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MALANJE

MUITAS pessoas estão pre- 
 ocupadas com o futuro 

do Calvário…
A maior parte das nossas famí-

lias reformaram as suas vivendas 
nos últimos 30 anos, no mínimo 
uma vez… ainda mais nas insti-
tuições dedicadas aos doentes… 
Ao Calvário também lhe chegou 
a hora. É normal preocuparmo-
-nos para que os nossos doentes 
encontrem, na nossa lareira, o 
sabor da família. Esperamos que 
neste ano que vamos iniciar pos-
samos inaugurar juntos esta pri-
meira fase.

Se num prédio podemos en-
contrar apartamentos quase 
idênticos na disposição das coi-
sas, a decoração e o restante am-
biente são específicos e fazem 
de cada um deles uma família. 
Por isso, no Calvário, para além 
disso, centenas de detalhes vão 
fazer-nos lembrar as cores, os 
aromas, as carícias desta Obra de 
Doentes. Com isto nos devemos 
preocupar, daqui para a frente, à 
medida que se concluírem.

Sem dúvida que a verdadeira 
identidade de cada lar é dada 
pelos que vivem nele. As rela-
ções, as responsabilidades, as 
organizações e, o mais impor-
tante, o amor. Tudo isto está 
diante de nós como um grande 
desafio que nos cabe enfrentar 
pensando naqueles que sempre 
serão o centro do Calvário… 
de Doentes, para Doentes, pelos 
Doentes. O Doente tem de sentir 
que esta Casa é dele, que tudo o 
que há é para ele, que tudo o que 
possa ser feito por ele ninguém 
deve tirar-lhe esse direito.

Temos que passar, pouco a 
pouco, de preocuparmo-nos 
a ocuparmo-nos nesta nova 
etapa que está a viver o nosso 
Calvário. Nesta família todos 
iremos reencontrar o nosso 
lugar: Padres, Senhoras, Volun-
tários, Colaboradores, Benfei-
tores… ninguém pode ficar de 
fora. Um processo que deve ter 
início antes da inauguração das 
instalações, que continuará de-
pois e que, com a dedicação e 
generosidade de todos… esta 
Obra de Deus continuará.

Padre Rafael

Adopção
DA NOSSA VIDA

O tema da adopção de crian-
ças deve ser tão antigo 

quanto a existência das mesmas, 
ou seja, de sempre. Sem preten-
siosismos sociológicos, é sabido 
como em culturas de bom subs-
trato humano, as crianças que, 
por qualquer razão, perdiam 
seus pais, tinham logo lugar na 
própria família denominada alar-
gada ou noutra dotada de boa 
vontade. Factores como as guer-
ras fratricidas e as culturas des-
cartadoras, bem como a pobreza 
endémica, fizeram desaparecer 
do espírito dos seres humanos o 
sentido da responsabilidade pe-
rante as necessidades das crian-
ças órfãs ou noutra situação de abandono.

Nos nossos dias, a adopção apareceu como o ovo de Colombo 
que iria resolver a situação de todas as crianças acolhidas nas mal-
-amadas instituições chamadas oficialmente de Lares de Infância e 
Juventude, colocando-as numa família, aceite oficialmente como tal. 
Neste ponto, não posso esquecer aquele menino que um dia a mãe 
me pediu para o receber na nossa Casa, e que passados 3 ou 4 anos, 
apesar de muito feliz connosco, foi colocado numa família constituída 
por uma única senhora.

Numa revisão dos resultados da adopção dos últimos anos, veri-
fica-se que há uma tendência decrescente no número de crianças que 
entraram nesta via de substituição da sua família natural por uma adop-
tiva. E não é um número assim tão alto, basta dizer que é o mesmo do 
número de rapazes que esta Casa do Gaiato de Paço de Sousa tinha 
nos anos oitenta do século passado, que aqui encontraram a sua fa-
mília e daqui saíram, a grande maioria, para constituir a sua família.

Com imensos custos, hoje em dia, se orienta um baixo número de 
crianças para a adopção, sabendo que nem todos os casos redundam 
em êxito. Infelizmente, alguns deles terminam em ruptura, senão mesmo 
em tragédia, como nos é dado conhecer.

É sabido também que são as crianças de tenra idade, em grande 
parte, as procuradas por auto-propostos adoptantes. Em parte é com-
preensível que assim seja, o que a nossa própria experiência corro-
bora, e que nos diz que a partir do início da adolescência, falamos 
dos 12-13 anos, os rapazes que acolhemos começam a ter maiores 
dificuldades de integração na nossa família. Não que não haja casos 
de sucesso a partir destas idades, tudo depende da experiência de 
vida passada que fizeram. Mas como há cada vez menos crianças 
em idade pueril a carecer de serem acolhidas fora da sua família na-
tural (não esquecer que se é criança hoje até aos 18 anos de idade), 
sobram e ficam por aproveitar os auto-propostos adoptantes. Mas isto 
não é problema para quem trata destes assuntos, pelo contrário, é um 
problema que ficou resolvido com a oficialização do aborto e da men-
talidade individualista que se foi entranhando no espírito dos nossos 
contemporâneos. Depois, e por muitas razões, das quais sobressai a 
abundância de leis e a carência de amor ao próximo, fica hoje em dia 
mais confortável adoptar um animal do que um ser humano…

Muito há a dizer sobre esta matéria, e muitas serão as opiniões 
do remédio a dar a quem, nesta situação, precisa de ajuda; na parte 
que nos toca, gostaríamos que todos pudessem viver a vida que lhes 
foi dada e depois tirada, e faltando a família natural, não falte quem 
a remedeie. Como Pai Américo dizia, «eu estou a remediar»! A vida 
humana, queiramos ou não, tem sempre necessidade de remédios, fí-
sicos e espirituais.

Padre Júlio

A Obra da Rua
nasceu do Natal

PÃO DE VIDA

A nascente das cercanias 
da Lusa Atenas, no vale 

Dueça e lugar de Bujos, há mais 
de um século que se encontrava 
já um modesto solar de campo 
e casas anexas na quinta de S. 
Braz, vivenda altaneira em terra 
de oleiros, com ares lavados, de 
guieiras frescas. 

Antes de rebentar a trágica 
II Guerra Mundial, numa tarde 
de Verão, em Julho de 1939, o 
Padre Américo atreveu-se a ver 
e apalavrar essa casa, nos aros de 
Miranda do Corvo. Depois, a 3 
de Outubro desse ano, na cidade 
e comarca de Coimbra [Rua da 
Sofia, n. 121], perante o notário 
Augusto Máximo de Figueiredo, 
como procurador de Aníbal Fer-
reira da Gama e esposa, mora-
dores em Lisboa, foram vendi-
dos por quarenta mil escudos 
a Padre Américo Monteiro de 
Aguiar, residente no Seminário 
de Coimbra e como procura-
dor da ‘Sociedade Instrutiva 
Ozanam’, casas de sobrado e 
lojas, telheiro e terra de cultura 
[Cúria diocesana de Coimbra]. 
Estes prédios tinham sido com-
prados ao Cónego António Fer-
reira da Gama [e a outros, em 22 
de Outubro de 1921], o barbudo 
Padre Gama [Edgar Panão — 
Campos de sombras, Coimbra, 
2014, p. 89].

Com vastos horizontes, do 
nascente ao poente, daí alcan-

çam-se ao longe as serranias 
sumptuosas da Lousã, a matriz 
do Salvador e a torre sineira, e 
o Santuário do Divino Senhor da 
Serra, acima do mosteiro de Se-
mide, pilhado na voragem mata-
-frades. Neste alto, de peregrina-
ções com muitos romeiros, viu a 
luz o Padre António da Costa, 
mártir carmelita na Guerra Civil 
de Espanha, a canonizar. 

O fundador da Obra da Rua 
apresentava-se como um padre-
zinho de Coimbra, o padre das 
ruas. De capa negra, andava 
então pelos 52 anos. Chegou a 
ser frade franciscano em Vila-
riño de la Ramallosa, mas teve 
de rumar a Coimbra, sendo or-
denado em 1929 e pobre por 
vocação. Depois, foi enviado a 
servir os últimos pelo seu Bispo 
de Coimbra, D. Manuel, como 
recoveiro dos pobres e a cuidar 
da Sopa dos Pobres [1932].

No Beco-do-Moreno, em 
Coimbra, em Maio de trinta e 
cinco, um garoto da rua embar-
gou-lhe o seu caminho, num 
angustioso e imperativo ‘venha 
ver o meu pai que está na cama 
e a gente passamos fome’. Este 
foi um desafio muito forte que o 
chamou a levar garotada pobre 
da baixa de Coimbra para Co-
lónias de férias, nas margens do 
Alva [1935] e do Ceira [1937], 
auxiliado por seminaristas e es-
tudantes da Universidade. Final-

mente, chegou a uma hora cru-
cial e institucional: Não podia 
sofrer por mais tempo o ouvir, 
no fim das colónias, ‘deixe-me 
ficar aqui, que a gente em casa

Continua  na  página  3
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PISCINA — Como todos sabemos estamos no In-
verno, e como a nossa piscina está a descansar, aprovei-
tamos para fazer obras nela. O sr. Faustino e o António 
estão a reparar a vedação à volta, que é feita de paus 
tratados, num desenho que foi feito pelo nosso falecido 
António «Carpinteiro». Esperamos agora que aguente 
mais alguns anos.

VISITAS — Embora estejamos em tempo de pande-
mia, têm vindo alguns antigos gaiatos visitar a Aldeia 
onde passaram a sua infância e aqui cresceram. No úl-
timo fim-de-semana veio o «Dias» com a esposa e a sua 
filha. Eles gostaram muito de ver a sua Casa e a sua filha 
ficou encantada com a nossa piscina. Também cá veio o 
«Pepino» com a sua mulher, a quem mostrou os lugares 
na nossa Casa onde fazia as suas brincadeiras e as suas 
tarefas. Outros mais vieram também visitar-nos, como 
o André «Gordo» e o José Carlos mais conhecido por 
Pinheiro, que também veio com a mulher e filha. Espe-
ramos mais visitas à nossa Aldeia.

BAR — Tivemos cá os nossos padres Telmo e Rafael 
a almoçar connosco, acompanhados pelo sr. Dr. Abel. 
No final do almoço fomos para o nosso bar tomar café 
e os cariocas, e depois sentaram-se para umas partidas 
de sueca. O resultado final foi 2-1, a favor do sr. Padre 
Telmo que fez equipa com o sr. Padre Júlio. Quanto 
aos nossos rapazes, sempre que é possível, vão os mais 
novos tomando os seus cariocas e os mais velhos o 
seu café, enquanto vêm os seus clubes a jogar para o 
campeonato.

LENHA — Temos gasto muita lenha porque o 
tempo tem estado muito frio. Assim como aquece 
as casas, também aquece a água para os nossos du-
ches. Toda a lenha veio das podas das nossas árvo-
res, que depois de rachada foi guardada nos nossos 
antigos galinheiros. Pouco a pouco vamos gastando 
a lenha que, com o nosso trabalho, armazenamos.

Fausto Casimiro

LAR DO PORTO

CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS 
— Estamos próximo do Natal e Fim do ano de 2021, se 
fizermos um resumo de tudo o que aconteceu neste pe-
ríodo, foi muito diferente em vários aspectos, evitamos 
os contactos e não tivemos reuniões presenciais, nem 
visitas aos nossos pobres. 

Usamos as novas tecnologias os telemóveis e assim 
fomos ajudando todos aqueles que fazem parte da nossa 
Conferência há alguns anos.

Surgiram muitas dificuldades a duas famílias, um 
deles que vive sozinho, tem muita dificuldade em cuidar 
de si próprio, tem uma irmã que o vai ajudando no que 
pode, mas esta também está com um problema grave 
de saúde, por este motivo recorremos à assistente social 
local, que nos ajudasse a resolver este problema e está 
tudo encaminhado, só temos de aguardar.

A outra família são os pais e 4 filhos, tem uma das 
meninas gémeas, doente, ficou desempregada e está 
com uma depressão. O outro filho tem um Enfizema 
pulmonar, está a ser seguido pelo Hospital Santo An-
tónio do Porto. Com esta pandemia o pai que plastifica 
documentos na rua, também não consegue vender nada. 
A esposa é uma mulher com muitos problemas de saúde. 
É uma família que já viveram em barracas quando os 
meninos eram pequenos, onde entrava muito frio, e tudo 
isto trouxe muitos problemas para a saúde. Depois a Câ-
mara arranjou-lhes uma casa em Ramalde, o conforto 
tornou-se melhor, mas as sequelas ficaram marcadas. 
Pediram ajuda para comprar os medicamentos, mesmo 
comparticipados, são caros, tentamos ajudar.

É muito triste, porque sabemos que existem muitas fa-
mílias como as acima descritas, só lamentamos se estas 
não tenham quem as ajude.

Com esta pandemia muitas famílias ficaram desem-
pregadas e com muitas contas para pagar, esperamos 
que encontrem ajuda para suavizar um pouco as suas 
vidas.

Vamos todos rezar e pedir ao nosso querido Pai Amé-
rico que interceda junto do Senhor, para que nos ajude 
na nossa caminhada e que abençoe todos os nossos ben-
feitores, para podermos continuar a nossa tarefa, ajudar 
os que mais precisam.

Aproveitamos para desejar a todos um FELIZ NATAL 
e um próspero ANO NOVO.

DONATIVOS ENTREGUES NO LAR DO 
PORTO — Carminda Coelho, 140€, e Maria Inês, 
Silva 70€.

Das verbas enviadas para a nossa conta, continuamos 
a não receber informação do Banco com os nomes dos 
benfeitores, por este motivo agradecemos assim os vos-
sos donativos.

Casal Félix

MIRANDA DO CORVO

AGROPECUÁRIA — Continuaram-se a limpar os 
ramos desnecessários dos troncos das nossas oliveiras, 
nos olivais da terra dos grilos e do campinho. Temos 
apanhado alfaces na nossa estufa para saladas; e foram 
plantadas mais alfaces. Na nossa horta, temos boas cou-
ves para as refeições: muitas couves serranas, tronchu-
das e couve lombarda. Têm sido colhidas tangerinas 
para as nossas sobremesas. Como temos muito milho-
-grão, no nosso celeiro, diariamente vai sendo moído 
para a alimentação dos nossos animais. Uma ovelha 
adoeceu. Foi limpa a nossa passareira, onde temos mui-
tas rolas. 

ARRANJOS — Foi lixado e pintado um portão 
usado, com duas folhas; que depois foi colocado na 
porta do silo, onde ainda estão fardos de palha. De mo-
biliário que nos deram, no oratório foram colocados 
dois móveis, e junto à entrada da rouparia também foi 
posto um armário.

SAÚDE — Como é do conhecimento geral, a situa-
ção pandémica complicou-se a nível internacional e na-
cional. Também neste concelho se agravou, pelo que foi 
accionado o nosso Plano de contingência para a covid-
19, com cuidados redobrados. Desde o início desta pan-
demia que na nossa comunidade (dentro e fora) sempre 
houve a obrigatoriedade de usar máscara, para além das 
necessárias desinfecções; os rapazes encontram-se em 
zonas separadas (quartos, estudo e convívio), conforme 
as idades; e vamos fazendo as refeições por turnos. 
Temos sido acompanhados pela Delegação de Saúde da 
região e pelo Centro de Saúde local, o que agradecemos. 
Aguardamos ansiosamente pela vacinação dos miúdos.

 PARTILHAS — Para o envio de partilhas, bem 
como inscrição de assinantes d’O Gaiato e mais assun-
tos, os contactos desta Casa do Gaiato são os seguin-
tes: Obra da Rua ou Obra do Padre Américo, Casa do 
Gaiato, 3220-034 Miranda do Corvo; telef. — 239 532 
125; correio electrónico — gaiatomiranda@gmail.com; 
NIF — 500 788 898. Agradecemos as ajudas enviadas. 
Desejamos a todos os nossos amigos e amigas os me-
lhores votos natalícios e no novo ano de 2022, com as 
bênçãos do Menino Jesus!

Rapazes de Miranda

Há telefones que tocam…
BEIRE – Flash’s

1. — … O meu telefone nunca toca!… Eu ainda não era assim tão do 
Calvário… Foi na primeira década de 2.000. Já na reforma, procurava 
outras formas de arranjar um sentido para a vida — mesmo d’um RE+-
forma+do… Parafraseando o poeta Daniel Faria — buscava não me 
deixar morrer antes de morrer; não me deixar morrer antes de viver… 

Andava por aí a fazer o impossível — “dar formação”… Im+possível 
— porque isso de “dar formação” é uma figura de estilo, uma imagem 
literária, a que os técnicos da língua chamam sinédoque1. Isto é, uma 
figura em que tomamos o todo pela parte e a parte pelo todo. E, assim, 
“vendemos” apenas a parte informação e dizemos que já lá vai o todo 
— a tal formação… Mentira. A outra parte — a da transformação da 
informação em acção — isso ninguém pode dar a ninguém. Ninguém 
dá o poder de transformar em acção… Isso é um trabalho pessoal que 
tem de ser feito no interior de cada um. Daí a beleza e a dificuldade de 
uma boa formação. 

Trabalhava numa comunidade para cura de toxicodependentes. Uma 
experiência interessante, mas com seu quê de desilusão, por causa da tal 
sinedoquite… Porque ninguém pode curar um toxicodependente. A não 
ser que ele mesmo decida curar(-se) e… Mas valeu a experiência. Vim 
dali muito mais amadurecido. Muito mais des+sineduquado…

Depois do encontro com os residentes (eufemismo usados para camu-
flar a dura realidade da droga…), eu vinha para o Porto. Saboreando um 
silêncio de viagem a que muito devo. Precisava de fazer o eu+com+-
migo depois do eu+com+o+outro… Mas a nossa assistente social (exi-
gida por lei…), pediu boleia. Já a caminho, o meu tlm tocou. Ela, que 
trabalhava num gabinete ao lado do meu, comentou assim: — Poça! O 
seu tlm muito toca. O meu nunca toca. Não sei o que respondi. Lembro 
o que pensei: — Pois, com essa cara e esse feitio, quem é que… 

2. Aos 96 anos, a “festa” acontece… Logo de manhã, ao vermos tanto 
telefonema, tanta visita, tanto pedido para ”passar a dar um abraço”, 
comentei com P.e Rafael: “… diz a sociologia que aquelas pessoas que 
fazem da sua vida uma doação total aos outros nunca morrem sós…”. 
Daí o assalto daquela d’o meu telefone nunca toca… Realmente, logo 
de manhã, P.e Rafael começou a brincar — o 1º telefonema chegou às 
05:00h da manhã… Era o Adão, para ser o primeiro…

P.e Fernando veio de Setúbal, de propósito, para estar connosco na Eu-
caristia. — Um “pontifical”, presidido pelo “patriarca” e pelo “abade” 
deste nosso conventinho, brincávamos nós com P.e Telmo. Antecipamos 
a hora da missa para, depois de almoço, P.e Fernando poder voltar para 
Setúbal e P.e Telmo poder estar-para tantos pedidos de só mesmo para 
dar um abracinho, diziam uns; e deixar um miminho, diziam outros. 

A Eucaristia foi presidida e homiliada por P.e Telmo. Com interrup-
ções de comoção e tudo. — São 96 anos só de alegrias! Olho para trás 
e só vejo alegrias que eu tive. E agora estou aqui convosco, com estes 
dois senhores padres que, numa hora difícil para o Calvário e para a 
Obra, Pai Américo fez o milagre de nos mandar. Esta Eucaristia tem 
mesmo de ser uma Ação de Graças. São coisas tão bonitas que estão 
sempre a acontecer — para não perdermos a esperança! As coisas 
estão sempre a mudar para melhor. É isso que eu vejo! É mesmo assim.

Noite dentro, o tlm ainda tocava. As Completas foram interrompidas 
vezes sem conta. Outros, usavam o meu tlm — porque não consigo falar 
com P.e Telmo. Está sempre ocupado. De todos, a mesma preocupação: 
— Pai Telmo está bem? E a resposta saía sem hesitações — eu estou 
bem. Aqui no Calvário, velhinho, agarrado à bengala, mas estou bem. 
Todos cuidam muito bem de mim. Eu é que sou um pobrezito que não 
sei agradecer como devia tanta coisa boa que o Senhor manda para 
mim. São uns santos. Mas são assim para toda a gente. O Calvário é 
uma portinha do Céu!… 

3. Não percas esta ‘oportunidade’ de… Gosto de, a exemplo de 
Maria (Lc 2,41-51) “guardar todas estas coisas no meu coração”. Estar 
aqui, poder partilhar esta festa dos 96 anos de uma vida totalmente con-
sagrada aos outros — àqueles meninos tão bonitos! Dá gosto vê-los 
comer, vê-los correr para mim — à espera dum “sambapito”… As ca-
rinhas sempre a sorrir. E eu a sonhar um futuro bonito para cada um.

Fico-me com a cena de Braga — o meu tlm nunca toca… Com aquela 
da Sociologia — pessoas que fazem da sua vida uma doação total aos 
outros … Questiono-me: E a minha vida como está a ser?! Descanso-me 
e, de mim para mim, vou-me dizendo: Não me compete a mim saber… 
O Senhor sabe… A mim compete é não perder tempo de volta do meu 
umbigo… “Não tenho mais tempo de perder tempo”. Há que agarrar 
esta oportunidade de aprender. Aprender a RE+juvene+SER(-me)…

1 — A miopia mental da sinedoqu’ite é a causadora de muitas das nossas dificuldades de 
com+UNI(caç)+ão. Gera em nós essa cegueira emocional que não nos deixa ver que a difi-
culdade da comunicação está muito mais em nós do que no outro — a quem nós culpamos 
de não entende porque não quer…

Um Admirador

COMUNIDADE — Não vou dar novidade 
nenhuma se disser que geralmente as pessoas que 
a nossa Conferência acompanha, e as outras tam-
bém, são pessoas que têm algum problema de inte-
gração na comunidade envolvente.

De vez em quando chega-nos uma pessoa ou uma 
família vindas não se sabe bem donde, das quais 
também pouco sabemos, a não ser que parecem 
ter necessidade de alguma ajuda. Por vezes ainda 
antes de chegarmos ao ponto de conhecer melhor 
a situação e depois de alguma ajuda já prestada, 
mesmo sem termos a certeza de que vale a pena, já 
essa pessoa ou família desapareceram. Depois há 
os que ficam, mas que nem sempre acabam por se 
integrar bem na comunidade.

Além desses há os outros que já cá estão há 
muito tempo, mas aos quais falta alguma compo-
nente importante de ligação à comunidade.

Mais do que providenciar a ajuda material que 
seja precisa, aqui o trabalho vicentino é princi-
palmente o de fazer com que estas pessoas não se 
sintam marginalizadas, nem sejam marginalizadas. 
Por pouca que possa ser a nossa ajuda, elas sabem 
que somos uma porta a que podem bater quando 
precisarem.

O que falta no mundo 
de hoje, onde são mui-

CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA
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O discípulo tem de ser igual ao Mestre

DOUTRINA

EU estava no meu quarto de dormir, a cur-
tir umas dorzinhas de cabeça quando 

a porta se abre e entra por ela dentro, 
quem? — quem é que havia de entrar pela 
porta do meu quarto? Um soldado com sua 
farda, uma carta do sr. comandante e um 
pequerrucho pela mão! Escusado é dizer 
que as dores de cabeça aumentaram. A 
carta vinha a dizer a história do pequeno. 
O soldado confirmava. O pequenino arri-
bado tinha-se instalado no chão a brincar 
com os cordões dos meus sapatos, alheio a 
tudo quanto dele se dizia e ao que eu, por 
causa dele, me afligia.

O soldado foi-se embora. Chamei o 
Alfredo, que é o meu criado de quarto, e 
entreguei-lhe o pequenino. Ele anda por aí 
junto aos mais. Ainda não tive coragem de 
o chamar a perguntas, nem de o registar 
no nosso livro de entrada. A perspectiva 
de caminharmos aqui em Casa para a 
desordem, apavora-me. Ora eu chamo 
desordem, verdadeira desordem, ao facto 
de tomar rapazes à minha conta sem ter 
para eles organização adequada. Eu não 
os tomo. Eu resisto ao pequenino que 
directamente me pede por amor dos que 
se encontram instalados. É preciso haver 
um bocadinho de inteligência a governar 
as forças do coração. Sim. Esta tem de ser 
a minha atitude. Não é por mim que o barco 
mete água, mas os de fora não pensam 
da mesma sorte. Porque se levantou em 
Portugal a voz de um padre a denunciar o 
perigo da criança abandonada, entendem 
os portugueses que a melhor forma de 

cooperar com ele, é mandarem-lhe crian-
ças abandonadas. Se às vezes calha de eu 
ler uma das muitas cartas que chegam à 
nossa Aldeia, vejo nela, nítidamente, esse 
espírito de cooperação, ignorando-se que 
a matéria-prima desta Obra é de tal abun-
dância, que não é preciso oferecê-la nem 
procurá-la. Ela aparece.

Aos leitores devotos d’O Gaiato, a todos 
quantos conhecem e sentem a Obra da 
Rua — clemência, piedade para comigo. As 
nossas Casas têm um limite. Ele há outra 
maneira mais cristã de cooperar: é fazer 
mais abrigos para as crianças perdidas. 
Se a Obra da Rua já demonstrou que pelas 
ruas e caminhos há brilhantes por lapidar, 
porque não aproveitar estas riquezas 
perdidas para um Portugal melhor? Uma 
Casa do Gaiato em cada distrito não era 
demais. Eu quero dizer melhor: quero 
dizer em cada diocese. Diocese supõe a 
Igreja. Só a Igreja é que tem alma. Só ela 
sente. Tudo o mais é esqueleto. Fora dela 
toda a desventura é episódio. Mas que é 
da Igreja? Aonde estão os sacerdotes sem 
ouro nem prata? Sim, digo bem, sem ouro 
nem prata. Para que o dinheiro nas nossas 
mãos possa ter força de sacramento, é 
preciso receber e distribuir com espírito 
de pobreza. A pobreza de Jesus. Por isso 
mesmo a primeira condição que se exige 
aos que quiserem trabalhar em Obras 
deste teor, é uma isenção absoluta de 
qualquer interesse material. O discípulo 
tem de ser igual ao Mestre.

PAI AMÉRICO, Notas da Quinzena, pp 94-96

Continuação  da  página  1

passamos fome’ — eu, que sabia a verdade toda! [Obra da Rua, 
Coimbra, 1932, p.9,38].

Considerando uma das necessidades sociais do seu tempo e a sua 
vontade de pôr em marcha uma Obra nova, destinou essa casa para ra-
pazes doentes e pobres nos moldes da família cristã. Não era asilo nem 
orfanato. A Casa de Repouso do Gaiato Pobre, seu nome primitivo, 
abriu as portas aos três primeiros garotos doentes e pobres na primeira 
semana de Janeiro de mil novecentos e quarenta, em dia [7] do Santís-
simo Nome de Jesus. Até ao fim desse ano fizeram ali cura de repouso 
quarenta e dois rapazes. De facto, conforme foi narrando [O Gaiato, n. 
4, 16 Abril 1944], foi ocupada em primeira mão por rapazitos fracos, 
recrutados nas zonas do pobre. Era trabalho das nossas mãos. O mé-
dico examinava. O catraio seguia. A cura fazia-se num instante, com 
banhos de sol em cordilheiras de leite. Alguns vinham ali tomá-lo pela 
primeira vez em sua vida: era um delirar! O Zezito Teixeira depois de 
levar ao fundo a malga, grita de contente: — Ai que vossemecê tem 
uma cara tão bonita! Um outro, a fumegar de contente, trepa a mesa, 
dá-nos um beijo na face e revela: — A gente em casa não toma leite!

[…] Alargou-se a Obra para receber mais gente, que era justa-
mente o problema. Comprou-se uma casa contígua, pela morte do seu 
dono. Mais outra anexa, por troca. Um terreno para construir a nossa 
capela. Igualmente outro de cultura, para dar que fazer. Instalámos 
luz. Fomos buscar água a meio quilómetro. Tratou-se de gados, de 
alfaias, de ferramentas. Pedimos um posto de ensino ao Ministro da 
Educação Nacional. Doía-nos a sorte da criança abandonada.

Havia nessa casa uma jumenta, levada de manhã cedo para os 
montes, onde os mais crescidos iam cortar mato, com o almoço em 
cesta de vime. Depois, distribuíam o mato nos estábulos, que dava es-
trume para as terras. Os rapazitos, depois das horas da Escola, iam às 
pinhas e à lenha caída pelos montes fora, com merenda nas algibeiras. 
Colhiam amoras nos caminhos e traziam nas mãos ramos de flores, que 
os pequeninos punham nas jarras. Havia capoeiras e galinhas à solta. 
E tomavam uma cabra pela guita, a pastar pelos campos fora. É de 
chamar aqui com ternura a bela história de Marcelino — Pão e vinho 
[1953], acolhido em pobre convento franciscano.

Padre Manuel Mendes

PÃO DE VIDA

SO BE o número de assinantes do nosso «O 
Gaiato». É uma alegria.

Se cada amigo assinante mandar outro amigo 
para assinante será maravilhoso e grande o número 
de nossos amigos assinantes. Vamos? Decide. 

Antigamente, os nossos meninos iam pelas ruas, 
entravam nos comércios, repartições e bancos. 
Regressavam felizes com o cascalho a falar nas 
sacolas…

Hoje dizem-nos que não é bom os meninos anda-
rem pelas ruas. Não será.

Eu próprio fui vendedor, melhor dito, seu moto-
rista quando estive dois anos com P.e Horácio, em 
Miranda do Corvo. 

No dia da venda, saíamos de Miranda às cinco 
horas da manhã com o grupo. Ficavam dois em 

SINAIS
Figueiró dos Vinhos; dois na Sertã; dois em 
Proença; dois em Castelo Branco e dois no Fun-
dão. Na Covilhã, mais dois e o termo. Regressáva-
mos às 15:00h, com a venda feita, e o P.e Horácio 
recebia, às 21:50, os vendedores e a venda. 

Fazíamos outra saída, com dois meninos, para 
Tomar.

A venda de «O Gaiato» era uma ajuda valiosa 
para as despesas da nossa Casa. 

Os nossos gaiatos vendedores recordam com 
saudade as vendas de «O Gaiato», também pela 
alegria de saberem que o resultado da venda dava 
para o pão da quinzena. 

E vamos em frente.
Agora são os nossos assinantes que nos ajudam a 

segurar o nosso pãozinho de cada mês. Pedimos a 
Jesus, para todos os nossos leitores amigos, muita 
saúde, paz e pãozinho.

Padre Telmo

tas as pressões no sentido do individualismo, são 
acções no sentido de construir comunidade.

Nas Conferências Vicentinas trabalha-se, ou 
deve-se trabalhar em equipa. As Conferências 
Vicentinas estão inseridas, ou devem estar inseri-
das em comunidades paroquiais e apelam a essas 
comunidades para cuidarem dos seus membros 
mais vulneráveis. Por sua vez, as Conferências de 
cada zona também procuram manter, ou devem 
manter laços de colaboração entre elas, reunindo 
regularmente para partilharem experiências e se 
ajudarem mutuamente no que puderem, alimen-
tando, também, estes laços comunitários com 
eventos de celebração conjuntos como é o caso da 
Vigília da Imaculada, todos os anos, no dia 7 de 
Dezembro, à noite. Um obrigado aqui ao Sr. Padre 
Júlio e à Casa do Gaiato por terem sido os anfitriões 

da edição deste ano da Vigília da Imaculada do 
nosso Conselho de Zona de Penafiel que reúne as 
Conferências Vicentinas do concelho de Penafiel.

Construir comunidade é preciso, mas é muito 
difícil. Dentro e fora das Conferências as pressões 
para o individualismo são muito fortes. Se não 
estivermos vigilantes, quando damos por ela, já 
nos estamos a comportar de forma individualista, 
ou a alinhar com outros em comportamentos deste 
género.

Que o Natal que aí vem seja uma celebração con-
tra o individualismo e de construção de comuni-
dade, começando pela mais básica e, por isso, mais 
fundamental que é a família!

Para todos os nossos leitores e para as vossas 
famílias, os nossos votos de um Santo Natal!

Américo Mendes
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NOVO LIVRO

Um livro resultante da recolha de textos, que se procurou serem 
os mais significativos, saídos da pena de um Padre da Rua, é em 
parte uma obra biográfica mas, acima de tudo, é o fluido do seu co-
ração vertido no papel como partilha de vida e apelo à comunhão.

Já Pai Américo traduzira os seus escritos como um verter de san-
gue derramado, pois dizia que «se picares as suas letras com um 
bico de alfinete, hás-de ver que deitam sangue, tão vivos são os ca-
sos que elas narram».

Se nas suas palavras faladas Padre Manuel António transmitia 
a vida que lhe corria na alma, nas palavras escritas era, acima de 
tudo, um apelo premente aos seus leitores para que se doessem do 
infortúnio dos Pobres com quem se cruzava, e lho aliviassem.

Desde a sua paixão pelos Pobres do Barredo, repisando as pe-
gadas ali indelevelmente gravadas por Pai Américo, até aos seus 
últimos passos já titubeantes no Calvário, amparado por algum 
doente ainda capaz de lhe dar a mão, passando por Benguela 
— centro da sua vida —, foi o seu percurso de vida como ministro da 
Igreja, servindo os ignorados pelos homens e provando assim quão 
presentes são ao coração de Deus.

Era homem de uma só ideia. Quatro verdades ou realidades a 
compunham e estavam no início do seu dia e com elas o terminava: 
o Nome de Jesus, Pai Américo, a Obra da Rua e a Casa do Gaiato de 
Benguela. A ordem não seria outra, eram as quatro realidades em 
que alicerçava a vida. — do Prefácio do Padre Júlio.

Enviá-lo-emos a quem no-lo pedir pelo telefone: 255 
752 285, e-mail: geral@obradarua.pt ou directamente no 
site: www.obradarua.pt

PATRIMÓNIO DOS POBRES

ESTE tempo natalício con- 
 vida-nos a falar dos pobres, 

mais ainda das suas crianças.
A mãe desta menina a que me 

vou referir é uma mulher que 
ficou sem mãe aos dois anos e 
criada por uma tia. Entretanto, 
fez o 12º ano, mas viveu sempre 
com uma ânsia forte de se libertar 
do poder paternal exercido pela 
sua familiar. 

Encontrou um rapaz estran-
geiro, que no seu sonho de inde-
pendência, lhe abriu o caminho. 
Tiveram um filho e, dois anos 
depois, ela tornou a engravidar. 
O progenitor deixou-a e fugiu 
para França, no desejo de se li-
bertar do fardo dos dois filhos e 
da mulher.

Desamparada, alugou um 
quarto por 190€ que o Património 
pagou várias vezes; fez queixa às 
autoridades que, desta vez, foram 
eficazes e apanharam-no naquela 
nação, sem qualquer documento 
que o autorizasse a viver no país 
que não era o seu. 

A família dele revoltou-se con-
tra a pobre rapariga e ele, ao ser 

obrigado a registar a filha, nem 
sequer a quis ver.

Passado algum tempo, desco-
briu onde morava a mãe dos seus 
filhos, foi lá a casa, deu-lhe uma 
tareia, que ela ficou com o corpo 
cheio de nódoas negras, fazendo 
o mesmo à senhoria do quarto, 
que veio em seu socorro.

Entretanto, a senhoria precisou 
do quarto porque a sua filha ia 
casar e a pobre mãe teve de ar-
ranjar uma mini casa, que só tem 
um quarto, uma casita de banho e 
uma cozinhita para onde foi viver 
com os seus filhinhos. 

A antiga senhoria é uma boa 
mulher, amiga dela, sofre com ela 
e ajuda-a cuidando dos filhos, que 
agora estão doentes, e não podem 
frequentar o infantário. Ela per-
deu quinze dias de trabalho por 
causa da doença dos filhos. 

Cuidadosa como é e muito jei-
tozinha, ganhou, após o primeiro 
mês, o lugar de efectiva no res-
taurante onde serve. 

Telefonou-me a pedir que lhe 
pagasse a renda do casinhoto onde 
se acolhera com os filhos: 400€.        

Como mudou de casa e eu não 
conhecia o sítio, combinámos 
encontrar junto de um supermer-
cado, no alto da Bela Vista. 

Os telemóveis dão-nos alguma 
facilidade e eu fui com a D. Con-
ceição ao encontro da abando-
nada e da sua filha. 

Era noite! Uma escuridão es-
pessa fazia ressaltar as luzes da 
cidade à beira-rio e uma chuva 
miudinha enregelava o ar. 

Parámos. Pus os pisca-piscas 
a acender e a apagar e, no meio 
do negrume, por um carreiro da 
relva, aparece a mãe com a sua 
menina ao colo a choramingar. 

Mandei-a entrar para o carro e 
perguntei-lhe, com naturalidade, 
o que teria a menina para vir tão 
chorosa. 

— É fome, ela está com fome.
— Não tens mama? 
— Tenho sim.
— Então dá-lhe a mama, não 

te acanhes. 
A menina de cinco meses é 

muito linda. É um encanto de 
criança. 

Enquanto a mãe, com ternura e 
muito carinho, amamentava a sua 
filha, eu contemplava as luzes da 
barra do Sado, cortada ao meio 

Da memória do senhor Padre Manuel António
BENGUELA – VINDE VER!

REUNIDOS em família à 
 volta do altar celebrámos 

a Eucaristia memorial da paixão, 
morte e ressurreição de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Nesta fonte 
de vida e salvação o nosso que-
rido e saudoso padre Manuel 
António mergulhava fundo na 
mais íntima relação com Deus. 
A sua experiência com o Divino 
Mestre era tão grande e tão real 
que muitas vezes através dela 
nos mostrava o sentido pleno 
da vida cristã em busca da san-
tidade. Foi um orador nato do 
amor e da misericórdia de Deus. 
O dialogo começa assim: onde 

é que tu estavas há cinquenta 
anos? Só respondia correcta-
mente quem já tinha ouvido 
as respostas anteriormente. O 
padre Manuel depois respondia: 
tu estavas no coração do Pai do 
Céu. Era a primeira fase da vida. 
Falava aos rapazes e a todas as 
pessoas com quem se cruzava 
nos caminhos da sua vida do pro-
jecto de amor que Deus tem para 
todos e cada um dos homens e 
mulheres. Falava do coração de 
Deus como ponto de partida da 
existência. Falava da disponi-
bilidade e generosidade de um 
homem e de uma mulher para 

tes e alguns gaiatos antigos. 
O padre Manuel viveu para a 
Igreja amando os pobres e co-
municando a todos o quanto são 
amados por Deus. No meio das 
grandes aflições do dia-a-dia da 
vida da nossa Casa com as suas 
inúmeras necessidades, invo-
cava a Jesus. «Jesus». Jesus era 
o seu tudo. Nos últimos anos, 
já limitado pelo seu estado de 
saúde, reuniu todas suas forças 
para dedicar todo o seu tempo à 
oração intensa — qual diálogo 
fecundo com Deus! Um homem 
de coração aberto às necessi-
dades dos mais desprezados da 
sociedade. Um homem de acção 
para transformação de vidas 
quase perdidas.   

Nestes dias, está no meio de 
nós o nosso Padre Alfredo, que 
veio conhecer a nossa Casa e 
esteve presente na Celebração. 
No Domingo anterior ao dia 6, 
presidiu à eucaristia dominical 
e falou da experiência que teve 
junto do Padre Manuel durante 
vários meses no Calvário. 

Aqui em Benguela as pessoas 
têm a memória muito viva e 
falam dos feitos de amor que o 
senhor padre Manuel deixou. A 
Casa do Gaiato, o acompanha-
mento às Monjas Dominicanas 
de Clausura, no Mosteiro Mãe 
de Deus, aos seminaristas e às 
comunidades religiosas de toda 
Diocese. Durante nove anos se-
guidos tive a graça de conhecer 
também e compartilhar a missão 
de sacerdote da Obra da Rua na 
Casa do Gaiato de Benguela. E 
meu testemunho é este. Padre 
Manuel António passou a sua 
vida fazendo o bem imitando 
Cristo na sua passagem pelo 
mundo. Um bom samaritano nas 
terras de Benguela, levantando 
os que tinham sido violentados 
pela miséria e o abandono. Um 
discípulo de Cristo no meio de 
nós.

Padre Quim

materializar o projecto de Deus, 
a quem haveríamos de chamar 
pai e mãe — era a segunda fase 
da vida. Depois do nascimento 
Deus concede ainda o dom da 
vocação a cada uma das pessoas, 
cada um conforme a vontade de 
Deus também recebe uma mis-
são na vida. A escolha feita leva 
à felicidade porque é o caminho 
para o regresso ao coração do 
Pai onde inicialmente estávamos 
—  esta era a terceira parte.

Hoje, 6 de Dezembro de 
2021, celebramos com gratidão 
a Deus Pai pelo dom da vida- 
vocação-missão que concedeu 

ao nosso querido Padre Manuel 
António, cuja vida foi uma en-
trega total aos pobres e abando-
nados. Faz um ano nesta data 
desde o dia do seu nascimento 
para o Céu. A celebração acon-
teceu no nosso salão de festas 
para cumprir com as medidas 
de biossegurança a propagação 
do vírus da covid-19. Presidiu 
à eucaristia o Senhor Dom An-
tónio Francisco Jaca Bispo da 
diocese de Benguela, na com-
panhia de vários sacerdotes, um 
número bastante considerável 
de religiosas e religiosos e os 
nossos 130 rapazes residen-

por um grande navio cargueiro 
iluminado em direcção ao porto 
para atracar. O espelho das luzes 
da margem-rio dava às águas, 
no meio da neblina, uma beleza 
quase transcendente que me ele-
vava ao Criador e me distraía do 
momento em que me enredava. 

— Então fulana, a menina já 
mamou? 

— Já, e já dorme.
Ali mesmo no carro lhe passei 

o cheque, o pus nas suas mãos 
com estas palavras: — Se eu fosse 
pároco e estivéssemos livres do 

covid, quem iria fazer de menino 
Jesus na minha igreja seria a tua 
filha. Ela é uma imagem viva e 
encarnada actualmente do Deus 
menino no Presépio. Todos os 
cristãos a iriam beijar e senti-
riam como nós a doçura divina já 
a sofrer o desprezo dos homens. 

Nota: Esta história real entre-
laça a reflexão que prometi fazer 
com o escrito do Papa Francisco 
para o Dia Mundial dos Pobres.

Padre Acílio

Trago comigo, na algibeira, um saquito de cabedal muito reles, muito 
sujo e muito coçado. Logo de manhã cedo, enquanto Coimbra pre-
guiça, começa ele a distribuir pelo limpador das ruas, pelo garoto do 
lixo, pela velhinha dos papéis.  Espera, nas horas do dia, os que che-
gam mais tarde à lida e vai-se despejando, aos nadinhas, no ardina do 
jornal, no moço de fretes, na mulher da sardinha que leva o pequenino 
ao colo, na que vem do rio com outro pela mão, no trabalhador de 
armazém, de família numerosa. Entra, a seguir, na toca do Pobre, sobe 
ao andar do Doente, pesa carne nos talhos, paga sopa nas pensões, 
pão nas padarias, merca tremoços na Ponte e faz trinta por uma linha 
no giro das oito horas. Pois muito bem. Quando, à noitinha, regressa a 
casa, o saquito muito reles, muito sujo e muito coçado (coisa assom-
brosa e verdadeira!) vem precisamente como saiu…

PAI AMÉRICO, Pão dos Pobres, 2.° vol., 5.ª ed., p 22-23.

PENSAMENTO


