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A Casa de Repouso do Gaiato Pobre

CONTINUAMOS a seguir 
 um Relatório inédito 

sobre a Casa de Repouso do 
Gaiato Pobre, em Miranda 
do Corvo, do início de 1947, 
numa perspectiva de quem a 
conheceu in loco e relatou o 
que viu, de novo. Antes, é de 
reflectir sobre uma afirmação 
forte de Pai Américo sobre os 
seus preferidos — os pobres de 
Jesus, quando procurava levan-
tar uma Obra nova e surgiam 
tantas dificuldades. Diz assim: 
«Em nome de Deus quero so-
lenemente declarar hoje, aos 
amigos da Obra, que ela foi 
criada e lançada para amparar 
dignamente o Filho da Família 
Pobre. E que, se eu não puder 
vencer o costume, a opinião e 
a caridade do mundo, os três 
inimigos das Obras de Deus, 
fecho a porta, entrego a chave, 
dou as boas noites e vou-me 
embora» [Casa de Repouso do 

Gaiato Pobre, Coimbra, 1942, 
p. 23].

É de considerar que Pai Amé-
rico tinha rumado para Paço de 
Sousa em 1943 e a denomina-
ção da Casa foi sendo alterada, 
como sublinhou: «[…] Tro-
cou-se por trabalho o nome de 
repouso e ficou sendo única e 
simplesmente a Casa do Gaia-
to. Nova era. Vida plena. Saúde 
e alegria. Os velhos processos 
continuam em outras obras de 
assistência. Por amor do ra-
paz eu sofro. Desejaria liber-
tá-los. Dizer a cada um quem 
ele é, quanto vale e o que pode. 
Sim; desejaria. Mas é impossí-
vel. Contra decretos não posso 
nada; e eles contam-se por mi-
lhares.» [A Porta Aberta, Paço 
de Sousa, 1952, p. 6].

Então, registam-se mais no-
tas do dito Relatório — sobre a 
pedagogia, a finalidade e a con-
tinuidade da Obra. Eis: «[…] 

PÃO DE VIDA

As refeições são tomadas em 
comum com os dirigentes. Ao 
findar do dia de trabalho, após 
a última refeição, fazem o rela-
tório verbal dos serviços. Feita 
pelos dirigentes a revisão geral 
e crítica dos acontecimentos 
do dia, são transmitidas aos 
superiores hierárquicos eleitos 
as ordens dos serviços para o 
dia seguinte. Recolhem às suas 
camaratas, após as orações da 
noite e depois de terem ouvi-
do palavras de incitamento ao 
cumprimento dos deveres para 
consigo próprio e para com os 
seus camaradas. Rapazes há 
que trabalham fora de casa e, 
para esses, vão também conse-
lhos especiais de harmonia com 
os trabalhos e as entidades que 
os ocupam.

Ali não se cuida só do pão do 
corpo, também lhes merecem 
cuidados a instrução. A escola, 
instalada precariamente, fun-
ciona em regime de três turnos 
de harmonia com a divisão dos 
serviços rurais e domésticos.

Uma pergunta surge a todo 
aquele que penetra os umbrais 
da Casa do Gaiato:

Terá esta modalidade as mes-
mas possibilidades após a falta 
do seu grande animador?

Toda a obra, para quem a 
vive e sente, nem por momentos 
se permite duvidar do seu êxito. 
Se falha, é a incompreensão de 
muitos e a indiferença de mais 
ainda que ao pretório levaram 
a sua condenação. Está-se em 
presença duma história mara-
vilhosa vivida e contada pelos 
pequenos ‘rapazes da rua’. 

A certeza de si próprios e da 
sua utilidade, para quem corria 
o risco duma vida vegetativa e 
escrava dos vícios, é motivo de 
incitamento para os seus reali-
zadores. Só uma força geradora 
de almas eleitas pode lançar-se 
a uma Obra capaz de perdurar.

A Casa do Gaiato de Miranda 
do Corvo é uma prova de que 
a Obra viverá dentro da mesma 
orgânica quando um dia vier a 
faltar o Homem que lhe deu os 
fundamentos, porque o seu es-
pírito fica integrado já nas ba-
ses desta Obra.

No Verão, quando funcionam 
as Colónias de Campo, a 4 qui-
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Em família
MUITAS vezes ouvimos dizer de variadíssimas maneiras, que a 

 família é o baluarte seguro para a edificação do homem 
novo que se encontra na criança que hoje temos para educar. A 
criança é nas Casas do Gaiato o centro das atenções dos padres, 
das Senhoras — mães, ali onde houver e tantos colaboradores e 
benfeitores de longe e de perto. A sua preocupação e necessidades 
são prioridades na agenda diária do padre da Rua — pai. Lutas 
e alegrias, vitórias e desilusões — tudo em busca da projecção e 
materialização de um projecto de vida para a realização dos sonhos 
daquela criança que deseja ser um homem de bem, bom trabalha-
dor, cidadão, um bom cristão também.

Encontro-me neste momento a escrever desde o escritório da 
nossa Casa do Gaiato de Setúbal — zona próxima à cidade de Lis-
boa. Depois de uma longa espera do visto para entrar em Portugal, 
felizmente há poucas horas cá me encontro. No aeroporto esteve 
o Senhor padre Fernando Fontoura, em plena manhã de nevoeiro 
cerrado, estando em inverno com a temperatura mínima a rondar os 
dois graus. Deu-me o casaco que tinha no carro e seguimos para a 
Casa. A família é assim mesmo. Faça frio ou calor, faça chuva ou 
sol, sempre de pé, firme resistindo às contrariedades da vida e dos 
tempos e circunstâncias. Já em Casa fomos ver as vinhas onde nelas 
andavam a trabalhar os homens. Os rapazes tinham ido à escola. 
Estudar também é trabalhar, mas de outra forma. 

Ao longo da viagem pensava como estaria a comunidade de 
Benguela naquela hora, e como estará ao longo destes dias de ausên-
cia física. Digo física porque continuamos a trabalhar em conjunto 
através da comunicação do telefone. É um instrumento de trabalho, 
é uma ferramenta de elevado valor, favorecedora da operacionaliza-
ção do trabalho à distância. O chefe maioral e os rapazes maiores de 
Casa fora chamados a assumir responsabilidades, que muitos da sua 
idade em outros contextos teriam muitas dificuldades em assumir. 
Risco? Sim, estou consciente. Erros? Também são para ser corrigi-
dos. A educação é também ter ousadia em arriscar que haja mudança 
no comportamento do educando. Somos família e na medida em 
que os filhos vão crescendo devemos ter coragem para chamá-los 
a assumir responsabilidades. São muito jovens, é um risco. Sim! 

Continua  na  página  4

BENGUELA – VINDE VER!

MALANJE

A opção pelos pobres está no modo de vida dos padres da rua. 
Assim como Jesus escolheu os seus discípulos para comparti-

lhar com eles a sua vida e missão, assim os padres da rua escolhem 
a Obra da Rua como o lugar onde os pobres são verdadeiros prota-
gonistas e não utentes.

Padre Américo descobriu, como outros santos ao longo da his-
tória, que para evangelizar os pobres era indispensável viver com 
eles. Para isso constituiu a Obra da Rua — de eles, para eles e por 
eles; já existiam e existem muitas organizações que não eram dos 
pobres, outras que nem estavam ao serviço deles e ainda outras que 
não eram dirigidas por eles. Os padres devem ser zelosos na obser-
vação desta pedagogia revolucionária. 

Quando o P.e Américo diz que os padres não devem assumir 
tarefas administrativas, no mais profundo do seu coração sabe que 
serão os próprios rapazes a assumirem… E assim tantas e tantas 
tarefas. Só há uma que terá que ser sempre assumida… é a paterni-
dade. O padre da Rua sempre será o pai da família… pai do pobre 
que ainda procura amparo. 

O vinho na Obra continua a ser fruto dessas uvas tiradas da 
pobreza ao longo do lagar da vida. O vinho velho continue nos 
odres velhos para  amadurecer… mas deixemos que este vinho 
novo encontre aqueles odres novos… E para nós esse odre sempre 
terá o nome OBRA DA RUA. Rezemos, reflexionemos, dialogue-
mos e encontremos JUNTOS.

Padre Rafael



Pelas CASAS DO GAIATO

2/ O GAIATO 29 DE JANEIRO DE 2022

PAÇO DE SOUSA

AZURARA — Enquanto espe-
ramos que chegue o Verão, vamos 
tratando de fazer os arranjos neces-
sários na nossa casa da praia de 
Azurara. O sr. Faustino e o António 
estiveram a fazer um portão novo 
para montar na parte de trás da 
casa, donde os rapazes saem com 
a sua toalha para a praia e por onde 
regressam. Vão também fazer armá-
rios para as camaratas da casa, para 
que não haja roupas desarrumadas 
nos quartos. Depois iremos também 
fazer algumas pinturas onde as pare-
des estão um pouco mais estragadas.

VACARIA — O nosso «Meno» 
já voltou para o seu trabalho depois 
de um tempo de recuperação devido 
a um pequeno acidente. Para além 
do trabalho da vacaria já começou 
a fazer as podas da vinha, para que 
mais tarde as nossas videiras venham 
a dar boas uvas. Também cuida do 
nosso gado, dando as rações, a sila-
gem e a palha, para que cresçam 
fortes os nossos bovinos. Todas as 
manhãs tira o leite às vacas, que 
depois vai para a cozinha para ser 
fervido e servido nas nossas mesas.

CHOCADEIRA — Continua a 
trabalhar bem a nossa chocadeira, 
ajudando no processo de nascimento 
dos pintos. Praticamente de três em 
três semanas temos novos pintos 
nascidos, enquanto outros vão pas-
sando pelas várias fases de cresci-
mento. É uma alegria para o nosso 
«Guga» irem nascendo mais pintos, 
porque ele é o responsável por eles. 
Não temos tido problemas com as 
nossas aves.

TIPOGRAFIA — Um dos nos-
sos tipógrafos foi operado a um pé, e 
agora está ainda de baixa até recupe-
rar totalmente. É o Jorge Alvor, mais 
conhecido por «Eusébio». Estamos 
à espera dele porque está a fazer 
muita falta para os nossos trabalhos. 
Apesar disso, continua a nossa tipo-
grafia a fazer os trabalhos que lhe 
são encomendados, aceitando outros 
que nos sejam pedidos. Desejamos 
ao «Eusébio» uma boa e rápida 
recuperação.

Fausto Casimiro

BEIRE — Flash’s

Por um Calvário ‘sinodal’…
1. — (…) Deus é Pai: há que confiar!… Há momen-

tos em que sinto mesmo na pele toda a sabedoria daquele 
ditado popular — o que o berço dá só a tumba o leva. 
Pena que os pais de hoje, meio inconscientes meio ar-
rastados na onda do não parar para não pensar, (…), 
já não ruminem estas verdades da sabedoria dos povos. 
Esta do Deus é Pai: há que confiar ou há que ter fé, lá 
em casa, era quase uma jaculatória. A propósito de tudo 
e de nada — (…) Ó mulher, ó home, há que ter fé: Deus é 
Pai! E, porque a água mole, em pedra dura, tanto dá até 
que fura, toda essa eterna ciência do coração foi mol-
dando a minha mente. Daí a minha velha litania — Deus 
louvado!… — como que a ver o dedo de Deus em tudo.

Vem isto a propósito d’Um Calvário Sinodal. Foi as-
sim: quando o Papa Francisco começou a lançar o desafio 
de Uma Igreja Sinodal, cá bem dentro, logo me saltou a 
ideia de abrir(mos) caminho para um Calvário também 
ele sinodal. Porque, nos tempos que correm, ou se vai por 
aí (todos a darem-se as mãos1) ou não mais teremos força 
para resistir aos vandalismos ideológicos que sobre nós 
estão a cair. Em forte tempestade — descristianização da 
sociedade portuguesa, laicismo dogmático, império das 
filosofias de urinol, maria vai c’oas outras, … Hoje, tudo 
cai sobre a Igreja — enfraquecida pela secular detenção 
do poder, como se fora da Igreja não houvesse mesmo 
salvação2. E, sendo a Obra da Rua uma Obra da Igreja, 
ataca-se tudo e todos — na ignorância de que toda a rua 
precisa de uma obra que saiba cuidar (curar!…) d’ela. 
Sejam das Igrejas seja dos Estados. Porque ninguém nas-
ce para ser da rua — lugar de ninguém…

Fui com P.e Telmo à livraria da especialidade, ali em 
Paredes. Faltava-nos a folhinha de 2022 (agenda litúrgi-
ca). — E também é preciso comprar vinho de missa e hós-
tias. Uma vez dentro de uma livraria, tenho dificuldade 
em resistir — este livro, aquele opúsculo, uma novidade, 
… Deparo com O Caminho Sinodal com o Papa Fran-
cisco, de Sérgio Leal — que foi meu aluno d’as dinâ-
micas de grupo e as relações interpessoais, aquando do 
seu 2.º ano de Teologia. Para mais ele é natural de Paço 
de Sousa — vizinho da Casa do Gaiato. Claro que trouxe 
o livro comigo e logo comecei a magicar. Era chegada a 
hora — Deus é Pai… P.e Rafael e P.e Fernando já tinham 
dado o lamiré (O Gaiato nº 2026) — a Obra da Rua tam-
bém precisa sinodalizar(-se). A Obra da Rua não pode 
fechar os ouvidos a este convite do Papa (sic). Depois (nº 
2029), como que lembrado da “prática da sinodalidade 
participativa” de que já tinha falado, P.e Rafael esclarece 
— “Temos de passar, pouco a pouco, de preocuparmo-
-nos a ocuparmo-nos, …, todos iremos reencontrar o nos-
so lugar: Padres, Senhoras, Voluntários, Colaboradores, 
Benfeitores… ninguém pode ficar de fora”.

Vejo que P.e Rafael acredita mesmo na inteligência co-
letiva… Acredita mesmo no Evangelho — “quando dois 
ou três se reúnem em Meu nome, Eu ESTOU-COM…” 
(Mt 18, 20). P.e Rafa sabe, com um duro saber de pele, 
que isto, quando bem vivenciado, funciona mesmo.

Sinto-me metido naquela lista — de que também fa-
zem parte os nossos leitores. Há, pois, que ler e reler 
este apelo. Até que passe da cabeça ao coração e se tor-
ne acção eficaz. Cada um na sua esfera. Mas sempre 
a caminho. Em sin+od(os)alidade… Para um Calvário 
Sinodal.

2. “Estar+COM” e a caminho… Desde manhã cedo, 
foi sempre a rabiar. Já o sol ia em adiantada descida 
para poente. Inverno frio, mas um lindo entardecer. Pa-
rei, a olhar a beleza daquele lugar, naquela hora. Senti 
a falta de um recobro. Ora, nem mais nem ontem — vai 
ser mesmo ali, voltado para o sol, naquela clareira, fren-
te à capela de Pai Américo, essa de rezar, ao lado da 
Casa dos Rapazes.

Faltavam ainda uns vinte minutos para a nossa Eu-
caristia3 diária. E eu com um soninho danado. Fecho 
os olhos. Ouço o barulho d’os do campo a subir a ram-
pa. Sei que vão passar junto do carro e o Paulo Sér-
gio vai bater ao vidro a perguntar se podia levar-me 
lá cima, sff. Consigo fingir que durmo profundamente. 
Um a um desistem de espreitar e chamar baixinho… 
Vejo-os a subir a avenida — cada um no seu mundo 
umbilicado, como é próprio de crianças sofridas, com 
seu quê de autismo…

Olhos semicerrados, vejo-os ir subindo, sem pressa, 
como quem arrasta o peso de um dia de trabalho… Ne-
les vejo todos os filhos de Deus que sofrem de deficiên-
cia — gente que mais precisa de gente. Para que possam 
colmatar as suas deficiências. E vejo tanta gente de boa 
vontade, como operários na praça, à espera que alguém 
os contrate (Mt 20, 1-16). Os contrate e os prepare para 
o trabalho desta vinha do Senhor…

E… lá me vem a palavra sinodalidade. Comovem-se-
-me as entranhas. Todos de mãos dadas a puxar na mes-
ma direção — sin+odos. Postos a caminho, no caminho 
2022 para a Obra de Rua, d’aquém e d’além mar — em 
África…

1 —  Todos — Segurança Social, crentes e não-crentes, …
2 —  Parece que esquecidos de que na Casa de Meu Pai há muitas 

moradas (Jo 14, 1-6). 
3 —  Eu+caris+tia!… A mesma raiz de Evangelho — Boa Nova, ac-

ção de graças pela Boa Nova dada aos homens por Ele amado…
Um admirador

MIRANDA DO CORVO

AGROPECUÁRIA — Na pri-
meira quinzena de Janeiro deste 
novo ano, foi tempo de sol e frio, 
mais à noite. Foram lavrados os 
terrenos principais, para depois se 
semear aveia para palha: terra dos 
grilos, campinho, terra do poço 
novo, terra do Ti Jaime e terra do 
olival dos poços. A nossa horta foi 
lavrada, para depois se plantarem 
batatas. Foram comprados sacos 
de sementes de aveia, batata de 
semente e adubo. Na nossa estufa, 
foram plantadas mais alfaces e 
algumas ficaram boas para apanhar. 
Foram podadas as nossas fruteiras: 
videiras, das duas latadas, a poente; 
kiwis, da latada sul; árvores de fruto, 
do pomar e no jardim atrás da nossa 
Escola. Ainda se podaram alguns 
arbustos e as roseiras. As lenhas 
das podas foram apanhadas para um 
atrelado e levadas para uma terra 
na baixa. Os nossos citrinos pro-
duziram muitos frutos, em especial 
boas tangerinas, que temos comido 
todos os dias nas nossas refeições. O 
milho-grão, cuja produção foi boa, 
tem sido moído para dar aos nossos 
animais — ovinos e galinhas. 

ARRANJOS — No rés-do-chão, 
que faz parte do edifício antigo, foi 
substituído um aro de madeira (de 
uma porta de um quarto) e rebocado. 
O nosso velho tractor MF teve de ir 
para a oficina, para serem conserta-
das várias avarias; e a factura das 
reparações foi grande, mas só temos 
este tractor para lavrar e fresar os 
nossos campos, que têm de ser cul-
tivados.

ESCOLAS E ESTUDO — Reco-
meçaram as aulas (presenciais), 
neste 2.º período lectivo, a 10 de 
Janeiro. Os resultados das avaliações 
do 1.º ciclo ao 12.º ano, no Agrupa-
mento de Escolas de Miranda do 
Corvo e numa Escola em Penacova, 
foram variados: houve notas boas, 
suficientes e algumas negas. Alguns 
Rapazes precisam de se agarrar mais 
ao estudo, em especial a Português 
e Matemática. Na nossa Casa, no 
nosso Centro de Estudo, com apoio 
de Professores destacados, temos 
boas condições para estudar. 

MÚSICA — Recomeçaram as 
aulas de Educação Musical, em três 
grupos, com a professora Maria 
João, aos sábados de manhã, na 
nossa Escola. Nós gostamos muito 
de aprender Música; e as nossas 
Missas têm sido acompanhadas ao 
órgão, pelo Leontino.

SAÚDE — A situação da pande-
mia de covid-19 tem-se complicado, 
com o aumento do número de casos, 
o que nos preocupa muito. Como os 
Rapazes voltaram às Escolas, todos 
sabemos que temos de ter muito 
cuidado, cumprindo as recomenda-
ções de saúde, em especial o uso de 
máscaras respiratórias e o distancia-
mento. Os Rapazes com 12 anos ou 
menos foram vacinados contra esta 
doença. Esperamos dias melhores.

CATEQUESE — Os Rapazes 
médios têm participado em cate-
queses, presencial e on-line, com 
amigos do Centro Cultural Beira, 
de Coimbra. Devido à pandemia, 
depois do estudo, temos aprovei-
tado para seguir catequeses on-line. 
A nossa formação espiritual é muito 
importante, na nossa vida pessoal 

e comunitária, como Pai Américo 
desejou para os seus filhos: a Missa 
dominical e nos dias Santos, o Terço, 
a Catequese, as Confissões, etc.

PARTILHAS — Agradecemos 
muito a todos os nossos amigos 
e amigas que nos fizeram chegar 
bens essenciais para esta Família, 
fruto especialmente de campanhas 
em comunidades cristãs. Outros 
enviaram as suas partilhas, nomea-
damente por transferência bancária, 
que muito nos têm ajudado a pagar 
as contas. Bem-hajam! Saúde, paz 
e bem em 2022! O nosso jornal O 
GAIATO tem sido divulgado nas 
visitas à nossa Casa, por telefone e 
nas Missas, quando vamos às comu-
nidades paroquiais. Deste modo, 
continuamos em marcha com a 
nossa Campanha de novos assinan-
tes. Eis os nossos contactos: Obra 
da Rua — Obra do Padre Américo, 
Casa do Gaiato, 3220-034 Miranda 
do Corvo; telef.: 239 532 125; cor-
reio electrónico: gaiatomiranda@
gmail.com. IBAN: PT 50 0035 0468 
00005577330 18; NIF: 500 788 898.

Rapazes de Miranda

PADRE ANTÓNIO BAPTISTA DOS SANTOS, A Madona 
em Giotto e Rafael, Ed. Modo de Ler, 23 páginas.

«Há vidas que fazem a diferença, por isso se inscre-
vem em nós e, por isso, andam connosco. É respeito e 
espanto de admiração o que sinto por Padre Baptista. 
Pergunto-me por que artimanhas do destino ou enigmá-
ticas escritas de Deus se constrói a singularidade de um 
homem. Em vão procuro como explicá-lo a mim próprio. 
(...)

Guardo para mim que, durante sessenta anos, Padre 
Baptista alimentou, limpou, mudou, cuidou corpos e 
mentes “impedidos”, procurando preservar ou restituir-
-lhes a dignidade de pessoas. (...)

Este livro tem por base um texto antigo, com mais de 
setenta anos, da autoria de Padre Baptista, e destinado 
a avaliação final da “cadeira” de Filosofia do Padre Ho-
norato Rosa (1920-1968), no Seminário dos Olivais. 
(...)

Se A Madona em Giotto e Rafael nada acrescenta ao 
retrato essencial  do seu autor, também nada subtrai. 
Em todo o caso, ilumina, como aquelas fotografias an-
tigas onde esquecidos de nós nos reencontramos e, so-
bretudo, testemunha que Padre Baptista foi desde cedo 
sensível à beleza. (...)»

Henrique Manuel Pereira, in A Madona em Giotto e 
Rafael, Editora Modo de Ler.

Pedidos para Casa do Gaiato de Paço de Sousa, 
tel. 255752285, e-mail geral@obradarua.pt, em 
www.obradarua.pt ou à Editora Modo de Ler.

NOVA PUBLICAÇÃO
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PENSAMENTO

Uma casinha muito pobre, um velhinho mais eu. Ele 
fixou com os seus os meus olhos e implorou: «Tudo quanto 
fizer no mundo, faça-o por amor de Deus». As coisas gran-
des aprendem-se dos humildes do coração.

Eu escutei o velhinho arqueado pelos anos e olhei na-
quela revelação a doçura mai-la terrível, a eficácia de tudo 
quanto se realize entre os mortais com este espírito de 
amor.

PAI AMÉRICO, Correspondência dos Leitores, p 18.

Hoc fac et vives

DOUTRINA

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

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

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

abre o harmonium e o coro dos pequeninos aproxima-se. Duzentos 
rapazes da rua cantam ao pé do altar! O Evangelho do dia é a pará-
bola do bom Samaritano. Estava ali a lição aplicada. Eu, que era 
o celebrante, senti todo o vigor da Doutrina de Jesus. Não da do 
meigo Nazareno, como alguns querem que Ele seja, mas sim a do 
Homem de Dores, como diz a Escritura. Ouvi-O dizer novamente 
por palavras misteriosas: «Sim; faze como fez o Samaritano e 
viverás». Ora o que importa no mundo é viver, não de qualquer 
maneira, mas sim como o Mestre manda que se viva: Hoc fac et 
vives.

] ] ]

Regressou o 4.° turno das Colónias de Férias e terminaram os 
nossos trabalhos, por este ano.

Não fugiu nenhum colono!
O passeio grande deste grupo foi à quinta dos Pinto Bastos, de 

Cête. Antes, tinha sido à mata do doutor Avelino, em Coreixas; e os 
outros, foram em montes abertos, mas o certo é que cada grupo 
teve o seu pic-nic. Avelino e Pinto Bastos compareceram e reforça-
ram fidalgamente com fruta e doces, a nossa merenda.

O dia do passeio grande é inesquecível. Não é o passeio que é 
grande, é mas é a ocasião. Eles saem de manhãzinha a puxar um 
carro de mão, donde vão as caçoilas mais o que nelas se há-de 
cozinhar. Lenha, é dos montes. Lugar, é escolhido por eles. Regres-
sam à noitinha, mais contentes do que cansados.

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

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

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

PAI AMÉRICO, Notas da Quinzena, pp 102-104

ESCREVO este Património em plena campanha 
 eleitoral. Quem dera que as promessas feitas 

ao povo para conseguir os seus votos, fossem com-
promissos sérios, a realizar na próxima legislatura, 
ou pelo menos a pegar-se em projetos viáveis que 
tentem diminuir a pobreza. 

Entre as grandes aflições do povo está a situa-
ção dos mais débeis, dos sem casa, sem hábitos de 
trabalho, dos doentes sem recursos sequer, para 
adquirir os remédios para os seus males. 

O caso da viúva com três filhas de que falei na 
última conversa com os meus leitores é bem evi-
dente como se relega para último lugar os mais 
fracos e os mais pobres.

O Papa Francisco dorido com estas tendências 
dos líderes políticos escreve-lhes na sua encíclica 
FRATELLI TUTTI: O serviço que prestam con-
gregando e guiando pode ser a base para um 
projeto duradouro de transformação e cresci-
mento que implica também a capacidade de ceder 
o lugar a outros na busca do BEM COMUM. 
Mas degenera num populismo insano quando se 
transforma na habilidade de alguém atrair con-
sensos, a fim de instrumentalizar politicamente 
sob qualquer sinal ideológico, ao serviço do seu 
projeto pessoal e da sua permanência no poder. 
Outras vezes procura aumentar a popularidade 
fomentando as inclinações mais baixas e egoístas 
de alguns setores da população. O caso agrava-se 
quando se pretende com formas mais subtis o ser-
vilismo das instituições e da legalidade. 

O BEM COMUM de uma nação ou de um povo 
tem de ser o objetivo único de qualquer político, 
em qualquer tempo e lugar. Nunca se servir desta 
carreira ou missão para proveito próprio ou dos 
seus amigos. 

Num país como o nosso em que a pobreza humi-
lha mais de um milhão de pes-
soas, os caminhos para sair desta 
situação não podem ser alheios 
a qualquer líder político. Não 
venham agora com promessas, 
quando tiveram oportunidades e 
tempo, para pelo menos, esboça-
rem qualquer projeto de resolu-
ção desta chaga nacional. 

O hábito de trabalho é funda-
mental. Diz o Papa Francisco: 
A grande questão é o trabalho 
porque promove o bem do povo, 
a garantia a todos, a possibi-
lidade de fazer germinar as 
sementes que Deus colocou em 

cada um, as suas capacidades, a sua iniciativa e 
as suas forças.

Esta é a melhor ajuda para um pobre, o 
melhor caminho para uma existência digna, por 
isso insisto, que a ajudar os pobres com dinheiro 
deveria ser sempre um remédio provisório. O 
verdadeiro objetivo deveria ser  proporcionar-
-lhe uma vida digna através do trabalho.

Com os doentes e com os mais pobres temos 
de ter  a atitude do Samaritano que se aproxima, 
comunga a derrocada da família ou da pessoa, 
presta-lhe auxílio e leva-o para uma estalagem, 
com o compromisso de ficar com a sua dívida às 
próprias costas, até que ele recupere as forças, 
a dignidade e o lugar a que tem direito na vida 
social.  

Fui dar com a filha mais nova da viúva doente 
da quinzena passada, uma menina de oito anos, 
anémica, quase cega de um olho a precisar urgen-
temente de uns óculos, o que parece muito difícil 
e demorado para a Segurança Social fornecer. 

O que fazer àquela criança? Sim! O que fazer? 
Deixá-la continuar a cegar, prejudicando a apren-
dizagem da escola a que tem direito? Que diz a 
maior parte dos políticos? Fazem festas e promes-
sas e não querem saber!

Fui com ela e a mãe a uma casa de óculos, com-
prei dois pares porque paguei pouco mais do que 
só com um par. 

Como eu já tinha ajudado a mãe em duas ren-
das de casa e ela continuava com muitas queixas 
que não conseguia dormir com tantas dívidas e já 
tinha feito vários contratos com a água sem poder 
cumprir e com a internet para a filha mais velha 
que é boa aluna dei-lhe mais quatrocentos euros 
para seu alívio. 

Todas estas aflições deveriam cair no coração 
de um político e muito mais num discípulo de 
Jesus, seguidor dos seus caminhos.

Padre Acílio

PATRIMÓNIO DOS POBRES

Página da OBRA DA RUA na internet

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

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

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

“SERÁ PERMITIDO AO SÁBADO 
FAZER BEM OU FAZER MAL, SALVAR A 
VIDA OU TIRÁ-LA?” (Mc 3,4) — Ao ler a pas-
sagem atrás citada de um dos Evangelhos dos últi-
mos dias, veio-nos à ideia um caso recente que nos 
passou pelas mãos onde, sob a capa de um suposto 
cumprimento de regras por parte de quem dirige 
uma instituição, se cometeram injustiças em rela-
ção a quem lá tem trabalhado há muitos anos, sem-
pre com muita dedicação.

A injustiça está muitas vezes na raiz de situa-
ções de pobreza e doutras formas de exclusão 
social.

Quando Jesus entrou numa sinagoga e viu lá 
um homem com uma mão atrofiada deu atenção 
ao que era mais importante naquela altura que era 
ajudar esse homem usando um dos recursos ao seu 
dispor, mais precisamente, o seu poder de curar.  

Jesus não se desculpou com o cumprimento de 
regras, neste caso o respeito do Sábado, para dei-
xar de fazer o Bem. 

Há muita pobreza e outras formas de exclu-
são social por esse mundo fora que são fruto de 
injustiças cometidas com a desculpa de que é pre-
ciso cumprir regras. Claro que não podemos viver 
harmoniosamente em sociedade sem cumprirmos 
regras, mas estas existem precisamente para isso: 
para vivermos bem em sociedade. Por isso, quando 

fazer o Bem maior que é ajudar quem precisa 
colide com regras que não são essenciais ao viver-
-se harmoniosamente em sociedade, então fazer o 
Bem deve estar acima destas regras.

O que não deve mesmo acontecer é a invoca-
ção das regras ser pervertida, usando-as não para 
fazer o Bem, mas para fugir à ajuda ao próximo 
que precisa de nós. Pior ainda do que isso é usar a 
regras para fazer o Mal, como foi o caso da situação 
a que se refere a passagem atrás citada do Evange-
lho onde os fariseus estavam à procura de alguma 
violação de regras para incriminarem Jesus.

Que Deus nos ajude a não arranjarmos descul-
pas para deixarmos de fazer o que Ele nos indicou 
como mandamento supremo: “Amar a Deus sobre 
todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos”.

Os nossos contactos (só para assuntos da 
Conferência e não para assuntos da administra-
ção 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
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«Chegam-nos queixas, muitas queixas, pelos ven-
dedores de «O Gaiato» de que não damos notícias 
regulares. Muitas vezes nos penitenciamos desta 
falta e muitas mais temos falhado. Hoje mesmo 
uma queixa amorosa: «Queremos saber notícias 
vossas e não no-las dão! Não está certo»! Quanto 
interesse e carinho por nós nestas queixas. Como 
vão as obras? E os Rapazes? São perguntas de todos 
os dias e de todos os encontros. Sejam bem-vindas.

Vamos ultimando os preparativos para a ocu-
pação das novas casas da Aldeia. Quem sabe se, 
quando estas notas saírem à rua, já lá estaremos? 
Não haverá barulhos; nem jantares; nem programas 
especiais. Ocuparemos e nada mais. A festa será 
no fim, quando tudo acabado. Até lá continuare-
mos a lutar de mãos dadas convosco, muito unidos 
à porção mais querida da nossa herança que são 
os Pobres e dentre estes os mais pobres. Sentimos 
o peso da carga nesta fase da nossa caminhada. 
Quem quer tomar à sua conta um dos colchões dos 
125 que comprámos mas ainda não pagámos?…» 
— Padre Manuel, pág.  132.

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

Valores
ESTE é um momento em que se põe a nu que importância atribuí- 

 mos àquilo a que ordinariamente chamamos valores. Por con-
traposição, confrontamo-nos também com o que se nos apresenta 
como contravalores, ou seja, aquilo que para outros são os seus 
valores e para nós o oposto. O que é bom e justo para uns é tido 
como injusto e retrógrado para outros. Sempre foi assim que o 
mundo foi pulando e avançando, nem sempre progredindo no sen-
tido da verdade e da justiça.

Não serei muito fiel quando teoricamente defendo determina-
dos valores e depois, no momento em que tenho a oportunidade de 
demonstrar no que acredito, me esqueço do que considerava digno 
de ser defendido e procurado, e defendo na prática, pela lógica do 
mal menor, outras causas. Que mérito terei quando digo «Senhor, 
Senhor…» mas depois não ajo de acordo com a minha consciência!

As influências exteriores são muitas, elas assaltam-nos, mas há 
que estar atento para tomar as melhores opções.

Todos se determinam em escolher os valores com que se iden-
tificam. Nós também o fazemos, fazendo nossos aqueles em que 
acreditamos como sendo os melhores, não só para nós mas para 
o conjunto da humanidade, aqueles que acreditamos serem em si 
mesmos valores humanos, ao contrário dos que consideramos desu-
manos. O que é humano e o que é desumano terá de ser invariável 
no tempo. Nem este nem as condições de vida e desenvolvimento 
poderão coloca-los numa categorização oposta. A história deveria 
constar de um processo evolutivo do desumano para o humano, 
mas nem sempre isso acontece.

Ainda que haja boa disposição interior, os valores dificilmente 
atingem a sua plenitude na vida de cada um. Eles são vividos com 
as imperfeições incrustadas, com o propósito de nos purificarmos 
delas. Este desincrustar das imperfeições faz-se na relação com os 
outros, dia-a-dia.

As imperfeições difíceis de extirpar, exigem de nós a escuta 
atenta da consciência quando ela se manifesta, iluminando-nos o 
que temos de limar. Ora este processo é doloroso, são dores que as 
imperfeições provocam, e que depois de vencidas nos tornam livres. 
Enquanto não eliminadas, farão a consciência pesada.

Almas grandes, como Pai Américo, não só cuidava de vencer as 
suas imperfeições, assumindo-lhes as dores, como tomava as dores 
dos outros como sendo suas, ajudando-os a libertarem-se. É Jesus 
Cristo Aquele que, levando ao extremo a doação de Si, lava as 
imperfeições da humanidade e as elimina pela Redenção das cons-
ciências. Talvez por isso tenha dito «Vós já estais limpos…» e ainda 
«Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois 
está todo limpo…».

Estes são valores de ordem espiritual. Neste momento não 
podem passar despercebidos, porque uma construção deve come-
çar e assentar nos alicerces, as razões de ser da vida.

Padre Júlio

DA NOSSA VIDA

AM ANHÃ — 20 de Janeiro — faria anos nosso Padre Manuel 
que o Senhor  chamou para si.

Tenho à minha frente o livro — com a colecção de textos que 
agora saiu em Paço de Sousa. Textos cheios de alma, graça e vida 
e que ele à pressa mandava para o nosso Jornal «O Gaiato». E eles 
partiam sempre no último momento para dar mais vida ao nosso 
famoso e mais uma graçinha angolana.

Ele partiu para o Pai — por certo — para receber d’Ele um 
sorriso de amor pelos sorrisos amorosos com que ele brindou as 
crianças angolanas. 

Repousa em paz e com alegria — padre Manuel.
O teu livro com as tuas crónicas no nosso Jornal «O Gaiato». 

São um resumo palpitante dos teus sorrisos profundos e graciosos 
pelos filhos vindos das ruas de Benguela que tu acolheste e beijaste.

Está lindo o livro! Os teus filhos vão vibrar de alegria.
Sabes do que agora me estou a lembrar? Das nossas reuniões 

no centro de Angola, na Quibala. Tu vinhas de Benguela e eu ia 
de Malanje e aí nos debruçámos sobre nossas alegrias e tropeços. 
Recordas — por certo — aquele dia que levastes na carrinha umas 
vacas que nos deram e tu compraste umas travessas para o refei-
tório. No caminho, as vacas encheram as travessas… rimos com 
força.

Alegrias e trabalho duro na construção das nossas aldeias para 
os nossos meninos de Angola. No Céu também há saudades!

Padre Telmo

SINAIS

Continuação  da  página  1

lómetros da Casa do Gaiato 
[junto à Capela da Senhora da 
Piedade, em Miranda do Cor-
vo], é o pequeno da ‘Casa’ que 
preenche todos os serviços das 
respectivas Colónias.

A seguinte divisa em verso 
dá-nos conta das bênçãos da 
Casa a todos aqueles que se 
aproximam:

Se és amigo, entra amigo.
O pão que temos aqui,
Neste pequeno abrigo,

PÃO DE VIDA
Também chega para ti.
E a quem experimenta acei-

tar o convite, terá lugar à 
mesa, uma cama para dormir 
e a surpresa dum laboratório 
lapidando brilhantes em bru-
to.

Esta Obra é o exemplo vivo 
da faculdade criadora, da Fé 
que move montanhas.

Diz-nos o próprio Apóstolo 
da Obra da Rua: ‘O garoto 
das ruas é um camaleão. Em 
casa, desobedece; a pedir, é 
choramingas; com os outros, 
é refilão; nas ruas, é malcria-
do; às perguntas, é mentiroso. 
Muda de cor e de estilo, con-

Continuação  da  página  1

E para quando a sua hora na dinâmica mais 
participativa da vida da Casa? Ao pensar em 
tudo isto concluí que eles não ficaram sozi-
nhos. O nosso bom Deus vai guiando com a 
força do Santo Espírito os caminhos da nossa 
vida em família. Pai Américo intercede e vela 
pelo bom andamento da Casa. O telemóvel não 
para de tocar, primeiro este e depois aquele e 
aquele outro. Primeiro porque o gerador ava-
riou e deve trazer de Portugal uma peça — logo 
entra pelo WhatsApp uma fotografia da peça 
que estragou, é um relé térmico. O Tio Júlio 
de Paço de Sousa telefona preocupado com as 
referências do material eléctrico para mandar 
no contentor. O Alexandre em Benguela mais 
José Graça telefonam para pedir o dinheiro da 
propina do curso de culinária e de desenho para 
um e outro. Em tudo muita vida. A família é 
uma fonte de vida que gera vida para os seus 
próprios membros. 

Agora estou em Portugal para estar também 
com a família que cá vive no meio das suas 
preocupações e alegrias também. Vamos parti-
lhar o que somos e que queremos ser. Vamos 
ter encontros com os padres, por isso cá esta-
mos todos os padres da Rua. Eu fui o último a 
chegar — peço desculpa. Pela próxima espera-
mos que o consulado em Luanda me conceda o 
visto a tempo para vir estar com a família. Não 
seria a intenção mais nobre para a concessão de 
vistos de viagem para entrar em Angola e em 

BENGUELA – VINDE VER!

Portugal, dizer apenas isto? Eu vou viajar para 
estar em família com a minha família de Angola 
ou de Portugal. Bastava! Somos família já bem 
antes dos senhores arranjarem as ditas burocra-
cias, do vem amanhã, passa só mais amanhã, 
mas amanhã mesmo sem falta! Não queremos 
que nos falte a família. A conclusão é de Pai 
Américo “Não sei verdadeiramente onde está 
o tal ópio da religião, nem vejo o pirilampo de 
onde ele possa sair como dizem os letrados. 
Os trelidos. Eu vejo mas é aqui tanta luz. Esta 
Obra irradia tanta luz; tanta e tal que me não 
canso de ver nela o que os apóstolos viram, 
depois das nuvens do Tabor: Jesus”.

Padre Quim

forme os lugares e as circuns-
tâncias.

Porém, se ele percebe e sen-
te que alguém no mundo o 
ama, quer amar também, e é 
fiel.’ [Obra da Rua, Coimbra, 
1942, p. 23]. 

Fica assim resumido em 
poucas linhas as razões mo-
rais da Obra, da sua finalida-
de e da garantia de continui-
dade futuras.»

A parte final — Instalação 
— fica para a próxima. É um 
esboço de retrato dos espaços 
da primeira Casa do Gaiato, da 
Obra da Rua.

Padre Manuel Mendes


