
NA próxima semana os padres vão ter uma reunião de dois dias. 
 Vamos contar com a presença de todos os padres e D. Manuel 

Linda, bispo de Porto e seu auxiliar D. Armando. Em diálogo sincero 
e fraterno vamos tentar, com ajuda do Espírito Santo, descobrir o que 
Deus está a sugerir à nossa Obra da Rua. Acreditamos que estes dias 
vão ser a primeira pedra de uma renovação fruto do diálogo fraterno 
dentro de um espírito sinodal como nos diz o Papa Francisco.

As nossas Casas do Gaiato de Portugal praticamente estão em míni-
mos… pelo contrário as de Angola estão cheias. O número de Padres 
da Rua não aumenta e a incorporação de novos resulta muito com-
plexa. A necessidade de aproximarmos e dialogarmos com elementos 
do governo para responder às novas exigências. O Património dos 
Pobres como estender a sua actuação em todo o território Português 
e Angolano. Pensar em novas modalidades de expressão da Obra da
Rua… assim como detectar 
novas realidades de pobreza. A 
participação daqueles que for-
mam parte da Obra e não são 
padres… senhoras, obreiros, se-
minaristas, voluntários, etc. Pe-
dimos a vossa oração para o bom 
sucesso da mesma.

Quando se publicar este artigo 
o padre Alfredo terá regressado 
de Angola depois de três meses. 
Durante sua estadia ficou em 
Malanje e visitou a Casa do 
Gaiato de Benguela. Espera-
mos que lhe tenha ajudado no 
seu discernimento e possamos 
contar com ele definitivamente 
como mais um padre da Rua. O 
Calvário está esperando a sua 
chegada para o padre Fernando 
poder estar dedicado plenamente 
a Setúbal.

Padre Rafael
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MALANJE

Desde Angola
FEZ por estes dias três meses 

 que cheguei à Casa do 
Gaiato de Malanje. Vim para 
apoiar o Padre Rafael nesta 
missão, que ele leva por diante 
há mais de uma dezena de anos. 
Tinha intenção e autorização 
superior para conhecer mais 
profundamente a Obra da Rua 
em África e garantir uma pre-
sença presbiteral e paterna na 
ausência do Pai da Casa, que 
saiu em finais de Outubro para 
tratamentos de saúde no Porto 
e visita à família de sangue em 
Saragoça. Aproveitei a oportu-
nidade para descer a Benguela e 
participar na celebração do pri-
meiro aniversário da morte do 
Padre Manuel António.

Confidencio aqui três tenta-
ções e mais uma. Em que me 
precipito. Inevitavelmente e 
sem Graça. A primeira é a de 
olhar África, e particularmente 
Angola, com olhos europeus. 
Aqui as paisagens naturais e hu-
manas são distintas. Têm outras 
cores, ritmos, formas. O clima 

é generoso, ainda que às vezes 
roce o dilúvio. As pessoas riem 
e choram no mesmo instante. 
Os caminhos são longos até 
onde queremos chegar. Olhar 
bem significa ter tempo, ter paz, 
ter fé. Aqui posso perder a fé 
nas minhas certezas. E como 
seria bom que acontecesse. 

A segunda tentação é a de 
querer mudar tudo. Certamente 
há coisas que não estão bem. 
A atrocidade da fome, a vi-
leza da corrupção, a violência 
sobre mulheres, crianças e sem 
abrigo. Não medimos a fome, 
nem pesamos a corrupção, 
tampouco abolimos a violên-
cia física e psicológica sobre 
indefesos. O Padre Rafael en-
sinou-me, logo de início, que o 
mais importante é acompanhar. 
É preciso não ceder à tentação 
do activismo. Fazer por fazer, 
para que nos reconheçam o 
mérito. Saber ensinar a fazer 
é a pedagogia certa, oportuna. 
Também aqui posso cair na 
tentação de dar por perdido o 

tempo, porque não fiz nada. 
Como será oportuno reconhe-
cer isso mesmo.

A terceira tentação: aca-
bar com a pobreza. A Casa do 
Gaiato de Malanje, como pude 
comprovar em tantos antigos 
e actuais rapazes, prepara as 
pessoas para tomarem decisões 
justas. Alguns não o conseguem 
totalmente, outros sim. Entre-
tanto, muitos vão vivendo e ins-
pirando o ambiente que envolve 
a sociedade, com muitas dúvi-
das e esperanças, com alegrias e 
derrotas. O mais importante será 
não desistir, digo eu. Esta obra 
pede um compromisso profundo 
e absoluto com os mais pobres. 
Alguém dizia que não basta ser-
vir os pobres, é preciso amar a 
pobreza. A tentação de sermos 
auto-suficientes é grande e tam-
bém eu posso cair nela, mesmo 
estando entre aqueles que Jesus 
mais ama. Entre os que valem 
não pelo que produzem mas 
porque também são filhos de 
Deus, ainda que órfãos, alguns 
de pais vivos.

No mês de Dezembro li o tí-
tulo África minha, da Baronesa 

Karen Blixen (Publicações Eu-
ropa América) e das suas aven-
turas na fazenda Ngong, perto 
de Nairóbi, Quénia. Estava no 
profundo século XX, no dealbar 
e desenrolar da segunda guerra 
mundial. Impressiona a identifi-
cação que foi capaz de estabele-
cer com um povo e uma cultura 
tão diversos e simultaneamente 
a decisão de ter de voltar as cos-
tas a tudo o que construiu por-
que a natureza assim ordena. A 
morte dos amigos, a morte das 
culturas, o abate dos animais, a 
vida perene da própria morte. O 
instinto de auto-preservação. 

Mas a maior de todas as tenta-
ções é não nos deixarmos tentar 
por nada nem por ninguém. 

Na obra El cristiano e la an-
gustia (Caparrós), Hans Urs 
Von Balthasar definia o medo 
como o abandono dos auxílios 
da reflexão. Que estes nunca 
faltem. Para que continue vá-
lido o apelo de Jesus aos discí-
pulos após a multiplicação dos 
pães: Sou eu. Não temais. (João 
6, 16-21)

Padre José Alfredo

A Casa de Repouso do Gaiato Pobre
PÃO DE VIDA

EM Julho de 2021, fez 82 
 anos que Padre Américo — 

depois de vários serviços aos po-
bres por mandato do seu Bispo 
D. Manuel, como a Sopa dos Po-
bres [1932], e uma década após 
a sua ordenação presbiteral, em 
Coimbra — tratou por quarenta 
mil escudos uma casa de campo 
em Miranda do Corvo para os 
garotos das ruas, conforme es-

creveu: A compra da casa que 
havia de ser do Gaiato, foi feita 
sem dinheiro. […] Isto foi no 
mês de Julho, de trinta e nove. 
Por aquele tempo, tinha eu em 
Vila Nova do Ceira os garotos 
das colónias, a quatro alquei-
res de boroa nas vinte e qua-
tro horas, fora o mais que eles 
consumiam. Tinha a costumada 
visita semanal às famílias po-

bres de Coimbra, que eram mi-
nhas, muito antes da revolução 
do garoto, e nunca, por causa 
dela, deixaram de o ser. Tinha 
despesas, encargos, compro-
missos e muita esperança no 
dia de manhã [Obra da Rua, 
1942, p. 44-45]. No início do 
ano seguinte, chuvoso e frio, 
em tempo de Natal, os primei-
ros filhos tiveram assim abrigo 
seguro — conforto, pão e ca-
rinho. Esta pequenina família 
cristã, entretanto, foi crescendo, 
como anotou: Principiámos com 
três deles, em Janeiro de 1940, 
e no fim daquele ano estávamos 
na casa das dezenas. Já não é 
considerado doentinho o catraio 
que chega; é antes um doente da 
alma, que se cura com trabalho 
e pão [O Gaiato, n. 1, 5 Mar. 
1944, p. 3]. 

Desde os seus primeiros pas-
sos, a vida em abundância da 
Obra da Rua foi sendo narrada 
por Pai Américo e pelos seus 
cronistas, em belíssimas pági-
nas. Sobre esta obra eclesial de 
serviço aos pobres mais novos, 
para além das perspectivas do 
seu fundador e dos seus filhos 
acolhidos, também interessam 
outras aproximações ao seu 
modus vivendi. É o caso de um 
simples Relatório com o título 
supra manuscrito, da autoria de 
J. Machado de Araújo, seguido 
de quatro páginas de texto dac-
tilografadas. Foi encontrado nos 
papéis desta Casa e desconhece-
mos o seu propósito. No final, 
são indicados o local e a data da 
sua redacção: Coimbra, 30 de 
Janeiro de 1947. Para que fique 
devidamente arquivado e conhe-
cido, transcrevemos o seu con-
teúdo, com ligeiras correcções. 
Eis: 

Obra da Rua
Foi com a fundação das Co-

lónias de Campo do Garoto da 
Baixa, em S. Pedro de Alva [no 
concelho de Penacova], em Maio 
de 1935, [e em 1937 na fregue-
sia de Vila Nova do Ceira], que 
nasceu a ideia de criar a Casa 
de Repouso do Gaiato Pobre. 

A oportunidade de compra 
da Quinta de S. Braz, em Julho 
de 1939, permitiu a criação da 
nova modalidade da Obra da 
rua.

A Casa do Gaiato, modalidade 
assistencial inteiramente nova 
entre nós, pode considerar-se

Continua  na  página  3

A família do nosso Calvário
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PAÇO DE SOUSA

NOVO ANO — Neste novo ano esperamos que todo 
o ser humano tenha saúde e trabalho e que de uma vez 
por todas desapareça a pandemia da covid. A nossa 
passagem de ano foi celebrada por um pequeno grupo 
de rapazes, já que a maioria foi passar o ano novo com 
algum dos seus familiares. Tivemos connosco também 
alguns antigos gaiatos.

GALINHEIRO — Tem aumentado o número de ga-
linhas, a que se juntam os coelhos, que o «Guga» tem 
de cuidar todos os dias. Para além destes que estão nos 
anexos temos também outros no nosso pomar. Sempre 
que o «Guga» chega com as dornas da ração para os ani-
mais, é uma festa divertida vê-los todos atrás do «Guga» 
a meter o bico nas dornas.

NOVO LIVRO — Os nossos tipógrafos já concluí-
ram o livro do nosso Padre Manuel António, que foi o 
fundador da nossa Casa do Gaiato de Benguela, em An-
gola. Este livro retrata as suas crónicas de vida na Casa 
de Benguela mas também em Paço de Sousa. O livro 
está disponível para quem o quiser adquirir, através do 
nosso site — www.obradarua.pt — ou pedindo para a 
nossa Editorial na Casa do Gaiato de Paço de Sousa (te-
lefone 255752285).

AMA — Juntamente com esta edição d’O GAIATO, 
enviamos o novo Boletim AMA para a Causa de Bea-
tificação do nosso querido Pai Américo, que inclui 
testemunhos de graças obtidas por intercessão do Pai 
Américo, assim como textos da sua autoria e sobre ele. 
Agradecemos que nos comuniquem testemunhos pes-
soais para este efeito.

Fausto Casimiro

BEIRE — Flash’s

1. — (…) É “ISTO” que não se pode perder… Gostava de saber 
apresentar-vos o nosso Carlitos. Que, no dizer dele, se chama José Carlos 
Carlitos. Ainda que, no registo dele, só apareça Carlos… 1960, de pai in-
cógnito e mãe anormal. E ele atrasado mental… Nessa altura, a lei ainda 
permitia ferretes desta natureza, aferrados à vida de uma pessoa diferente. 
N’isso, já nós crescemos alguma coisa!

Está connosco desde os seis anos. Não sabe nem idade nem de onde 
veio. Palavras como pai, mãe, irmão, nome de alguma terra que…, nada 
nele faz lembrar uma família de que, já alguma vez, se tenha sentido mem-
bro de pertença… Curioso é que, se lhe falam em morrer, aí aparece logo 
uma forte reacção: — Não vou morrer não. P.e Carlos é que manda… 
Eu não vou nada morrer… Parece que ao menos o nosso P.e Carlos terá 
deixado nele algum rasto de doces recordações. Já tem no Céu quem o 
defenda.

Se lhe mexem lá nalguma de suas múltiplas feridas de não existência, 
Carlitos reage. Até com alguma agressividade. E, se tiver por onde, logo 
se escapa e vai a berrar por aí fora… Depois, a pouco e pouco, vai bai-
xando o tom de voz até que se canse ou lhe apareça algum lixo no chão e 
lhe corte aquele comportamento rígido, de que tem dificuldades em sair… 

Passada a onda, tudo volta ao normal — o nosso Carlinhos é um doce. 
Sorri e fica à nossa beira, em silêncio, parado, como que a tomar a sua dose 
de proximidade — uma necessidade que nos é comum. Preciso é saber 
aproximar-se dele com um jeito que ele sinta como RE+speito, aceitação 
e reconhecimento pela sua d+IGNI+dade1. Lembro D.Margarida — sr. 
Padre, temos de ter paciência. São estes os filhos que Deus nos mandou… 
Uma dor, um encanto e um ‘mistério’ — porque sinal de contradição… 
Para que neles se manifeste a glória de Deus (Jo 9,3).

A barba
do Carlitos…

CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA

“NÃO SEI SE ME ENGANARAM, OU NÃO. 
O QUE EU NÃO QUERO É ENGANAR NIN-
GUÉM.” — Há umas semanas atrás uma senhora cá 
da terra que assegura a sua subsistência fazendo o que 
por aqui se chama “andar aos dias”, viu-se numa afli-
ção financeira e foi pedir 100 euros emprestados a um 
conhecido nosso. O marido dessa senhora anda algures 
pelo Porto a fazer não se sabe bem o quê, mas já há 
muito que abandonou mulher e filhos. Os filhos, que 
agora são adultos, deram muitas dores de cabeça a essa 
senhora e continuam a dar. Parece que a aflição finan-
ceira foi para acudir a um deles. Mãe é sempre mãe.

As dificuldades por que essa senhora tem passado já 
a podiam ter feito vir bater à porta da nossa Conferên-
cia Vicentina, mas não me lembro disso alguma vez ter 
acontecido. O que sei é que ela trabalha muito, todos os 
dias, por valores que são baixos, mas que lhe têm ido 
permitindo sobreviver. Só que nesse dia em que preci-
sou desesperadamente dos 100 euros não os tinha.

Comprometeu-se a devolver o dinheiro num deter-
minado dia e nesse dia não falhou. Lá apareceu com 
os 100 euros, mas a pessoa que lhe emprestou o di-
nheiro não o quis de volta. Disse-lhe para ficar com 
ele. Ela agradeceu e chorou. Disse que foi porque 
precisou muito do dinheiro e não o tinha que o pediu 
emprestado. 

Embora este seja um caso que se passou com uma 
pessoa que não é acompanhada pela nossa Conferên-
cia Vicentina, mas que é cá da terra, quis dar conta 
dele aqui porque é um bom exemplo de alguém que, 
caindo numa situação de carência económica, pede 
ajuda quando não tem outra alternativa, mas não se 
aproveita oportunisticamente dessa ajuda. É séria e usa 
as capacidades que tem, mesmo que sejam limitadas, 
para levar a sua vida para a frente.

Nas pessoas que acompanhamos temos casos assim, 
mas também temos casos que não são assim. Quando 
sabemos e quando podemos, contrariamos o oportu-
nismo, mas nem sempre sabemos tudo e, mesmo com 
algum oportunismo que possa haver, a real necessidade 
de alguma ajuda por vezes é maior do que isso tudo.

Aqui vale a máxima do Pai Américo que disse mais 
ou menos o seguinte quando alguém o informou de 
que tinha ajudado uma pessoa que realmente não pre-
cisava de ajuda: “Não sei se me enganaram, ou não. O 
que eu não quero é enganar ninguém.”

Votos de um Bom Ano para todos os nossos leitores 
e respectivas famílias.

Américo Mendes

Hoje, ao passar no corredor, entre os quartos, quase às escuras, estava 
o Carlitos meio vergado (ele é altito) e o Nána (muito pequenino) a fazer-
-lhe a barba. Máquina de barbear numa das mãos e a outra, com a ternura 
que lhe é peculiar, ia puxando a cara e a cabeça do Carlitos para a posição 
que lhe dá mais jeito à operação. Carlitos, qual doce cordeiro, deixa-se 
conduzir. Um quadro digno de registo.

P.e Rafael e eu paramos a ver o quadro… Impelido não sei por que 
força, aponto a cena e disparo: — É “ISTO” que não podemos deixar 
perder, P.e Rafael… Porque, na vulgaridade das obras semelhantes, não 
aparece nada d’ISTO. Mais que acção social ISTO é acção teologal…

2. Roupa suja, xuxus, abóboras & C.a… Com flash’s assim, de 
verdadeira RE+velação do divino entre nós, eu fico mexido até às en-
tranhas. Não há ”profeta” que possa ficar calado frente à barbaridade de 
uma lei que permite e tenta justificar o que aqui 
se passou em novembro e dezembro de 2018. 
A d’IGNI+dade de um SER Humanizando, 

MIRANDA DO CORVO

NATAL E ANO NOVO 2022 — Na noite de Natal, 
participámos numa linda Missa, com cânticos ao Me-
nino Jesus! Como é nossa tradição, foi saudado por 
todos o menino mais pequenino — este ano, o Banora. 
Depois, no nosso refeitório, bem decorado — com 
vários presépios, enfeites e toalhas natalícias, mesas 
muito bem-postas e sacos de prendas — comemos em 
comunidade a nossa boa consoada — a linda e sabo-
rosa ceia de Natal — com batatas, couves e bacalhau 
(oferta dos nossos amigos), mais doçaria, em especial 
o preferido arroz doce. Antes de nos recolhermos, 
recebemos as nossas boas prendas! No dia de Natal, 
sábado de manhã, também participámos na Missa, ce-
lebrando o nascimento do Menino Jesus, que nos veio 
salvar a todos! No último dia de 2021, sexta-feira, ao 
cair da tarde, fomos à Missa, no nosso salão, agrade-
cendo os benefícios que Deus nos concedeu e pedindo 
pelas nossas intenções. A seguir, também tivemos uma 
boa ceia. No primeiro dia de 2022, participámos na 
Missa, pedindo para todos um ano de saúde, paz e 
bem!

PARTILHAS –—Na quadra natalícia, houve vários 
amigos e amigas que nos vieram trazer as suas ofertas 
de bens essenciais, em especial géneros alimentares. 
Também houve pessoas amigas que nos deram as suas 
ajudas para pagarmos as contas, considerando que não 
temos subsídios. A todos, o nosso bem-hajam! Logo 
que possível, pelo correio, vão seguindo os competen-
tes recibos, ao abrigo da lei do mecenato. Retribuímos 
os votos natalícios que nos chegaram e rezamos pelas 
intenções recomendadas. 

Na nossa campanha de novos leitores, foi inscrita 
mais uma nova assinante: Maria Isabel – Frankfurt 
(Alemanha). Para o envio de partilhas, inscrição de 
novos assinantes d’O Gaiato e outros assuntos, os 
nossos contactos são: 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. IBAN - PT50 0035 0468 
00005577330 18; NIF – 500 788 898. 

SAÚDE — Como continuam a aumentar os casos de 
covid-19, também estamos muito preocupados, pois o 
regresso às aulas está previsto para 10 de Janeiro. Na 
nossa Casa, foram testados outra vez alguns Rapazes; 
e, neste momento, a situação está controlada. Por pre-
caução, nesta quadra natalícia, os Rapazes não foram 
visitar os seus familiares. Deste modo, continuamos 
confinados e a usar máscara. As saídas e as entradas 
limitam-se ao que é obrigatório. Na primeira semana 
de Janeiro, os Rapazes da nossa comunidade tomaram 
a vacina da gripe, no Centro de Saúde local.  

ARRANJOS — Foi terminada a pintura (em verde 
escuro) do portão do silo, onde se tem guardado palha. 
Numa Casa como a nossa, vai havendo sempre coisas 
para arranjar. Foram substituídas lâmpadas exteriores 
e consertadas algumas torneiras em quartos de banho. 
Como os mais crescidos tiveram de ir temporariamente 
para os quartos do edifício a nascente (lar), tem-se an-
dado a consertar os roupeiros do rés-do-chão do edifí-
cio antigo. Tiveram de ser substituídos os aparelhos de 
televisão das salas da casa-mãe e dos grandes.

AGROPECUÁRIA — Na horta da nossa Casa, en-
contram-se algumas variedades de couves: galega (ou 
serrana), tronchuda e lombarda. O cebolo plantado 
está bom. Na nossa estufa, continuaram-se a apanhar 
alfaces; e plantaram-se mais. No nosso pomar de tan-
gerineiras e laranjeiras, em socalcos, temos colhido 
boa fruta, importante para a nossa saúde, nesta época. 
Foram podadas as videiras da latada central. As nossas 
galinhas gostam de andar no pomar de cima, a debicar; 
e no dia 1 e 2 de Janeiro puseram três dúzias e meia. 
Nasceu um cordeirito, mas não vingou. No primeiro 
dia de 2022, uma ovelha saltou a cerca e foi pastar 
boa erva nos socalcos de citrinos e oliveiras novas, a 
poente; mas, deu trabalho a fazê-la regressar ao redil. 
Foram limpos os currais dos ovinos e pôs-se palha. 
Temos alguns gatos na zona do gado, pois caçam 
ratos. Na extrema nascente das nossas terras de baixa, 
onde passava o comboio, na empreitada do metrobus 
estão a construir outra pequena ponte no ribeirito.

Rapazes de Miranda
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DOUTRINA

Um dos vendedores do jornal, no regresso da praça, en-
tregou um bilhete do sócio-gerente da Drogaria Costa, a dizer 
assim: «O seu Carlos Inácio resistiu hoje à tentação da gula. 
Teimei com ele para comer um pastel e o Homem resistiu e 
venceu. Junto remeto 20$00 para que o autorize a comprar 
com eles o que entender».

O rapaz foi chamado à barra para ouvir ler este cartão de 
boas novas diante da Comunidade e deu-se-lhe a nota com or-
dem de comprar o que quiser, na primeira ida à cidade. Vamos 
a ver os gostos que ele tem.

No Gerês, após a minha palestra, uma senhora de Braga 
aonde os vendedores costumam ir comer, contou-me entre 
outras, esta feliz novidade: «Eles pedem para lavar as mãos 
e rezam antes e depois de comer». Estes dois anúncios teriam 
sido muito mais eloquentes naquela noite, feitos por pessoa 
estranha, do que toda a minha «importante conferência».

E agora, também eu quero fazer uma revelação muito sim-
ples: as paredes das nossas casas não estão riscadas.

Estas três comunicações da vida familiar dos nossos, são 
documento de reais valores humanos que andavam perdidos 
ou mal orientados. São tudo coisas muito pequeninas, sim, 
mas índice seguro das suas grandes possibilidades. Isto de 
perguntar aonde é que se lavam as mãos antes de comer, por 
quem não tinha sítio aonde se lavar. O levantar o pensamento 
a Deus antes e depois da refeição, por quem tinha antes a ca-
tequese das ruas. E fazê-lo fora e longe de casa, sem sequer 
dar fé de que está sendo notado — isto é um programa de 
vida. E que dizer do não riscar paredes!? Tantas, tão novinhas, 
tentadoras! E eles com lápis e tinta e carvão à mão! Parecem 
mocinhos importados da Holanda porquanto o riscar muros é 
um costume nacional.

Vamos gabar esta fauna de tudo e por tudo? Não senhor. 
Nenhum deles é aquela pessoa que se apresenta. Cada um é 
a herança da rua. Mas como neles tudo é de aproveitar, muita 
coisa boa se aproveita. Eu sou testemunha de ver, de ouvir e 
de sentir. O brilhante foi um carvão negro!

Talvez se aproveitem menos valores entre a mocidade dos 
enriquecidos que, além de empobrecerem o mundo, derran-
cam os filhos e o mundo. Acreditam-se com o dinheiro, mas a 
verdade é que o dinheiro nunca foi boa credencial.

PAI AMÉRICO, Notas da Quinzena, pp 100-101.

O brilhante foi um carvão negro!

mesmo que com alguma deficiência, não pode ser vio-
lada. É crime de lesa-majestade… A majestade de um 
filho de Deus! 

Tocado, sinto-me ainda mais da Causa do Calvário 
— libertar da ignominiosa opressão os indefesos opri-
midos pelo abandono dos irmãos. Repasso cenas que 
vale a pena — nelas se vê a presença ignorada de 
Deus. Mas a  vulgaridade não consegue ver. Há que 
dar as mãos. Em sinodalidade. Porque as obras de 
Deus não são de quem as governa. Sim, de quem as 
ama. Penso no teólogo A. T. Queiruga — Repensar 
la revelación; la revelación divina en la realización 
humana. 

Daqui mesmo de onde escrevo, vejo a Tinita a ar-
rastar o cesto da roupa suja — da casa das senho-
ras para a lavandaria. Irradia felicidade. Ai se lhe 
tiram esse serviço — do pouco que ainda é capaz de 
fazer!  — (…) mas eu quero levar… Vejo o Zé (o Sem 
Nome…) juntar e apanhar as folhas que entapetam (e 
enlameiam…) o nosso chão. Outro português feliz. Se 
duvidam, venham ver e ouvir as risadas dele. Vejo a 
Julieta — o meu braço direito no aproveitamento de 
abóboras, xuxus e quejandos que ameaçam perder-se. 
Obra de doentes… para… pelos… E dou graças por 
ainda ver… Há quem, de tanto fechar os olhos, já não 
consiga ver… 

3. “Mais amor e menos polícia”… Paro em Vigo, 
na Estación de Autobus. Aproveito para ir ao wc. Entre 
a pouco edificante literatura própria desses lugares, 
vejo um colorido + amor e – policia. Lembro que tam-
bém já padeci desse gosto duvidoso — escrever recei-
tas moralizantes, para descarga da minha consciência 
pesada por não praticar aquilo que acho que é preciso 
pregar… Coisas do género que entram portas aden-
tro, via WatsApp — Por um mundo com menos dedos 
apontados e mais mãos estendidas. 

Sim. Tudo verdade. Mas só, de mãos bem unidas 
— vamos testemunhar com palavras, actos e omissões. 
Para que, se não acreditarem nas palavras, possa esbar-
rar com as obras…

1 — Deixem-me insistir: A nossa “dignidade” é algo inscrito 
no nosso SER de gente. Não depende de nós nem dos outros. 
Foi-nos dada como prenda do nosso nascimento. Deu-no-la 
o Senhor da Vida. ESSE que nos tira do nada, nos molda do 
barro — para nos tornarmos pérola preciosa, palavra irrepe-
tível, única em toda a Criação. Podem privar-nos do direito 
a sermos RE+speitados, mesmo quando deficientes. Mas não 
podem roubar-no-la. Mesmo no exílio para onde nos levem a 
nossa dignidade e o nosso direito a ela vão connosco.

Um admirador

PATRIMÓNIO DOS POBRES

SEM tomar qualquer posição  
 partidária não entro na 

política que a minha missão é 
apenas a defesa dos pobres, a 
verdade e a justiça. Lembrei-
-me neste Património pôr al-
gumas reflexões de gente que 
sabe o que diz pela sabedoria e 
experiência.

A democracia não é um sis-
tema onde se elegem os me-
lhores, mas onde se evitam os 
ruins.

Esta afirmação ressalta como 
uma bola de futebol para todos 
os lados conforme os toques dos 
que jogam. Se houver muitos 
jogadores de um lado e os ad-
versários ficarem a ver o espec-
táculo naturalmente, estes saem 
derrotados.

Dizem que é um dever cívico 
votar. Eu diria que é também 
uma obrigação moral e quase 
um pecado ficar em casa a dizer 
mal dos políticos, a chamar os 
nomes que alguns merecem, 
sem se aperceberem de que são 
eles os instalados que com a sua 
abstenção lhes dão a vitória.

Estamos em plena campanha 
eleitoral. Verás que todos os 
chefes de partidos e os seus apa-
niguados virão falar dos pobres, 
da extrema pobreza, dos des-
prezados e marginais e, depois 
de se sentarem no poder, fazem 
como os outros ou então como 
os anteriores.

A primeira decisão que toma-
ram na Assembleia da Repú-
blica foi aumentar os seus pró-

prios vencimentos, construíram 
um governão gastando noventa 
milhões a preparar os gabinetes 
e os ambientes para os novos 
membros.

Diz o povo com a sua sabedo-
ria de séculos: presunção e água 
benta cada qual toma a que 
quer. Se amamos os pobres não 
fiquemos em casa. Vamos dar 
o nosso pequeno impulso aos 
mais sérios e bem-intenciona-
dos, rejeitando assim os gulosos 
que desejam subir na política 
apenas para se promoverem ou 
crescerem na sociedade ou re-
chearem os seus bolsos.

O nosso Papa Francisco traça 
bem as linhas para uma política 
séria na sua encíclica Fratelli 
Tutti.

Actualmente muitos possuem 
uma má noção da política e não 
se pode ignorar que frequente-
mente por trás deste facto estão 
os erros, a corrupção e a inefi-
ciência de alguns políticos (…) 
mas o mundo não pode funcio-
nar sem política (…) a grandeza 
da política mostra-se quando, 
em momentos difíceis se tra-
balha com base em grandes 
princípios e pensamos no bem 
comum a longo prazo. O poder 
político tem muita dificuldade 
em assumir este dever num pro-
jecto de Nação (…) não para 
fins eleitorais, mas o que exige 
uma autêntica justiça, pois os 
bens deste mundo são apenas 
o empréstimo que cada gera-
ção deve transmitir à geração 
seguinte.

Reconhecer em cada pobre um 
irmão com direitos e dignidade 
não é uma utopia mas exige ca-
pacidade de decisão para pôr a 
justiça a trabalhar e ser seguro 
com os preguiçosos, os embria-
gados de todos os tóxicos, os 
encostados e os exploradores, 
uma casta de gente que se não 
for obrigada a viver dos subsí-
dios da esmola, do roubo ou da 
vigarice educa os seus filhos na 
mesma vida e nunca sairemos 
da cepa torta.

Para um projecto que erradi-
que a pobreza é urgente exigir 
hábitos de trabalho, de disci-
plina, de economia e dar sub-
sídios a quem precisa mesmo e 
merece.

Continuação  da  página  1

revolucionária nos processos educativos: «Os usos e costumes da Casa, 
[que também é uma escola], são ensinados aos que chegam, pelos que 
estão» [Obra da Rua, Coimbra, 1942, p. 51].

Os dirigentes, além das suas funções de poderes moderadores, cui-
dam que nada falte dentro daquele pequeno mundo.

Tudo está ordenado segundo uma hierarquia social e de traba-
lho estabelecida pelos próprios rapazes e que a ela se subordinam 
voluntariamente.

O sistema hierárquico estabelecido depende em cada ano dos esco-
lhidos por eleição da comunidade no primeiro mês do ano. Esta orgânica 
interna parece dar os melhores resultados em atingir os objectivos a que 
a Obra da Rua deitou ombros:

Valorizar a personalidade dos rapazes, inspirar-lhes confiança em si 
próprios, evitar-lhes os Reformatórios e a Cadeia, fazendo destes rapazes 
homens válidos, é o objectivo da modalidade da Casa do Gaiato.

Nem todos que a ela se acolhem beneficiam, e então alguns, raros, 
abandonam livremente o seu lar adoptivo. Porém, há os que voltam e são 
recebidos como o filho pródigo.

Para os que não tenha sido possível educar na Casa, criou a Obra 
da Rua o Lar do Ex-Pupilo dos Reformatórios em 1941, com sede em 
Coimbra. A páginas 58 do «Folheto» que acompanha este Relatório vêm 
formuladas as bases da sua organização interna [vd. livro Obra da Rua, 
1942, p. 59-78].

Quanto à maneira como decorrem os trabalhos da Casa do Gaiato, 
uma vez constituída a hierarquia, todos têm as suas obrigações a cumprir. 
É-lhes distribuída a tarefa segundo as suas aptidões, nos serviços rurais 
e domésticos. Somente as lavagens da roupa e os serviços rurais incom-
patíveis com as suas forças são feitos por elementos estranhos ao quadro 
da comunidade.

Desde o milho farinado no moinho ao pão que comem, à cozinha, à 
mesa, aos cuidados a ter com as limpezas, à protecção devida aos mais 
pequeninos, etc., a tudo eles provêm e deles depende.

A disciplina imposta pelos eleitos à comunidade é aceite sem grandes 
atritos, que não sejam os motivados pela adaptação aos trabalhos que 
lhes são destinados.

Padre Manuel Mendes

PÃO DE VIDA

É necessário que os técnicos 
sociais saiam dos seus gabine-
tes, visitem as famílias mais 
carentes, dando-lhes o corres-
pondente às suas necessidades 
verdadeiras.

Estive hoje com uma viúva 
doente com um cancro no fí-
gado e três filhas. A mais nova 
com sete aninhos, uma cara de 
cal e a precisar de uns óculos. 
Tem as guias de tratamento em 
casa porque não tem dinheiro 
para se aviar na farmácia. Re-
cebe o subsídio de viuvez de 
cento e oitenta euros e cada filha 
sessenta euros. Paga de renda 
mensal trezentos euros.  Já devia 
dois meses e o senhorio que é 
um homem rico, ameaçava-a 
com a rua. Gente que caminha 

para a extrema pobreza. Não 
conta com o mínimo suficiente, 
enquanto outros com saúde se 
entregam à bebida, ao fumo, à 
prostituição e à desgraça, rece-
bendo o subsídio que só lhe faz 
mal.

Um político tem de ter uma 
visão larga e minuciosa da socie-
dade, sentindo as suas fraquezas 
e necessidades e não andarem a 
regalar-se com jantares e come-
morações à custa do erário pú-
blico como tem acontecido.

Palavras e promessas bonitas 
todos sabem fazer para levar 
a sua água ao moinho, agora 
tomar o país real não é para 
todos, só para os sérios que se 
dêem ao povo.

Padre Acílio



4/ O GAIATO 15 DE JANEIRO DE 2022

NOVO LIVRO

«Se um dia nos visitares e deres com os teus 
olhos num garoto de 12 anos em cima de um 
tractor a lavrar os nossos campos, não te escan-
dalizes e nem vás fazer queixa ao Instituto do 
Trabalho.

Eu não tenho culpa. É a tropa, que todos os 
anos desfalca os nossos quadros e há que os re-
compor. O tractorista-mor vai breve prestar ser-
viço militar e temos que preparar quem o subs-
titua. Resolvemos os problemas com a prata da 
Casa.

Também te peço que não fujas nem tapes os 
olhos, ao veres os nossos Rapazes, mesmo os 
mais pequeninos, de roupa suja e cara do mes-
mo modo, em dias de semana. É o fruto do tra-
balho. São as bananeiras carregadas por eles 
para o tractor. É a banana preparada por eles 
para o embarque. É a terra que suja. A nossa 
vida é assim. Comemos o pão com o suor do 
nosso rosto. Não fujas. Não fiques triste. Canta 
como eles. Curva-te. Respeita.» — Padre Ma-
nuel, pág.  111.

SINAIS

ESPERAMOS ansiosos a vinda dos nossos padres, de Angola e do 
 sul, para nos reunirmos em Paço de Sousa. Pedimos ao Senhor 

para que seja uma reunião em que reine a alegria pela vinda dos que 
estão longe e reine o amor entre todos. Que sintamos a presença e es-
pírito do nosso Pai Américo. Também que nos deixemos guiar pelo seu 
sentido e orientação dos nossos rapazes e doentes.

O nosso Calvário? Na sua linha e espírito: doentes incuráveis e 
pobres.

As nossas Casas? Se não há crianças em abandono em Portugal, há 
nessa condição fora das nossas fronteiras.

Que precisamos de muito amor e total dedicação, nós sabemos.
Que o Senhor está presente em todos os momentos, também é 

certo.
Então? Que Ele nos acompanhe a seguir a linha certa com toda a 

dedicação e amor.
Padre Telmo

Esclarecimento
Como é do conhecimento geral, a nossa Casa do Gaiato de 

Setúbal, com o seu Lar do Gaiato em Setúbal e o Lar de Férias no 
Portinho da Arrábida, tem há mais de um ano um novo responsável 
— o Padre Fernando, que foi proposto pela Obra da Rua e confirma-
do pelo senhor Bispo de Setúbal, D. José Ornelas, deixando assim o 
Padre Acílio, ao fim de mais de 60 anos, essa responsabilidade.

Incumbe, pois, ao Padre Fernando assumir por inteiro a direc-
ção da Casa do Gaiato de Setúbal, na vivência da paternidade es-
piritual nessa comunidade de Rapazes, à maneira de Pai Américo, 
dando a própria vida para que Eles tenham vida, na senda de fazer 
de cada rapaz um homem.

Ao cuidado do Padre Acílio continua entregue o serviço dos 
Pobres, especialmente na região sul do nosso País, através do 
Património dos Pobres.

O Património dos Pobres é uma obra ligada às paróquias, pre-
tendendo motivá-las para cuidarem dos seus Pobres, com o lema 
«Cada freguesia cuide dos seus Pobres», apoiando ou tomando a 
iniciativa na ajuda. Foi em 1952 que Pai Américo, em Fátima, pre-
gou o Pobre desprezado e abandonado, ateando um fogo que fez 
mover montanhas na construção de casas para os Pobres e, mais 
tarde, na ajuda à autoconstrução. A Obra da Rua, dentro do que lhe 
é humanamente possível, mantém a iniciativa e o apoio a este mo-
vimento eclesial, por todo o país, despertando as consciências para 
o exercício da Caridade em favor dos Pobres, em nome da Igreja.

A Direcção da Obra da Rua

Vidas…
DA NOSSA VIDA

AS dificuldades da vida vão, muitas vezes, 
 vencendo, levando as pessoas a descer 

degraus nas suas condições de vida.
Há meia dúzia de anos que, com alguma regu-

laridade, um casal vinha até nós pedindo bens 
alimentares. Viviam em casa alugada, mas pelas 
dificuldades em cumprir na renda, tinham de dei-
xar uma e procurar outra onde viver. Quantas 
vezes isso acontece com os pobres! Podiam-nos 
ter pedido dinheiro para a renda, mas nunca 
pediram.

Depois de duas mudanças, vendo-se sem pos-
sibilidade de cumprir novamente, optaram por ir 
viver para uma construção familiar, como último 
recurso para fugir à rua.

Um dia, de passagem, vi-os à porta da casa 
de alguém seus conhecidos, e como não falei 
com eles, fiquei convencido de que era ali que 
moravam.

Mais tarde, voltaram, vieram dizer que neces-
sitavam de fazer uma cobertura na casa onde 
viviam. Quando foi oportuno, passei na casa 
onde os vira anteriormente, e verifiquei que a 
casa tinha levado um telhado novo. Ainda bem, 
pensei, que já resolveram o problema.

Mais uns meses se passaram e voltaram com 
o mesmo pedido. Disse-lhes do que tinha visto, 
que o telhado era novo, mas contrapuseram que 
estava tudo na mesma. Então, informei-me do 
lugar onde viviam, e lá fui descobrir a constru-
ção onde de facto vivem.

Para lá viverem pessoas, as condições são 
deploráveis. 

Voltei passados dois ou três dias, com um 
empreiteiro, e vamos começar por aplicar uma 
cobertura metálica sandwich. A construção não 
suporta os esforços de um telhado tradicional. 
Outras melhorias se seguirão, sem demora, 
assim espero, até porque um filho que lhes irá 
nascer isso exige.

A energia eléctrica é cedida pela vizinha, sem-
pre preocupada com este casal. A água deve 
vir de um poço, não perguntei, mas a da chuva 
ameaça um pouco por todo o lado. A lenha é a 
fonte para algum aquecimento e para cozinhar, 
numa lareira praticamente sem chaminé — o 
fumo não nos deixou aproximar dela.

O ideal seria uma casa construída de raiz, mas 
esta seria uma resposta demasiado demorada. 
Vamos optar por ir melhorando… Chegaremos 
a ter uma casa, que será deles. Interessados em 
ajudar não irão faltar. Temos de ver «a Obra 
feita antes de começada».

Padre Júlio

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

Novo Ano
A vida comunitária é um espaço de construção de valores e prin-

cípios basilares que concorrem para uma saudável convivência 
social. Na Casa do Gaiato temos momentos apropriados em diversas 
horas do dia em que a família se encontra reunida. São os chamados 
actos de comunidade, de expressão de pertença à família que congrega 
os seus membros. Quando recebemos um rapaz novo, é notável a força 
da vida comunitária para o integrar no ritmo do andamento das acti-
vidades de Casa. A paciência é luz que brilha e mostra a possibilidade 
de um bom enquadramento do novo filho na sua nova família. Os mais 
pequeninos que entraram foram todos para a Casa-Mãe. É lá onde se 
encontra o trabalho a ser feito. Os chefes são os irmãos mais velhos 
que têm o cuidado de acompanhar, orientar e conduzir os mais  novos 
a assumirem um estilo de vida em conformidade com os princípios 
educativos de Pai Américo.

Ao começar o novo ano a comunidade foi convidada a fazer um 
exercício para examinar o percurso feito a nível comunitário. Foram 
analisados os actos em família, a escola, o trabalho, a oração, a cate-
quese, as actividades desportivas, o lazer em tempos de férias e recreio. 
Em todas elas a nota de dominador comum é o nível de aproveitamento 
dos nossos rapazes em cada uma das suas actividades, tendo em conta a 
sua preparação para o enquadramento futuro pensando na autonomia e 
autogoverno do homem do amanhã em construção na criança que hoje 
é. O lema continua a ser o mesmo. «fazer de cada rapaz um homem». 
Passam-se os tempos, aperfeiçoam-se os métodos educativos, chegam 
novas gerações de rapazes, aparece a tecnologia, batemos de frente com 
o seu impacto na vida comunitária e na relação que cada um pode ter 
com as mesmas, aplicando-as convenientemente para o progresso da 
comunidade e potenciar e aprimorar os talentos e competências pessoais 
face aos desafios da vida social, depois dos anos passados na Casa do 
Gaiato. Quando uma família passa junto um ano, é motivo de acção de 
graças a Deus e às pessoas de boa vontade. A conclusão é de Pai Amé-
rico “somos a casa de família para quem não tem família”.

Padre Quim

BENGUELA – VINDE VER!


