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Eu não posso narrar tim-tim por tim-tim o destino e apli-
cação que dou aos dinheiros e coisas que me confias, que 
a Caridade tem seu pudor e resiste à banalidade; mas sim 
posso afirmar que as tuas esmolas são, em grande parte, 
aplicadas no dar pão e beijos às criancinhas famintas..

PAI AMÉRICO, Pão dos Pobres, 2.° vol., 1990, pg 34.

PENSAMENTO

DA NOSSA VIDA

«Filhos criados, trabalhos dobrados».

ESTE aforismo, partindo normalmente da visão dos pais, é também 
	 verdadeiro	 se	 visto	da	perspectiva	dos	filhos.	 Filhos	 criados	 são	

fonte	de	trabalhos	para	os	pais	mas	também	para	si	próprios.	Para	os	
pais	são	os	tradicionais	trabalhos	que	os	filhos	lhes	dão	nessa	fase	da	
vida,	conforme	o	ser	de	cada	um,	mas	actualmente	acrescidos	pelos	
que	vêm	de	novas	mentalidades	ou	ideologias.	As	mudanças	têm	sido	
tantas	e	radicais	que	tornam	difícil	enquadrá-las	responsavelmente.

Na vida das nossas Casas sentimos e levamos todos esses traba-
lhos	como	sentido	da	nossa	vocação,	os	quais,	na	inter-relação	com	os	
nossos	rapazes,	contribuem	para	modelar	o	nosso	coração	até	que	ele	
aguente.	Pois,	como	dizia	Pai	Américo,	é o coração que mata a gente! 
Mata! Eu sei que mata.

Acreditamos	que	muitos	pais,	naturais	ou	não,	devido	às	dificul-
dades,	se	confrontem	com	este	dilema:	ter	filhos	ou	não	ter.	Embora	
o	matrimónio	esteja	ordenado	para	os	acolher,	porque	é	uma	união	
de	amor	e	os	filhos	são	fruto	do	amor,	manifestam-se	hoje	sérios	e	
diversos	alertas	para	desmotivar	os	pais	a	sê-lo.	Sejam	os	da	ordem	
da	natureza	sejam	os	da	ordem	social,	qual	deles	a	vislumbrar	mais	
incerteza	para	o	futuro.

Requer-se	dos	pais	de	hoje	que	sejam	corajosos	e	dotados	de	ver-
dadeiro	 amor	pelos	 filhos,	 fortes	 e	 disponíveis	 para	 acolher	 as	 sur-
presas	em	que	a	vida	é	fértil.	Alguma	dificuldade	que	surja	há-de	ser	
motivo	para	 fortalecer	a	união	dos	pais	e	destes	 com	os	filhos.	 É	o	
mistério	da	Cruz	a	renovar-se	sempre	que	tal	acontece.	Nós	queremos	
ir	por	aqui.

Vida em pobreza

SÃO	graves	os	problemas	ambientais	que	afectam	o	mundo.	O	des- 
	 governo	e	a	falta	de	modéstia	no	uso	do	que	o	mundo	oferece	são	

contributo	importante	para	a	existência	e	crescimento	desses	proble-
mas.	Não	foram	os	Pobres	que	lhes	deram	origem	nem	são	Eles	que	
os	alimentam.	Pelo	contrário,	os	Pobres	são	quem	mais	lhes	sofre	as	
consequências.

Todos	lamentam	o	estado	actual	das	coisas,	mas	são	muito	pou-
cos	os	que	lançam	mão	do	que	lhes	é	possível	fazer	para	os	atenuar,	
ainda	que	como	«gotas	no	oceano».

Bem-aventurados	os	que	conduzem	a	sua	vida	em	espírito	de	sim-
plicidade,	responsabilidade	e	pobreza,	porque	correspondem	ao	sen-
tido	original	da	Criação.

Padre Júlio

SINAIS

TODOS nos comovemos e pasmamos com as notícias da guerra: 
 cidades destruídas, pessoas que morrem, pessoas que fogem. 

O monstro da guerra! Para quê? Onde nos conduz esta crueldade?
Os homens da guerra não Te conhecem, Senhor. Estão longe 

do Teu amor! Abre o seu coração à Tua luz.
Os que morrem, os que fogem, as crianças? O monstro cego da 

guerra! Jesus, tem pena – e acende a luzinha da paz!
Ele falou na montanha: Bem-aventurados os mansos, bem-a-

venturados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e 
sede de justiça. Os discípulos bebiam Suas palavras. Cada bem-
-aventurança ficou montanha de amor e de esperança dentro de 
seus corações. «As palavras de Jesus mantêm-nos vivos. Condu-
zem-nos ao prazer de avançar no caminho da vida, apesar de to-
dos os obstáculos que se colocam no nosso caminho».

Padre Telmo

PATRIMÓNIO DOS POBRES

ANDO cansado, embora sem desânimo de 
 gritar pela falta de casas para os portugue-

ses viverem com o mínimo de dignidade, moral 
e saúde. 

Há anos que não temos notícias de qualquer 
construção social do Estado, como se este pro-
blema estivesse resolvido. 

A semana passada paguei sete rendas de casa 
e alguns pobres já me pediam para três meses 
atrasados. O Património não aguenta a pobreza 
à minha volta. Calculo as angústias das famílias 
noutras cidades.

Quase todas mulheres abandonadas com fi-
lhos a seu cargo.

É verdade que a Segurança Social lhes prome-
te, daqui a dois ou a três meses… e também é 
facto que o tribunal toma conta dos casos, mas 
ninguém pega no dinheiro adequado e se põe à 
frente: — Tome lá pois não pode viver de pro-
messas. A comida, os remédios e outras necessi-
dades inadiáveis, como a renda de casa não tem 
esperas!...

O único aluguer mais barato foi de 350€ os ou-
tros iam todos de 450€ aos 650€.

Como é possível viver com este pesadelo da 
casa? O mês passa depressa e os senhorios não 
perdoam.

Entre os sete alugueres, seis eram de mulhe-
res abandonadas, pelos progenitores dos filhos. 
Deixaram-nas com dois ou três e alguns ainda 
crianças, juntaram-se com outras e pronto!...

Tudo lhes é permitido!
Isto é uma irresponsabilidade. Aos olhos de 

Deus é um crime, um pecado grave, mas à vis-
ta dos políticos, alguns fazem o mesmo e pavo-
neiam-se à vista de toda a gente sem qualquer 
vergonha.

Uma com três filhos, fora abandonada pelo 
procriador das crianças, o qual trabalha na 
Autoeuropa com ordenado razoável. Esta ficou 
arrasada com três bocas a comer, duas na esco-
la e a mais pequenina na creche. A sua renda 
é de 650€. Como se pode viver assim? Como?!... 
Falem os juristas, falem os políticos, os econo-
mistas, os banqueiros, os ricos e os remediados, 
falem também os pobres! 

BENGUELA – VINDE VER!

Trabalho
A nossa acção educativa tem como missão 

preparar o homem para o exercício de al-
guma profissão. Cada rapaz, em nossa Casa, 
tem uma tarefa específica, através da qual po-
derá afirmar os seus talentos: potencialidades, 
aptidões, interesses e preferências. Quando 
completa dezasseis anos de idade é solicitado a 
tomar uma decisão, optando por uma área de 
especialização. Entra para as oficinas-escolas. 
Ali prepara com dedicação e esmero a sua ac-
tuação no futuro. É um momento de treino no 
campo laboral antes da partida oficial do futebol 
que há-de acontecer quando for integrado num 
estabelecimento debaixo das ordens do patrão 
ou também por conta própria, se for o caso. É 
o pedaço de bolo repartido entre todos. É a me-
lhor herança que um pai pode deixar aos seus 
filhos. O amor ao trabalho, como caminho de 

resolução de inúmeras preocupações da vida. 
Os psicólogos diriam; disto depende em grande 
parte a qualidade da saúde mental das pessoas, 
e consequentemente a elevação da dignidade do 
homem e afirmação de uma boa vida.

O trabalho do campo tem sido dos mais bem-
-sucedidos. As oficinas e o cuidado dos animais 
também têm tido muita concorrência entre os 
candidatos. Procuramos o maior alinhamento 
na sequência dos estudos, garantindo que a teo-
ria seja concretizada na prática através da fre-
quência numa das secções das nossas oficinas. 
O «Bongue» é o responsável do grupo da agricul-
tura, o «Cavela» é o novo responsável pela va-
caria, o «Manuel António» continua como chefe 
das oficinas. São todos de Casa. A prata da casa é 
mais reluzente, meus senhores. Os visitantes já 
os conhecem e acham ser muita responsabilida-
de para tão novos rapazes. Sim concordo. Mas, é 
apenas o treino. Se eles soubessem as exigências 
que a sociedade impõe para os integrar no mun-
do do trabalho então teriam maior compreensão 

Continua  na  página  4
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Pelas CASAS DO GAIATO

VISITA/CONVÍVIO FRATERNO 
EM RIODADES — Nos dias 7 e 8 
de Maio a Associação dos Antigos 
Gaiatos e Familiares do Norte des-
locou-se com um grupo de 15 ele-
mentos para uma visita e convívio 
fraterno em Riodades, S. João da 
Pesqueira, onde pastoreiam a Pa-
róquia os nossos ex-Padres da Obra 
da Rua, Padre Abel e Padre Moura. 
Há muito que esta deslocação es-
tava prometida, mas por diversas 
razões logísticas e de longitude 
geográfica vinha sendo adiada. Se 
alguns já haviam contactado há 
anos estes nossos queridos Padres, 
foi para alguns um reencontro his-
tórico e emotivo, após mais de 40 
anos sem se encontrarem pessoal-
mente, apenas por via telefónica e 
redes sociais. Ficamos hospedados 
na casa do antigo Gaiato José Luís 
Sampaio e esposa Alzira, a voz fe-
minina da nossa Tuna Musical, que 
preencheu espaços de tempo no lo-
cal actuando para os presentes. Ao 

final da tarde, a chegada do Padre 
Abel e Padre Moura encheu de ale-
gria e de sentimentos de saudade, 
com abraços e cumprimentos tro-
cados. E Padre Abel presenteou-
-nos com uma pura demonstração 
dos seus ainda poderosos dotes vo-
cais, com algumas interpretações 
que naqueles tempos ao serviço 
da Casa do Gaiato, ficaram para 
sempre guardadas na memória. 
Houve ocasião para se relembrar 
algumas histórias daqueles tempos 
e o quão difícil foi para eles guiar 
180 rapazes e ensinar a fazerem-
-se homens do amanhã. No final 
do jantar de Sábado, a Associação 
ofereceu a cada, um quadro com a 
imagem de Pai Américo e o poema 
VENERÁVEL. Coube ao Sampaio as 
honras da declamação do mesmo, 
com salva de muitas palmas. No 
dia seguinte pela manhã, alguns 
ajudarem o proprietário nas lides 
agrícolas do espaço envolvente, 
aplicando sulfato nas árvores e 

rega. De seguida, pelas 12:00h teve 
lugar a missa campal celebrada 
por Padre Abel no Lar de Idosos/
Centro de Dia em Riodades, para a 
inauguração solene da Capelinha 
da N.ª S.ra da Alegria, coladinha 
ao Lar. Este, inaugurado em 2019, 
três anos passados, ergue-se ali 
um local de culto e oração para os 
utentes, que transmitiam ao nosso 
olhar um sinal muito grande de 
alegria, serenidade e Paz. O cele-
brante na homilia havia exclama-
do: «Tudo que une as pessoas em 
Riodades é sinal de Deus.» No dia 
das vocações, a especial vocação 
sacerdotal imitando Pai Américo, 
escutamos do Bom Pastor as pala-
vras do SENHOR, que estremecem 
os corações. O grupo coral femi-
nino de quatro elementos e dois 
acompanhantes à viola, deram 
uma envolvência musical ao longo 
da Missa, muito bela. Registe-se a 
presença neste evento religioso, 
dos representantes das autarquias, 
Câmara e Junta de Freguesia, do 
Director do Lar, dos seus utentes 
e técnicos assistentes, do Povo lo-
cal e de nós próprios, todos unidos 

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS
E FAMILIARES DO NORTE

LAR DO PORTO

CONFERÊNCIA DE S. FRAN-
CISCO DE ASSIS — Esperamos 
que estejam todos bem, no entanto 
voltamos a ficar preocupados com 
a nova vaga de covid, que veio 
para ficar, por este motivo temos 
que saber lidar e cuidarmo-nos e 
não facilitar.

Neste momento todos nos preo-
cupamos com a guerra da Ucrânia, 
que veio criar instabilidade em 
todo o Mundo, é lamentável como 
o ser humano tenta mudar o bem-
-estar de uns para seu proveito 
sem olhar a meios.

Tanta destruição, mortes e fa-
mílias separadas, não faz sentido 
esta Guerra nem qualquer outra, 
porque cria instabilidade e come-
çamos a sentir os produtos essen-
ciais com aumentos loucos. 

Às famílias mais carenciadas es-
peramos que o nosso Governo, crie 
condições, porque se até agora vi-
viam com dificuldade, vão surgir 
situações, que esperamos ter res-
posta e resolver o melhor possível.

Os nossos pobres já começaram 
a sentir, temos tentado resolver 

PAÇO DE SOUSA

MATA — À beira da casa da mata 
já há cerejas e as folhas e plantas já 
cresceram. Os animais saem para 
fora das suas tocas e vão percor-
rendo a mata. As uvas nas videiras 
estão a crescer e já foram tratadas 
pelo «Meno». As laranjas estão a 
ficar secas e a cair das laranjeiras, 
e vão nascendo flores. O João con-
tinua a rapar as silvas que teimam 
em crescer e também as ervas da-
ninhas.

VIDA ESCOLAR — O ano escolar 
aproxima-se do fim. Para alguns 
está a correr bem, mas para outros 
nem tanto. É preciso aproveitar 
o tempo que falta, para estudar, 
para melhorar as notas. O objecti-
vo é passar de ano, mas com bons 
conhecimentos. Fazemos também 
coisas divertidas na escola, fora 
do tempo das aulas, como futsal 
e atletismo. O meu clube escolar 
preferido é triatlo.

VISITAS — Nestes tempos de 
covid não tivemos muitas visitas. 
Neste mês de Junho vamos ter a 
visita de algumas escolas, que nos 
vêm conhecer e visitar o nosso 

MIRANDA DO CORVO

O BETINHO — O meu nome completo é Betinho 
Alberto Có e sou conhecido por Betinho. O meu pai é 
Alberto Có e a minha mãe Júlia Ié. Nasci em Bissau, na 
República da Guiné — Bissau, em 31 de Maio de 2003.

Vim para Portugal com o meu pai por falta de saúde, 
viajando de avião a 4 de Novembro de 2007. Depois, 
fui viver para Queluz e estive internado no Hospital 
D. Estefânia, em Lisboa. Por dificuldades económicas 
e de acompanhamento, o meu pai pediu para eu ser 
acolhido na Casa do Gaiato de Miranda do Corvo. As-
sim, fui muito bem recebido a 6 de Julho de 2009, na 
família do Gaiato, pelo nosso Padre Manuel e por toda 
a comunidade, ficando na casa-mãe com os pequeni-
tos e aos cuidados próximos da Senhora D. Nazaré.

No Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, obtive auto-
rização de residência temporária; e, em 3 de Outubro 
de 2019, consegui autorização de residência perma-
nente. Precisava de ter a nacionalidade portuguesa, 
pois vivo em Portugal há 15 anos. O meu processo de 
promoção e protecção seguiu pelo Tribunal de Famí-
lia e Menores de Coimbra, até à maioridade. Fui sendo 
acompanhado no Hospital Pediátrico e em Medicina 
Dentária, em Coimbra, e no Centro de Saúde.

Frequentei a nossa Escola do 1.º Ciclo, o Centro Edu-
cativo e a Escola do 2.º e 3.º ciclo de Miranda de Corvo. 
Depois, fui para a Escola Beira Aguieira, em Penacova, 
onde fiz o 9.º ano — CEF de Cozinheiro. Nessa Escola, 
estou a concluir o 12.º ano — Curso Técnico de Cozi-
nha — Pastelaria, pois apresentei a Prova de Aptidão 

Pedagógica (PAP) e vou estagiar para um hotel no Al-
garve. Depois das aulas, estudei no nosso Centro de 
Estudo, acompanhado.

Na nossa Casa do Gaiato, frequentei a Catequese. 
A 7 de Junho de 2015, fui baptizado e fiz a Primeira 
Comunhão, na igreja matriz da Paróquia, sendo um 
dia muito feliz! Vamos rezando as orações da manhã 
e da noite e o Terço, participando na Missa aos Do-
mingos e dias santos, e confessando-nos em Fátima. 
Principalmente os dias de Natal e de Páscoa são mui-
to especiais, pela grande alegria do nascimento e da 
ressurreição de Jesus, celebrados entre nós! Gostamos 
muito de arroz doce.

Ocupei-me em várias obrigações domésticas (refei-
tório, copa, cozinha) e outras tarefas da nossa linda 
Quinta (varrer, gado, etc.), que tem horta, pomares, 
olivais, campos de milho e aveia, etc. Fui sendo chefe 
dos Rapazes e o meu quarto é no 1.º andar. Gosto mui-
to de jogar futebol e a nossa Casa tem dois campos. No 
Verão, passei férias na Praia de Mira e mergulhei na 
nossa piscina. Nas férias, também fui estando com pa-
rentes. Nestes anos, fiz estágios escolares (em Serpins, 
Montargil), fui a alguns passeios, visitei vários sítios 
onde Pai Américo viveu (Galegos, Paço de Sousa, etc.) 
e participei em algumas festas desta Casa e da nossa 
Obra (em Coimbra, Aveiro, Porto — Coliseu, etc.). 

A minha mãe e alguns irmãos conseguiram vir para 
Portugal e residem em Agualva Cacém. O meu pai tra-
balhou cá na construção civil e depois foi para França; 
mas, quando pode, vem visitar-nos. Falo com os meus 
familiares e amigos pelo telemóvel e pelas redes so-
ciais.

Nunca me vou esquecer do bem que recebi nesta 
Casa, dos responsáveis, colaboradores, professores, 
meus companheiros, padrinhos, amigos e amigas. 
Com 19 anos, acontece que chegou a hora de partir, 
primeiro para o estágio, depois regressar à minha fa-
mília biológica e trabalhar na área de Lisboa. Quando 
tiver mais saudades, quero voltar a visitar esta linda 
Casa e estar com esta Família, onde me fui preparan-
do para ser homem, pois a porta está aberta. Muito 
obrigado por tudo, saúde para todos e paz no mundo!

Betinho

PARTILHAS E CONTACTOS — Continuamos a 
agradecer as ajudas que nos vêm chegando para o 
sustento desta Família, pois a nossa comunidade tem 
despesas certas como qualquer casa, a nível das ne-
cessidades básicas e outros gastos da instituição. Pe-
dimos mais uma vez aos nossos leitores habituais que 
chamem novos amigos para esta campanha do nosso 
jornal, em papel e/ou digital. Contactos e outros da-
dos: Obra da Rua — Obra do Padre Américo, Casa do 
Gaiato, 3220-034 Miranda do Corvo; IBAN — PT 50 
0035 0468 00005577330 18; Número de identificação 
fiscal — 500 788 898; telefone — 239 532 125; correio 
electrónico — gaiatomiranda@gmail.com

Rapazes de Miranda

para escutar a palavra de Deus. Foi 
um Fim-de-semana bem passado, 
com espírito de Fraternidade en-
tre todos e aos nossos Padre Abel e 
Padre Moura agradecemos o enri-
quecimento espiritual que nos pro-
porcionaram e que prova que nun-
ca esqueceram esta Família Gaiata 
onde um dia foram Padres e Pais 
dos órfãos da sociedade, seguindo 
os desígnios da Igreja Católica e de 
Cristo. Aquele Abraço, sempre!

FESTA DO EGAS — Após dois 
anos de interrupção por via da 
pandemia covid-19, a Junta de 
Freguesia de Paço de Sousa vol-
ta a organizar este evento que já 
vinha em crescendo ao nível de 
Turismo e em tradição local. Este 
ano a Festa terá início no dia 20 de 

Junho com o hastear de bandeiras 
no edifício da autarquia local, as-
sinalando-se o 31º aniversário da 
Vila de Paço de Sousa. Ao longo da 
semana pode-se usufruir no Largo 
do Mosteiro, de música, animação, 
tasquinhas “comes-e-bebes”, etc… 
O evento culmina com um Fim-de-
-semana musical de 24, 25 e 26 em 
alta, estando a actuação da nossa 
Tuna Musical marcada para as 
21:30h de Sexta-Feira, 24. Deseja-
mos que tudo corra bem e desde já 
agradecemos à Junta de Freguesia 
a retoma deste evento tão aprecia-
do por todos, assim como o hon-
roso convite para actuarmos com 
a nossa Tuna, que estará ao seu 
melhor nível com novidades musi-
cais. Apareçam e divirtam-se.

Elísio Humberto

Memorial/Museu Padre Américo 
— Obra da Rua e a nossa Capela. 
Também passaram pessoas a fazer 
as suas caminhadas. Há também 
quem nos venha trazer as suas 
ofertas, o que nós agradecemos. 
Também vêm Pobres pedir ajuda 
para a sua vida.

JARDINAGEM — O Paulo 
«Mudo» tem muito trabalho para 
fazer porque tem muitas ervas 
para rapar nos caminhos e nos jar-
dins. Quando terminar irá cortar 
as sebes, que se têm desenvolvido 
muito. Como se aproxima o Verão, 
vai também cortar os arbustos que 
estão nos canteiros da piscina. Ou-
tros rapazes irão ajudá-lo nesses 
trabalhos.

PINTOS — Da nossa chocadeira 
continuam a nascer pintainhos. 
Eles crescem em locais diferentes 
conforme a fase de crescimento 
em que estão. Eles são bem ali-
mentados e bem tratados, com ra-
ção adequada e, quando são maio-
res, também com milho, pão das 
sobras e outros produtos. Alguns 
dão galinhas poedeiras, e os seus 
ovos irão dar mais frangos.

Amadu Embaló

dentro das nossas possibilidades, 
porque infelizmente muitas outras 
estão a passar pelo mesmo.

Uma vez mais apelamos aos nos-
sos amigos leitores que nos aju-
dem para continuarmos a nossa 
caminhada, porque só com o vosso 
auxílio é que conseguimos.

Aproveitamos para informar 
que quem optar por transferência 
bancária, os donativos devem ser 
encaminhados para a conta em 
nome da Obra da Rua com o nib: 
0010 0000 0309 5700 0010 9 do BPI.

CAMPANHA TENHA O SEU PO-
BRE — Amiga de Fiães 75€+100€. 
Anónimo, de Serrazes, 100€. Car-
minda Coelho, 150€.

Em nome dos nossos irmãos ca-
renciados agradecemos os donati-
vos indicados e outros que foram 
enviados por transferência para a 
antiga conta.

Desejamos a todos que tenham 
muita saúde e paz.

O nosso contacto:

Conferência de S. Francisco de Assis
Rua D. João IV, 682
4200-299 Porto

Casal Félix
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BEIRE – Flash’s

No “espírito” de Pai Américo
1. A ‘CTA’1 de desmumificar o 

espírito. Já aqui o tenho partilhado 
convosco. Encrustou-se-me na pele 
a ideia de que os escritos legados 
por um autor são a múmia do seu 
espírito — que foi vivo. Foi, mas 
agora está ali encarcerado à espera 
de um leitor que o “ressuscite”. E 
no-lo transmita vivo e actuante — 
no hoje, aqui e agora de um deter-
minado tempo e lugar. Encanta-me 
saborear o Evangelho (toda a Sa-
grada Escritura!) a esta luz. Penso 
que era disto que D. António Fer-
reira Gomes falava ao dizer que “o 
cristão precisa ler o jornal à luz do 
Evangelho e ler o Evangelho à luz 
do jornal”. Aliás, não deixa de ser 
curioso que um dos ‘biógrafos’ de 
Jesus — António Ganzalez — diga 
que, para compreender os relatos 
da experiência pascal, “é preciso 
mudar todos os esquemas e ler 
Isaías 53, 3-54, onde se encontra o 
esquema a partir do qual se contou 
a morte, sepultura e ressurreição 
de Jesus”2. …

Desde que comecei a deixar-me 
apaixonar pela Obra da Rua e pelo 
Calvário em particular, para onde 
acabei por ser arrastado, não me 
canso deste aprender a ler Pai 
Américo à luz do Evangelho e ler o 
Evangelho à luz de Pai Américo — 
em que ele soube descobrir o rosto 
de Deus no Pobre abandonado. 

2. 50 anos depois ainda são 
gaiatos…Acabo de estar à mesa 
com o Falcão que, quando em 1959, 
cheguei a Paço de Sousa, era um 
dos muitos batatinha da D. Sofia, a 
dormir no apartado das Senhoras, 
por cima da cozinha, na Casa Mãe. 
Nem ele nem eu nos lembramos 
desse tempo. Também não é preci-
so. Contento-me em saborear estas 
histórias que nos unem — como 
prendas que Deus nos vai dando 
para saborearmos melhor o grande 
dom da vida. Para que ela se vá tor-
nando, em nós, fonte de mais vida e 
vida em abundância (Jo 10.10). 

Frente a mim, está o Quim 
Peroselo, (senhor Vieira!) e a Lala, 
sua esposa. Deste, lembro-me bem. 

Era um adolescente, caladinho, 
observador, modelo de um rapaz 
bom e disponível para aprender a 
entrar na vida adulta pela porta da 
simplicidade e da verdade. Ele tam-
bém se lembra de mim. — Então 
num lembra ?! Era o frei Simeão… 

Antes de ir para a mesa, estive-
mos juntos na Eucaristia. A cele-
brar os 50 anos de casados que o 
Falcão e a Fátima agora comple-
tam… Com o casal, estava a família 
de sangue e alguns “especiais” — 
porque família de coração… 

Há 50 anos, foi P.e Telmo que os 
casou, em Malanje — onde eram 
ilustres cabouqueiros, empenha-
dos na afirmação da Obra da Rua 
em África. Hoje foi ainda P.e Telmo 
que, de novo, presidiu à renovação 
do seu compromisso de amar-te e 
respeitar-te até ao fim da minha 
vida. 

Segundo relata o P.e Telmo, no 
vapor Rita Maria, embarcaram 
dois grupos de venturosos cabou-
queiros — o de Malanje e o de Ben-
guela, com P.e Manuel. No grupo de 
Malanje ia o Falcão, com 11 anos; 
o Fernando Dias e Emília, que ti-
nham acabado de casar. O Quim, 
o Júlio, o Manelzito, … Erguida a 
Casa do Gaiato, atirando-se à vida, 
Falcão especializou-se no cultivo 
e amanho do algodão — que era o 
que estava a dar. — E nós tínhamos 
que comer e dar de comer aos me-
ninos que iam entrando…

P.e Telmo, comovido, resume: O 
Falcão foi sempre um bom rapaz; 
ajudou muito a Obra. Lá conheceu 
a Fátima. Enamoraram-se, casaram 
na nossa Casa. A esposa é a bonda-
de em pessoa… Sempre estiveram 
muito connosco. 

3. Ele está vivo no meio de 
nós… Baseados em repetidas afir-
mações do próprio Jesus, nós — os 
crentes — gostamos de repetir esta 
afirmação — Ele está vivo no meio 
de nós (Mt 13, 36-43). Acho curio-
so que isto apareça num contexto 
que coincide com o “Eu e o Pai so-
mos Um… Vim para que sejais UM, 
como Eu e o Pai somos UM”.

Olho a festa do Falcão com a sua 
família de sangue e sua família 
de coração. Paro-me neste querer 
vir ao Calvário celebrar os 50 de 
casados. Em reciprocidade de co-
munhão amorosa com a Obra da 
Rua que, na roda da vida, lhe deu 
a mão. Olho os tempos que correm, 
a moda grassante dos casamentos 
tipo “lenço de papel” (usa e bota 
fora…), a raridade dos corações 
agradecidos (Lc 17, 11-19); olho o 
ter de vir de véspera (moram em 
Cascais), o quer trazer consigo a 
família de sangue; olho a presen-
ça de P.e Júlio — actual director da 
Obra. 

Pego na história deste e de tan-
tos outros gaiatos. A Obra da Rua é 
que o salvou do vazio causado pela 
morte precoce da mãe. Cada um 
dos irmãos foi “entregue” a mun-
dos bem diferentes. Este veio para 
Paço de Sousa. Lá nos encontra-
mos em Dezembro de 1959. Antes 
que o coração registasse qualquer 
memória, separamo-nos. Reencon-
tramo-nos agora — em festas de 
doces memórias de coração. Deus 
louvado!

Penso, sinto, acredito vivamente 
que tudo isto significa a presen-
ça viva de Pai Américo na minha 
vida e na de tantos que um belo dia 
se deixaram tocar por ele — um 
louco do Evangelho, um apaixo-
nado pel’O Filho do Carpinteiro de 
Nazaré… 

1 Uso esta sigla com frequência. Por-
que acho que os grandes “mistérios da 
vida” merecem ser estudados (Ciên-
cia); o lidar bem com eles exige treino 
(aprender Técnicas) e, sobretudo, exige 
muito auscultar e aprender a expressar 
os ecos da sua presença em nós (Arte). 
Assim, tudo tem a sua CTA … Desmumi-
ficar seja o que for exige a sua CTA.
2 Ver Jesus Cristo — para principian-
tes, A. Gonzalez, ed. salesianas, 1997.

Um admirador
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Da Sopa dos Pobres
NA sequência de um enquadramento histórico ligeiro da Sopa 

dos Pobres [1932], de Coimbra, continuamos a elencar ini-
ciativas beneméritas anteriores e desse tempo, congéneres, em 
face das carências e do racionamento alimentar em Portugal. As-
sim, do século XVIII ao século XIX, verificou-se «no exercício da 
assistência coimbrã um esforço notório de protecção aos seus, às 
famílias decaídas, aos pobres envergonhados e aos meritórios em 
geral.» [Maria Antónia Lopes — Pobreza, Assistência e Controlo 
Social em Coimbra (1750-1850), vol. II, Viseu, 2000]. Em meados de 
oitocentos, em Coimbra, surgiram as sopas económicas — dos po-
bres, que eram gratuitas, de acordo com o escrivão Diogo Pereira 
Forjaz Pimentel [1817-1885]: «aplicando-se para a sopa económica 
os sobejos da cozinha, que é costume distribuir-se diariamente à 
portaria do Colégio» [Arquivo da Misericórdia de Coimbra — Ac-
tas das sessões [1847-1858], fls. 36-37]. Em 4 de Julho de 1933, por 
iniciativa do Bispo de Coimbra, D. Manuel Luís Coelho da Silva, a 
Condessa do Ameal, D. Maria Amélia Ayres de Campos [elogiada 
por Padre Américo — Pão dos Pobres, I, 1941, p. [253], 267-268], 
com um grupo de Senhoras, fundou a Cozinha Económica da Rai-
nha Santa Isabel, na baixa de Coimbra, depois entregue às Criadi-
tas dos Pobres [Manuel de Almeida Trindade — Maria Carolina 
Sousa Gomes e as Criaditas dos Pobres. Coimbra, 1987, p.124].

De notar que, em época de grandes dificuldades socio-econó-
micas, surgiu a prática do Pão dos Pobres ou Pão de Santo António, 

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA

PROCURANDO IR ESTANDO ATENTOS AO NOSSO PRÓXIMO — 
Desde o tempo da última crónica até agora, fizemos o que é a nossa prá-
tica habitual, ou seja, reavaliamos as situações de várias pessoas que 
acompanhamos e cuidamos, doutras que chegaram ao nosso conheci-
mento como precisando de ajuda.

No primeiro caso, houve uma pessoa que temos estado a acompa-
nhar há muito tempo e que tem sido difícil engrenar num trabalho que 
lhe assegure algum rendimento. Finalmente isso aconteceu. O trabalho é 
a tempo parcial, mas já é um passo na boa direcção. A ajuda material que 
lhe providenciávamos deixou de se justificar, até ver.

Noutros casos, as pessoas trabalham, mas o que ganham é muito pou-
co, especialmente quando desaparecem familiares que iam contribuindo 
com alguma coisa para o orçamento familiar.

Ajudamos da forma mais recatada que nos for possível, especialmen-
te nos casos da chamada “pobreza envergonhada”, mas não só.

Casos novos de pessoas a precisarem de ajuda, continuam a chegar. 
Há os que são de cá, mas muitas vezes, são pessoas que vêm cá parar vin-
das não se sabe bem donde. Agora temos uma situação dessas. Há uma 
pessoa que já chegou há algum tempo, mas que não é de cá. Vive numa 
habitação sem os mínimos consentâneos com a dignidade humana pela 
qual o respectivo senhorio cobra uma renda que não é pequena. Estamos 
a tratar de encontrar outra habitação para essa pessoa, juntamente com 
a mobília de que precisa. Uma coisa e outra estão bem encaminhadas.

Se, da próxima vez, não tivermos casos novos para relatar, será um 
bom sinal. Até lá, votos do melhor possível para os nossos leitores.

Os nossos contactos (só para assuntos da Conferência e não para assun-
tos da administração do jornal): Conferência de Paço de Sousa; A/C Jornal 
O Gaiato; 4560-373 Paço de Sousa — Telem. 965464058 — E-mail: carvalho.
mendes@sapo.pt NIB: 004513424003543534043 (só para donativos para a 
Conferência e não para a Casa do Gaiato)

Américo Mendes

Continua  na  página  4
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Quem plantou o ouvido não ouvirá?
Salmo 94, 9 

«[...] aquilo que a gente aqui prega não é de efeitos 
imediatos. Não pode ser. Mais tarde. A memória 
guarda e o espírito em qualquer altura vivifica.»

Isto é a Casa do Gaiato, vol 2, 2.ª edição;
Paço	de	Sousa,	ECG,	1971;	p.	78.

A Ascensão de Jesus prepara-nos para o final 
do tempo pascal. As aparições do ressusci-

tado, relatadas nos evangelhos (cf. Mateus 28, 1; 
Marcos 16, 1; João 20, 1), indicam a vida nova 
de que foi revestido, após a sua paixão e morte. 
Muitos queriam um cadáver, que não incomo-
dasse, mas alguns deram conta de um corpo glo-
rioso, que empolga os corações. O seu trânsito 
pelo mundo está prestes a terminar. Jesus pre-
para os discípulos para a engenhosa missão de 
evangelizar. Levar a todas as partes e a todas as 
pessoas a boa nova da salvação.

Há um segredo na vida da Igreja que depen-
de deste corte do Jesus terreno com os seus dis-
cípulos e amigos. Esse segredo é a comunicação. 
Jesus foi a Palavra anunciada à humanidade 
pelo Pai. Palavra encarnada, palavra feita von-
tade e verdade. Palavra que criou comunidade. 
Palavra que, a partir de então, será assistência 
do Espírito Santo. Palavra, memória e recorda-
ção, mas também projecção e futuro. Os amigos 
de Jesus, informados pelo mandamento do amor 
sem limites, são pessoas de palavra. São pessoas 
que cumprem o que ele ensinou por gestos e por 
uma nova semântica: o amor não é um fardo, 
retórica velha e condenatória, mas asa leve e pe-
rene, desejo de habitação e perdão. Jesus é a pa-
lavra para quem quer ouvir: se te pedem a capa 
dá também a túnica (Mateus 5, 40). Argumento 
que corta com a sentença: olho por olho dente 
por dente (Levítico 24, 20).

Nas instituições da Igreja, para nos renovar-
mos, devemos aprender a comunicar melhor. 
Ser fiéis ao passado e aos fundadores, mas sere-
mos atentos à realidade presente e, sobretudo, 
preparamo-nos para o futuro. Sem comunicação 
não há vida e sem vida não há missão.

O Papa Francisco recorda isso mesmo na 
mensagem para o dia das comunicações sociais 
deste ano, com data de 24 de Janeiro de 2022, me-
mória de São Francisco de Sales, quando escreve 
sobre o sentido de Escutar com o ouvido do co-
ração.

Também na Igreja há grande necessidade de 
escutar e de nos escutarmos. É o dom mais precio-
so e profícuo que podemos oferecer uns aos outros. 
Nós, cristãos, esquecemo-nos de que o serviço da 
escuta nos foi confiado por Aquele que é o ouvinte 
por excelência e em cuja obra somos chamados a 
participar. «Devemos escutar através do ouvido 
de Deus, se queremos poder falar através da sua 
Palavra». Assim nos lembra o teólogo protestante 
Dietrich Bonhöffer, na obra Vida em Comunidade 
— Sígueme, que o primeiro serviço na comunhão 
que devemos aos outros é prestar-lhes ouvidos. 
Quem não sabe escutar o irmão, bem depressa 
deixará de ser capaz de escutar o próprio Deus.

Assim devemos fazer no Calvário. Aprender 
a ouvir, sempre, a expressão de Jesus nos lábios 
dos que aqui residem: tenho sede, tenho fome, 
tenho frio, tenho medo, não tenho família… Que 
sede? Que sedes? Dos doentes e nossas, pois não 
é fácil reconhecer que se tem sede. Porque a sede é 
uma dor que se descobre pouco a pouco dentro de 
nós, por detrás das nossas habituais narrativas 
defensivas, assépticas ou idealizadas; é uma dor 
antiga que sem percebermos bem como encontra-
mos reavivada, e tememos que nos enfraqueça; 
são feridas que nos custa encarar, quanto mais 
aceitar na confiança (José Tolentino Mendonça, 
Elogio do Sede — Quetzal).

Padre José Alfredo
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em 1895, na igreja da Ordem Terceira, em Braga, 
por iniciativa dos franciscanos do Convento de 
Montariol, nomeadamente Fr. João da Santíssi-
ma Trindade. A Voz de S. António — órgão da Pia 
União [Porto, 1.º anno, Abril 1895, p.76], na Chro-
nica do Pão dos Pobres, informou: «Já se estabe-
leceu o Pão dos pobres em Braga e em Rio de Moi-
nhos (Penafiel). Foi uma festa muito bonita a que 
se fez em Braga na egreja dos Terceiros, dia 25 
de Março […]». A propósito, Américo de Aguiar 
tinha 7 anos e aquela freguesia penafidelense é 
próxima da sua terra — Galegos.  

As cozinhas económicas de Lisboa, nos finais 
do século XIX, implicavam um pagamento mó-
dico. A 16 de Maio de 1917, foi inaugurada a 
Sopa para os Pobres, em Lisboa, por iniciativa 
do jornal O Século [Ilustração Portuguesa, Lx.ª, 
II série, N.º 588, 28.5.1917, p.426]. Devido à falta 
de víveres e ao aumento do custo de vida, du-
rante a I Guerra Mundial, entre 19 e 21 de Maio 
de 1917, houve movimentos de protesto social 
— a revolta da batata — em Lisboa, no Porto e 
noutros locais. Por Decreto de Sidónio Pais [n.º 
4031, de 30.3.1918 — Diário do Governo, n.º 67, I 
série, 3.4.1918] foi criada uma Comissão Central 
para o «estabelecimento e administração das so-

Continuação  da  página  3
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longo do século XX, entre as Guerras e depois, 
noutras localidades portuguesas, também foram 
surgindo mais cozinhas económicas e sopas dos 
pobres [v.g., em Matosinhos, pelo Padre Manuel 
Francisco Grilo (1888-1968)].

Sendo a caridade a virtude do amor às criatu-
ras humanas por amor a Deus e a misericórdia 
a compaixão da pessoa humana pelos seus se-
melhantes que sofrem, ambos os sentimentos do 
coração humano revelam-se por obras que im-
plicam o socorro de quem precisa. As obras de 
misericórdia são a concretização da compaixão 
humana e da vontade humana de ajudar o pró-
ximo. Na Doutrina Cristã, foram elencadas em 
catorze as obras de misericórdia: sete de índole 
corporal e sete de natureza espiritual. As obras 
corporais, do ensinamento de Jesus, encontram-
-se prescritas no Evangelho [Mt 25, 34-36].

Assim, continuando a seguir de forma breve o 
percurso inicial da Sopa dos Pobres, de Coimbra, 
na linha da tradição caritativa e misericordiosa 
eclesial, o Padre Américo vai direitinho ao cum-
primento das obras de misericórdia diante de 
situações gritantes de fome e injustiça, suas co-
nhecidas, conforme a acção relatada nas cróni-
cas semanais do Correio de Coimbra. O dinamis-
mo da primeira obra de misericórdia — dar de 
comer a quem tem fome — é programático nos 
seus passos de Recoveiro dos pobres, de acordo 
com o primeiro texto [não assinado, mas certa-
mente da sua autoria] que foi recolhido [e reto-
cado] no seu livro Pão dos Pobres [I [volume], 
Coimbra, 1941, p.[5]-6], que transcrevemos na 
íntegra da sua fonte. Eis: 

«Sopa dos Pobres no Patronato
Esta, que não tem nada que ver com o Patrona-

to mas que funciona ali, é apetitosa, forte, muito 
rica e cosinhada por mãos amigas dos pobrezi-
nhos e é servida à uma hora da tarde.

Tem sido distribuída desde Janeiro numa medi-
da de 25 rações diárias, graças ao subsídio men-
sal do nosso Prelado de 350 escudos, mais os se-
guintes donativos registados no mez findo:

Dr. Abílio Dias Andrade . . . . . . . . . . . . . . .  100$00
Dr. Freitas Costa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50$00
Prof. Maria Máxima Boléo . . . . . . . . . . . . .  15$00
D. Victoria Salema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20$00
Anónima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10$00

Mas é necessário ir mais longe. A miséria é 
muita e, como o tempo e as marés, não espera 
por ninguém. Há que subir o numero das rações. 
Das famílias actualmente socorridas conhece-
mos algumas de oito, seis e cinco membros, que 
levavam respectivamente três, dois e um litros de 
sopa. Era muito pouco. Alem disso havia alguns 
muito necessitados à espera de vez. Com o mez 
de Março as coisas modificaram-se. O subsídio 
do Sr. Bispo subiu. Temos já alguns subscritores 
certos e promessas seguras de mais. Houve uma 
dadiva generosa de 200 escudos com esperanças 
de continuar. Em resposta à nossa local da sema-
na passada, alguém responde com um alqueire de 
feijão branco e carne de porco. Bem haja. Presen-
tes desta natureza fazem-nos muito geito. Quem 
mais responde com legumes secos e verdes, car-
ne, azeite? De tudo necessitamos. Também preci-
samos duma panela de trinta litros. Quem no-la 
oferece? A superiora do Patronato ou o Padre 
Américo do Seminário recebem ofertas.

E assim é que desde o princípio do mez corren-
te já as famílias numerosas levam sopa suficiente 
para uma refeição familiar e alguns dos mais ne-
cessitados que esperavam vez, tem sido inscritos. 
A selecção é tanto quanto possível rigorosa e a 
miséria verdadeira, em muitos casos conhecida e 
apalpada por nós, nas próprias habitações. Acu-
dam pois ao nosso apelo. Não é favor nenhum dar 
de comer a quem tem fome; é um dever de cons-
ciência… cristã.» [Correio de Coimbra, N.º 508, 5 
Março 1932, p. 4].

Na mira de contextualizar e fazer um bocadi-
nho de história da Sopa dos Pobres, de Coimbra, 
rebuscando nos arquivos e com a benevolência 
dos leitores, ainda daremos mais notícias sobre 
as suas origens, que conduziram à Obra da Rua.

Padre Manuel Mendes

Nesta matéria os pobres são 
os únicos que entendem o meu 
grito e se deixam enternecer 
por estas desamparadas. 

Os pobres de que falo são 
os mesmos que Jesus elegeu 
como Bem-aventurados, isto 
é, Felizes porque deles é o 
Reino dos Céus. Entre estes 
estão muitos dos meus leito-
res.

Não é a primeira vez que 
faço esta distinção: — Jesus não 
fala dos pobres de espírito, mas 
daqueles que tem Espírito de 
Pobre. Estes sim, são os únicos 
que entendem esta linguagem. 
Os que são possuídos por um 
Espírito de Pobreza!

Felizes porque é deles o Rei-
no do Céus, Clérigos ou Leigos, 
homens ou mulheres, sábios 
ou ignorantes, ricos ou pobres 
de bens materiais, para todos, 
a promessa do Reino de Deus 
possuidores desse bem, único 
e raro o Espírito de Pobreza.

Este é sempre um esforço 
económico, diário no ser, no 
aparentar e no viver. É uma 
comunhão verdadeira com os 
que passam privações a qual 
arrasta estas pessoas a parti-
lhar com os carentes de bens 
materiais, a dividir os seus ha-
veres, os dons, o tempo e as ca-
pacidades.

Um Espírito Pobre é uma 
grande riqueza sobrenatural, 
daí que o Mestre lhes tenha 
prometido a intuição do seu 
Reino e a Eternidade como re-
compensa. 

Foi esta pobreza, cegamente 
seguida por Pai Américo, que 
me atraiu à Obra da Rua e me 

do treino. O jogo será amanhã. O árbitro não faz 
parte hoje da nossa equipa. Somos treinadores 
no terreno educativo.

Chegaram as sementes que tínhamos solicita-
do em Portugal. Já foram lançadas na terra. To-
mate, salsa, cebola, beterraba, couve, abóbora 
cenoura. Os viveiros estão repletos para garan-
tir uma boa colheita dentro de quatro meses. A 
batata doce vai ocupar três ou quatro hectares 
este ano. Não temos semente de batata rena. No 
Huambo o saco custa 70 mil cuanzas. Como ir 
buscar? Onde está o dinheiro para dois ou três 
sacos? A Providência nunca nos abandona. Es-
peramos, o agricultor também espera paciente a 
hora da colheita.

A conclusão é de Pai Américo «todos os peque-
ninos habitantes que moram debaixo das nossas 
telhas, são enfermos da alma. Foi por uma ma-
neira muito simples que eles contraíram estes 
males; andavam sós pelos caminhos.

Da mesma sorte aqui hão-de topar a cura: an-
dar bem acompanhados. As ovelhas, as vacas, as 
flores, a beleza do campo e das matas, as estrelas 
no fundo negro dos céus são as companhias que 
os hão-de salvar. Estes elementos da natureza, 
usados e saboreados pelo pequenino das ruas, 
valem mais do que todos os tratados de peda-
gogia».

Padre Quim

BENGUELA – VINDE VER!

PATRIMÓNIO DOS POBRES

tem dado Luz para eu experi-
mentar diariamente a Provi-
dência Divina. 

Veio também um homem 
novo, alto, dos seus trinta anos, 
com alguma robustez, a mo-
rar no Vale do Cobro, vestido 
pobremente e com um olhar 
triste: — Pago 550€ de renda de 
casa e já devo o mês passado. 
Não consigo pagar ó senhorio. 

— Você um homem novo, o 
que faz? Então anda assim a pe-
dir porquê?

— Ando às amêijoas padre. Só 
fiz a 4-classe e tenho 4 filhos.

— Veja se arranja um traba-
lho fixo nas obras, homem. Há 
por aí tanta carência de pessoas 
para trabalhar neste ramo! Fi-
quei sem palavras, sim, mudo 
a olhar o infinito.

Quando passo na Ponte Vas-
co da Gama nas alturas da 
maré baixa, vejo enterrados na 
lama quase até à cintura uma 
multidão de pessoas em busca 
de amêijoas e outros molús-
culos que se desenvolvem na 
lama do rio.

Já naquele bairro paguei, du-
rante muitos meses, a renda 
a uma abandonada com três 
filhos, pelo mesmo preço. E 
sinto bem a pressão de quem 
deve, de tal modo que, depois 
lhe comprei um andar na Rua 
Celestino Alves por não achar 
outro modo de me livrar da-
quele encargo. 

Dei ao homem o cheque en-
dossado ao senhorio e parti 
com uma amargura na alma 
que nunca mais me deixa. 

Não sei bem porque me en-
ternece muito a súplica dos 
homens!

Padre Acílio
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MALANJE

ONTEM celebrámos o Dia de África e lembramos aos nossos 
 rapazes que são africanos, porque são da África… A Áfri-

ca não pertence a ninguém; ninguém é dono. Todos somos parte 
deste continente… é África a mãe que nos tem no seu seio ma-
ternal. Por algum motivo nós recebemos a inteligência e temos a 
capacidade de transformar o meio, mas nos últimos séculos está 
mais perto daqueles que estão a destruir e não a saber conviver e 
ajudar esta mãe a cuidar de todas as suas criaturas.

Em nossas Casas não vamos conseguir transformar um conti-
nente, mas sim cuidar e acarinhar aquele pedacinho em que vive-
mos. O respeito pelo meio ambiente, o tratamento do lixo no lugar 
onde estão as nossas Aldeias, o cuidado dos jardins, a agricultura 
a criação de animais… Padre Américo entendeu que o rapaz en-
contra no contacto com a natureza o ar limpo, as águas saudáveis, 
uma nova harmonia interior… somos parte da natureza e quando 
nos preocupamos dela nos preocupamos de nós… quando ela é 
bem tratada também nos tratamos bem a nós próprios.

Continuemos a promover uma cultura em que o ser humano 
não olhe para a natureza como algo distinto dele próprio, mas, 
sim, como parte integrante da mesma. Que o próprio Africano 
proteja a sua Mãe e o resto da sua família. Ser Africano é aquele 
que é de África. Que esta data não fique esquecida como um dia 
qualquer mas sim como um convite a que todos os povos africa-
nos se reúnam neste grande desafio.

Terminado o segundo trimestre observamos que os nossos ra-
pazes não melhoram muito no seu aproveitamento escolar. Nor-
malmente ficamos chateados com os meninos mas somos cons-
cientes que o sistema educativo e em concreto a nossa escola do 
Gaiato está a exigir de nós um maior acompanhamento na dedi-
cação dos professores. Educar só pode ser por vocação.

Padre Rafael


