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MALANJE

COM o início do mês de 
 Setembro, começa a es- 

cola e damos como concluída a 
entrada de novos rapazes. Este 
ano, praticamente saíram dez e 
entraram outros dez. Os que saí-
ram de Casa, uns foram para junto 
da família, para continuar a sua 
formação; outros alugaram um 
quarto. Aos que saíram, a Casa 
continuará a apoiá-los durante 
um ano em termos académicos 
e em alguns gastos, enquanto 
procuram trabalho ou colaboram 
com a Casa. A Obra não aban-
dona o rapaz na sua incorporação 
na sociedade, sim acompanha-o 
à distância. Todos têm um certo 
receio de enfrentar a vida, mas 
são conscientes de que têm que 
enfrentar este desafio.

Dos que entraram, cada um traz 
uma história na sua mochila de 
menino: um, com 4 anos, é irmão 
de outro que já cá temos; outro, a 
mãe vive na mais absoluta misé-
ria carregada de filhos; outro, 
órfão de pais, vive com a avó que 
com seus 75 anos ainda trabalha 
no campo; outros três irmãos, 
entre os 9 e 12 anos, nunca foram 
à escola… e assim até aos dez. 
São dezenas que ficaram à porta 
da entrada… agora, toca a fazer 
de cada um deles um homem.

Chegam-nos notícias de que 
Padre Alfredo se está preparando 
para vir a Angola para conhecer 
as Casas do Gaiato e ao mesmo 
tempo estará uns meses em 
Malanje, para que eu possa ir 
fazer uma revisão médica e ver 
se me retiram algum material da 
perna. Continuamos com o pro-
jecto de construir quatro novas 
salas para começar no próximo 
ano a Formação Profissional 
Básica do 7.° ao 9.° anos com o 
grande desafio de podermos ter 
um Centro de Formação Profis-
sional na nossa Casa do Gaiato. 
Para a construção, contamos 
com o apoio de Manos Unidas, e 
para o resto, com a colaboração 
generosa dos Amigos da Obra e 
Leitores do Jornal.

Há uma semana bateu à nossa 
porta uma mulher que tinha um 
filho deficiente numa perna e 
num braço, há um mês outro sur-
do-mudo... assim são dezenas de 
rapazes que aparecem todos os 
anos e que, como dizia o nosso 
saudoso Padre Manuel António, 
é o clamor dos Pobres a pedir 
um Calvário para Angola. Reze-
mos e comprometamo-nos para 
que este sonho um dia seja uma 
realidade.

Padre Rafael

Animais
O Sérgio é o tratador da 

nossa «bicharada». Dar 
a ração aos coelhos, aos 
porcos, às galinhas e às ove-
lhas, é a sua principal tarefa 
diária. Ao seu jeito para tudo 
isto, acrescenta-se ainda o de 
mugir as vacas ao Domingo. 
Tudo isto ele faz com gosto e 
alegria. No final do dia, antes 
de se recolher, dá uma última 
passagem e fecha portas e ja-
nelas que poderão ter estado 
abertas durante o dia para 
arejar e refrescar as depen-
dências dos animais. Nunca 
deixa de o fazer, o que para 
mim, que passo depois dele, é 
um bálsamo no final de cada 
dia, saboroso e pacificador 
do espírito. Nada melhor que 
o sabor do dever cumprido, a 
que corresponde a manifesta-
ção do interesse pelas coisas 
e pela vida.

É sabido que o contacto com 
os animais é pacificador do 
espírito, favorecendo muito o 
equilíbrio emocional. É uma 
verdadeira acção terapêutica 
em doenças ou perturbações 
psíquicas, participando este 
contacto como um factor ten-
dente a equilibrar as tensões 
desajustadas.

Lembro-me de um Rapaz 
nosso que passava a maior 
parte do seu tempo livre junto 
dos animais na vacaria. Se 
inicialmente parecia um refú-

gio ou uma fuga ao convívio 
com os outros, depressa per-
cebi e mais tarde comprovei 
que se tratava de um ambiente 
que o pacificava e o libertava 
de cargas emocionais muito 
fortes que lhe pesavam e que 
trouxera quando chegou até 
nós.

Esta é uma realidade que 
não carece de muita investiga-
ção, tal a evidência com que 
se apresenta. Parece mesmo 
que, para que a sociedade 
seja constituída por pessoas 
emocionalmente saudáveis, é 
necessário que haja um fre-
quente contacto das pessoas 
com animais. É evidente que 
muitos optam por ter o seu 
animal de estimação em casa, 
especialmente nas cidades, o 
que, ainda que inconsciente-
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mente, vai na mesma linha. À 
falta de melhores e mais largos 
horizontes este é por si, um 
contributo a beneficiar quem 
dele se serve, desde que não 
se coloque o animal que se 
tem por companhia acima do 
lugar que lhe cabe.

Foi já há oito décadas que 
Pai Américo intuiu estas ver-
dades como meio privilegiado 
para recuperar os rapazes 
abandonados nas ruas. O con-
tacto com a natureza e parti-
cularmente com os animais, 
tornou-se o primeiro sector na 
vida da Casa do Gaiato que 
muitíssimos rapazes experi-
mentaram e beneficiaram, do 
que saíram belas crónicas da 
pena de Pai Américo regis-
tados n’O GAIATO e depois 
transcritas em livro.

Hoje, outras realidades 
atraem os mais novos, e não 
só, que se tornam pouco saudá-
veis se praticadas em excesso. 
É mesmo para aí que tendem, 
dado o carácter viciante que 
os meios tecnológicos virtuais 
possuem. Dos mais pequenos 
aos maiores, todos ocupam os 
seus tempos livres no dedilhar 
destas máquinas. É pena, tal-
vez daqui a uns anos venham 
a precisar da ajuda dos ani-
mais para se recomporem da 
saturação a que certamente 
chegarão.

Entretanto, o nosso Sérgio, 
embora tricotando também 
nas suas máquinas virtuais, 
não deixa aquilo a que se dá 
com tanto gosto — o cuidar 
dos nossos animais.

Padre Júlio

Novo ano lectivo
OFICIALMENTE foi hoje aberto o ano lectivo. O dia 1 de Setem- 

 bro vai certamente ficar marcado na história da educação em 
Angola. Num ambiente completamente marcado pelas incertezas 
causadas pela pandemia da covid-19 e consequente agravamento das 
condições de vida da população, deu-se de maneira corajosa início ao 
novo ano escolar. As ruas da cidade apresentam-se como um autên-
tico arco-íris, pintadas pelos tons de cores dos uniformes escolares, 
obrigatório em cada um dos complexos de ensino. As crianças são 
felizes, levam a mochila às costas em busca de algo novo para trans-
formar o seu comportamento em bons cidadãos no futuro. Os nossos 
mais pequenos levam cada um o seu nome marcado na pasta dos 
cadernos, em cada caderno também existe um distintivo. Dizem os 
seus colegas «ele é do Gaiato». Fica na boca de todo o mundo à sua 
volta «ele é do Gaiato».

A nossa escola tem sido ao longo de décadas um centro de for-
mação académica para os filhos e filhas vindos das comunidades 
vizinhas. O senhor director falou-me que o número de matrículas 
já passa dos mil alunos em dois turnos. Temos apenas oito salas de 
aulas construídas de raiz. Quando foram projectadas era apenas para 

servir os rapazes internos da nossa Casa, o que é bastante suficiente, 
mas devido à escassez de escolas na comunidade e a crescente taxa 
de natalidade cada vez mais em alta, a procura tornou-se maior que 
a oferta. E como não há espaço para todos dentro das salas grande 
número destas crianças estudam ao relento debaixo das árvores. Um 
quadro encostado à árvore, bancos corridos ou carteiras e, prontos 
ali mesmo, vão aprendendo as lições para a vida. Temos necessidade 
de ampliar as salas de aula para responder à necessidade da comu-
nidade. As pastas vieram da oferta do ano passado que a Unitel fez. 
Levam todos a cor laranja às costas, batas brancas com o logótipo 
estampado no peito. O mesmo logótipo que o jornal «O Gaiato» leva 
na sua primeira folha.

Neste ano lectivo temos seis rapazes que terminaram o nono ano 
e foram para os Institutos Médios de Benguela. Destes, quatro rapa-
zes escolheram o Instituto Médio de saúde para fazerem o seu curso 
Médio. O «Ngongo», para o curso de análises clínicas, «Gizaldo» 
para o curso de radiologia, o «Cabeção» para o curso de fisioterapia, 
e o «Dário» para o curso de estatística para a saúde. Foi uma luta 
muito grande para conseguir um lugar para o menino, numa altura em 
que se exige médias e idades correspondentes. Deus é bom e faz com 
que haja homens bons para fazerem outros homens serem bons. Para 
a Universidade temos cinco candidatos. A carrinha vai de cima para 
baixo. Na cidade é bastante conhecida a carrinha branca do padre. 
Anda em busca de um futuro melhor para os seus rapazes. Tudo por 
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MIRANDA DO CORVO

REGRESSO À CASA E INÍCIO DAS AULAS — Em Agosto, a 
maioria dos Rapazes desta comunidade foi ao encontro de familiares seus, o 
que não acontecia desde o ano passado devido à pandemia. Ficaram felizes 
e também gostaram de voltar para esta sua Casa, onde têm mais condições 
para serem acompanhados e continuarem os seus estudos. No ano lectivo 
2021/22, que esperamos corra bem, temos vários deveres: continuação dos 
cuidados de saúde, cumprimento de horários, bom comportamento, estudo e 
participação na vida comunitária.

SAÚDE — Esperamos que durante o mês de Setembro todos os Rapa-
zes desta comunidade tenham recebido a vacina contra a covid-19, con-
forme foi autorizado pela Direcção-Geral de Saúde. Na nossa Casa vai-se 
mantendo as entradas e as saídas com os cuidados exigidos pela pandemia; 
e todos têm de continuar ainda a usar máscara de protecção. 

ARRANJOS — Teve de se dar uma volta na despensa de cima, para 
ser pintado o tecto. Foi colocado um portão pequeno na entrada norte do 
pomar. De vez em quando, oferecem-nos várias coisas: mobiliário, objectos 
de decoração e de obras, etc. Conforme é possível, têm sido arrumadas: 
aproveitando o que é útil e o resto para reciclagem — materiais com ferro e 
informáticos desnecessários, electrodomésticos avariados, colchões usados, 
sofás estragados, roupas e brinquedos sem condições, papéis, etc. Temos 
algumas parcerias neste âmbito, para reaproveitamentos.

AGROPECUÁRIA — Nos dois campos de milho-grão, a cultura desen-
volveu-se bem, com caules crescidos e boas folhas, pelo que esperamos boas 
e muitas espigas. No mês de Agosto, devido à secura, foi necessário natural-
mente continuar a regar as nossas árvores de fruto, as videiras, a horta e os jar-
dins. Em 31 de Agosto, as nossas galinhas começaram a estar no nosso pomar 
durante o dia. A 2 de Setembro, foi carregado um camião de fardos de palha, 
que seguiu para Casa do Gaiato de Setúbal, onde há uma vacaria.

CAMPANHA DE ASSINANTES D’O GAIATO — Registamos aqui 
um gesto muito bonito do Seminário Maior de Coimbra, que confiou a esta 
Família o ofertório da Missa Dominical de 25 de Agosto. Foi a propósito do 
65.º aniversário da morte de Padre Américo, cuja celebração também decor-
reu no salão de S. Tomás, em 17 de Julho, conforme foi noticiado. Bem-ha-
jam! Este importante Seminário, onde foi ordenado Padre Américo em 28 
de Julho de 1929, está a precisar de muitas ajudas para as grandes obras em 
curso; e quinzenalmente são deixados aí vários exemplares do nosso jornal. 
No dia 22 de Agosto, Domingo, numa Missa na igreja matriz de Maiorca 
— Figueira da Foz, em que presidiu o nosso Padre Manuel, foi lembrada a 
acção do nosso Pai Américo — Venerável, distribuídas pagelas e divulgado 
O GAIATO, numa sementeira em zona com belos campos de arroz.

CONTACTOS — Às amigas e aos amigos que nos têm enviado as suas 
partilhas, para ajudar nos pagamentos desta Casa do Gaiato, o nosso muito 
obrigado! Para a inscrição de assinantes novos e outros assuntos, eis os con-
tactos: Obra da Rua — Obra do Padre Américo, Casa do Gaiato, 3220-034 
Miranda do Corvo; telefone — 239 532 125; correio electrónico — gaiatomi-
randa@gmail.com. NIB — 0035 0468 00005577330 18; NIF — 500 788 898.

Rapazes de Miranda

1. Eu conheci o Padre Telmo primeiro pelos tex-
tos, que eram publicados n’O Gaiato, e pessoal-
mente só desde Setembro passado, convivendo 
com ele durante o tempo sabático que vivo no 
Calvário de Beire. 

2. Quando estive no Seminário Maior do Porto 
assumi um dos muitos jornais O Gaiato que para lá 
eram enviados, alguns acabavam por nem sequer 
sair do invólucro em plástico que os carrega, 
e fiz-me leitor assíduo do jornal. Assumir uma 
realidade é colocar o nosso nome nesse mesmo 
empreendimento. Um parto difícil. Nem sempre 
ausente de ambiguidades.

3. O Padre Telmo continua a ter uma vida fecun-
díssima. Às vezes brinco com ele e nomeio-me seu 
secretário: atendo uma chamada e passo-lha, leio-
-lhe uma mensagem escrita no telemóvel, partilho 
um WhatsApp, agendo uma visita, fazemos uma 
conferência Zoom. As vidas fecundas são vidas 
que nunca se esgotam. Vidas que não tiram lugar 
aos outros. São ninho para quem apareça a sobre-
voar as nossas existências. 

Não desenharei a biografia do Padre Telmo, para 
isso há o título, O Homem que do lodo fez estrelas, 
do Professor Henrique Manuel Pereira, da Escola 
das Artes da UCP. A obra e o autor. Eu digo ao 
Padre Telmo que ele é um panteísta. Um herético. 
Mas é preciso saber muito para ser herético. E ele 
é um sábio. Sabe olhar a natureza como ninguém, 
sabe falar com ela, sabe cuidá-la e sobretudo amá-
-la. Ama a natureza das plantas e dos animais e a 
natureza humana. Os seus meninos, os seus gaia-
tos, os seus filhos. Quase que me atrevo a dizer que 
o Padre Telmo e os seus livros são precursores da 
Laudato Si do Papa Francisco. 

A experiência que o modelou profundamente foi 
o acompanhamento espiritual e humano dos bar-
ragistas no Douro e mais tarde no Quanza. Picote 
e Cambambe, Portugal e Angola, os seus chãos, 
as suas pátrias. O Padre Telmo deixou-se escavar 
interiormente pelos marteleiros que acolhia em 

SINAIS — Padre Telmo Ferraz

DOENTES — Passamos há dias pela Farmácia 
para pagar a conta da parte do custo dos medica-
mentos que a Conferência Vicentina assume para 
pessoas que acompanhamos. Esta conta já foi mais 
elevada do que é agora, depois de uma reavaliação 
das necessidades dessas pessoas que fizemos em 
tempos, mas ainda continua a ser uma das princi-
pais rubricas das nossas despesas.

No dia em que escrevemos esta crónica o Evan-
gelho é sobre uma das várias situações que nele se 
relatam em que Cristo se interessa pelas pessoas 
doentes. 

“Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e 
entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava 
com febre muito alta e pediram a Jesus que fizesse 
alguma coisa por ela. Jesus, aproximando-Se da 
sua cabeceira, falou imperiosamente à febre, e a 
febre deixou-a. Ela levantou-se e começou logo a 
servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doen-
tes com diversas enfermidades traziam-nos a Jesus 
e Jesus, impondo as mãos sobre cada um deles, 
curava-os.” (Lc 4, 38-40).

Nós não temos poderes que Cristo tem de curar 
os doentes, mas temos outros que podemos e 
devemos usar para ajudar a curar, ou a aliviar o 
sofrimento dessas pessoas. Há casos em que o uso 
desses poderes que Deus nos deu pode fazer a dife-
rença entre a vida e a morte.

A visita domiciliária a quem está doente pode ser 
um “medicamento” muito importante para ajudar 
psicologicamente quem está nessa situação. Isto as 

Conferências Vicentinas podem e devem fazer. De 
um modo geral, é isso que fazem.

Há um campo imenso de trabalho por fazer no 
sentido de uma maior domiciliação dos cuidados 
de saúde. Os hospitais e outros estabelecimentos 
de saúde são obviamente precisos, mas há cuida-
dos que lá são prestados que poderiam ser presta-
dos nas casas das pessoas doentes, desde que estas 
pudessem contar com o apoio de equipas móveis 
de profissionais de saúde, familiares que fizessem 
o que estivesse ao seu alcance para cuidarem dos 
seus doentes e organizações como as Conferências 
Vicentinas e outras que também colaborassem.

Estamos muitíssimo longe de uma situação des-
tas, mas é para aqui que o sistema de saúde deve-
ria caminhar para não se resumir só a hospitais e a 
centros de saúde. No entretanto, não nos lamente-
mos por não se ter atingido essa situação desejável 
e não fiquemos inactivos. Uma vez que as famílias, 
os Vicentinos e todos nós que temos obrigação de 
cuidar do nosso próximo, façamos o que estiver ao 
nosso alcance para cuidar deste próximo mais vul-
nerável constituído pelas pessoas doentes.

Os nossos contactos (só para assuntos da Con-
ferência 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

situação de pobreza extrema. Procurar-lhes um 
tecto, garantir alimentação quando não a tinham, 
cuidar da saúde dos mais débeis e garantir edu-
cação e recreio para os filhos deles foram a sua 
grande preocupação. Isso moldou-lhe o coração 
e a alma, dons que trazia da família de sangue e 
da família cristã da Igreja em Bragança em doses 
incomensuráveis. Foram os barragistas, dos marte-
leiros aos engenheiros, que lapidaram os atributos 
da bondade, do sorriso, da caridade e da inteligên-
cia evangélica. 

O Padre Telmo é um homem do II Concílio do 
Vaticano. Amassado na realidade a salvar, deixou-
-se inquietar pela grande intuição do Papa Paulo 
VI: Igreja que tens a dizer ao Mundo; Mundo que 
tens a dizer à Igreja? Nas aulas de teologia sacra-
mental, em que tive como professor o actual bispo 
de Leiria-Fátima, Cardeal António Marto, ele ensi-
nava-nos, num apartado, a estrutura antropológica 
dos sacramentos. Os sinais salvíficos da Igreja têm 
uma base humana, sociológica, cultural e histó-
rica muito grande. Eu queria falar do Padre Telmo 
como um sacramento-vivo para nós. O II Concílio 
do Vaticano refletiu de forma ampla e profunda 
(PO, proémio) sobre a identidade do sacerdote na 
ordem dos presbíteros e na sua opção fundamen-
tal que precisa de ser formada, porque sabe que a 
desejada renovação de toda a Igreja depende, em 
grande parte, do ministério sacerdotal, animado 
do espírito de Cristo (OT, proémio). 

O Padre Telmo é um sacramento-vivo porque é 
um discípulo atento e fiel de Jesus e do Pai Amé-
rico. Estávamos nos anos sessenta do século pas-
sado, precisamente quando o Padre Telmo dava os 
primeiros passos na sua missão de pastor e cura de 
almas. O Padre Telmo completou este ano 70 anos 
de vida sacerdotal. Os padres são homens retira-
dos do mundo para serem formados e enviados de 
novo ao mundo. Há na vocação sacerdotal um des-
prendimento do que é legítimo possuir: casas, ter-
ras, irmãos, pais, nome, títulos (cf. Marcos 10,30) 
para ser dado aos outros em multiplicação infinita 
(cf. Mateus 19,29). O padre não é um solitário, 
ainda que viva só, é um homem de comunhão com 
os outros padres e com as pessoas a quem serve. 
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SETÚBAL

Desde 01 de Julho de 1955 que a Obra da Rua está presente no Conce-
lho de Setúbal, com a Casa do Gaiato de Setúbal, tendo acolhido ao longo 
destes anos uma imensidão de crianças e jovens, os quais tiveram a oportu-
nidade de “gozar” de um futuro risonho, que, de outra forma, dificilmente 
poderiam almejar.

Ainda hoje, no continuar da sua missão, esta nossa Obra acolhe os mais 
necessitados, aqueles mais pobres dos pobres e todos os que vêm à nossa 
porta com as suas dificuldades. E nestes tempos de emergência social, acres-
cida pela situação da pandemia COVID 19, da nossa parte têm sempre uma 
resposta cabal às suas pretensões. 

Falando-se imenso na designada responsabilidade social, logo a rela-
cionamos com o mundo empresarial, procurando um contributo para uma 
sociedade mais justa e sustentável do ponto de vista económico e social.

Mas também tem de se partir para uma responsabilidade social indi-
vidual, que na nossa linguagem designamos de “caridade”, mas não 
“caridadezinha”, sempre num esforço de nos colocarmos perante o “outro”.

Cada um pode deixar uma marca indelével, na vida das outras pessoas, 
directa ou indirectamente.

Sendo que a Casa do Gaiato desde a sua origem subsiste com a genero-
sidade dos Amigos, quer continuar a contar com a convicção do seu Funda-
dor: «que o teu dar não resulte do meu pedir, mas sim do reparo e considera-
ção do cuidar dos rapazes da rua, e do dever que nós temos de os proteger» 
(Padre Américo).

Uma forma de contribuir para a nossa missão é a aquisição de produtos 
que são por nós cultivados, alguns fruto das obrigações que os nossos rapazes 
vão desempenhando no trabalho agrícola, mormente aos sábados de manhã.

A nossa oferta: batatas; carne porco; leitão (quando houver); hortícolas; 
laranjas e figos (na época).

Para encomendar estes produtos podem ser utilizados os seguintes con-
tactos: Telem.: 932326350 (Pe. Fernando); 930449319 (Hélio); 910611586 
(Vítor). E-mail:  cgsetubal@sapo.pt 

Fazemos ainda o convite para visitarem a nossa Casa do Gaiato, e leva-
rem a respectiva encomenda. 

Repórter X
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Sabemos que o sacramento é um sinal visível 
de uma realidade invisível, uma actuação de Deus 
através da Igreja a favor da humanidade inteira. 
Acção que junta palavra e elemento e o sacramen-
to acontece. A celebração litúrgica/dramática gera 
o acontecimento salvífico. Assim é o Padre Telmo. 
Um sinal/sacramento-vivo do amor universal de 
Deus por todas as criaturas, sobretudo as crianças 
órfãs e maltratadas, muitas para quem ele construiu 
uma Casa em Malanje. Lugar onde pudessem ser 
família na mesa do refeitório e no altar da capela. 
O sacramento tem a capacidade de abrigar, guardar 
tudo o que deve permanecer oculto: a violência do 
sacrifício que o sangue, a água, a aliança, o pão e 
o vinho, o óleo, o perdão contêm. É um véu, que 
veste e desvenda a realidade. O sacramento e o 
sacramento-vivo carregam os pecados dos outros, 
mas transformam-no em vida. Em muitos dos epi-
sódios que o Padre Telmo nos escreve e descreve 
percebemos-lhe a dor, mas lemos aí a esperança e 
o perdão. O único necessário num verdadeiro sa-
crifício é o perdão que alcança a caridade e esta 
dignifica aqueles a quem se roubou a dignidade de 
filhos de Deus. Ele é um sinal/sacramento porque, 
como escrevi no prefácio à obra não aponta para 
si. A realidade que sinaliza é outra: o seu amigo 
Jesus. Quantas vezes ouço esse murmúrio, esse 
mantra, Jesus, Jesus, Jesus! O nome santo repe-

tido vezes sem conta na despedida da capela. O 
resto é silêncio e como é bom perceber que tudo 
ACONTECE assim.

4. Em 2017 fui a Angola. Estive na Casa do Gaia-
to e não me cruzei com o Padre Telmo. Já tinha 
entregue o seu lugar de patriarca ao Padre Rafael. 
Visitámos na ocasião as quedas de água de Kalan-
dula, antigas quedas do Duque de Bragança. Nessa 
visita deram-me a conhecer uma menina que tinha 
o nome de Acácia. Era linda, mas tinha uns olhos 
enormes e tristes. O pai tinha-lhe batido porque 
não havia preparado a comida. Perguntaram-lhe 
porque não o fez. Ela respondeu, cabisbaixa, que o 
pai não tinha comprado o carvão. Não era o golpe 
na mão que a tornara triste. Era a ausência de quem 
devia estar sempre presente. A presença paterna do 
Padre Telmo aos meninos abandonados da Obra da 
Rua torna impossível aquele olhar triste. Hoje são 
homens que sorriem e sabem ser agradecidos. Isto 
é um grande sinal. Isto é um sacramento vivo. Este 
é o Padre Telmo.

5. O livro ainda pode ser adquirido (dos mil 
exemplares só restam 100): 
•  Livraria Paulinas, Rua de Cedofeita — Porto 

(222 054 956; liv.porto@paulinas.pt);
•  Modo de Ler, Praça Guilherme Gomes Fernan-

des, 43 —  Porto (222 010 458; mododeler@
gmail.com);

•  Casa do Gaiato de Paço de Sousa — Penafiel 
(255 752 285; geral@obradarua.pt).

Padre José Alfredo

SINAIS — Padre Telmo Ferraz

BEIRE — Flash’s

Feridas de ‘Não-Existência’…
1. Compreender-se para en-

tender os outros… Porque a ‘aca-
demia’ ainda não tomou conta d’O 
Gaiato, não me sinto na obrigação 
de ir pesquisar a ver se é ou não 
é bem assim como digo… Deixo 
o coração falar das suas doces e/
ou amargas memórias. A Obra 
da Rua e os nossos leitores so-
mos uma família. Em renovação 
per+manente, como mandam as 
leis da vida. Mas sem deixarmos 
de ser aquilo para que estamos ta-
lhados por nascimento — sermos, 
“em nome de Jesus de Nazaré”, 
uma família para os sem família. 
Foi ‘ISSO’ que me cativou, mui-
to lá atrás, desde a primeira hora 
que comecei a perceber o que era 
O Gaiato, as Casa do Gaiato, a 
‘Obra da Rua ou do Padre Amé-
rico’. Complicações que, por im-

posições legais, vieram depois. 
Antes, para mim, era O Gaiato 
simplesmente! Sem distinções 
entre a Obra, o Padre e o Jornal. 
Porque aquilo era uma unidade in-
separável — cada valência (pare-
ce que é assim que hoje se diz…) 
continha as outras. Como se de 
uma díade se tratasse… 

Nesses incipientes apelos inte-
riores a deixar-me abrir ao para 
além de mim, dei-me conta de 
que ISSO era bonito. Mas não me 
era assim tão fácil… Porém, com 
a ajuda de pessoas seminais que 
foram semeando em mim a boa 
semente e me foram treinando na 
arte de preparar a terra para que 
a boa semente pudesse germinar, 
comecei a perceber que o difícil 
também tem a sua sedução. O 
difícil também é bonito. Lembro 

esta de Mons. Pereira dos Reis. O 
‘velhinho’ que tão boa semente foi 
lançando na terra boa da minha 
juventude — sequiosa de Beleza, 
de Bondade e de Verdade: — O 
irmão sabe qual é a diferença en-
tre um velho e um novo perante o 
difícil? Alargando em mim novos 
horizontes de ser, disparou: — É 
que o velho, frente ao difícil, larga 
o consabido — isso já não é para 
mim; burro velho não toma anda-
dura… Curioso, fiquei à espera do 
resto: — É aí que o novo arrega-
la os olhos e, embandeirando em 
arco, exclama um — esta é a mi-
nha grande oportunidade! Não a 
vou perder. Poderei mostrar o que 
valho…

De andanças em andanças, veio 
cair-me às mãos um livro de Pe-
dro Finkler, Compreender-se e 
entender os outros. Era já no final 
da década de 80, do séc pp. Mas-
tiguei-o até ao tutano. Ainda hoje 
me dá alento para pro+seguir na 
minha sina de aprendiz de viven-
te… E, hoje, veio fazer-me luz so-
bre um tema que, desde há muito, 
anda cá dentro a remoer — para 
compreender o Calvário é preciso 
entender de feridas de não-exis-
tência. E para perceber de feridas 
de não-existência é preciso conhe-
cer as suas próprias feridas. Por-
que não há ninguém que as não 
tenha. Mais graves ou menos gra-
ves, não há vida que as não carre-
gue. Na própria pele e na daqueles 
que connosco ora com+vivem ora 
contra+vivem... Mesmo que nun-
ca tenham aprendido a chamar-
-lhes assim nem aprendido a lidar 
bem com elas…

2. De onde as ‘feridas-de-não-
-existência’? Foi em PRH que o 
conceito começou a aclarar-se-
-me. Movimento de Investigação 
e Formação para o Desenvolvi-
mento Pessoal, nascido em Fran-

ça pela década de 70, depressa 
correu mundo. Com o 25 de Abril, 
a vida pediu-me que me fosse 
tornando um formador de balco-
nistas, na arte das ‘manigâncias’ 
das Relações Interpessoais e com 
o Público. Aceitei o desafio. De 
novo senti a sedução d’o bonito e 
a necessidade de aprender a lidar 
com o difícil. Ai quanto me valeu 
um desenho de Baden Powell, Es-
cutismo para Rapazes, com seu 
“Kovan cumpriu o seu dever dan-
do um pontapé no ‘im’ da palavra 
im+possível.” Acreditei no que 
diz, logo de seguida: “Todo aquele 
que proceder como ele triunfa na 
vida com certeza”. 

Numa busca incessante de Be-
leza, de Bondade e de Verdade, 
corri tudo — Grupos de Vida, 
Biodinâmica, Dinâmicas de Gru-
po, …, até que cheguei ao PRH. 
De que ainda sou fã e apaixona-
do seguidor. E foi aí que aprendi 
a reconhecer, aceitar e a cuidar de 
minhas feridas-de-não-existên-
cia. Um trabalho e dor que nunca 
mais acaba, mas que traz grande 
qualidade de vida à minha vida. 
E me faz luz para entender este 
Calvário como ‘palavra tirada do 
Evangelho’. 

É altura de dizer vamos, en-
tão, ao conceito. Mas o espaço já 
não no-lo permite. Prometo que, 
no próximo número, vos explico 
melhor, se disso for capaz. Vai 
ser ilustrado com a história d’O 
Chola que, nas décadas de 60, 
era um cromo da Casa do Gaiato 
de Miranda do Corvo. Foi graças 
a ele que eu virei um insaciável 
aprendiz de vivente — um curio-
so aprendiz de psicólogo… Nesta 
universidade que o Calvário reve-
la aos simples, mas esconde aos 
sábios e doutores em serviço so-
cial (Mt 11, 25-27). Que, se não 
for serviço teologal, pode virar 
um contra serviço — mais uma 
ferida-de-não-existência…

1 — Na Escolástica, aprendi que estas 
três características urdiam a ‘essência da 
Divindade’ — Bonum et Verum convertun-
tur; Verum et Pulcrum convertuntur; Pul-
crum et Verum convertuntur… Uma trin-
dade que é uma só e mesma ‘coisa’. Que 
também é santa — porque orientada para 
O BEM COMUM de toda a humanidade. 
Hoje, gosto de acreditar que, feitos à ima-
gem e semelhança de Deus, é também para 
ISSO que estamos talhados por nascimento. 
Assim se explica porquê ‘o nosso coração 
está inquieto’ enquanto não descansa nestas 
evidências de um crente não crendeiro…

Um admirador

A Obra da Rua não é minha;
é dos da rua.

DOUTRINA

É costume receber-se cartas de homens de bem e de teres 
onde se nos pede licença para que seus filhos passem um ou dois 
meses de férias na nossa família, «pagando nós generosamente, 
para auxiliar».

Outros, aflitos por descobrirem tendências nos filhos, apelam 
para a nossa Casa como medida de redenção; e oferecem quantias 
avultadas. A uns e a outros agradecemos, indo para os do segundo 
caso, a nossa maior simpatia. Oh! corações retalhados, desgosto 
de toda a hora! Um filho querido com o sangue derrancado!

Nós, porém, temos de estabelecer doutrina e dizer que não. 
A Obra da Rua não é minha; é dos da rua. Obra de Rapazes, para 
os Rapazes, está escrito na bandeira. Se lhe desse outro destino, 
seria o seu maior inimigo.

Os próprios senhores que me pedem, hão-de compreender. 
Pode muito bem acontecer que outros achassem nisto uma fonte 
de receita e viessem a receber o menino rico para ajudar as des-
pesas do Farrapão. Pode ser. Ele há obras aonde assim se pro-
cede. É um negócio. Ora eu quero fechar desde já este caminho 
aos meus legítimos sucessores. Desvirtuar a Obra é arruinar. A 
nossa verdadeira fonte de receita é a justiça. Esta supõe a ordem. 
A ordem é pôr cada um no seu lugar. Dentro da Obra da Rua, o 
Farrapão é o primeiro. Isto basta para que o pão nunca nos falte. 
Mais: É só por este amor que as Obras de Caridade estão sempre 
no rescaldo. Não há ventos que as apaguem. Que os meus suces-
sores leiam, compreendam e não caiam na mediocridade da fon-
tezinha de receita. Dói-me tanto ir por esse mundo abaixo e saber 
de Obras fundadas para os Pobres, com legados instituídos para 
o bem dos Pobres e, agora, metem-se lá senhores pintados de 
caridade a desfazer, cuidando que fazem. Dói-me tanto! O Pobre é 
o primeiro, nas obras fundadas para ele. O Catraio é o primeiro na 
Obra dele, que é a Obra da Rua. Quem assim não lê, é analfabeto.

PAI AMÉRICO, Notas da Quinzena, pp 84-85

UM senhor ofereceu-nos um quadro com a fotografia de uma zona 
 do Porto. Lá está a Sé, Paço Episcopal, Seminário e mais 

longe a Torre dos Clérigos e outras zonas do Grande Porto. Na parte 
inferior, as luzes reflectidas no nosso Douro. Por baixo da zona mais 
iluminada, a extensão de luzes do Bairro do Barredo. Fiquemos 
aqui. Entrai comigo nas casinhas do Bairro. Graças, hoje remodela-
das e com aspecto agradável e limpo.

Mas, peço-vos, recuemos ao tempo de Pai Américo e, com ele, 
vamos subir os degraus carunchosos desta casinha e de todas as 
outras.

Vamos subir. Com cuidado, até à zona de habitação. Se há portas, 
batamos, pois lá dentro encontraremos doentes e pobres.

Pois foi aqui nesta zona — então de degraus apodrecidos e quar-
tos escuros — que Pai Américo deu vida ao seu projeto de amor aos 
irmãos — pobres e doentes. E o caruncho se fez luz que hoje nos 
ilumina.

Algumas visitas:
— Onde é esta fotografia?
— Veja. É uma zona do Porto. Olhe a Sé, a Torre dos Clérigos e, 

aqui nestas luzes pequeninas, o Bairro do Barredo. Nele, Pai Amé-
rico instalou faróis brilhantes que dão luz ao mundo.

Estão visíveis nos seu livro O Barredo. Já leu?! Leia — os faróis 
estão lá.

Padre Telmo

SINAIS
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TINHA pensado levar hoje aos meus 
 leitores alguns reflexos mais impor-

tantes da Carta Encíclica do Papa Fran-
cisco, «Fratelli Tutti», sobre a fraternidade 
e a amizade social, pois ele é também, em 
alguns capítulos, um espelho da alma, de 
vós, meus amigos e irmãos.

Não fosse essa pureza de espírito, nunca 
Pai Américo levantaria a Obra da Rua, 
muito menos nós a aguentaríamos, pois 
o que o Santo Padre diz nesta Carta é o 
mesmo que afirmo a tantos leitores meus, 
marcados pelo sofrimento dos pobres.

Esta leitora é de Torres:
«Quando leio O Gaiato e vejo, ou 

melhor, tenho conhecimento de tanta 
necessidade e miséria, fico constrangida 
e doente.

Por aqui, embora haja gente com 
pouco, não há pobreza extrema. Há sim, 
miséria: aqueles que recebem o subsídio 
e tomam diariamente pequeno-almoço no 
café!...»

Receber o subsídio sem trabalhar, só 
por malandrice ou preguiça, é aumentar 

PATRIMÓNIO DOS POBRES

Do Venerável Padre Américo
Última viagem

NUMA última vontade, o Pa- 
 dre Américo afirmou a sua 

pobreza voluntária e sacerdotal, 
de forma significativa. Eis o que 
deixou escrito para ser cumpri-
do: A gente não sabe como, nem 
aonde, nem de que há-de vir a 
morrer. É um segredo de Deus: 
nisi solus Pater. Também não te-
nho a certeza se à hora da mi-
nha morte já terá nascido aqui o 
sol daquela pequenina e bendita 
Diocese [de Ales — Terralba, 
em Itália, sendo Bispo Antonio 
Tedde, 1948†1982]: que os fu-
nerais sejam iguais para todos. 
Sendo assim, não tenho nada 
a dizer. Não há ricos nem há 
pobres. Somos todos irmãos, e 
eu serei tratado em esta santa 
igualdade. Nada tenho a pedir. 
Porém, se as coisas foram então 
como são agora, eu tenho que 
dizer: nem pompas nem epitá-
fios. É um pobre que morre. Dê-
-se-lhe tudo e unicamente o que 
é costume dar-se aos pobres que 
morrem nas cidades e aldeias. 
Que os meus sucessores subli-
nhem esta derradeira vontade 
e a façam cumprir por amor de 
Deus [O Gaiato, n. 173, 14 Ou-
tubro 1950]. 

Depois, deu outras indicações 
finais, em autógrafo que saiu em 
fac-símile: Atenção ao Gaiato 
n.º 173 de 14 d’Outubro 1950, 
aonde falo do meu enterro, na 
Nota da Quinzena. Aonde quer 
que eu morra, desejo ser tratado 
como um pobre. O Seminário de 
Coimbra tomou a obrigação de 
me rezar o Ofício de Defuntos e 
mandar celebrar um Trintário 
de Missas Gregorianas. Sou 
membro da Liga da Caridade, 
d’aquela Diocese, tendo sem-
pre cumprido; e espero q. todos 
cumpram ao saberem da minha 
morte. Não desejo os paramen-
tos do altar, mas somente a bati-

na e descalço [O Gaiato, n. 324, 
29 Julho 1956]. Deste modo, en-
trou descalço no Céu!...

Entretanto, depois do seu 
passamento e dos trâmites le-
gais, o corpo do Padre Américo 
foi levado para a Capela mor-
tuária do Hospital de Santo An-
tónio, onde pelas 10 horas foi 
rezada Missa de corpo presente, 
presidida pelo Padre Adriano. 
Cerca das 17 horas, foi trasla-
dado para a Igreja da Trindade. 
No dia 17 de Julho de 1956, nas 
suas exéquias fúnebres, foram 
celebradas várias Eucaristias, 
no Porto e em Paço de Sousa. 
Na Igreja da Trindade, pelas 7 
horas, foi celebrada Missa, pre-
sidida pelo Cónego Nédio de 
Sousa, em representação do Bis-
po do Porto, D. António Ferreira 
Gomes. Na Igreja da Trindade, 
perante o seu corpo, sereno, 
desfilaram milhares de pessoas 
de todas as condições sociais. O 
Largo da Trindade estava reple-
to de povo — um «mar de gente» 
vinda de todos os pontos da ci-
dade e dos concelhos limítrofes, 
que se aglomera nas imediações 
da Igreja e se estende por todas 
as ruas do percurso. […] Não 
se trata do funeral dum homem 
vulgar — todos têm a certeza. 
Quem vai ali é um Santo, se-
gundo o conceito das multidões.
[…] [O Comércio do Porto, 18 
Julho 1956]. Um pronto-socorro 
dos Bombeiros Voluntários do 
Porto foi transformado em carro 
funerário e militares dos vários 
Regimentos do Porto prestaram 
guarda de honra. Às 9 horas e 30 
minutos, o lúgubre dobrar dos 
sinos assinalou a saída do fune-
ral da Igreja da Trindade, presi-
dido pelo Cónego Tomás Fran-
cisco Póvoa, Vice-Reitor do 
Seminário Maior de Coimbra, 
em representação do Bispo de 
Coimbra, D. Ernesto Sena de 
Oliveira.

PÃO DE VIDA

O cortejo fúnebre atravessou a 
cidade do Porto e dirigiu-se para 
a freguesia de Paço de Sousa, 
conforme reportagem num jor-
nal diário do Porto, do qual foi 
leitor, transcrevendo-se esta 
notas: Torna-se impossível des-
crever, em pormenor, o que se 
passou durante a travessia da 
cidade em direcção a Paço de 
Sousa — na Trindade, na Praça 
Sidónio Pais, na Cancela Ve-
lha, na Rua Formosa, no Cam-
po 24 de Agosto, no Bonfim, na 

a miséria e nunca vencê-la, pois esta só 
se derruba com o trabalho. Este é uma 
fonte de saúde e dignidade. Ajudar quem 
não trabalha sem séria desculpa é semear 
miséria.

«Sr. Fulano (eu), emocionada com a 
situação descrita no Gaiato, vem-me à 
mente o pensamento de William Shakes-
peare: os grandes roubos fazem dos seus 
autores homens honestos, mas como o 
roubo é pequeno, ele entra imediata-
mente na cadeia. Isto é justiça de preto.»

Esta leitora está de acordo com todo o 
grito de justiça que «O Gaiato» apregoa.

Maria Giberta:
«O primeiro artigo que leio no vosso 

jornal é o Património dos Pobres. Dói-me 
sempre o coração.»

O que escrevo, comento eu, é mesmo 
para chegar aos corações cristãos. São 
eles os primeiros alvos como também os 
primordiais beneficiários. Todo o dom 
perfeito vem do Alto. Parte do Pai das 
Luzes, como nos diz São Tiago.

Da amiga Adelina:

«Hoje foi dia de receber «O Gaiato» e 
sempre tirei alguns minutos dos afazeres 
domésticos para ler, sempre em primeiro 
lugar, o Património dos Pobres e outros 
artigos por ordem de interesse social e 
humano com que os Senhores Padres 
tão bem informam os leitores. Todos os 
casos narrados no Património são sem-
pre impressionantes, mas alguns bradam 
aos céus e o de hoje foi um desses. E, a 
respeito, faço-lhe uma confidência: já me 
tem passado pela ideia pedir que o jornal 
fosse enviado para os nossos governan-
tes, mas hoje tive a confirmação que já o 
fazem e assim faço minha a sua pergunta 
— será que alguém lê e faz chegar-lhes 
estes casos dramáticos aos seus conhe-
cimentos? Realmente, o tal advogado, 
seu conhecido, tem razão em dizer: só 
com a SIC ou outra rede de comunicação 
encontram eco nesses duros corações. 
Um abraço e votos de melhoras.»

Nós fazemos sempre o possível para 
amolecer os corações duros e indiferen-
tes, mas a sua perspectiva é outra. Já o 
Mestre se queixava que era muito difí-
cil um rico entrar no Reino dos Céus. O 
Património não é deste mundo, embora 

seja por este mundo. Só o entende as que 
vivem na terra, o Reino que Jesus pregou.

O Santo Padre, na citada Encíclica, 
narra a história que Jesus expõe: «Conta 
Jesus que havia um homem ferido, esten-
dido por terra no caminho, que fora 
assaltado. Passaram vários ao seu lado, 
mas… foram-se e não pararam. Eram 
pessoas com funções importantes na 
sociedade que não tinham no coração o 
amor pelo bem comum. Não foram capa-
zes de perder uns minutos para cuidar do 
ferido ou, pelo menos, procurar ajuda.

Um parou, ofereceu-lhe proximidade, 
curou-o com as próprias mãos, pôs tam-
bém dinheiro no seu bolso e ocupou-se 
dele. Sobretudo deu-lhe algo que, este 
mundo apressado, regateamos tanto: 
deu-lhe o seu tempo. Tinha certamente os 
seus planos para aproveitar aquele dia 
a bem das suas necessidades, compro-
missos ou desejos, mas conseguiu deixar 
tudo de lado, à vista do ferido e, sem o 
conhecer, considerou-o digno de lhe dedi-
car o seu tempo.»

O comentário à reflexão do Papa, dei-
xo-o ao Leitor.

Padre Acílio

Continuação  da  página  1

eles e por causa deles. O «Bonito» e o «Maninho» já 
fizeram apresentação e aguardam pelos testes de admis-
são no Piaget de Benguela.  O «Celestino» está a fazer 
o preparatório e vai entrar no ISPB para fazer medi-
cina e já trabalha como enfermeiro no nosso pequeno 
consultório médico. no Politécnico da Graça vão dois 
o «Ady» e o «Biló». Preparamos os rapazes para a 
vida, mas enquanto se preparam aproveitamos os seus 
talentos para servir os seus irmãos. E quando assim 
falo às pessoas da cidade, vejo lágrimas de contente 
cair dos seus olhos. Neste momento o «Flávio» que já 
anda no segundo ano de engenharia informática prepa-
ra-se para dar aulas de informática na nossa escola. Foi 
a convite do director da escola. Eu não tive qualquer 

BENGUELA – VINDE VER!
influência. Foi a direcção da escola que tomou conhe-
cimento dos talentos do rapaz. E quando assim acon-
tece sinto-me renovado para seguir buscando o melhor 
que há para os rapazes. Nestas matrículas escolares 
ainda faltam alguns rapazes que terminaram o Médio 
o ano passado e têm boas notas e responsabilidade 
para seguir com um curso superior. O «Filipe» que é 
o nosso chefe-maioral aguarda por um lugar na Lusía-
das do Lobito, um dos gémeos o «Bange», aguarda 
por um lugar na Católica do Luongo. Queremos e tudo 
fazemos para que todos os rapazes em idade escolar 
estejam na escola num período e no outro estejam a 
trabalhar no campo, nas oficinas ou nos trabalhos da 
vida de Casa. A Conclusão é de Pai Américo «Aqui 
em Casa nem todos chegam às suas obrigações pela 
altura de cada um, mas pela habilidade sim. A necessi-
dade obriga-os a tirar grandes efeitos e eles chegam, de 
qualquer forma, aonde é preciso chegar».

Padre Quim

Rua S. Roque da Lameira e em 
plena estrada. Só a chegada da 
Trindade à barreira, na Ponte 
de Rio Tinto, demorou cerca de 
uma hora e meia. […] Foi uma 
viagem de Calvário, Via-Sacra 
de pungente dor demonstrada 
por quem, sendo do povo, ama-
va o saudoso apóstolo dos po-
bres, seu pai espiritual, seu pro-
tector, que soube levar a efeito 
em métodos pacíficos — como 
dizemos atrás — uma revolução 
social que a História não deixa-
rá de registar. […] À entrada da 
Ponte de Areias, que limita as 
freguesias de Cête e de Paço de 
Sousa, organizou-se um cortejo, 
precedido do povo, das forças 

vivas e de elementos das Cor-
porações de Bombeiros Volun-
tários daquelas freguesias e de 
Penafiel […]. Entretanto, surgiu 
uma avioneta, do Aero Clube do 
Porto, que deixou cair milhares 
de pétalas de flores e, presos a 
pequenos paraquedas, dois ra-
mos. Um era do Aero Clube, o 
outro tinha a seguinte legenda: 
«Ao Pai dos pobres — os pobres 
do Porto». O avião da carreira 
da manhã, para Lisboa, sobre-
voou a Igreja da Trindade, ao 
passar sobre a cidade, em últi-
ma homenagem ao Padre Amé-
rico […] [O Comércio do Porto, 
18 Julho 1956].

Padre Manuel Mendes


