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Vida
OS homens cansaram-se de ver milagres. 

 O maior deles é o milagre da vida. Foi-
-lhes dado poder para colaborar com o surgi-
mento de vida na terra, mas ultimamente têm 
preferido optar e cuidar da sua própria vida e 
das obras de suas mãos.

Um dos nossos, criado num ambiente rural 
até ao início da adolescência, nunca esque-
ceu as suas raízes e vem procurando recupe-
rar essas vivências. Foi-me pressionando para 
irmos adquirindo alguns animais com que 
estava familiarizado: cabras, ovelhas, gali-
nhas, patos, porcos, coelhos, e por aqui fica-
mos embora com vontade de andar um pouco 
para trás: é que alguns deles, com o seu deter-
minismo em comer tudo o que de verde lhes 
aparece pela frente, acabam por fazer uma 
razia nas plantas que não estão ali propria-
mente para lhes servirem de pasto. E então a 
gente acaba por se zangar com alguns deles 
apesar de os acharmos simpáticos.

A última aquisição que fizemos foi uma cho-
cadeira de pintos. Inicialmente não estava 
muito pelos ajustes em fazê-lo visto que, mui-
tas vezes, são experiências que não têm con-
tinuidade: usa-se uma vez ou duas, e depois 
fica esquecida num canto. O que é certo é 
que a chocadeira veio, e já tirou duas séries 
de pintos dos ovos chocados das nossas gali-
nhas poedeiras, e já está na terceira série. Eu, 
como não estava habituado a presenciar estes 

DA NOSSA VIDA

MALANJE

O mês de Agosto é muito agitado devido à saída 
de alguns gaiatos que terminam sua etapa e a 

entrada dos novatos. Como todos os anos, é muito 
difícil escolher quem vai entrar. Praticamente 
todos os dias aparecem rapazes: um é trazido por 
um familiar, outro por uma religiosa, outro vem 
sozinho, outro não sabemos como entrou, alguns 
rapazes querem priorizar seus irmãos, o Governo 
também quer algum lugar. Continuo a pensar que 
se poderiam abrir às dezenas Casas do Gaiato em 
Angola que todas se encheriam.

Chegam-nos notícias de que muitas pessoas 
se oferecem para encher os contentores para 
Angola… seria muito útil enviarem-nos um par de 
Padres num deles, para podermos fazer crescer a 
Obra nesta terras. Contamos com centenas de cola-
boradores. Depois de reabilitarmos os quartos dos 
«Batatinhas», estamos a mobilá-los para que pos-
sam ser inaugurados em breve… já temos cinco e 
ainda faltam três que virão de Luanda.

No domingo, 15 de Agosto, Festa da Assunção 
da Virgem, três rapazes receberam o baptismo 
e treze sua Primeira Comunhão. Depois de três 
anos de preparação, concluímos com um retiro, no 
sábado anterior, no Seminário de Malanje, onde, 
contemplando o caminho de Emaús, fizeram um 
recolhimento de vida com a presença amorosa de 
Deus. Foi um dia de grande alegria e a maioria 
deles continuará a catequese para o Crisma. A vida 
espiritual de nossos meninos tem que estar nos ali-
cerces de nossa Casa.

Padre Rafael

A falta de casas para morar neste País, é um 
clamor que atinge uma boa parte da socie-

dade em geral e, de modo muito grave, as classes 
mais pobres com ordenados que, de forma alguma 
correspondem às necessidades básicas das famílias 
sem outros meios.

Ouvi, há dias, na Comunicação Social, dizer que 
a colocação dos professores para o próximo ano 
lectivo estaria ainda sujeita à aceitação de cada 
docente, por causa das rendas das casas, dos apar-
tamentos e dos quartos, pois os seus ordenados não 
dariam para pagar também os preços elevados de 
uma morada ou mesmo um quarto para viver.

Verdadeiramente estamos a chegar a um ponto 
extremo do preço das habitações, pelo menos nas 
grandes cidades e nas zonas onde se perspectivam 
alguns progressos económicos.

Conheço pessoalmente alguém que fez uma casa 
com oito quartos e duas casas de banho, apoio de 
cozinha e mais nada, recebendo por cada quarto a 
quantia de 350 euros mensais e os quartos estão 
esgotados por trabalhadores, na sua maioria estran-
geiros os quais ganham ordenado mínimo. 

Como poderão viver? Não comem? Não pre-
cisam de calçar e vestir? A sua higiene é só com 
água? Vivem sempre com saúde? Não precisam 
de médicos nem remédios? Vão a pé ou de graça 
para o trabalho? Meu Deus!... As coisas são mais 
que evidentes para não incomodarem quem nos 
governa!... Será que o Parlamento não tem com 
que se entreter, se não levantar o gargarejo a ver 
quem pica mais alto? Não há assuntos mais impor-
tantes, como este preço a que chegaram as casas 
aos cidadãos e os estrangeiros pobres? 

A banalidade da política partidária chega para 
encher a boca? A questão é clara. Tão clara que um 
hábil demagogo está a prometer que daqui a três 
anos todos os portugueses terão casa. Promessas 
para atrair votos, as quais depois se esquecem, 
como é costume.
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PATRIMÓNIO DOS POBRES

As nossas jardineiras, como lhes chama o nosso cronista Fausto.

milagres da natureza, tenho-me consolado a 
ver os pintos a saírem da casca, a crescerem 
aquecidos pela lâmpada de infra-vermelhos e 
a juntarem-se, pouco tempo depois, aos outros 
mais crescidos que tiveram na origem da sua 
vida a ajuda da mesma chocadeira.

Posto tudo isto no plano da vida humana, 
faz-nos pensar como era importante que os 
detractores da vida humana deviam contem-
plar estes acontecimentos tão singelos e deixa-
rem-se tocar por eles. Andam continuamente a 
olhar para o seu umbigo, pelo que ficam inca-
pazes de descobrir a alegria que é a vida. E, 
depois, tornarem-se capazes de se alegrarem 
com a beleza de uma criança, tal qual eles 
próprios já foram, passando então a repugnar 
tudo o que é contrário à vida.

A natureza é um livro aberto onde o ser 
humano, único ser criado dotado de consciên-
cia, pode ler a escrita do Criador e escrever 
nela, com a sua inteligência, os seus sentimen-
tos e os seus anseios, obras de beleza que o 
Criador lhe suscita. Este é o caminho para que 
o homem se reconcilie consigo mesmo, com a 
natureza e com Deus seu Criador, tornando-se 
assim participante do milagre permanente que 
é a vida.

Padre Júlio

O valor do trabalho
O trabalho é um elemento muito importante no progresso da 

civilização humana. É trabalhando que se pode resolver inú-
meros desafios que surgem ao longo do percurso histórico das socie-
dades. É preciso formação, motivação e compromisso com a causa 
abraçada. Esse processo deve dar início desde muito cedo na vida 
de uma comunidade. Na Casa do Gaiato cada um dos rapazes tem a 
alegria de levar a bom porto a tarefa que lhe está confiada. A vida da 
comunidade é dinamizada pela acção de cada um dos seus membros. 
A realização dos trabalhos ou a falta aos mesmos prejudica a vida 
comunitária. Outro dia os rapazes que trabalham na vacaria chega-
ram tarde para a ordenha, e isso fez com que o pequeno-almoço fosse 
serviço muito mais tarde. Todos fomos prejudicados por este atraso, 
que bem seria evitado se o bem-comum estive sempre em primeiro 
lugar. É pelo trabalho que se constrói o bem-comum.

Neste tempo de pandemia da covid-19, temos vindo a redesco-
brir o valor do trabalho. Quanto custa um pão arrancado com o suor 
do seu rosto? Começamos a valorizar mais a terra e o que nela é pro-
duzido. Hoje temos um grupo grande de rapazes que trabalham no 
campo. Têm sobre o seu cuidado dois hectares de milho, que à vista 
promete uma boa colheita. Estiveram algumas pessoas a tentar adian-
tar a compra do mesmo. Não, agora é cedo de mais. Não posso decidir 
sozinho. É fruto do trabalho de muita dedicação, e compromisso com 
o bem de todos. Um Engenheiro da “Fertiangola”, faz o acompanha-
mento semanal e já manifestou a sua alegria e avançar com mais um 
campo se os rapazes continuarem com essa boa disposição. E vamos 
continuar, embora esteja a aproximar-se o arranque das aulas, que faz
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Pelas CASAS DO GAIATO
JORGE DA SILVA FERREIRA — O «AREOSA»

O MEU AVÔ JORGE (o 
«Areosa») — Cada vez que fala-
va na Casa do Gaiato, um brilho 
surgia nos seus olhos e memórias 
eram contadas até chegar à hora 
de eu ir para casa. Memórias es-
sas que serviam de ensinamentos, 
lições de vida, motivo para rir e até 
mesmo para matar as saudades.

O meu avô, natural de Rio Tinto, 
Gondomar, ficou órfão de pai mui-
to cedo com mais quatro irmãos e 
uma irmã quando ainda eram mui-
to pequenos. Sendo oriundo de 
uma família muito pobre, foi entre-
gue à Casa do Gaiato onde cresceu 
e viveu até perto dos seus 16 anos 
de idade.

Ainda tive o privilégio de há uns 
anos, ter conhecido pessoalmen-
te a Casa do Gaiato de Paço de 
Sousa onde o meu avô viveu. Ele 
mesmo fez questão de me levar 
lá para conhecer um pouco da sua 
história enquanto Gaiato. Levou-
-me a conhecer desde a cozinha ao 
refeitório e até à casa que ele cha-
mava “Casa da Rouparia”, local 
onde estava uma senhora que nos 
mostrou onde organizavam a rou-

PAÇO DE SOUSA

TIPOGRAFIA — Estive a dar uma ajuda ao «Eusébio», na nossa 
tipografia, a arrumar as resmas do papel com que fazemos O GAIATO. 
Elas ficam armazenadas numa sala com ar condicionado para que as 
folhas corram bem na máquina de imprimir, e para ajudar a secar mais 
depressa os jornais que já estão impressos. Continuamos disponíveis 
para fazer qualquer trabalho que peçam à nossa tipografia.

POMAR — As nossas árvores do pomar já nos deram os seus frutos 
desta época: ameixas, laranjas e pêssegos. Na próxima época teremos 
os dióspiros. Para além das árvores temos várias espécies de animais, 
como os porcos pequenos, as galinhas, os patos, os pavões e os gansos, 
para além dos dois cabritos e algumas ovelhas. As ovelhas têm andado 
a pastar fora do pomar, pois temos muita erva em vários locais da nossa 
Aldeia.

MIRANDA DO CORVO

FÉRIAS DE VERÃO — Na 
primeira quinzena de Agosto, com 
temperaturas em subida, fomo-
-nos regalando a tomar banhocas 
e a brincar na nossa piscina. Como 
temos água de qualidade e a piscina 
é cuidada (pelo José Fagundo), nes-
sas condições foi dando gosto mer-
gulhar todos os dias, em especial 
à tarde, no fim das tarefas. Vários 
Rapazes tiveram a oportunidade de 
visitar e estar com alguns familia-
res, o que não acontecia há cerca de 
um ano, devido ao confinamento 
exigido pela situação pandémica. 
Além das obrigações, como foram 
caindo muitas folhas, tivemos de ir 
varrendo e levá-las (em carro-de-
-mão) para a estrumeira.

SAÚDE — Os Rapazes que se 
deslocaram, em férias, levaram 
uma caixa de máscaras para protec-
ção. Logo que possível, os Rapa-
zes (a partir dos 12 anos) terão de 
ser vacinados contra a covid-19, 
pois foi alargada a vacinação pela 
Direcção-Geral de Saúde. 

ARRANJOS — No nosso 
pomar, terminou (pelo Sr. Emídio) 
a colocação de rede de vedação 
nos muros, foi arranjado um por-
tão para a entrada (norte) de acesso 
aos galináceos e falta outro portão 
(a sul). Na nossa Casa do Gaiato, 

BEIRE — Flash’s

Nem sujo, nem por limpar…
1. Pela voz das crianças… 

Aquela ideia bíblica de que, muitas 
vezes, Deus nos fala pela voz das 
crianças sempre me tocou e conti-
nua a tocar… Até porque, hoje, te-
nho maior facilidade de ver e ouvir 
em tudo esse “Deus da Vida” que 
a todos habita, independentemen-
te de suas crenças. Ver e ouvir — 

sobremaneira, no desabrochar da 
vida — a revelar o Seu Mistério 
Central. Esse/ISSO a Quem Je-
sus chamou de Abba — Pai Mãe, 
em Quem todos somos e vivemos. 
Porque n’Ele respiramos, n’Ele 
nos movemos, n’Ele ex(s)istimos 
e n’Ele nos mantemos (Act 17, 
28-30)1. Gostava era saber fazer-
-me compreender, quando, por um 
imperativo maior, escrevo coisas 
destas que tanta vida vêm dando à 
minha já longa vida. Enfim, limi-
tações próprias de uma transcen-
dência encarcerada numa limita-
díssima imanência — que é o que 
todos somos. À espera da hora da 
verdade! Uma bonita expressão 
popular para significar a hora da 
morte — passagem do agora pas-
sageiro para o agora sem ocaso. 
Essa hora bendita em que toda a 
vaidade se apaga e ficamos pr’ali 
assim, naquela linguagem que, cor-
rentemente, é bem traduzida pelo 
consabido é a vida, é isto a vida. 
E não vale a pena andar a armar 
aos cucos…Tudo passa. Só Deus 
não muda. Por isso a Fé me encan-
ta tanto — como um culto que é 
preciso cultivar, um cultivo que é 
preciso ir aprendendo, e uma cul-
tura que, quando bebida no leite 
materno e bem trabalhada depois, 
faz com que quanto mais a noite 
é escura mais aquela Luz sabe a 
ternura.

Passei, vi aquele desarranjo na 
gaveta dos talheres. Vi, mas deixei 
tudo como estava — para posterior 
aproveitamento de uma liçãozi-
ta sobre os valores da disciplina, 
dos rituais, bons hábitos e rotinas, 
numa Casa como esta. Coisas que 
fazem parte da desordem organiza-
da de uma obra de doentes, para 
doentes, pelos doentes — sábia 
visão de Pai Américo e de P.e Bap-
tista. Entretanto, não tive tempo de 
sair. Ela chegou e, no desempenho 

das suas tarefas de pôr e limpar as 
mesas do refeitório, dá-se conta e 
começa a reclamar: — Quem é que 
fez este lindo serviço?!… Nem está 
arrumado nem por arrumar. As 
coisas têm o seu sítio. Isto não é 
assim!…

Dei um reforço positivo ao seu 
zelo pela limpeza e boa arrumação. 
Saí do refeitório e fui dar uma mão-
zinha na casa da hortaliça — onde 
faz tanta falta um/a voluntário/a 
que, volta e meia, passe por ali 
numa de terapeuta ocupacional e/
ou de educador/a social. Não já no 
sentido académico do termo, mas 
no sentido de uma vida em família, 
sempre a nascer e renascer — com 
filhos de muita mãe…Uma família 
em que cada dia é um recomeço…

Daí a nada, chega ela e prosse-
gue: Também aqui é a mesma coi-
sa – nem sujo, nem por limpar… 
Atira-se à tarefa e, depressa, deixa 
tudo num brinquinho… 

 Tenho andado a ruminar aque-
las e outras cenas da mesma doente 
— um curioso sinal de contradi-
ção. Se o disco está nessa faixa, dá 
gosto vê-la e ouvi-la. Mas, por um 
dar cá aquela palha, se o disco vira, 
aquela mulher carinhosa, disponí-
vel, limpa, despachada, …, apetece 
dizer que estou a ver outra pessoa. 
Capaz de tirar a paciência a uma 
pedra… Nesses  momentos em que 
sou posto à prova, naquela crian-
ça louca, ouço Deus a gritar-me: 
— Vês o que acontece quando não 
há ninguém a dar uma ajuda para 
que possa crescer(-se) direito?!… 
Sinto-me urgido a aproveitar bem 
o tempo que me resta.

2. Uma ‘universidade’ para vo-
luntários… Cá nas minhas andan-
ças, lembro muitas vezes P.e Bap-
tista, com o nosso cafezinho e os 

PRAIA — Os mais velhos já começaram a gozar as suas férias de 
praia, na nossa casa de Azurara. O Bruno está como chefe responsável 
por nós, ao mesmo tempo que orienta a cozinha. Antes de irmos para a 
praia darmos os nossos mergulhos ou jogar futebol na areia, fazemos a 
limpeza da casa. Podemos ainda jogar em casa matraquilhos ou snooker, 
enquanto outros podem ver TV ou jogar jogos de vídeo. Ao Sábado 
temos a Missa Vespertina dominical antes do jantar. Esperamos que tudo 
corra pelo melhor.

VACINAS — Os nossos Rapazes têm optado por serem vacinados 
contra a covid-19, pelo que têm sido chamados e vacinados. As coisas 
têm corrido dentro do habitual, sem problemas de maior. Esperamos que 
todas as pessoas tenham possibilidade de se vacinar, para que mais rapi-
damente a epidemia desapareça.

Fausto Casimiro

pa por tamanhos. Fomos aos dor-
mitórios, ao campo onde jogavam 
futebol, à oficina e à casa principal. 
Em cada local havia uma história 
a contar, cheia de saudades e boas 
lembranças. Por fim fomos visitar 
a tipografia onde é feito o jornal “O 
Gaiato”, onde ainda encontrámos 
alguém que o meu avô conhecia, 
de quem eu já não me lembro do 
nome.

Conheci também a Casa do Gaia-
to em Santo Antão do Tojal, onde 
durante alguns anos íamos entregar 
alguns bens como alimentos, roupa 
e calçado. Neste tempo ainda co-
nheci alguns Gaiatos da época do 
meu avô como o Sr. Manuel Coco 
que mora, segundo me lembro, lá 
perto.

Ao longo dos meus 15 anos de 
idade esteve sempre presente a 
Casa do Gaiato, pois o meu avô fez 
sempre questão de referir o tempo 
que aí viveu com muito orgulho: 
desde o tempo que ele vendia o 
Jornal nas ruas, ao tempo que orde-
nhava as vacas, que apanhava gri-
los e os levava escondidos para o 
quarto até ao tempo que aprendeu 

é urgente colocar um portão nas 
dependências agro-pecuárias (bar-
raco), onde temos: ovelhas, milho-
-grão, palha, lenha e alfaias agríco-
las. No quintal de cima do nosso 
Lar do Gaiato em Coimbra, à Tra-
vessa Padre Américo, foram corta-
das as ervas daninhas; e foi limpa 
a entrada (interior) do nosso Lar 
de Férias na Praia de Mira, à Rua 
Padre Américo. Quando for possí-
vel, as caixilharias exteriores desta 
moradia (enferrujadas) serão todas 
substituídas e os quartos-de-banho 
terão de ser remodelados.

AGROPECUÁRIA — Foram 
capinados os olivais do campinho 
e a terra do poço novo. A cultura 
de milho-grão, na terra nova e 
no campinho, cresceu bem e teve 
naturalmente de ainda ser regada, 
devido à secura. Foram cortadas 
as ervas daninhas na encosta de 
frente prá rotunda Pai Américo, 
atrás das oficinas. Da horta, foram 
apanhados pepinos e melancias. 
Foram cortadas folhas de couves 
para a sopa e ainda para o gado. Os 
cedros à volta do campo de fute-
bol, os kiwis, a relva dos jardins, 
as árvores de fruto no pomar e as 
videiras de uvas de mesa foram 
regados — por rega gota-a-gota, 
aspersão e com uma mangueira 
nova. Foram colocadas armadilhas 

nas latadas para as vespas asiáticas. 
Do pomar atrás da nossa escola, 
foram colhidas ameixas. As três 
ovelhas que foram separadas, para 
serem tratadas e comerem melhor, 
voltaram ao seu rebanho no redil, a 
sul. Logo que possível e durante o 
dia, as galinhas irão permanecer no 
pomar. Vai ser agendado (com uma 
transportadora) o carregamento e 
transporte para a Casa do Gaiato 
de Setúbal da grande produção de 
palha (em fardos), considerando 
que é suficiente a reserva armaze-
nada para alimentar o nosso gado.

CAMPANHA DE ASSINAN-
TES D’O GAIATO — No dia 15 
de Agosto, Solenidade da Assun-
ção de Nossa Senhora, partici-
pámos em duas Missas na igreja 
matriz do Salvador de Moreira 
da Maia, ao cuidado do Padre 
Augusto, em que presidiu o nosso 
Padre Manuel. Foram distribuí-
das pagelas do nosso Venerável 
Padre — Pai Américo e divul-
gado o nosso jornal O GAIATO, 
sendo muito bem recebidos, daí o 
nosso bem-hajam! De amigas de S. 
Veríssimo de Nevogilde e S. Paio 
de Casais – Lousada, vieram estas 
informações: partida da Sra. D. 
Elisa Alves (assinante) para o Pai 
celeste, por quem rezamos e que 
descanse em paz; e uma nova lei-
tora - Rosa Gomes, de Nevogilde. 
Obrigado!

Rapazes de Miranda

a profissão de Serralheiro. Tudo 
isto influenciou a personalidade do 
meu avô Jorge, que era justo, mui-
to honesto, trabalhador e com um 
sentido de família muito grande.

Ele contava muitas histórias do 
Padre Américo, que foi quem o 
levou pela 1ª vez a Lisboa  e que 
se tornou numa grande referência. 
Infelizmente o meu avô partiu no 
dia 26 de Julho deste ano (2021) 
para junto do Padre Américo onde 
estará certamente feliz por reen-
contrá-lo.

Sofia Ferreira, neta do «Areosa»
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AS CINCO VIRTUDES DA ESPIRITUALIDADE 
VICENTINA — Na última crónica fizemos referência 
à nossa colaboração, juntamente com Vicentinos dou-
tras conferências da zona, na ajuda à revitalização de 
uma Conferência situada numa localidade nas nossas 
proximidades onde há muita necessidade de trabalho 
vicentino.

Essa Conferência foi-se deixando cair numa situa-
ção de pouco membros activos, quase todos de idade 
avançada, com uma Mesa que já não cumpria os pre-
ceitos da Regra da Sociedade de S. Vicente de Paulo 
e com incapacidade para corrigir esta situação. Como 
se isto não bastasse, as relações com a Paróquia eram 
difíceis.

O processo de ajudar esta Conferência a revitali-
zar-se com a entrada de novos membros e a constituir 
uma nova Mesa conforme aos preceitos da Regra foi 
demorado e, muitas vezes, penoso, mas chegou a bom 
termo.

A Conferência tem, agora, onze novos membros. Foi 
eleito um novo presidente que é jovem e foi consti-
tuído o resto da Mesa com pessoas que certamente aju-
darão a dar um novo impulso à Conferência. Somos, 
assim, mais a poder trabalhar em prol das pessoas da 
nossa zona que precisam de ajuda.

Para tudo isto foi muito importante a colaboração do 
pároco que aqui se saúda e agradece.

Na reunião em que foram admitidos e fizeram o seu 
compromisso os novos Vicentinos e em que foi cons-
tituída a nova Mesa, tivemos o gosto de poder contar 
com a participação da D. Lisete Oliveira, Presidente do 
Conselho Central do Porto da Sociedade de S. Vicente 
de Paulo, e da D. Joaquina Queirós, Vice-Presidente 
do mesmo Conselho com a responsabilidade do apoio 
às conferências da parte da diocese onde se situa esta 
zona onde estamos.

Nas palavras que dirigiu aos novos Vicentinos a Sra. 
Presidente do Conselho Central teve a boa ideia de 
falar sobre as cinco virtudes da espiritualidade vicen-
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tina, a saber: simplicidade, humildade, mortificação, 
mansidão e zelo apostólico.

O processo de revitalização da Conferência atrás 
referida tem muito que ver com isto tudo, mas ele 
não era preciso para nos lembrarmos sempre de quão 
importante é orientarmos a nossa acção por estas vir-
tudes.

Temos que ser simples e humildes para os cargos 
que ocupamos não sejam os “nossos” cargos, as aju-
das materiais e outras que distribuímos não sejam as 
“nossas” ajudas, as pessoas que ajudamos não sejam 
os “nossos pobres”.

No processo atrás referido a mansidão foi várias 
vezes precisa, mas ela também é precisa nas relações 
entre Vicentinos dentro da Conferência, na relação 
com as pessoas que ajudamos e com todas as outras 
com as quais nos relacionamos. Conflitos interpessoais 
podem dar cabo de uma Conferência.

No trabalho vicentino como deve ser, também temos 
que pensar, em primeiro lugar, nas pessoas que preci-
sam da nossa ajuda e não em nós próprios. Por isso, a 
mortificação é precisa.

Para terminar, claro que nenhum trabalho vicentino 
como deve ser é possível sem disponibilidade para o 
serviço ao próximo.

Que Deus nos ajude a termos estas virtudes sempre 
presentes no nosso espírito e na nossa acção!

Os nossos contactos (só para assuntos da Conferên-
cia 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

Hoc fac et vives

DOUTRINA

Hoje, primeiro domingo de Setembro. A porta 
da nossa Capela abriu-se às 8,30 e começaram 
a entrar dois grupos: primeiro, o das Colónias de 
Férias que se colocou do lado da Epístola e depois 
o da Casa do Gaiato, do lado do Evangelho.

Eu sei que muitos dos meus leitores se 
aborrecem de eu falar em Capelas e Coisas 
Celestes. Já me têm ralhado por isso. Há dias, 
uma carta da capital vinha a fazer lume: «Desde 
que v. tem capela, desmereceu no meu conceito».

Quem pode agradar a todos? São palavras.
Continuemos. A Capela encontra-se repleta. 

O mestre de canto abre o harmonium e o coro 
dos pequeninos aproxima-se. Duzentos rapazes 
da rua cantam ao pé do altar! O Evangelho do 
dia é a parábola do bom Samaritano. Estava ali 
a lição aplicada. Eu, que era o celebrante, senti 
todo o vigor da Doutrina de Jesus. Não da do 
meigo Nazareno, como alguns querem que Ele 
seja, mas sim a do Homem de Dores, como diz a 

Escritura. Ouvi-O dizer novamente por palavras 
misteriosas: «Sim; faz como fez o Samaritano e 
viverás». Ora o que importa no mundo é viver, 
não de qualquer maneira, mas sim como o 
Mestre manda que se viva: Hoc fac et vives.

] ] ]

[…] Foi no ano de 1935. Eu tinha arriscado o 
primeiro serviço de Colónias de Campo com 
garotos de Coimbra. Tudo correra bem. Descia 
a encosta do Liceu o pároco da Sé Velha, com 
quem troquei impressões. «Se você continuar 
com essa obra» — disse ele — «aperfeiçoa-se».

Continuou-se a obra das Colónias de 
Campo. Dela nasceram as Casas do Gaiato. 
Da desorganização saiu uma formidável 
organização!

Quanto custaram as Colónias do Garoto das 
Ilhas do Porto, em Paço de Sousa? E, quanto as 
do Garoto da Baixa de Coimbra, em Miranda do 
Corvo? Quanto? Não se sabe. Não é da nossa 
conta. O nosso intuito é que nada lhes falte, a 
eles, garotos, e nisso temos sido muito felizes e 
havemos de continuar a ser. Hoje, como ontem, é 
hora de milagres.

PAI AMÉRICO, Notas da Quinzena, pp 102-104

nossos passeios pela mata, depois 
de servir os doentes. Já não sei pre-
cisar o pé da conversa, mas deixei 
sair um isto aqui é uma verdadeira 
escola; há sempre algo novo para 
aprender. Riu com aquele riso que 
lhe é peculiar, e prossegue: — Es-
cola?!… Isto aqui é uma univer-
sidade. Pena que as universidades 
ainda não lhe tenham pegado para 
entenderem o que isto é.

Quanto mais me adentro e me 
adenso neste Calvário — ‘palavra 
tirada do Evangelho’ onde vai be-
ber todo este sabor divino que se 
derrama e embebe esta obra huma-
na — mais me sinto habitado pelo 
mistério do amor de Deus que nos 

habita. Mesmo sem disso darmos 
conta. E, com o nosso P.e Quim, 
de Benguela, apetece-me gritar aos 
quatro ventos Vinde Ver… Se ou-
vires a voz do vento, querendo-te 
chamar, a decisão é tua…

3. … pela transformação das 
vossas mentes. Não vou chorar o 
tempo perdido. Se calhar, o peso 
desse vazio foi-me útil e necessário 
para a grande DES+coberta — a 
riqueza e eficácia do trabalho in-
terior para perceber aquela do Sl 
119, 14-38: — “habituei o meu 
coração a encontrar prazer no 
cumprimento dos vossos manda-
mentos”. Depois retomada por S. 

Paulo (Rom 12, 2): — Renovai as 
vossas vidas, pela transformação 
das vossas mentes.

Hoje sei que Pai Américo, P.e 
Carlos, P.e Baptista, P.e Horácio e P.e 
Acílio, através d’O Gaiato, deram 
uma boa ajuda na minha ‘transfor-
mação’. Mas, penso e sinto que são 
estes anos de voluntariado aqui no 
Calvário que estão a fazer o melhor 
de tal operação. Desafio os inquie-
tos a que venham e se dêem tem-
po para aprender a ouvir a Voz do 
Vento…

1 —  S. Paulo refere este texto como de 
‘um dos vossos poetas’… Esse ‘um’ 
foi Arato, séc III A.C.

Um admirador

Do Venerável
Padre Américo
Última viagem

EIS, então, que no dia 16 de Julho de 1956, pelas 6 horas e cinco  
 minutos, Deus quis assim chamar Américo Monteiro de Aguiar 

à Sua presença. Com coragem e serenamente, Pai Américo entregou 
a sua vida luminosa a Deus, que tanto amou, pois passou fazendo o 
bem, a exemplo de Jesus — pertransiit benefaciendo, como resumiu 
S. Pedro a vida de Cristo [Act 10, 38]. Era memória de Nossa Senho-
ra do Carmo, sendo que diariamente desfiava as contas do Rosário 
e colocou uma imagem de Nossa Senhora da Conceição na Capela 
da Casa do Gaiato de Paço de Sousa. De forma incontornável, este 
acontecimento ficou para sempre inscrito nos anais da cidade do Por-
to, de Portugal e da Igreja Católica, como grande português e grande 
Padre, cuja memória permanece viva.

O Padre Alexandre dos Santos, O.F.M. [21-XII-1875†11-I-1961], 
um dos seus companheiros em Vilarinõ de la Ramallosa, deixou um 
interessante testemunho de amizade desse tempo franciscano, pre-
cedido duma referência ao encontro final com a irmã morte: No sá-
bado, 14 de Julho, realizava-se tragicamente o pressentimento do 
Padre Américo!: Num desastre de automóvel, em S. Martinho do 
Campo fere-se num braço, quebra ambas as pernas, é internado em 
estado muito grave no Hospital Geral de Santo António — do Porto, 
onde, confortado com todos os sacramentos, entrega serenamente a 
Deus a sua alma — cheia de Graça — e entra na Glória, coroa justa 
do desempenho cabal da missão a ele confiada e fielmente consuma-
da: amar e servir a Jesus Cristo nos mais pequeninos e desprezados 
dentre os seus Irmãos: os Gaiatos… — segunda-feira, 16 de Julho, 
pelas 6 horas duma linda manhã!... [O franciscano Padre Américo, 
in Alma, ano XLIX, n. 21, Set. 1956, p. 1].

Confirmado o desfecho extremamente doloroso da morte de Pai 
Américo, foi lavrado o respectivo assento de óbito, que pudemos ler 
e transcrever, com a triste notícia que abalou Portugal, deixando-o 
de luto, e correu depressa pelo mundo além. Eis o essencial do re-
gisto: Às seis horas do dia dezasseis do mês de Julho do ano de mil 
novecentos e cinquenta e seis, no Hospital Geral de Santo António, 
da freguesia de Miragaia desta cidade, faleceu de fractura exposta 
e cominutiva das pernas um indivíduo do sexo masculino de nome 
Américo Monteiro de Aguiar, de sessenta e nove anos [68] de idade, 
de profissão sacerdote […] [Arq.º Centr. Porto, 3.ª Cons.ª — reg.to 
óbito n. 1076, 1956]. 

Júlio Mendes — gaiato próximo, amigo e fiel — testemunhou o 
seguinte: E na segunda-feira cerrou os olhos para o mundo e abriu-
-os para o Céu. Custou-nos! Aos homens que ficam a morte custa. É 
a saudade. Mas a morte para o Pai Américo fora sempre o princípio 
da Vida. E para a Vida Eterna é que trabalhara — pelo desgaste 
quotidiano, vigílias, desgostos, incompreensões, em suma amor total 
ao Rapaz da rua e ao Pobre, por amor de Deus [O Gaiato, n. 324, 
28 Julho 1956]. 

O Pai Américo morreu! Em 16 de Julho de 1956, esta infausta 
notícia encheu de emoção e tristeza multidões de pessoas, cujo cho-
que não se apagou mais da sua memória e do seu coração, sacudindo 
como um terramoto Portugal e muitas outras terras que sentiram a 
sua acção e dele ouviram falar pelas suas obras. Tamanha onda de 
luto e dor abalou profundamente a sociedade portuguesa e especial-
mente as pessoas humildes. De muitos pontos do Continente e do 
Ultramar, chegaram à Casa do Gaiato de Paço de Sousa muitos tele-
gramas, com expressivas condolências.

Entre muitos artigos de jornais e revistas, sobre esses dias de dor 
e saudade, seguem-se alguns recortes de notícias. Especialmente no 
grande Porto, o choque foi muito violento. Eis, do Porto: Morreu o 
Padre Américo, o grande e bondoso sacerdote que fez da sua vida 
um dos mais altos, dos mais belos e dos mais nobres exemplos de 
apostolado. A notícia, que correu de manhã nesta cidade, brutal, 
esmagadora, tocou o espírito e o coração de todos, numa angústia

Continua  na  página  4

PÃO DE VIDA
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«O Calvário, que Pai Américo previra ser o seu canto de cisne, 
uma obra para acolher doentes pobres e incuráveis, que terá 

como estatuto espiritual amar, cada vez mais, aqueles que na agonia 
chamam por alguém.»

Se é triste não ter onde viver, também é muito triste não ter onde 
morrer. Pensando neles — Pai Américo abraçou o seu canto de cisne. 
Ele foi para o Pai e P.e Baptista continuou o abraço, consumado já 
num milhar de doentes que repousam no cemitério do Calvário.

Foi necessário fazer obras. Esperamos que terminem em Dezem-
bro. A Obra da Rua quer e vai continuar o abraço ao canto de cisne 
do nosso Venerável Padre Américo.

] ] ]

Os nossos assinantes estão crescendo como as flores na Prima-
vera!

Se cada assinante conseguir mais um: amigo, parente, compa-
nheiro de viagem — será maravilhoso.

Se quinhentos – serão mil; se cinco mil, ficarão dez mil. Vejam 
só!

Vamos rezar por todos, na Santa Missa das 17h da tarde.
Jesus é, está e ouve.

Padre Telmo

SINAIS

Continuação  da  página  1

Nestes dias apareceu-me um 
casal com mais de 60 anos a 
pedir-me um cantinho onde 
pudessem arrumar as suas mobí-
lias pois sentiam-se obrigados a 
ir viver para um quarto porque 
não conseguiam pagar o alto 
preço a que chegou a sua casa. 

O homem era alto e magro 
com olhos negros e cara mace-
rada expunha a sua situação com 
expressões tristes e desespera-
das. Agora só se preocupava 
com as mobílias: onde as arru-
mar? 

Ir viver com outras famílias, 
partilhar a cozinha ou a casa de 
banho já não o afligia. Era secun-
dário.  Estava disposto a tudo!... 
a mulher sentada debaixo da 
garrida buganvília que enfeita a 
frente da nossa Casa, punha os 
olhos no chão, olhava-me com 
um soslaio magoado e fixava-se 
mais na calçada tentando dis-
trair-se da vivência a que estava 
obrigada.

Claro que o Património poderá 
resolver, aqui ou acolá uma situa-
ção como tem acontecido em 
comprar uma casa em extrema 
pobreza ou ajudar a resolver 
casos concretos mais gritantes à 
custa de corações cristãos aber-
tos a Deus e aos pobres, mas não 
dispõe de capacidade para sanar 
esta aguda ferida social. Só lhe 
resta gritar sem descanso, nem 
desânimo.

Padre Acílio

PENSAMENTO

«Vai dizer a João Baptista que os Pobres são evangeliza-
dos» — o sinal do Messias, dado por Ele mesmo. Ai que se 
tu soubesses como é lindo o Evangelho dos Pobres, pre-
gado no meio deles, a viver com eles, a pedir para eles; 
se tu tivesses a experiência da Força estupenda que este 
Evangelho tem, que, sem mexer nada, lança por terra 
tantos montes e comove tantos corações; se conheces-
ses este tesoiro escondido aos olhos do mundo — havias 
de deixar que os mortos enterrassem os mortos e vinhas 
comigo evangelizar os Pobres, no meio deles, a pedir para 
eles! Os montes caminhariam à tua frente e tu, silencioso, 
com a chave do mundo na mão, cantarias vitória.

PAI AMÉRICO, Pão dos Pobres, 1.° vol, 5.ª ed., p 316-317.

Continuação  da  página  3

incontida. Raras vezes se verifica um sentimento tão unânime de tris-
teza e de dor, como aquele que a cidade viveu ontem. A morte do 
Padre Américo, o pai dos gaiatos, o amigo e servidor dos pobres, o 
protector dos doentes e dos abandonados, foi, sem dúvida, um cho-
que violento não só para quantos beneficiaram da sua obra admirá-
vel, como para quantos apreciavam as suas grandes e extraordiná-
rias virtudes de sacerdote [O Comércio do Porto, 17 Julho 1956]. 
Do jornal católico Novidades, o seguinte: Morreu o Padre Américo. 
Ficará na História como um dos maiores amigos das crianças de-
samparadas e dos pobres desprotegidos. Morreu o Padre Américo. 
A triste notícia correu célere de cidade em cidade, de terra em terra, 
comovendo até às lágrimas não poucos dos que pelo pai dos desam-
parados e deserdados da sorte nutriam profunda simpatia e admira-
ção. É que o Padre Américo, desde a hora em que, tocado pelo dedo 
de Deus, se lançou à salvação dos pequeninos filhos da desgraça e 
do acaso, abriu uma senda de luz e de beleza que o conduziria ao 
ponto de, em verdade, ser por todos considerado como uma das mais 
fulgurantes figuras do catolicismo em Portugal e mesmo no Mundo. 
O caminho trilhado, caminho espinhoso de santidade, já antes o ha-
viam percorrido S. Francisco de Assis e S. João de Deus. Por isso, 
o seu desaparecimento haveria de causar profunda emoção, como 
facho de raro esplendor que se apaga. Foi o Padre Américo um au-
têntico revolucionário no bom sentido da palavra. A sua obra, que 
permanecerá com o espírito inconfundível da sua virtude, soou bem 
longe, além-fronteiras mesmo. Há-de a História registar o seu nome 
como um dos maiores educadores da juventude para a qual usava 
a linguagem do Evangelho. […] E mais adiante: No Porto junto ao 
Hospital de Santo António uma verdadeira multidão rezava e cho-
rava. […] Foram milhares as pessoas que ali acorreram, mas eram 
sobretudo os pobres, os pobres que ele tanto amava [Novidades, 17 
Julho 1956]. Depois, no mesmo periódico, ainda: Portugal inteiro — 
e é Portugal onde quer que exista um coração português — como-
veu-se com a inesperada e trágica morte do Padre Américo. Decerto 
que nunca entre nós se derramaram tantas lágrimas por um morto. 
O seu funeral foi romagem de dor e saudade e ao mesmo tempo cor-
tejo apoteótico de triunfo. É que os santos começam a viver precisa-
mente no dia da sua morte. E por isso a saudade que na terra deixam 
parece casar-se com a alegria que no céu provocam [Padre Eurico 
Nogueira, Promotor da Justiça na Diocese de Coimbra, Novidades, 
n. 19.989, 25 Julho 1956]. De Lisboa, um testemunho: «Morreu o 
Padre Américo» — eis o grito de dor de milhares de portugueses 
espalhados por todos os cantos do mundo. Quase não há memória 
de morte tão sentida! Em todos os lugares a que já tinha chegado a 
fama do bondoso sacerdote houve choro e dor. Os seus gaiatos — as 
meninas dos seus olhos — prestaram-lhe as suas derradeiras home-
nagens com uma delicadeza e sentimento inexcedíveis [A. Lemos — 
Morreu o Padre Américo, in Voz da Verdade, n.1283, 29 Julho 1956].

Padre Manuel Mendes

PÃO DE VIDA
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com que os rapazes não estejam a tempo inte-
gral. A agricultura exige tempo, dedicação, gosto, 
investimento.

Aproxima-se o tempo da colheita de alguns pro-
dutos no nosso campo. O tomate e a batata doce já 
estão a ser servidos na nossa dieta alimentar. Que 
bem sabe a sopa de batata doce. A alface e a cebola 
também já estão em tempo de vir para a despensa.

No tempo seco, os motores para rega são os 
que nos valem ouro. O verde do campo depende 
de quanto podem as moto-bombas. Temos ainda 
um sistema muito rudimentar de rega que acar-
reta vários prejuízos na condução da água até aos 

BENGUELA – VINDE VER!

PAT R I M Ó N I O
DOS  POBRES

canteiros. Um outro sistema de rega modernizado 
ajudaria a evitar desperdícios neste sector. Os cora-
ções generosos certamente nos vão ajudar a encon-
trar uma saída para este caso. Por agora fica então 
a semente lançada à terra e para germinar um fio de 
água chegará lá se boa vontade houver da parte dos 
nossos pequenos agricultores e da ajuda dos nos-
sos bons amigos. O nosso Padre Acílio da Casa do 
Gaiato de Setúbal, a quem desejamos muita saúde 
mostrou-se solidário em busca de resposta a essa 
possibilidade de arranjar um sistema novo para a 
rega dos nossos campos. Aguardamos por mais 
gestos generosos. A conclusão é de Pai Américo 
«Não há rapazes maus; mas é muito difícil torná-
-los homens bons, quando começamos tão tarde a 
conhecê-los. É no berço que se forma a criança, 
sobretudo crianças desta natureza.»

Padre Quim


