
ESTAMOS a preparar um contentor para cada 
 uma das nossas Casas do Gaiato em Angola. 

Apesar de ser um assunto já decidido entre nós, 
surpreendeu-nos que espontaneamente e sem ter co-
nhecimento da nossa intenção, um amigo tomasse 
a iniciativa de sensibilizar outros seus amigos para 
que se doessem das necessidades básicas dos nos-
sos e de parte da população que rodeia as nossas 
Casas. Este empenho tem na 
base a experiência que por lá 
fez durante alguns anos, o que 
lhe deixou marcas que não se 
apagaram com a distância que 
agora o separa da realidade que 
lhe ficou no coração.

O entusiasmo foi tanto que 
pensou poder encher um conten-
tor com os bens alimentares que 
havia de angariar, mas se tal não 
se apresentou fácil, não deixou, 
no entanto, de ter o seu coração 
cheio de alegria por antever a 
alegria de muitos.

Fica-nos assim, ainda, uma boa 
parte de cada contentor para 
podermos mandar outros bens 
que, não sendo alimentares, são 
fundamentais para os trabalhos 
agrícolas e oficinais, e para uso 
diário dos nossos Rapazes e de 
mais alguém que deles possa vir a 
necessitar. As máquinas agrícolas 
especialmente, mas também as fer-
ramentas e outros equipamentos 
das oficinas, necessitam de assis-
tência e renovação, muitas vezes 
difícil de fazer pela carestia e ine-
xistência de componentes para 
substituição. Por tal motivo, tam-
bém nós vamos tocando ao co-
ração de quem nos pode ajudar, 
procurando obter os materiais que 
os nossos de lá nos vão pedindo.

Neste tempo de Olimpíadas, 
em que a conquista de medalhas 
exige tão grandes e longas renún-
cias e sacrifícios aos atletas, e que 
trazem a quem as ganha uma in-
dizível alegria bem estampada 
no rosto dos trios de vencedores, 
quanta alegria, no tempo pre-
sente, deveria encher o coração 
de quem partilha com os Pobres 
os seus bens, sabendo que ao 
partilhado se junta a constituição 
de um outro tesouro «no Céu onde 
nem a traça nem a ferrugem os 
corroem nem os ladrões arrom-
bam os muros, a fim de os roubar.» 
O nosso amigo acima referido, 
sempre que cá vem acrescentar o 
pecúlio dos bens a enviar, vai-nos 
manifestando, inadvertidamente, 
esta mesma alegria. Que nada 
corroa a alegria da partilha.

As nossas Casas do Gaiato em 
Angola têm sido bem joeiradas,
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É um mundo estranho que me é dado viver!
A maior parte da gente, não faz a mínima 

ideia do sofrimento que muitos irmãos padecem. 
A humanidade gera a miséria e esta a pobreza 
extrema.

O meu escrito deste jornal destaca duas ocorrên-
cias que me feriram a alma e vão atingir os leitores.

A primeira é a de um homem de 43 anos atrope-
lado, na estrada, por alguém que fugiu e que ele 
não identificou.

Eu rezava o meu Breviário na sala de jantar onde 
tenho boa luz, algum silêncio e comodidade.

Espreitando pela janela vejo chegar um homem 
muito torto para o lado esquerdo. 

Deixei a oração levantei-me fui ao seu encontro. 
O homenzinho tinha cara de grandes dores, com 
um boné a cair para o lado da tortura do tronco, 
tapava-lhe os olhos encovados, uma barba descui-
dada, amolecida pelo suor que escorria da cabeça 
por baixo do objecto que o protegia da ardência 
solar.

Senti a realidade de Cristo a caminho do Calvário, 
chagado, repelido e manso.

Mandei-o sentar numa cadeira perto de mim com 
desejo grande de o consolar! 

— Então amigo o que se passa? — O senhor 
tirou o boné, com a palma da mão limpou a testa, 
olhou-me e começou a contar a sua tragédia:

— Ia pela estrada e um gajo atropelou-me e 
fugiu. Moro ao pé do Montado e venho pedir-lhe 
ajuda para a renda da casinha onde vivo.

PATRIMÓNIO DOS POBRES

Partilha

DA NOSSA VIDA
ao longo dos anos, como o trigo na peneira e, tal-
vez mais ainda, como construção sujeita a fortes in-
tempéries. Mas os seus alicerces foram postos sobre 
a rocha, o Santíssimo Nome de Jesus. A sua vida 
está intimamente dependente da Providência divina. 
Deus providenciará… Esta tem sido a fé que as con-
duz, que nunca desiludiu mesmo quando os aconte-
cimentos pareciam revelar o contrário. E que duros 
acontecimentos!…

Vão já nos 57 anos de vida. Anos de muitas ale-
grias, trabalhos e incentivo para tantos. Tem sido 
pela partilha de vida e de bens que se alcança a 
comunhão de sentimentos de fraternidade, que não 
se esfumam com o tempo.

Padre Júlio

Educação
NA Casa do Gaiato a educação através da escola é um ponto 

 importante na valorização dos talentos que cada um dos 
rapazes traz consigo. Hoje recebemos a visita de dois senhores que 
vieram pedir para trazer um menino em nossa Casa. Aproveitamos 
para dar a conhecer o projecto educativo da Casa do Gaiato. Somos 
a família dos filhos que foram abandonados e vivem desorientados 
nos caminhos tortuosos da rua. Aqui temos uma família numerosa 
de irmãos. Os maiores cuidam e orientam os mais novos. O padre é 
o pai, os rapazes não são alunos, muito menos aprendizes de uma só

determinada profissão. Os rapa-
zes são filhos e por isso o pai é 
de todos, e é desta paternidade 
que procede a irmandade. O 
rapaz vai à escola muitas vezes 
sem ter consciência daquilo 
que vai lá fazer. Nós sabemos o 
valor e o significado da sua ida 
à escola. Ele vai e eu espero que 
aprenda as competências para 
que no futuro possa responder 
positivamente aos desafios da 
vida social. Tudo começa na 
Casa do Gaiato e segue pela vida 
a fora. Temos a alegria de expe-
rimentar o amadurecimento de 
vários rapazes, que se afirmam 
no sentido da sua autonomia, 
liberdade, e responsabilidade. 
Quando chega a hora, bato à 
porta e convido para assumir um 
sector de grande responsabili-
dade na vida Casa. Escola, ofi-
cina, catequese, desporto, agri-
cultura, pecuária e tantas outras 
ocupações que consomem a 
nossa vida. A saúde é um sector 
muito importante, sem ela não 
podemos desempenhar as outras 
tarefas. Temos na nossa Casa a 
participação pronta, generosa 
e afável do nosso Celestino 
Eduardo que tendo terminado 
o seu curso médio em enferma-
gem é o responsável pelo cui-
dado da saúde dos seus irmãos 
maiores e menores. Temos três 
candidatos ao curso médio de 
enfermagem. Queira Deus que 
venham a seguir as pegadas do 
Celestino. Temos cinco rapazes 
para matricular em vários cursos 
do ensino médio em Instituições 
da cidade. Outros seis rapazes 
aguardam por um lugar nas uni-
versidades de Benguela. Direito, 
gestão de empresas, estão entre 
os cursos escolhidos. Confia-
mos na Divina Providência e 
nos homens e mulheres de boa 
vontade o acesso com a isenção 
do pagamento das propinas. Não 
temos capacidade financeira para 
suportar tão grande despesa com 
a escola. Estamos confiantes, 
irão ser recebidos certamente 
para continuar a sua formação.

Continua  na  página  4

BENGUELA – VINDE VER!

— E veio a pé?
— Sim! Fui-me arrastando até chegar aqui.
— É muito longe e com este calor!
O homem sentado com a inclinação do tronco 

para a sua esquerda, metia-me um dó sem medida. 
Logo me chegou a ideia e o desejo de o ir levar 
num carro da Casa, como aconteceu.

— Quanto paga por mês?
— São 200 euros.
Passei-lhe o cheque endossado à senhoria, dei-

-lho, e ele ao ver-me assim com aquela prontidão e 
compadecimento diz-me:

— Olhe que eram dois meses.
— Agora leva um e depois veremos.
Lá o levei à sua casota e fui-lhe perguntando 

pelo caminho se tinha água e luz e ele respondeu-
-me afirmativamente.

Deixei-o junto da casa e vi que a habitação era 
pequena com duas águas no telhado, todavia não 
entrei para observar como seria por dentro o que eu 
deveria ter feito, mas as pressas e o muito que fazer 
atrapalharam-me e também cometi este pecado.

Passado mais ou menos um mês, o homem vol-
tou de novo a pedir a renda:

— Olhe já paguei 100 euros, mas falta-me um 
mês e meio, são 300 euros.

— Ah! Você está melhor!
—Tenho tomado uns comprimidos e sinto-me 

aliviado.
Sentados, do mesmo modo um ao pé do outro, 

continuei a conversa:
— Então como veio hoje?
— Foi um vizinho que me trouxe.

Continua  na  página  3
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Pelas CASAS DO GAIATO

Vai longo o tempo sem nos podermos encontrar em 
grupo alargado a todos os associados.

O covid-19 é causador de muitos males e também 
da nossa ausência em comunicar pelo nosso O Gaiato 
ou por carta circular, pois no último artigo publicado 
púnhamos a hipótese de nos encontrarmos em Setem-
bro. Temos estado na expectativa a ver se a evolução da 
pandemia nos permitia o encontro com segurança. Ape-
sar de agora os dados conhecidos e as medidas de saúde 
pública recomendadas serem mais favoráveis, entende-
mos ser mais seguro não realizarmos o encontro/conví-
vio na Senhora da Piedade, em Tábuas. Ficamos assim 
mais desejosos de nos reencontrarmos no próximo ano, 
em que as condições serão, certamente, mais favoráveis.

Temos apoiado, como vem sendo habitual, conjunta-
mente com a nossa Casa de Miranda, um dos antigos 

«DIA DE PAI AMÉRICO» — De-
vido às restrições profiláticas por 
via da pandemia covid-19 que tei-
ma em não parar e continua a alas-
trar pelo país e pelo mundo, o sin-
gelo programa que atempadamente 
anunciamos decorreu com normali-
dade durante o encontro dos sócios 
na nossa sede social, na romagem 
à campa do nosso Padre Carlos, 
mas um pouco diferente, que não 
no acto simbólico, no que refere à 
deposição de flores na campa do 
nosso Venerável Pai Américo. Tal 
como anunciado aos sócios, demos 
início logo pela manhã ao progra-
ma deste dia sempre tão simbólico 
e importante, com a Assembleia 
Geral Ordinária, conduzida pelo 
Presidente da Mesa de Assembleia 
e assistida pelos corpos sociais e 
sócios presentes. Tomaram-se no-
tas sobre os respectivos relatórios 
que eram lidos e consultados por 
quem desejava, ficando assim mais 
bem informados com a prestação 
de contas, para aprovação quer da 
leitura da Acta, bem como do Rela-
tório de Actividades e Contas. Dis-
cutiram-se pormenores e deram-se 
opiniões com impacto construtivo. 
Escutou-se pela voz do presidente 
da Direcção, da proximidade que 
os sócios devem ter para com a As-
sociação, na sua participação mais 
assídua ao longo do ano bem como 
as cotas actualizadas, que terá sem-
pre impacto no futuro sobre a As-
sociação e em cada um de nós. Por 
mais que lutemos e por toda a con-
sideração que os sócios e seus fa-
miliares nos merecem, sem verbas 
não se poderá auxiliar ninguém que 
por qualquer motivo construtivo e 
de aflição nos solicite apoio. Até 
as flores estão caras. Foi enaltecido 

com orgulho para todos, a concre-
tização da 2ª edição do 1º volume 
do nosso livro “Esses caminhos que 
andamos…” bem como o desenvol-
vimento do trabalho já em maqueta 
para a possível edição do 2º volu-
me com as mesmas características 
literárias. Avançando na reunião, a 
Acta da Assembleia Geral de 2020, 
o Relatório de Actividades e Contas 
com parecer favorável do Conselho 
Fiscal também referente ao ano an-
terior, bem como a Apresentação, 
Discussão e Votação do Orçamento 
e Plano de Actividades para o de-
corrente ano de 2021, após lidos 
foram aprovados por unanimidade. 
Com a tomada da palavra aberta à 
opinião dos sócios, concretamente 
no parágrafo quatro “Outros Assun-
tos de Interesse”, abordamos a con-
tribuição que todos devemos dar na 
angariação de novos sócios, bem 
como o preenchimento da ficha de 
cada um para a sua actualização e 
concretamente dos termos do Re-
gulamento Geral de Protecção de 
Dados (RGPD). Outros pontos fo-
ram discutidos, para serem analisa-
dos no futuro e serem estudados se 
podem estar ao nosso alcance, com 
reestruturação e parcerias de apoio 
na área social, etc…Após o fecho 
das votações dos relatórios e antes 
de encerrar esta Assembleia Geral 
Ordinária, realizada a 18 de Julho 
de 2021, foi proposto pelo Presi-
dente da Mesa de Assembleia dar 
um “voto de louvor” à Direcção da 
Associação, pelo bom desempenho 
nas diferentes áreas, mesmo em 
tempos tão difíceis de pandemia, 
mas sempre todos a remar pró mes-
mo lado, ou seja, a continuidade da 
nossa Associação ao serviço de to-
dos os Gaiatos e Familiares que já 

PAÇO DE SOUSA

MEMORIAL / MUSEU PADRE AMÉRICO — OBRA DA RUA — 
Colocamos em exposição no nosso Memorial / Museu os quadros que estão 
relacionados com o livro «É tempo de falar do Padre Américo», para serem 
apreciados e destinados a serem vendidos. A maioria são retratos de Pai 
Américo.

TIPOGRAFIA — Os nossos mestres tipógrafos estão a fazer uns tra-
balhos para fora, que nos foram encomendados, tais como guias de trans-
porte, calendários, envelopes, etc.. Quando acabarem os trabalhos, arrumam 
os materiais que têm para arrumar e fazem uma mínima manutenção nas 
máquinas que estão usando. Quem tiver algum trabalho para encomendar, 
os nossos mestres tipógrafos estão disponíveis para os fazer.

PISCINA — O Mendão mais o Paulo «Mudo, com a ajuda de alguns 
Rapazes, andaram a retirar os restos de lixo à volta da piscina enquanto 
a piscina estava a esvaziar-se, e mais tarde, quando a piscina ficou vazia 
começaram a lava-la. Quando estiver pronta, os Rapazes depois dos seus 
treinos diários, poderão dar os seus mergulhos e refrescarem-se.

PRAIA — Foi só no início do mês de Agosto que os nossos mais novos 
começaram a gozar as suas férias de Verão na nossa casa da praia de Azurara. 
Com eles foram o Manuel, o Carlinhos e o «Guga», para tratarem de tudo 
o que seja necessário. Eles vão aproveitar para darem os seus mergulhos no 
mar e fazerem as suas brincadeiras na areia. Esperamos que tudo lhes corra 
bem.

LENHA — Um grupo dos nossos Rapazes estiveram a rachar e a arrumar 
a lenha das podas de inverno que fizemos às nossas árvores. No próximo 
Inverno servirá para ser gasta no aquecimento da água dos banhos e das 
casas onde temos os nossos quartos. Também servirá para o aquecimento 
das águas da casa-mãe e da churrasqueira onde fazemos os nossos assados.

Fausto Casimiro

MALANJE

Chamo-me Vitoriano Avelino Ferrão; mais conhecido por «Simão 
Grande».

Sou filho da Obra da Rua, Casa do Gaiato de Malanje: Casa de Rapa-
zes, para Rapazes, pelos Rapazes.

Como a Casa do Gaiato é uma casa de família venho contar-lhes um 
facto que ocorrido no dia 16 de Julho de 2021. Dia do nosso padroeiro, 
Padre Américo Monteiro de Aguiar:

Neste dia sentimos a tua presença nos nossos corações, encheste-nos 
de paixão e coragem, sendo tu como pai, fizeste-nos filhos e o Senhor como 
nosso Pai, ensinaste-nos a viver como uma família.

Nós não celebramos a tua morte, mas, sim,  a tua presença nas nossas 
mentes e nossos corações, tu és Venerável.

Neste mesmo dia fizemos eleições do nosso chefe-maioral. Nós temos 
o dever de respeitá-lo como nosso líder, nosso defensor, nosso irmão mais 
velho.

Chefe-maioral denominado como Daniel Manuel João Manuel.
Em nome de todos os rapazes te desejamos coragem, paciência e fé em 

Deus.
Na assembleia o chefe-maioral elegeu mais 8 rapazes como mais velhos 

da Casa, a fim de manterem a ordem e a tranquilidade em nossa Casa.
Como dizia o Pai Américo não há rapazes maus. Ser gaiato é ser o 

futuro e como nós somos o futuro…
Obrigado.

Simão G.

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO CENTRO

gaiatos, cujas condições de vida conhecemos e justifi-
cam o apoio prestado.

Apesar da pandemia que nos afecta desaconselhar 
que nos reunamos, podemos e devemos continuar a ser 
solidários com os mais próximos, nomeadamente os que 
tenham necessidades que possamos ajudar a minorar ou 
a resolver. Se conheceres algum associado cuja situação 
seja muito difícil e seja necessária ou conveniente uma 
intervenção maior, contacta os elementos da Direcção 
para avaliarmos essa eventual acção conjunta — «A 
união faz a força!» 

Um dos objectivos da Associação é a solidariedade — 
«Promover a amizade e solidariedade entre os seus mem-
bros, apoiando-os sempre que necessário», Artigo 3.º, b).

Empenhemo-nos na concretização dos objectivos.
José Martins

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE

são sócios e daqueles que perspec-
tivamos pelo nosso crescimento no 
futuro venham a ser. Estamos jun-
tos! Daqui saímos para a romagem 
às campas. Iniciando pelo Cemité-
rio Paroquial n.º 1 e deslocando-nos 
à campa do nosso Padre Carlos, que 
foi um Pai que havia dado conti-
nuidade à Obra que Pai Américo 
deixou ao mundo. Depositámos a 
coroa de flores e rezamos pela sua 
Paz, Lá no Céu. Depois, seguíamos 
para a campa de Pai Américo, no in-
terior da Capela da Casa do Gaiato, 
mas encontramos o portão cerrado, 
por via da covid-19 que assolou há 
dias no interior da Casa do Gaiato 
de Paço de Sousa. Ligou-se ao Di-
rector da Obra da Rua, Sr. Padre Jú-
lio, que desaconselhou por motivos 
de segurança mútua a nossa deslo-
cação à campa de Pai Américo. Os 
nossos presidente e vice após dia-
logarem, decidiram que a deposi-
ção da coroa de flores neste nosso 
acto simbólico que reflecte o Amor 
dos filhos ao Pai, que já se arrasta 
no tempo, fosse efectuado ali, de-
fronte do portão, no memorial com 
a sua imagem. Para a posteridade 
foi tirada uma foto com os partici-
pantes presentes, em representação 
dos próprios e de todos os Antigos 
Gaiatos e Familiares que gostariam 
de estar connosco, pese embora 
querendo não se puderam deslocar. 
Seguiram-se as despedidas com de-
sejos de pró ano, no 66º aniversário 
do seu passamento e se Deus quiser, 
já tudo seja diferente para melhor 
e estarmos muitos mais Gaiatos e 
Familiares presentes. Continuando 
com o nosso trabalho e novos pro-
jectos, despedimo-nos com Aquele 
Abraço.

Elísio Humberto

MIRANDA DO CORVO

ESCOLAS — Depois de terem 
concluído os seus estágios — de 
cursos profissionais, foram conhe-
cidas as avaliações finais de vários 
Rapazes, que frequentaram a 
Escola Secundária de Miranda do 
Corvo: Aiyune (12.º ano, Turismo), 
Evguénio (12.º ano, Turismo), Luís 
(12.ºano, Desporto); N. Rocha (11.º 
ano, Saúde); e Nadú (10.º ano, 
Saúde). Os resultados recebidos 
foram muito bons, pelo que estão de 
parabéns! O Betinho (11.º ano, cozi-
nha) terminou o seu estágio profis-
sional, em Montargil.

FÉRIAS ESCOLARES — 
Nas semanas a seguir ao fim do 
ano lectivo, tempo de Verão e que 
gostamos, o calor naturalmente 
aumentou. Os pequenos estiveram 
uma semana no Miranda em movi-
mento 2021 — férias desportivas. 
Os mais crescidos andaram em 

estágios e a fazer os respectivos 
relatórios. Como é próprio da nossa 
vida comunitária, fomos partici-
pando em tarefas e actividades da 
nossa Casa, brincámos muito, e 
descansámos, aproveitando as nos-
sas condições, como as sombras 
das árvores e a abundância de água. 
Resumindo: obrigações (pequeno-
-almoço — almoço — jantar), lim-
pezas, regas, jardins, cuidado dos 
animais (em especial, ao sábado 
e Domingo), futebol, berlinde (no 
parque), piscina, televisão. Devido 
à pandemia, nos meses passados, 
não houve encontros com familia-
res, nas suas áreas de residência, 
embora muitos deles estejam na 
Guiné-Bissau e alguns a trabalhar 
em Países da Europa. Desejamos, 
pois, ainda estar alguns dias com 
pessoas das nossas famílias, com os 
cuidados exigidos. Mas, ainda não 
fomos chamados para a vacinação 

covid-19 e continuam os riscos de 
contágio.

ARRANJOS — Tendo ficado 
concluída a obra de levantar e rebo-
car os muretes do pomar, foram 
sendo colocados os postes e as redes 
de vedação, de cor verde-escuro. 
Esta tarefa exigiu muita atenção 
para que ficassem seguras e certas 
as várias partes da rede. Depois, 
serão rematados os furos dos postes.

AGROPECUÁRIA — Nos dois 
campos de milho-grão — terra 
nova e campinho — continuou 
a rega, a partir das nossas capta-
ções. Na horta, nos pomares e nas 
latadas, foram regadas as culturas 
hortícolas, as fruteiras, as oliveiras 

e castanheiros novos, e as videiras 
de mesa. Foram colhidos pepinos e 
melancias, para saladas e sobreme-
sas. Temos comido ameixas nossas. 
Foi cortada a relva no jardim atrás 
da nossa escola; e foram cortadas as 
ervas daninhas no campo de futebol 
e nos bataréus virados para a Rua 
Casa do Gaiato e rotunda Pai Amé-
rico. Tiveram de ser capinados o 
olival dos poços e o olival da mina. 
Três ovelhas foram tratadas e têm 
comido melhor. Precisamos de gali-
nhas poedeiras.

ESCLARECIMENTO — É 
necessário esclarecer os nossos esti-
mados amigos que a Casa Abrigo 
Padre Américo, na Ladeira do 
Carmo, em Coimbra não pertence 

à Obra da Rua, mas à Venerável 
Ordem Terceira da Penitência de 
S. Francisco, de Coimbra. Essa 
designação foi uma homenagem ao 
nosso Pai Américo, sendo fundada 
em 1994.

CAMPANHA DE ASSINAN-
TES D’O GAIATO — Nos dias 
31 de Julho e 1 de Agosto, também 
para dar a conhecer a vida do nosso 
Pai Américo e a nossa Obra, divul-
gámos o jornal O GAIATO e dis-
tribuímos muitas pagelas do Vene-
rável Padre Américo (para pedir 
graças), nas Missas vespertinas e 
Dominicais de várias comunidades 
em Coimbra, ao cuidado do Padre 
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QUE «CADA PARÓQUIA CUIDE DOS SEUS POBRES», 
MAS QUE TAMBÉM SE AJUDEM UMAS ÀS OUTRAS 
NESTA MISSÃO — Três situações que solicitam a nossa atenção 
nos dias que correm, desta vez para além dos limites da nossa paró-
quia. Uma tem que ver com os problemas oncológicos que surgiram 
ao Sr. Manuel Carvas Guedes e à sua esposa. O Sr. Manuel Carvas 
Guedes foi, até há pouco tempo, presidente do Conselho Central do 
Porto da Sociedade de S. Vicente de Paulo, o órgão que coordena a 
actividade das Conferências Vicentinas desta diocese. O tem feito 
desde a sua juventude e continua a fazer tem sido, entre outras coi-
sas, o liderar um trabalho notável de alargamento do Movimento 
Vicentino ao maior número possível de paróquias da diocese. Que a 
intervenção a que vai ser sujeito corra bem e permita que possamos 
continuar a contar com a sua energia e com o seu exemplo de ideal 
vicentino que encarna ao mais alto grau. Também, os nossos votos do 
melhor possível para a sua esposa.

Neste labor de renovar e alargar o Movimento Vicentino também 
temos a solicitação de, num acto de ajuda fraterna, colaborarmos na 
renovação e na regularização da situação da Mesa de uma Conferên-
cia Vicentina nas nossas proximidades que foi caindo numa situação 
de envelhecimento numa zona onde há muito trabalho vicentino para 
fazer.

Por fim, e para não nos alongarmos mais, foi o telefonema da 
irmã de uma ex-aluna a pedir ajuda para uma senhora que todos os 
dias, por volta das 19h, entra no prédio onde fica o escritório de advo-
gados onde está a estagiar e lá passa a noite. É pessoa com cerca de 
70 anos, com ares de quem já esteve bem na vida, mas que agora vive 
nesta situação, com manifestos problemas psicológicos. Falamos no 
assunto a um outro ex-aluno que trabalha com pessoas sem abrigo. 
A ajuda de que essa pessoa precisa deve estar a caminho, incluindo o 
apoio psiquiátrico de que precisa.

Quisemos dar aqui conta destas situações que, embora diferentes 
uma das outras, nos trazem à ideia a necessidade de chamar a atenção 
para uma faceta muito importante do Movimento Vicentino que nem 
sempre é devidamente valorizada, incluindo por parte dos Vicenti-
nos. Embora as Conferências Vicentinas, que são a parte nuclear do 
Movimento Vicentino, tenham quase todas um âmbito paroquial, 
elas não são só grupos sócio-caritativos limitados às localidades 
onde actuam. Cada Conferência Vicentina é parte de um movimento 
de âmbito mundial, devendo estar disponível para uma colaboração 
com outras conferências, começando naturalmente pelas do seu Con-
selho de Zona e do seu Conselho Central. Isto distingue-nos, pela 
positiva, de simples grupos sócio-caritativos locais.

Os nossos contactos (só para assuntos da Conferência e não 
para assuntos da administração do jornal)

Conferência de Paço de Sousa
A/C Jornal O Gaiato
4560-373 Paço de Sousa
Telem. 965464058
E-mail: carvalho.mendes@sapo.pt

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

Américo Mendes

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA

BEIRE — Flash’s

Trago um sonho comigo…
1. A caminho do Hospital P.e Américo. Vou na 

ambulância dos Bombeiros — transporte de doentes 
não urgentes. Estou como acompanhante de uma das 
nossas doentes que tem consulta agendada. Porque é 
uma tarefa que me é solicitada muitas vezes, vou tran-
quilo, como que já em família… Livre para pensar e 
sonhar. Consciente de que ‘sem sonhos e aventura, a 
vida esclerotiza-se’…

Bom. Por muitas e variadas razões, lá estou eu de 
volta dos meus sonhos… Até porque, para determi-
nadas tarefas do acompanhante de uma senhora, é de 
toda a conveniência ser uma senhora a acompanhar 
outra senhora, etc e tal. Deixo-me habitar pelo sonho 
— um voluntariado mais amplo e bem organizado. De 
preferência, com uma gestão própria e bem enquadra-
da na gestão da Casa. Com capacidade para responder 
às tantas vezes frequentes necessidades de ter alguém 
para levar e/ou acompanhar os que precisam ir a um 
Hospital, a uma Clínica, a um Centro de Saúde, … E 
não só. Porque não podemos ter pessoal assalariado 
para tanto inesperado numa Casa como esta. Ainda em 
vias de crescimento. Além do mais, não há verba que 
aguente. Porque pessoal subaproveitado — só para 
eventuais necessidades — estorva muito e cria muitos 
sarilhos. 

Sonho. Que boas recordações eu guardo daquelas 
vezes em que, ao chegar com o/a doente, já lá tinha 
um/a voluntário/a à minha espera, para ‘tomar conta da 
tarefa’ e…, enquanto eu vou estacionar ou me venho 
embora, para outros afazeres que urgem. E, depois, a 
seu tempo, recebo o telefonema a dizer que já estamos 
prontos, pode… Recordo a segurança sentida a 1ª vez 
ao chegar com P.e Telmo ao HSJ, no Porto. Tinha ali à 
porta a D.ra Graça, já à nossa espera. Ela, que eu sabia 
sentir-se ali peixe na água, porque trabalhou lá tantos 
anos e lá viveu um mundo de experiências mágicas. 
De autêntica mística da proximidade. Com doentes 
terminais da SIDA e/ou do mundo dos sem abrigo. Re-
cordei o que tantas vezes ouvi sobre igual serviço que 
nos prestava a D.ra Maria dos Anjos — uma referência 

no voluntariado do Calvário. E as vezes em que, no 
HPA — Penafiel, tinha outra voluntária, da velha e da 
nova guarda, a D. Fernanda, mesmo vizinha do Hos-
pital, já à espera. Pronta para pegar no/a doente, saber 
acompanhá-lo naquele labirinto, enquanto eu arrumo 
o carro e, depois, vou lá ter, a vê-la ir-se embora, feliz 
porque se sentiu verdadeiramente útil, a colaborar para 
o conforto de um doente e apoio a uma instituição que 
lhe merece todo o respeito, admiração e carinho. São 
lições a aprender, sonhos a concretizar. Quem quer bo-
tar a mão para pormos a máquina em andamento ?!…

2. Um telefonema do Quim Vieira… Ainda no 
últim’O Gaiato, vos falei aqui de uma tarde, com o 
casal Quim e Lala, a limpar ervas daninhas, na horta 
e afins. Lembro que, nessa altura, partilhei com eles 
este meu sonho: ter uma Bolsa de Voluntários a quem 
se pudesse telefonar e/ou eles mesmos passassem por 
aqui regularmente a ver de necessidades. Pois aconte-
ce que, no mesmo dia em que fui na ambulância como 
acompanhante, recebo um telefonema do Quim nestes 
termos: Ó doutor, hoje o tempo está fresco e nós arran-
jamos mais uns três ou quatro voluntários e podemos 
ir aí esta tarde aliviar os mimos da horta, que já deve 
estar outra vez a precisar. Ligo ao Marcelo, o jovem 
manda-chuva da zona agrícola, falo da bênção Quim/
Lala e seus discípulos. Pergunto sobre que áreas esta-
rão a precisar mais. — Oh!, vêm mesmo a calhar! Mas 
se eles, em vez de irem para as ervas, pudessem dar 
uma ajuda na cozinha dos rapazes… É que estamos 
a arrancar as cebolas e aparecem muitas impróprias 
para guardar, mas que podem ser aproveitadas se…. É 
tudo riqueza que fica para se ir gastando. 

Tudo a postos, cada com sua faca, lá chegam eles 
— o casal, uma cunhada e mais uma sobrinha, a Pau-
la, filha do cantor, gaiato, João de Setúbal que, com o 
Quim, o Júlio, o João Evangelista…, e suas esposas, 
podem e devem ser contados entre os nossos heróis 
de África… Não pude acompanhá-los como queria, 
mas, porque se trata de gente já calhada nestas lides, 
no final do dia sentir-me a dar graças pelo trabalho que 
realizaram. Fiquei a sonhar por mais e melhor: Era 
disto que nós precisávamos — de forma mais ampla 
e organizada. 

São tantas as áreas a precisar de voluntários capazes! 
Com raízes fundas. Originais. Sem mesclas de fraca fo-
tocópia. São tantas as áreas! E são tantas as pessoas que 
precisam descobrir as bênçãos do voluntariado. Como 
resposta milagrosa para tantos males do coração. Por-
que, quando Florbela Espanca gemeu o celebrado “que 
pena não haver manicómios para o coração, porque para 
a cabeça já há muitos”, não havia ainda o Calvário… 
Penso que, se ela vivesse hoje, nos viesse conhecer e 
arriscasse estar-com+nosco, em tempo e medida q.b., 
poderia descobrir o segredo. E não duvido: Florbela fa-
ria novos versos a cantar a doce DES+coberta dos fan-
tásticos ‘manicómios para o coração’…

Um admirador

PENSAMENTO

Faz na mesma, bom leitor, com a tua vida. Não tenhas medo 
dela, nem dos teus dinheiros nem da tua pobreza nem dos 
teus males (…) nem da hora que passa. Não receies nada 
disto e lança-te inteiramente, absolutamente, no seio do 
nosso Deus Vivo e Ele cuidará de ti. (…) Acredita na Eterni-
dade! Se até aqui duvidavas e não sabias quem é o Mestre, 
como sucedeu ao cego do Evangelho, agora que já O viste 
passar, prostra-te no chão e faz um acto de fé.

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

Francisco Claro e em que fomos muito bem recebi-
dos: Capela de S. Pedro do Planalto (Bairro do Ingote), 
Capela do Monte Formoso (Bairro do Monte Formoso), 
Capela do Centro Pastoral Irmã Lúcia, Igreja de Cose-
lhas e Igreja da Pedrulha. Muito obrigado!

CONTACTOS — A todas as pessoas que nos vão 
ajudando com as suas partilhas, o nosso sentido bem-ha-
jam! Para novos assinantes e outros assuntos, os nossos 
contactos são: Obra da Rua — Obra do Padre Américo, 
Casa do Gaiato, 3220-034 Miranda do Corvo; telefone 
— 239 532 125; NIF — 500 788 898; NIB — 0035 
0468 00005577330 18; correio electrónico — gaiatomi-
randa@gmail.com

Rapazes de Miranda

Continuação  da  página  1

— Ainda bem e agora como regressa?
— Ele passa por cá e leva-me. — Fiquei aliviado, 

outro samaritano estava connosco! Como me senti 
consolado! Graças a Deus.

Recomendei-lhe que fosse à Segurança Social, 
expusesse a situação, pedisse ajuda, pois eu não supor-
tava pagar renda todos os meses e expliquei-lhe: — Os 
pobres são muitos, todos os dias há aqui gente a pedir.

Deus queira que ele encontre na referida repartição 
do Estado alguém com olhos e coração. 

Outro caso, também dos que me amarguraram. É a 
situação daquela jovem mãe, com duas crianças aban-
donadas pelo progenitor que fugiu para o estrangeiro 
logo que ela engravidou pela segunda vez e da qual já 
aqui falei.

Claro que lhe tenho pago o quarto, como lhe pagava 
a renda da casa, e, agora, a inscrição das crianças no 
infantário para que ela possa trabalhar. 

Para maior desgraça a Cetelem apareceu-lhe a exi-
gir o pagamento de uma dívida de 2019, valor de 919 
euros e 47 cêntimos, contraída pelo empréstimo de 
600 euros. 

Há dois anos que ela a julgava saldada, pelo fugitivo 
companheiro. — Como vai ser senhor padre? Vou tra-
balhar amanhã e eles vão ao meu ordenado! 

Há muitas formas de atirar os pobres para a valeta 

PATRIMÓNIO DOS POBRES
e uma delas é oferecer-lhes dinheiro já na mão. Ela 
com 21 anos, com dois filhos, sem família, é agora 
sufocada por este aperto.

Temos-lhe arranjado fraldinhas, roupas, etc. Já vi a 
menina duas vezes e ela está tão linda. Que anjinho tão 
belo com tão pouca sorte! 

A mãe é uma heroína a lutar pela vida, sem desâni-
mos mas agora, precisa de alguém que a livre da valeta 
para onde pode ser atirada! 

É a parábola do Samaritano como diz o Papa Fran-
cisco, sempre actualizada através das gerações e em 
toda a humanidade.

Há sempre muitas pessoas atiradas para a valeta da 
dignidade humana e… são poucos os samaritanos.

Padre Acílio

NOVOS ASSINANTES

«Desde há muito que conheço a vossa Obra 
que muito admiro, um tio meu já era assinante, 
mas só agora passei aos actos.

Uma parte será para a assinatura de O 
GAIATO, que gosto sempre muito de ler, e 
pedia-vos o favor de o passar a receber em 
minha casa…»

Com esta nova assinante, foi assim. E como 
será com aqueles que nos lêem?…

Os Rapazes da Administração



4/ O GAIATO 14 DE AGOSTO DE 2021

Página da OBRA DA RUA na internet

Visite o nosso site em www.obradarua.pt e encontrará diver-
sa informação:
•  Contactos
•  Assinatura e leitura do Jornal O GAIATO e do Boletim AMA 

nos seus dois formatos:
—  Edição digital
—   Edição impressa, digitalizada em PDF

•  Livros da nossa Editorial e outras
•  Biografia de Padre Américo
•  Pedagogia da Obra da Rua
•  Padres da Rua
•  Memorial / Museu Padre Américo
• Documentação diversa. q

CHOVIA — céu anuviado, mal se via. Mas deu para ver um vulto 
 de pessoa a caminhar na berma. Abrandei e notei que era uma 

senhora com um menino ao colo. Parei e convidei-a a entrar. Que 
sim — pelo meu menino. Acomodou-se no banco de trás e começou 
a falar. 

— Sabe, andava no meu apostolado, mas por causa do meu 
menino tenho que ir para casa. Já estamos molhados. Gosto muito 
de ir às famílias a falar de Deus e da nossa vida eterna. Às vezes, sou 
maltratada — mas faço-o pelo amor de Deus. Alguns ficam zangados 
quando lhes digo que sou testemunha de Jeová. Mas faço tudo pelo 
amor de Deus.

Admirei a coragem e dedicação desta mulher. Para ela — tes-
temunha de Jeová — é verdade. Vai de casa em casa a levar a sua 
verdade.

O Senhor a olha com carinho. 
Deixei a senhora na sua rua e casa e continuei meditando e sabo-

reando o amor de Deus por todos nós. 
Lembro que, no resto da minha viagem, pensei em Jesus — cada 

vez mais só. Campos da bola, festejos, feiras e mercados, tantas fes-
tas de anos e celebrações de família — onde Jesus não entra. 

Mas Ele está com todos e com cada um… 
Não se pensa nisso. Foi arrumado — mesmo esquecido — pela 

maior parte. 
Ainda tem muitos amigos — sim; muitos grupos onde é o centro, 

sim. 
Porém, a maior parte diz, simplesmente, não. Nem sabem por-

quê. Não se pensa nisso.  
Essa maior parte caminha ao lado dos crentes… 
Sou amigo do Senhor? Penso na minha eternidade? Creio em 

Deus?
— Não pensemos nisso. Vamos.
— Tenho a vida organizada. Filhos empregados e saúde. 
— Maria, para a esposa, convidei a tua irmã e os meninos para o 

almoço. Certo? Tudo certo. Vai ser um domingo em beleza.
Jesus espera em todos os sacrários do mundo. Vamos todos a 

caminho da nossa eternidade. 
Padre Telmo

SINAIS

MALANJE

AS Casas do Gaiato indicam-nos claramente que a Aldeia não é 
 apenas uma morada. A Casa é dos gaiatos, é para eles e por 

eles tem de ser governada e dinamizada. O maior perigo que corre-
mos, todos aqueles que andamos no meio da pobreza, é converter-
-mo-nos em paternalistas de tal modo que acabamos por impedir o 
protagonismo daqueles que vivem uma situação de pobreza. Por esse 
motivo devemos, tanto directores como acompanhantes, sempre dar 
o primeiro lugar ao pobre, no seu desafio de sair da pobreza.

A nossas Casas são governadas pelos próprios rapazes, eleitos 
democraticamente por eles. A sociedade não acredita que isto seja 
possível e pensa que apenas lhes deixamos algum espaço para pode-
rem organizar-se, mais a nível educativo do que administrativo ou de 
gestão. Para nós, não há outro caminho, tudo o mais é imitar canções 
com outros instrumentos.

Durante estas semanas alguns dos nossos mais velhos têm de pen-
sar em organizar a vida. Uns porque querem ir para a Universidade, 
outros porque a idade lhes exige novas responsabilidades, outros por-
que querem trabalhar. Um dos perigos que têm as nossas Casas, é que 
os rapazes, por medo de enfrentar a vida, acabem por nunca sair do 
ninho e não aprendam a voar. Por isso, os chefes estão, diariamente, a 
conversar, particularmente, com cada um para ver como a Casa pode 
continuar a apoiá-los nesta nova etapa da sua vida: uns foram para junto 
dos seus familiares, outros alugaram um quarto para viver, outros pas-
sam a trabalhar em Casa com um pequeno salário, outros serão apoia-
dos nas propinas da Universidade… toda uma lição para a sociedade e 
para nós… ver com que respeito e carinho se vão resolvendo os dife-
rentes casos e como na grande maioria deles vai ser necessário um com-
promisso da parte dos rapazes mais velhos nas áreas produtivas para 
podermos conseguir esses meios económicos que vão ser necessários.

Padre Rafael

Continuação  da  página  1

Não temos dinheiro mas temos sonhos que queremos concretizar. 
Hei-de levá-los até à concretização dos seus sonhos. Deus vai ajudar 
e Pai Américo vai interceder sempre por cada um dos seus filhos. 
A conclusão é de Pai Américo. «É pelas Obras de Caridade que os 
homens conhecem e se apercebem da existência de Deus. Caridade 
que não seja uma palavra vã, nem seja uma caricatura, muito menos 
uma pintura. Muito menos, ainda, a maneira como o mundo menti-
roso costuma aplicá-la e apresentá-la».

Padre Quim

BENGUELA – VINDE VER!

Do Venerável Padre Américo
Última viagem

AMÉRICO Monteiro de Aguiar percorreu mui- 
 tos milhares de quilómetros: calcorreou a 

pé inúmeros carreiros, caminhos, estradas, becos, 
ruas e avenidas; e realizou muitas viagens — de 
barco, automóvel e avião — desde a sua infância, 
no seu percurso de vida — escolar, profissional, 
vocacional e sacerdotal, nomeadamente ao serviço 
dos Pobres, principalmente em Portugal e Moçam-
bique. Os relatos pormenorizados de parte das via-
gens do Padre Américo foram publicados no jornal 
O Gaiato; e depois foram reunidas crónicas nos se-
guintes livros: De como eu fui… [1987] e Viagens 
[1954;1973]. Nesta obra foram recolhidos textos 
referentes a viagens significativas: Brasil [Junho-
-Agosto 1949, com José Eduardo], África [Angola 
e Moçambique, Julho-Out.1952, com Júlio Men-
des], Madeira [Jan. 1956, com Joaquim Bonifácio] 
e Açores [Out. 1951, com Avelino; 1954 e 1956]. 

Como Procurador dos Pobres, foi dando a sua 
vida na Igreja, servindo os Pobres até ao sofrimen-
to final — a morte, que acabou por acontecer no 
Porto — cidade de que tanto gostava! Entre outros 
títulos, também foi chamado de Poeta da Caridade, 
pelo que é significativa a sua afirmação: Poetas fa-
zem livros. Mártires fazem casas. Antes quero ser 
mártir [O Gaiato, n. 262, 13 Março 1954].

Sobre os últimos dias da sua vida neste mundo, 
Júlio Mendes escreveu um testemunho — Por 
amor à verdade, dando conta das viagens próxi-
mas da última viagem: Em 12 de Julho, 5.ª feira, 
foi a bênção da Capela de Beire. Dia de grande sa-
tisfação para Pai Américo. E o seu último acto pú-
blico, como que o sublinhar do seu cuidado maior: 
«A vida religiosa nas nossas comunidades seja o 
centro. As grandes aflições dos Padres da Rua te-
nham aqui a sua origem; vale mais a alma do que 
o corpo». Na tarde desse dia partiu em direcção ao 
Minho, aonde o levavam assuntos da Obra. Arru-
mados estes, em 6.ª feira, 13, outros o obrigaram 
a descer a Coimbra. Contava pernoitar em Mari-
nha Grande, onde realizaria uma palestra sobre o 
Património dos Pobres; porém, a notícia de uma 
recepção festiva, desviou-o de lá. Mas sempre con-
tinuou para o Sul a fim de tratar em S. Martinho do 
Porto do Património dos Pobres naquela terra. Foi 
o seu último sopro. De regresso trouxe de Alcoba-
ça as duas senhoras para ajudar 
nesta Casa de Paço de Sousa. 
Foi no sábado, 14, o fim da via-
gem. A tarde desse dia esteve 
ainda tomada por voltas no Por-
to. No regresso a Paço de Sousa, 
em S. Martinho do Campo — de 
Valongo foi o desastre. […] [O 
Gaiato, n. 325, 18 Agosto 1956]. 
Sobre alguns intervenientes des-
ses dias derradeiros, indicam-se, 
v.g.: Abel Braga, gaiato e moto-
rista do veículo; a 13 de Julho, 
em Subportela — Viana do Cas-
telo, encontrou-se com o Bispo 
Coadjutor de Angra, D. Manuel 
Afonso de Carvalho [19-II-1912 
†13-XII-1978], para tratar da 
situação da Casa do Gaiato nos 
Açores, e ainda (no mesmo dia) 
visitou o Bispo de Coimbra, D. 
Ernesto Sena de Oliveira [30-IV-
1892 †13-X-1972]; e, em 14 de 
Julho, na casa Espelho da Moda, 
na rua dos Clérigos, da cidade 
do Porto, esteve com o seu ami-
go Manuel Cunha.

De facto, memento mori e veio 
a acontecer um desastre de au-
tomóvel, como receava e escre-
veu cerca de um mês antes: Se 
os senhores ouvirem dizer que 
eu um dia fiquei òs pedaços, não 
precisam de ir perguntar a nin-
guém a causa do desastre; «aqui 

é Portugal» […] [O Gaiato, n. 321, 16 Jun. 1956]. 
Infelizmente, em 14 de Julho de 1956, foi vítima 
de um acidente de automóvel [no veículo DD-
22-19, Morris], próximo do lugar da Chã, em S. 
Martinho do Campo — Valongo, numa viagem de 
regresso à Casa do Gaiato de Paço de Sousa, con-
forme foi descrito assim: O automóvel, ao passar 
em S. Martinho do Campo, Valongo, embateu vio-
lenta, estrondosamente, contra um muro. Ao tentar 
ultrapassar um outro veículo e porque surgisse, 
inesperadamente, um carro de bois, o Abel tentou, 
no desejo de evitar um choque, uma manobra rá-
pida. Mas, inesperadamente também, um monte de 
terra, a meio da estrada, deu aso a que o veículo, 
perdida a direcção, esbarrasse contra a parede 
[Diário do Norte, 16 Julho 1956]. [Em 1959, nesse 
sítio foi edificado um nicho religioso — alminhas, 
figurando Nossa Senhora do Carmo e o rosto do 
Padre Américo, em baixo]. Viajando ao lado direi-
to do condutor, depois do embate o Padre Américo 
ficou com ferimentos graves nos membros infe-
riores e teve de ser transportado pelos Bombeiros 
Voluntários de Valongo para o Hospital Geral de 
Santo António — da Misericórdia do Porto. 

Em 15 de Julho, às 10 horas da manhã, perfei-
tamente lúcido, pediu e recebeu os últimos Sacra-
mentos da Igreja Católica, administrados pelo Pa-
dre Vieira Mendes, Capelão do Hospital Geral de 
Santo António. Porém, ninguém queria acreditar 
que fosse o seu último pedido, de que é exemplar 
este testemunho: — Eu acreditei — diz-nos Júlio 
Mendes, com os olhos dilatados, vermelhos de 
chorar e de sofrer — que estivéssemos a caminho 
da cura!... E resignado acrescenta: — Mas enga-
nei-me! Deus quis levá-lo. Eram seis horas e cinco 
minutos! Junto dos restos mortais do apóstolo es-
tavam um Padre da Rua, o Júlio Mendes e outros 
gaiatos. A notícia da morte espalhou-se, depois, 
como um furacão, por toda a cidade, por todo o 
Norte, por todo o País. A Emissora Nacional, por 
intermédio do Emissor Regional do Porto, trans-
mitiu-a no seu serviço das 8 horas e 20 minutos. 
Milhares e milhares de pessoas começaram a che-
gar ao Hospital de Santo António. Todos queriam 
vê-lo. Vê-lo e rezar [Diário do Norte, 16 Julho 
1956].

Padre Manuel Mendes

PÃO DE VIDA


