. 255 752 285; Calvário — telef. 
255 776 178; Miranda do Corvo — 239 532 125; Setúbal — 265 501 227.

CAMPANHA DE ASSINANTES D’O GAIATO — A nossa Campa-
nha de novos leitores do jornal O GAIATO prossegue e vamos aproveitando 
para o divulgar de várias formas ao nosso alcance, pessoalmente e pelos 
meios de comunicação. Na quinzena anterior, arranjámos mais duas novas 
assinaturas: Hermínia Oliveira, da Mealhada; e Maria Conceição, de Campo 
— Valongo. Bem-hajam!

Rapazes de Miranda
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“A QUEM PROCURAS?” 
(Jo, 20,15) — Faltamos com esta 
crónica no último número do jor-
nal. É verdade que Deus nos dá 
o tempo de graça, mas também é 
verdade que nos chama para mui-
tas coisas e, por isso, por falha 
nossa certamente, nem sempre 
somos capazes de ir a todas a 
tempo e horas.

Nesta crónica não queríamos 
deixar começar por vos dar conta 
do falecimento do Sr. Manuel 
Mota. Foi Vicentino, como letra 
grande, desde muito novo e 
para lá do tempo em que as for-
ças físicas lho permitiram. Foi 
presidente da nossa Conferên-
cia antes do mandato da mesa 
actual. Com muito empenho seu 
e muito tempo que dedicou a 
isso, foi no seu mandato que se 
procedeu à formalização de con-
tratos de comodato com todos os 
moradores das casas do Patrimó-
nio dos Pobres da paróquia, em 
boa colaboração com o nosso 
pároco e com a Comissão Fabri-
queira. Tinha sempre um sorriso 
e um jeito educado e sereno para 
lidar com os outros vicentinos 
e as outras pessoas. Não temos 
dúvidas nenhumas que é mais 
um santo que Deus tem consigo 
depois de uma vida cá na Terra 
onde foi um exemplo de serviço 
ao próximo que mais precisa.

Já demos conta aos nossos lei-
tores de que estamos, de novo, 

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA

numa fase de “despesas extraor-
dinárias” para reparar e melhorar 
algumas das casas do Património 
dos Pobres da paróquia. Estas 
casas não são propriedade da 
Conferência. São da paróquia na 
pessoa jurídica da sua Comis-
são Fabriqueira, mas, desde há 
muito, que a Conferência Vicen-
tina tem colaborado no assumir 
das despesas de melhoria e de 
reparação destas casas. Desta 
vez já se cuidou de pinturas e de 
pequenos arranjos na casa onde 
vivia uma pessoa que faleceu. Já 
se construiu uma casa de banho 
nova numa casa onde a que exis-
tia já não era para os tempos de 
hoje. Também se está a ver da 
possibilidade de dotar outra casa 
com equipamento para água 
quente que ainda não tem. Tem-
-se, ainda, que cuidar de refazer o 
chão de uma casa que está numa 

zona de encosta e que aluiu pos-
sivelmente devido à infiltração de 
águas.

Quanto a acções que têm ido 
para além da regular ajuda domi-
ciliária, também já demos aqui 
conta do apoio à reinstalação de 
uma pessoa vítima de violência. 
Isso levou-nos boa parte das doa-
ções que tínhamos em reserva em 
termos de mobiliário que, assim, 
teve bom destino.

Quanto ao resto, continuamos a 
acudir a necessidades mais pon-
tuais que vão surgindo, com as 
mesmas limitações de Santa Maria 
Madalena que correu para o Sepul-
cro à procura de Jesus e quando 
Ele lhe apareceu da primeira vez 
ela não O reconheceu. Que Deus 
nos ajude a procurarmos sempre 
Jesus encarnado na pessoa do 
nosso próximo mais vulnerável 
e que nos ajude a reconhecê-lO 
nesse próximo onde nem sempre 
somos capazes de O ver.

Américo Mendes

Do Venerável Padre Américo
Perspectiva literária

NESTE alcance literário, 
 do escritor Raúl Brandão 

[1867†1930] — autor de, v.g., 
Os Pobres [1906], O Pobre de 
pedir [1931] — é de mencionar 
a sua perspectiva sobre a pobre-
za sacerdotal, em que se pode re-
ver o Padre Américo, com o seu 
vincado espírito de pobreza. De 
facto, no interessante livrito O 
Padre [Lx.: Liv. Central, 1901], 
é sublinhado que o padre roto, 
pobre, simples, com uma chou-
pana por abrigo, seria a maior 
força do globo [p.24]. E, ainda: 
O homem precisa, é certo, de 
Deus — mas a Igreja precisa de 
Santos [p.29].

Depois de lançada a Obra da 
Rua, o Padre Américo teve co-
nhecimento da actividade do 
virtuoso Padre Edward Joseph 
Flanagan [1886†1948] — ir-
landês, fundador de Boys Town, 
nos E.U.A.; e foi lendo o perió-
dico dessa importante institui-
ção católica dedicada à orfan-
dade. Logo na primeira página 
do primeiro número do jornal O 
Gaiato, deu este esclarecimen-
to — Para que se saiba: Mui-
ta gente cuida que as Casas do 
Gaiato são cópia dos trabalhos 
do P.e Flanagan. Podiam ser. As 
coisas boas são de imitar. Mas 
não são. Quando aí apareceu a 

célebre fita Homens de Amanhã, 
já a Casa do Gaiato de Coimbra 
tinha dentes e comia pão. Foi 
então que se escreveu uma car-
ta àquele sacerdote, irlandês de 
nascimento, e que ele respon-
deu na volta a recomendar-me 
que fosse sempre muito amigo 
da criança das ruas, homeless 
boys. Ora eis. [O Gaiato, n. 1, 5 
Março 1944].

Num artigo de fundo, intitu-
lado Panoramas sociais, sendo 
conhecedor de várias línguas, re-
velou o seu interesse por Obras 
semelhantes à Obra da Rua, a 
nível internacional, depois da 
II Guerra Mundial, como uma 
aldeia para crianças da rua, em 
Itália. Eis um naco: Tenho aqui 
sobre a minha mesa de traba-
lho a revista inglesa Illustrated, 
que tirei de um grande maço 
de livros que fazem as grandes 
encomendas postais dirigidas 

PÃO DE VIDA

à nossa aldeia e que enchem a 
sala de leitura dos nossos rapa-
zes. A revista é de Dezembro de 
1946. […] Os servos da Igreja 
estão fazendo tudo quanto po-
dem a bem destas crianças. A 
obra mais típica, que não é de 
maneira nenhuma um caso iso-
lado, foi criada por Dom Ri-
volto. […] Nunca me soube tão 
bem nem dei jamais tanto apre-
ço ao conhecimento de línguas, 
como agora, ao ler em revistas 
estrangeiras e beber na própria 
fonte o conhecimento de obras 
paralelas. Nós não sabemos uns 
dos outros e actuamos da mes-
ma sorte! Pois que a notícia seja 
toda para eles. Para os Padres 
da Rua. Coragem. Certeza. Au-
mento de Fé. Fé Divina. Que 
não trepidem! Outra revista 
francesa que tenho, dá notícias 
de obras assim na Polónia. Na 
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PENSAMENTO

Quando Jesus benze o pão, é sempre muito mais o que sobra 
do que o que se consome. Já reparaste na chuva miudinha 
feita da grande violência que os pequeninos da Colónia 
fazem aos corações do mundo, porque primeiro a fazem ao 
Coração de Jesus? Conta, se podes, as estrelas do céu! Nem 
as migalhas da Sopa, esmolas de toda a hora!

PAI AMÉRICO, Pão dos Pobres, 1.° vol, 5.ª ed., p 314.

PELA CASA DO GAIATO DE SETÚBAL

AS últimas semanas, tal como em geral aqui por casa, foram bem 
 dinâmicas. Ao jeito de crónica, queremos partilhar três acon-

tecimentos de vivência comunitária:

1. Os trabalhos agrícolas mais exigentes para os nossos rapa-
zes. Pelo que se ia comentando, a julgar pelas suas opiniões, tais 
“obrigações” implicavam tarefas árduas. Mas, de facto, não foi assim 
tão difícil quanto se esperava. Primeiro arrancaram-se e colheram-
-se as batatas sempre pela fresca, e há que dizer que a produção foi 
considerável. Penso que todos se motivaram, até os mais novos da 
“casa-mãe” deram o seu contributo, ao verem as fileiras repletas de 
grandes batatas e em tanta quantidade. No fim iam sendo colocadas 
e acondicionadas na designada “casa da batata”, que armazena mais 
de 8.000kg… esperamos que a “borboleta” não estrague tão bela 
colheita…

Uns dias depois desta labuta, sempre de manhãzinha, sem aque-
cer o sol (para não haver debaga dos grãos) tivemos que recolher 
o feijão seco, o que implicou arrancar as plantas bem maturadas, 
transportar para a “eira”, malhar as vagens e depois “limpar” o fruto. 
Também este trabalho está completo. 

Deixem que recorde, que a “bênção dos campos” parece estar a 
adjuvar o trabalho e a dedicação.

Temos de louvar os rapazes que foram extraordinários na exe-
cução destes afazeres. Claro que há sempre algumas excepções que, 
como se diz… confirmam a regra!...

2. “Ida à Casa do Gaiato”, com este título queremos apresentar 
um texto que nos foi remetido por um pequeno grupo de jovens da 
Escola Hermenegildo Capelo de Palmela, que estiveram entre nós 
para conhecer e fazer uma pequena oferta. Vale pela intenção do pro-
jecto e pelo gesto para connosco.

«Eu Sara Camolas, a Maria Camolas, a Ana Oliveira, a Rita Girão 
e a Marta Girão do clube “Eu Participo” fomos à Casa do Gaiato 
doar alguns pares de sapatos. Estes sapatos surgiram numa manifes-
tação contra as alterações climáticas, em Setembro de 2020. Com 
a pandemia não podia haver muitas aglomerações de pessoas, por 

Continua  na  página  4
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FOI no passado dia 14 de Julho 
 que entregámos oficialmen- 

te a casa à família da Ana.
Para lá chegarmos tivemos 

de percorrer caminhos penosos 
como pagar às finanças dívidas 
que o pai das crianças contraíra, 
com um carro velho, em nome 
dela. Não deu baixa do veí-
culo, passou pela via verde sem 
registo, muitas vezes, fez trinta 
por uma linha em nome da des-
graçada.

O Estado não perdoa juros e 
dever-lhe não é um encargo como 
qualquer outro, os números estão 
sempre a subir, a seu favor, de 
forma que, para fazer a escritura 
da casa, em seu nome, tivemos 
de pagar 1300 euros de dívidas 
às finanças e a outras entidades.

Eu não sei se haverá maneiras 
de se conseguir isenção destas 
custas, mas nós, os pobres, não 
conhecemos mais nada. A única 
forma de andar para a frente é 
pagar em silêncio, forçadamente.

Alguns ricos conseguem fugir 
aos impostos, aldrabar o Estado, 
comer à grande e safam-se. São 
poderosos. Os pobres, ao contrá-
rio, têm que pagar, nem que seja 
com a prisão.

O prédio tem gás canalizado, 
mas o andar adquirido não tinha. Foi preciso ligá-
-lo com mais despesas, perto de novecentos euros.

Teria muito gosto que o Pároco estivesse pre-
sente para conhecer a família e gozar a alegria 
desta evangélica acção mas as suas férias não o 
permitiram.

Participaram comigo apenas um jornalista, 
encarregado de divulgar no Diário da Região a 
dádiva de mais uma casa a uma família posta na 
rua pelo tribunal, em nome das forças e leis do 
Estado, mais a gratuita mediadora entre a antiga 
dona e o Património dos Pobres, uma benfeitora, 
professora de arte, e a família cuja composição 
damos a estampa.

A casa foi pintada sobre a direcção desta profes-
sora, amiga do Património, mobilada e fornecidos 
todos os electrodomésticos necessários, mais uma 
televisão antiga, mas a funcionar. 

O ambiente ficou bastante agradável, edificante 
e acolhedor.

Comemos com a família à mesa da sua casa um 
jantar simples, confeccionado pela Ana, com pro-
dutos que lhe fornecemos.

PATRIMÓNIO DOS POBRES

O convívio à mesa é importante para apreciar-
mos o nível de dignidade e activismos e conver-
sarmos sobre a vida individual, familiar de cada 
um e contamos para todos as vitórias e as dificul-
dades que tivemos de vencer de modo que tanto 
as crianças e a mãe se apercebessem que a vida é 
feita de muito esforço e compensada pelas vitó-
rias conseguidas.

A filha mais velha, ainda adolescente, diz pensar 
ser, quando for maior: — Quero ser médica, logo 
a Professora atalhou: — É preciso estudares muito 
e já. Esta fez o nono ano com boas classificações e 
respondeu: — Durante as férias vou rever as maté-
rias dadas.

Não dispensamos o aspecto religioso do acto, 
pois a dádiva de uma casa é um dom de Deus que 
actuou nos corações generosos e amigos do Senhor 
e que aqui se tornou presente com este sinal pode-
roso.

— Ah! Como quereria uma Igreja pobre e dos 
pobres — disse o Papa Francisco quando foi eleito 
como primeiro responsável da Igreja.

Padre Acílio

O sr. dr. Abel falou para mim: — Vamos ver as flores.
E fomos. 

Devagarinho, pelas ruas de duas aldeias:
Maravilha de Jardins! Rosas de todas as cores, flores e flores 

– ele me vai dizendo os nomes. Olhamos e contemplamos com sur-
presa. As portas e janelas fechadas de casas bonitas.

Todos temos medo, andamos com máscaras e por trás de janelas 
fechadas.

Alto! Num quintal, um jovem rega um pessegueiro!
Continuamos: ruas desertas, casas bonitas mas mudas.
Crianças?! Onde estão as crianças, sr. dr. Abel?!
— No meu tempo corríamos felizes pelas ruas.
Ruas desertas e uma certa solidão…
E regressamos ao nosso Calvário — onde os nossos rapazes 

“parecem”!!! — mas já com 30, 40 e 50 anos — caras de criança que 
sorriem e nos esperam.

] ] ]

As obras, no nosso Calvário, atrasaram mais um pouco por falta 
de materiais, causada pela epidemia. Muitos doentes dos que foram 
levados nos perguntam: — Quando? Estão ansiosos pelo regresso à 
sua Casa de família. Por isto mesmo: Ser família. Vamos ter paciên-
cia de esperar pelo vosso regresso. Também — todos nós — temos 
saudades e estamos ansiosos pela vossa vinda.

Vai ser lindo!
Padre Telmo

SINAIS
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Suiça também. Que não duvidem nem trepidem os Padres da Rua. 
Por sermos os Únicos nesta terra, não se segue que vamos erra-
dos ou estejamos sós. Nem tiremos disto glória, os Únicos, antes, 
confundidos e intimamente humilhados por causa das nossas faltas, 
negligências e pecados, demos testemunho aos homens da Riqueza 
do Evangelho [O Gaiato, n. 125, 11 Dez. 1948].

A propósito, dada a sua preocupação pela infância, ainda uma 
alusão a Gabriela Mistral [1889†1957], poeta e educadora chilena, 
que disse: El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde.

Como grande português, reconhecido pedagogo, gigante da ca-
ridade e místico da Igreja Católica, a bibliografia passiva sobre o 
Padre Américo é muito extensa. Às diversas facetas da sua vida de 
figura eclesial destacada e ao papel marcante da Obra da Rua, na 
história da Caridade em Portugal no século XX, têm sido dedicados 
imensos artigos em publicações periódicas, editados muitos livros e 
apresentadas várias teses universitárias, algumas delas publicadas, 
v.g.: L’Obra da Rua et l’éducation des enfants privés de milieu édu-
catif [Université Catholique de Louvain, 1972; Lx., INIC, 1979] — 
João Evangelista Loureiro [1926 †1986]; O Projecto Educativo do 
Padre Américo [Lx., 2004] — Ernesto Candeias Martins; etc..

Padre Manuel Mendes

PÃO DE VIDA
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ir criando todas as condições. Já 
temos quase assegurado o apoio 
de Manos Unidas na construção 
das quatro salas e, agora, vai 
ficar a faltar o acondicioná-las… 
para o que necessitaremos da 
ajuda de todos os nossos benfei-
tores.

Terminamos o mês com a 
preparação da entrada de novos 
Rapazes. Como durante o ano 
passado não recebemos quase 
nenhum, este ano calculamos 
que entrem uns 15 novos irmãos; 
principalmente para a casa-mãe, 
que será inaugurada depois de 
ser reformada graças à nossa 
Obra e àquelas pessoas de boa-
-vontade que sempre dão um 
pouco do seu que se converte no 
muito nosso.

Padre Rafael

MALANJE
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isso, na escola Hermenegildo Capelo, em Palmela, organizámos uma 
manifestação que consistia em angariar pares de sapatos, que repre-
sentavam pessoas, e que mais tarde seriam doados e distribuídos por 
várias instituições. Pedimos também aos colegas que trouxessem 
cartazes com mensagens e colocámos os sapatos e os cartazes no 
relvado, a simbolizar a nossa presença. Esta ideia veio do movimento 
“Fridays for future”. Ao ir entregar o resultado da recolha, adorámos 
a visita à Casa do Gaiato de Setúbal, foi muito giro conhecer o lugar, 
achámos um espaço muito bonito, todos pareciam felizes, tinha ópti-
mas condições. Gostámos muito de conhecer os gaiatos e achámos 
óptimo o facto de estarem tão ligados à natureza e aos animais. Foi 
espectacular. Fomos recebidas muito bem, gostámos muita da visita 
guiada e uma coisa que nos sensibilizou muito, foi saber que alguns 
supermercados fornecem alimentos, como pão para alimentarem 
os porcos. Foi uma experiência única, ver como vive aquela “famí-
lia”, como se organizam e tratam uns dos outros e de um espaço tão 
grande. Algumas coisas foram para nós muito queridas, como entre 
outras, fazer festinhas a uma vaca, pois nunca tínhamos tocado em 
nenhuma!»

Esta é a percepção com que todos ficam, quando vêm com um 
coração livre e mente aberta…

3. Para nossa alegria e elevação espiritual na família do Gaiato 
de Setúbal (a capela estava bem composta, com amigos e pessoas 
habituais aos domingos, mas com as necessárias cautelas por causa 
da COVID-19), no domingo, dia 18 de Julho, e na sequência das 
comemorações dos 65 anos do “dia natalis” e entrada na glória do Pai 
Américo, celebramos na nossa riquíssima e bela Capela, a comunhão 
de cinco dos rapazes, e um deles também foi baptizado, sendo assim 
mais um membro pleno nesta nossa “Igreja Doméstica”. Uma cele-
bração muito bem preparada, desde o arranjo primoroso do altar e do 
espaço que serviu de “pia baptismal”, às leituras e cânticos animados 
e condizentes como o momento preceituava.

Os “rapazes” também se encontravam muito lindos, vestidos de 
branco, fruto da escolha da Senhora da Casa. 

Mais importante, e mesmo tendo em conta alguma irreverência 
de um ou outro, foi a preparação espiritual e a vivência serena de 
toda a Eucaristia. Para isso muito contribuiu a participação activa de 
todos nas admonições aos momentos centrais da missa.

Das palavras de exortação durante a homilia, deixamos este 
testemunho dado pelo recente beato internauta “eucarístico”, Carlo 
Acutis, que pelo seu imenso amor à eucaristia dizia: “Para mim a 
Eucaristia é o caminho para o céu”.

No fim, dirigimo-nos para o nosso refeitório engalanado com 
balões de cor azul e branca, a condizer com as mesas belamente pre-
paradas em tons idênticos. Assim, pudemos saborear um abundante 
e saboroso repasto, degustando um “leitãozinho” da nossa pocilga 
e frangos oferecidos por nossos beneméritos, bem tostadinhos no 
imponente forno a lenha que nos permite tais iguarias… Com sobre-
mesas abundantes, terminámos a refeição com o “partir” do bolo 
comemorativo das primeiras comunhões e do baptizado.

Um bem-haja a todos os que contribuíram para festa tão mara-
vilhosa!...

Padre Fernando

PELA CASA DO GAIATO DE SETÚBAL


