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MALANJE

O mês de Junho é dedicado 
à criança em muitos lu-

gares do mundo; também em 
Angola. Nós preparamos uma 
pequena festinha no alpendre 
da casa das irmãs para os nos-
sos batatinhas onde eles dan-
çaram, cantaram e ouve algum 
teatro para lembrar-lhes o im-
portante que são as crianças e 
para serem felizes. Depois não 
faltou um brinquedinho, uma 
gasosa e um pacotinho de bo-
lachas.

DA NOSSA VIDA

O Bem e o mal

OS filhos são semelhantes 
 aos pais. «Tal pai, tal fi-

lho» é costume dizer-se para 
sublinhar essas semelhanças. 
Nós, como filhos de Deus que 
somos, não é para admirar que 
sejamos semelhantes a Deus.

Passando do Ser para o Agir, 
também aqui Lhe somos se-
melhantes, embora possamos 
divergir, pela má orientação 
do que nos faz agir, o amor, fa-
zendo o mal. Deus, que é amor, 
não pode não amar, por isso 
ama sempre para o bem do 
amado, ao passo que nós, que 
não somos só amor, podemos 
orientar o nosso agir a pensar 
no bem de si mesmo causan-
do o mal dos outros. Deus não 
está sujeito ao poder do mal 
mas nós podemo-nos sujeitar.

Nos dias que correm, a gran-
de difusão dos acontecimen-
tos, especialmente dos vio-
lentos, mostram o estado de 

Quando regressamos per-
guntei ao Manilson se tinha 
comido todas as bolachas. Ele 
respondeu que comeu duas e 
o resto guardou no bolso para 
amanhã comer na escola. Todo 
feliz continuou a sua cami-
nhada e eu acompanhava a 
distância os seus passinhos e 
como metia novamente a mão 
no seu bolsinho e pegava outra 
bolacha. Depois pensei: “será 
que ficará alguma antes do 
jantar?”.

Depois da missa dedicada às 
crianças jantamos um funge 
de Bombo com carne como a 

sujeição ao mal, de indivíduos 
e de grupos, que ilusoriamente 
e inconscientemente procuram 
o que lhes parece um bem, que 
resulta em males, por vezes, 
horrendos para os outros. São 
jovens, são maridos ou com-
panheiros, são religiosos, são 
os movidos por distúrbios, são 
ambiciosos de poder… são ou 
é sempre alguém que perdeu a 
liberdade de espírito.

No nosso dia-a-dia, todos 
somos postos à prova em si-
tuações da mesma índole, em 
coisas pequenas ou mais signi-
ficantes, através daquilo a que 
chamamos provação ou tenta-
ção. Para vencer e nos vencer-
mos, há que estar atentos e 
vigilantes.

Outra forma de abordar esta 
questão, é aquela que Pai Amé-
rico usava nos seus colóquios 
simples e entendíveis com os 
rapazes, posta em termos de 
opção entre o bem e o mal. Com 
a ajuda da consciência para dis-
tinguir um e outro, há que pro-
curar fazer o bem que se quer 
e não o mal que não se quer.

No nosso modesto entender, 
estudar os acontecimentos 
sociais violentos para os com-
preender e procurar reduzir ou 
anular, não deve ser feito sem 
trazer ao de cima aquilo que 
nos faz semelhantes e que deve 
contribuir para o bem comum.

Partilha

É o meio por excelência para 
criar unidade. Partilhar o 

que se tem e o que se é, numa 
acção sincera, coerente e de-
sinteressada, é caminho de paz 
que apaga qualquer violência. 

A comunhão com a vida dos 
Pobres, de forma organizada 
ou não, é eficaz no caminho 
do bem. A participação nas 
Conferências de S. Vicente de 
Paulo são disso um exemplo. 
Os Rapazes nas nossas Casas, 
nos seus primórdios, fundaram 
uma Conferência em cada Casa, 
produzindo frutos na vida deles 
e das comunidades. Vale a pena 
recuperar esta fonte de bem.

Padre Júlio

costumamos fazer nas sole-
nidades e de sobremesa um 
refresco e umas bolachas. Já 
no dia seguinte me encontrei 
com Manilshon de tarde e lhe 
perguntei sobre o assunto das 
bolachas. O «Batatinha» logo 
respondeu: “ficaram duas”. Eu 
lhe dei os parabéns por as ter 
guardado desde a tarde até o 
dia seguinte. O rapaz respon-
deu: “Essas duas as guardei do 
pacote do jantar”. Sorri…

No fim de semana recebemos 
na nossa Casa a visita de Manos 
Unidas. Depois do almoço nos 
dirigimos à escola para ver as 

obras dos laboratórios de for-
mação profissional. Depois de 
ver que estávamos a colocar a 
chapa para cobrir as salas nos 
perguntaram sobre o apetre-
chamento das mesmas. Logo 
me lembrei do pai Américo e 
respondi: “Nós agradecemos 
imensamente o esforço para 
nós termos as salas, do resto 
a providência”; elas sorriram. 
Eu pensei que o primeiro que 
tinha que fazer era comparti-
lhar-lho no jornal e enviar as 
listas ao padre Júlio para pre-
parar o contentor.

Padre Rafael

SINAIS

— VAMOS ver as flores, falou-
-me o dr. Abel, naquela 

manhã. E fomos ver os jardins 
de duas aldeias próximas. Bendi-
to seja o Senhor pelas flores do 
mundo! Mas, vamos às nossas al-
deias. Casas belas, pequenos pa-
lacetes! Portas fechadas, ruas de-
sertas. Se ao menos uma criança 
a correr… Não vimos uma crian-
ça! Somente um jovem que plan-
tava uma árvore.

Rosas amarelas, vermelhas e 
brancas. Mas deu pena a sua soli-
dão. Regressamos ao nosso Calvá-
rio – onde os nossos doentes – que 
são flores – esperam um sorriso.

As obras da nossa Aldeia estão 
quase no fim. Os Serviços Sociais 
prometeram que os nossos que-
ridos doentes regressariam. Es-
tamos ansiosos pela sua vinda. 
Temos saudades da nossa Alice 
– ceguinha – mas chefe e orien-
tadora. Ela conquistou os nossos 
corações. 

Assim terminou a nossa visita 
às flores – nos nossos doentes do 
Calvário, lindas flores que nos 
seduziram. 

Padre Telmo

BENGUELA – VINDE VER!

Educação ao Relento
O título desta crónica pode 

de certa maneira confun-
dir o que realmente o autor 
quer comunicar. A arte de co-
municar exige clareza e objec-
tividade. E ainda assim atrevo-
-me a fazê-lo, na esperança de 
poder vir ao longo do texto a 
devolver a devida compreen-
são. Considerando que a in-
fluência do meio tem um peso 
de grande valor a ter em conta, 
na configuração das palavras 
e dos seus significados, pode 
levar a entender-se que propo-
sitadamente foi composto um 
certo dilema ou uma aparente 
dicotomia; comunicar com cla-
reza para facilitar a compreen-
são e dissipar as trevas da 
tentação de pensar que, “pen-
sei que quis dizer, o que não 
disse”, ou perder-se na etimo-
logia de uma e outra. Quando 
comecei a escrever este texto 
à partida tive de substituir o 
título para livrar o leitor desta 
provável confusão de signifi-
cado das palavras. O texto, en-
contrava-se intitulado assim: 
“Educação Especial”. Mas, no 
entanto, não se trata daquela 

educação especial entendida 
como o ramo da educação 
voltado para o atendimento e 
educação de pessoas com al-
guma necessidade educativa 
que requer um currículo es-
pecial, ministrado preferen-
cialmente em instituições de 
ensino regulares ou ambien-
tes especializados (como por 
exemplo, escolas para surdos, 
escolas para cegos ou escolas 
que atendem a pessoas com 
deficiência intelectual). Aqui 
trata-se da nova configuração 
entre o significado e o signi-
ficante: a educação especial 
baptizada com esta denomina-
ção pela comunidade académi-
ca por ser realizada debaixo 
das árvores. E quando chegam 
as tempestades naturais como 
a chuva todos se retiram para 
procurar abrigo, interrompen-
do assim o processo de ensi-
no e aprendizagem, adiando 
o futuro de uma grande parte 
das nossas crianças. Por isso a 
versão final deste texto acabou 
por ser Educação ao Relento. 
Talvez venha a ser proveitoso 
depois de muitos estudos sobre 
a sua funcionalidade também 
em outros contextos sociocul-
turais, para averiguar o seu 
grau de aproveitamento no 
que ao ensino e aprendizagem 
diz respeito.

Estamos diante de dois ter-
mos: educação (+) mais relento 
=? E o futuro da nossa jovem ge-
ração =? As possíveis respostas 
deverão passar pelas possíveis 
vias de resolução imediata des-
tas incertezas. Escrevo assim, 
para sensibilizar os corações 
de quantos lutam dia e noite 

Continua na página 4
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Pelas CASAS DO GAIATO

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE

1º CD/ÁLBUM MUSICAL já é 
uma realidade — Foi deferido o 
nosso pedido para registo de “Obra 
Musical” a que foi atribuído o n.º 
1167/2022 — «LÁ», por despacho 
do Senhor Inspector-Geral da IGAC 
(Inspecção Geral das Actividades 
Culturais) em 17 de Maio 2022. 

Seleccionados que foram alguns 
temas e respectiva criação das mú-
sicas para cada um, com a possível 
assiduidade nos devidos ensaios, 
vimos chegado o momento que 
se efectuaram as gravações em 
estúdio e agora o seu registo em 
direitos de autoria. Este ambicioso 
projecto de criação inédita de um 
CD / ÁLBUM MUSICAL pela Tuna 
Musical da Associação dos Anti-
gos Gaiatos e Familiares do Norte 
é, pois, uma realidade que mui-
tos não acreditavam ser possível, 
neste que para nós simboliza um 
importante acontecimento recrea-
tivo e cultural numa das áreas do 
“tríptico”, que será a todos os tí-
tulos notável e genuíno. O Álbum 
«LÁ» é composto por 11 (onze) 

temas que se adaptam à perfeita 
demonstração por esta via fono-
gráfica, do percurso de um Gaiato 
e da sua vida ao longo dos tempos, 
realçando a sua ligação à Obra da 
Rua e à sua eterna referência espi-
ritual, Venerável Pai Américo. As 
letras/poemas são de co-autoria de 
três Gaiatos: Joaquim Santos Silva; 
José Miguel Rodrigues; Elísio Hum-
berto Rodrigues; todas as músicas 
foram compostas pelo José Miguel 
Rodrigues e o próprio idealizou 
a capa. Nos temas faz-se alusão à 
vida na Casa do Gaiato, a África, à 
história dos 250 anos da elevação 
de Penafiel a cidade, a que se junta 
o encantador Hino da Associação 
numa nova versão musical. Demos 
indicação à editora para o fabrico 
de 200 unidades do CD. Desde já 
estamos receptivos a pedidos para 
ser adquirido, ficando este a par-
tir de agora registado por ordem 
cronológica até à sua conclusão 
final e nos serem entregues pela 
entidade gravadora. O disco segue 
numa caixa de formato clássico, 

destacando-se na capa a imagem 
da Casa-Mãe e título “LÁ”. 

Os pedidos e respectiva quanti-
dade, bem como esclarecimentos 
se necessários, devem ser solicita-
dos pelos seguintes meios de con-
tacto: e-mail: associacaogaiatos-
norte20@gmail.com; carta/postal 
para a nossa sede-social: Associa-
ção Antigos Gaiatos do Norte – Rua 
de Franco, 174 / 4560-382 Paço de 
Sousa. Rede Social Facebook: (Mes-
senger) Nova Associação Gaiatos.

Também estão disponíveis os n.os 
de telemóvel do Presidente e do 
Vice, respectivamente: 912 163 569 
e 919 527 902. Aquando da Festa no 
Dia de Pai Américo (prevista para 
17 de Julho) com o lançamento do 
livro “Esses caminhos que anda-
mos” II volume, também o CD esta-
rá à disposição para ser adquirido, 
assim como alguns exemplares da 
segunda edição do I volume do li-
vro “Esses caminhos que andamos” 
de onde foram extraídos diversos 
poemas que compõem as músicas.

Elísio Humberto

PAÇO DE SOUSA

JARDINAGEM — O Paulo 
«Mudo» já começou a cortar as se-
bes da avenida e da casa-mãe, com 
a máquina de cortar sebes, en-
quanto alguns rapazes varriam as 
pontas das plantas e apanhavam 
para o carro da lenha. Também 
cortou os ramos mais baixos das 
árvores que foram podadas.

MATA — O João continuou a cor-
tar ervas e outras plantas bravias 
da vinha e dos bardos de videiras. 
Ao fim de alguns dias teve que 
parar de trabalhar porque a má-
quina destrocedora avariou por 
falta de lubrificação. Depois veio a 
chuva e o João teve que parar mais 
algum tempo.

AZURARA — A nossa casa de fé-
rias de Azurara está a ser melhora-
da. Estão a ser pintadas as paredes 
que precisavam e a ser montados 
armários roupeiros nos quartos 
maiores. No exterior foram corta-
das as ervas e podadas as plantas 
que temos à volta da casa. No final 
deste mês já poderemos ir para lá 
fazermos as nossas férias de Verão.

AGRICULTURA — O Meno já se-
meou os nossos campos de milho. 
Quando o milho crescer servirá 
para fazer silagem, que será ali-
mento do nosso gado. Agora que o 
Meno foi fazer uns dias de férias 
ficou o «Guga» a substituí-lo. Para 
além deste trabalho o «Guga» cui-
da dos animais domésticos mais 
pequenos, como as galinhas e as 
outras aves do pomar.

HORTA — O Manuel tem a seu 
cargo a horta. Andou a plantar 
cebolo e tomate que transplantou 
da estufa. Teve muito trabalho a 
arrancar as ervas daninhas do ce-
bolo, para que as cebolas venham 
a crescer bem. Também aplicou 
tratamento contra o míldio nas 
plantas e regou-as sempre que foi 
necessário.

Amadu Embaló

BEIRE – Flash’s

Feitos da mesma massa…
1. Ao jeito do Papa Francisco… 

Foi ao ler a Mensagem do Papa 
Francisco aos jovens — a quando 
da sua visita à Amazónia. Aquele 
seu “sois feitos da mesma massa 
de Deus” acordou em mim Bele-
zas Ignoradas e Verdades em que 
nunca tinha reparado. A partir 
de então, passei a treinar-me na 
arte de estar mais atento ao meu 
desabrochar-me e ao desabrochar 
daqueles com quem vou partilhan-
do a vida — naquilo em que penso 
termos “laços de ser”. Isto é, igual 
paixão por este tipo de “obras da 
rua” — gente atenta aos “lixos de 

luxo”… Que, afinal, entulham tan-
ta gente, perdida como pérolas em 
estrumeira!1 Gostamos de dizer 
que são “filhos de Deus”, mas sem-
pre os deixamos para “últimos”… 
Porque não temos lugar para eles 
na nossa (in)estalagem (Lc 2, 7).

Quero continuar a acreditar e 
a cuidar da minha Fé — para que 
Deus possa aumentar-ma. Escuto 
D. Margarida — a Senhora da Obra 
que passou por aqui e deixou ras-
tro de vida em abundância. Ouço-a, 
a serenar P.e Baptista: — Estes são 
os filhos que Deus nos mandou, sr 
Padre!… Quero continuar a acredi-

tar: Estes que ninguém quer são os 
“preferidos de Deus”. Porque neles, 
muitas vezes, se escondem portas 
e janelas de grandes revelações 
para a minha diária “conversão 
pessoal”2… Ao vê-los, por detrás 
das aparências, como Deus os vê, 
entendo melhor aquela do Evan-
gelho — não é para que lhes apon-
teis o dedo, mas para que, neles, se 
manifeste a glória de Deus (Jo 9, 3). 
Basta-me parar e deixar-me ver. A 
glória de Deus está aqui — Calvá-
rio, uma palavra tirada do Evan-
gelho.

2. Somos mesmo da mesma 
massa… Porque já encontrei uma 
solução, porque o suor começa a 
escorrer por mim abaixo, porque 
o sol aperta, porque a idade não 
perdoa, porque e porque e porque, 
paro-me na faina matinal de apoio 
aos mimos do campo/cozinha. 
Avanço para o carro. Sinto-me ex-
tasiado. A saborear as bênçãos de 
ter nascido labrego. Gosto da terra 
e gosto deste meu regresso a ela. 
Fascinante! Ouço o alerta: “Lem-
bra-te, ó homem, que és pó e ao 
pó hás de voltar” (Gn 3, 19). Olho 
a vida que pulsa e que morre den-
tro de mim e à minha volta — vida 
e morte, tudo a falar da acção de 
Deus em nós.

Acontece que há dias que an-
dava a magicar uma solução para 
aproveitar bem e guiar melhor a 
água para regar os mimos que pre-
cisamos criar. São muitas bocas à 
sua espera. E não queremos des-
merecer do ano passado — fartu-
rinha de fruta e hortaliças frescas 
e boas! 

Por ensaio e erro, as soluções 
foram aparecendo. Regresso a 
casa satisfeito. Tudo ficou melhor 
do que o sonho. De repente, sur-

MIRANDA DO CORVO

AGROPECUÁRIA — Na segun-
da quinzena de Maio e início de 
Junho, continuou o tempo seco. 
Na cultura da aveia, da família das 
Gramíneas, os caules e os grãos 
vão amarelecendo, pelo que o 
corte não poderá tardar. Em dois 
dos nossos campos de baixa (terra 
nova e lameiro), foi colocado es-
trume do curral das ovelhas e da 
estrumeira; depois, esses terrenos 
foram lavrados e fresados, e fez- 
-se a sementeira de milho-grão 
(dois sacos, comprados). As alfaces 
plantas na horta estão bonitas e 
temos apanhado ainda alfaces da 
estufa para as saladas, de que gos-
tamos muito. Foram plantados es-
pinafres. Tivemos boas e grandes 
cebolas, que foram apanhadas e 
dependuradas em molhos. Foram 
sachadas e adubadas as batateiras. 
Fizeram-se mais tratamentos fitos-
sanitários nas videiras e batateiras. 
As couves e outras hortícolas têm 
sido sachadas, até porque a junça 
é uma infestante que surge mui-
to na horta. Os tomateiros foram 
estacados. Os morangueiros têm 
produzido para uma sobremesa 

da comunidade, ao Domingo. Fo-
ram colhidas as nêsperas, em duas 
árvores. Foram cortadas as ervas 
do nosso campo de futebol; e foi 
cortada a relva nos vários jardins 
da nossa Casa, em cima e em baixo 
da nossa Quinta de S. Braz. Além 
das palhas e dos restos, tem de se 
comprar rações para os animais. 
Temos um rebanho com 16 ovinos, 
de que fazem parte três lindos cor-
deiros (um negro e dois brancos); 
e que precisam de ser tosquiados. 
Estamos a necessitar de galinhas 
poedeiras. Nasceu uma ninhada 
de gatinhos, no barraco da lenha.

ARRANJOS — Tem continua-
do o arranjo da parede frontal na 
entrada antiga da nossa Casa do 
Gaiato, junto à Rua com este nome. 
Assim, para manter o painel de 
azulejos (a precisar de restauro) 
com o símbolo da Obra da Rua, 
foi levantada uma parede com os 
mesmos traços à frente da parede 
antiga, devido às fissuras. Para o 
escoamento da água, foram colo-
cados tubos. Na base do canteiro, 
foram aplicados mosaicos (que nos 

deram). Ainda faltam mais arran-
jos nesta obra, cuja necessidade 
era evidente e considerando que 
Pai Américo e os primeiros Rapa-
zes usaram esta entrada e escada-
ria, que tem 40 degraus. A nossa 
Casa foi fundada em 1940!

ESCOLAS E ESTUDO — O 3.º 
período do ano lectivo 2021/22 
está a aproximar-se do fim e as au-
las terminam em datas diferentes 
conforme os anos de escolaridade. 

Nesta recta final, a malta tem de 
dar o máximo na Escola, aprovei-
tar no estudo e ter bom compor-
tamento. Em Maio e Junho, houve 
várias visitas de estudo escolares. 
As aulas do 9.º, 11.º e 12.º ano ter-
minaram a 7 de Junho, pelo que os 
quatro Rapazes do 9.º ano ficaram 
em casa a estudar para os exames 
de Matemática e Português. Ou-
tros Rapazes terminam a meio de 
Junho e os Rapazes do 1.º ciclo ter-
minam no final deste mês. O Beti-
nho, que regressou à sua família, 
seguiu a 1 de Junho para um hotel 
na Quarteira — Loulé, onde está 
a fazer estágio de Cozinha — 12.º 
ano. O N. Rocha esteve em Sevilha 
(Espanha), nas Irmãzinhas dos Po-
bres, de 24 de Abril a 22 de Maio, 
a fazer um estágio Erasmus de 
Técnico Auxiliar de Saúde — 12.º 
ano e teve boa nota. O Nadú en-
contra-se também em Sevilha, de 
22 de Maio a 17 de Junho, a fazer 
um estágio de Saúde — 11.º ano. Os 
nossos parabéns!!

PARTILHAS, CAMPANHA DE 
ASSINANTES E CONTACTOS — 
Nesta coluna da primeira Casa da 
nossa Obra, agradecemos as aju-
das que foram chegando para pa-
gar as facturas desta Casa, que são 
muitas: electricidade, gás, combus-
tíveis, seguros, etc.; e, agora, o con-
serto do tractor (a pagar…), indis-
pensável para a nossa actividade 
agrária. Também temos recebido 
bens alimentares. Muito obriga-
do e saúde para os nossos amigos 
e amigas! Na nossa campanha de 
novos leitores, foi inscrito o amigo 
Padre José Jorge, na Casa Sacerdo-
tal do Porto, que deseja dinamizar 
a leitura d´O GAIATO nessa família 
de sacerdotes. Bem-haja! Os con-
tactos e dados da nossa Casa são 
os seguintes: 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 — gaiato-
miranda@gmail.com

DIA DA GNR DE COIMBRA — 
Conforme foi muito divulgado nas 
redes sociais e na imprensa, o Dia 
do Comando Territorial de Coim-
bra da Guarda Nacional Republica-
na este ano decorreu em Miranda 
do Corvo e Coimbra, tendo a nossa 
Casa do Gaiato sido convidada a 
participar nos vários momentos, 
em três dias: 3 de Junho, 10 horas 
— os nossos Rapazes do 1.º ciclo 
assistiram com os colegas a uma 
demonstração de meios, na Alame-

Continua na página 3
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ge-me o Papa Francisco — “sois 
feitos da mesma massa de Deus”… 
Criatividade, entusiasmo, ale-
gria de co+operar nas Obras que 
“Deus quer”! Uma experiência do 
ser imagem e semelhança de Deus 
— em vias de desenvolvimento. 
E, atrás do Papa, vem a lista dos 
nossos, a começar pelos mais dé-
beis — Diamantino, Valdemar, Xô 
Neca, Fatinha, Isabel, Tinita, Paulo 
Sérgio, Carlitos, ….

Chego à sombra onde o carro 
é. Deixo-me saborear o frescor 
daquele momento. Alargo o meu 
olhar sobre a velha Quinta da Tor-
re — que virou “palavra nova, ti-
rada do Evangelho” e que, agora, 
dá pelo nome de Calvário, Casa do 
Gaiato de Beire. Lá ao fundo, sozi-
nho, a apanhar sol, sentado numa 
borda, está o Tira Picos. Esse que 
já conheceis. E que, se puder, tan-
to gosta de fugir ao trabalho. Mas 
quando lhe dão o carrinho de mão 

DOUTRINA

Um donativo

Acho que deve ter sido a vista da fotografia do «Elvas» e do 
«Porto», descalços, tal qual apareceram em um dos últimos 
números d’O Gaiato. Deve ter sido, sim, este facto, junto à boa 
vontade de quem viu, que produziram a remessa de um che-
que de cinquenta contos, de Alguém da Capital. «Vista e calce 
os seus rapazes.» Honra lhe seja. Vê-se nesta alma um hábito, 
uma aflição de dar. Nota-se aqui o amor do Próximo traduzi-
do em português, que é a língua que nós falamos. «Tome lá.» 
Quantos não hão-de exultar ao lerem esta notícia, quantos! 
Não se lhes importa saber quem deu. Isso seria bisbilhotar. 
Basta-lhes saber que deram. Assim se dá glória ao Pai Celeste.

Sim. Amor do Próximo. Como pode alguém, em boa verda-
de, dizer que ama a Deus se não se dói do seu semelhante? 
Que outros preguem o amor de Deus, que nós pregamos aqui 
o amor do Próximo sem receio de errar. Porquê? São seme-
lhantes. Um sem o outro não é amor.

Estes donativos são a realização exacta das promessas do 
Mestre e a afirmação da Sua presença real na terra que pisou. 
Eles não faltam. Não podem faltar. Quando éramos apenas 
três vadiozitos, naquele tempo, em Miranda do Corvo, tínha-
mos pão suficiente. Uma vez chegados aos trinta, havia de 
tudo. Somos hoje à beira de trezentos, temos o preciso. Quan-
do formos três mil nada há-de faltar.

Não dependemos do Estado nem da Igreja nem do Povo. 
Estes podem ser instrumentos, mas o toque vem do Alto. Oh! 
mundozinho sem fé, quando te resolves a olhar para o maná 
que cai do Céu, em vez do milho que vem do chão?!

Era de uma vez um doente. Fui visitá-lo ao hospital. Estavam 
ali vários amigos a fazer a mesma coisa. Os jornais tinham 
anunciado por aquele tempo um subsídio de trezentos contos 
do Fundo do Desemprego. «Parabéns; V. é feliz. O ministro é 
seu amigo!»

O doente disse mais e disse melhor: «Não foi o ministro!» 
Há só uma força no mundo capaz de botar em terra uma Obra 
desta natureza, só uma: o pecado dos fundadores! Senhor 
Deus, misericórdia. A Vossa mão!

PAI AMÉRICO, Notas da Quinzena, 1986, pgs 121-122.

para levar as coisas à cozinha, vai 
naquele seu arranca-para / pa-
ra-arranca e, se me apanha, logo 
descarrega um eu hoje trabalhei 
muito… Tem um chocolatito para 
me dar?!… Bastante mais atrás, 
com seus lixos na mão pra levar ó 
contentor (sic), vem o Carlitos. Dei-
xo-me nesta de admirador e obser-
vador.

Acontece o inesperado. Carlitos, 
ao passar, sem dizer nada que se 
veja, senta-se ao lado do Tira Pi-
cos (que também não diz nada!). 
E ali ficam os dois — a olhar no 
vazio e a saborear o sol. Rumino a 
cena: não falam, mas brindam-se, 
mutuamente, com a sua presen-
ça. Sem disso terem consciência, 
estão a ser, um para o outro, uma 
res+posta3 adequada a essa nossa 
fome de proximidade que nos 
caracteriza a todos. Deus é comu-
nhão / Nós somos comunhão. Por 
isso procuramos a proximidade. 
Mesmo que em silêncio e quietude. 

Até um deficiente entende isto. 
Só um insensato e/ou um ignoran-

te é que não pode entendê-lo (Sl’s 
53, 1; 73, 22; 92, 6). Tudo em mim 
ressoa ao Salmo 104,29 — Se nos 
retiras a Tua mão, logo voltamos 
ao nada…

1 — Não mais esqueci aquela do galo 
a esgadanhar numa estrumeira: — Eu 
seria mais ledo se encontrasse ua bicha 
pera comer que encontrar ti

2 — Gosto muito desta expressão tí-
pica dos “Grupos de Jesus”, de A. J. Pa-
gola. Um desafio lançado a cada um a 
partir de um dado texto retirado de um 
dos quatro evangelhos e proposto para 
trabalho em duas frentes — primeiro 
como “aproximação ao Evangelho” 
e, logo de pois, como “aproximação à 
vida”… Aí o que eu tenho descoberto 
como urgências a atender!

3 — Um resposta é sempre uma mesa 
posta para matar alguma fome que nos 
é apresentada… E nós somos responsá-
veis pela mesa que preparamos para 
os esfomeados que Deus nos põe no 
caminho… — “Dai-lhes vós de comer”… 
(Lc x).

Um admirador

BEIRE – Flash’s
Continuação da página 4

da das Moitas; 17 horas — A nossa 
comunidade participou na Missa 
solene, na Igreja Matriz de Miran-
da do Corvo, presidida pelo Bispo 
de Coimbra, Sr. D. Virgílio, conce-
lebrando o nosso Padre Manuel, o 
Pároco e o Capelão. 4 de Junho, 11 
horas — Quatro dos nossos peque-
nitos (Banora, Sudewerton, Ladil-
son e Dércio) desfilaram (no corpo 
infantil) no final da cerimónia mi-
litar das forças em parada da GNR 
Coimbra, presidida pelo Major Ge-
neral Francisco Rijo, na Praça José 

Falcão, em Miranda do Corvo. 5 
de Junho, Domingo, 18 horas — A 
nossa comunidade esteve presente 
no memorável Concerto Solidário 
da Banda Sinfónica da GNR, diri-
gido pelo maestro João Silva, sar-
gento-mor, no Grande Auditório 
do Convento de S. Francisco, em 
Coimbra, com entrada gratuita de 
cerca de mil pessoas, para anga-
riação de fundos a favor da nossa 
Casa do Gaiato. No final deste ex-
celente concerto, muito aplaudi-
do, o nosso Padre Manuel, com o 

Marcelino e o Banora, agradeceu a 
todos e entregaram um certificado 
de mecenato ao Comandante Terri-
torial de Coimbra da GNR, Coronel 
Henrique Armindo, num gesto de 
gratidão! No dia 7 de Junho, pelas 
15 horas, o Sr. Comandante da GNR 
veio entregar-nos o valor dos do-
nativos recolhidos, a comitiva efec-
tuou uma visita simpática às nos-
sas instalações; e deixaram a nossa 
Casa de coração cheio pela alegria 
e gratidão. O nosso bem-hajam.

Rapazes de Miranda

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA

“VAI PRIMEIRO RECONCILIAR-TE COM O TEU IRMÃO E 
VEM DEPOIS APRESENTAR A TUA OFERTA” (Mt 5, 20-26) — Um 
dos casos de que a nossa Conferência Vicentina agora está a tratar 
é o realojamento de uma pessoa que tem estado a viver numa 
habitação em más condições pela qual o respetivo senhorio, 
ainda por cima, cobra uma renda desproporcionada para as 
características do espaço. 

Aqui, como em quase todos os casos de que a nossa Conferência 
Vicentina cuida e de que cuidam outras organizações do género, 
na origem do problema há uma pessoa que está a fazer, ou já 
fez mal a outra pessoa. Por isso, o “amar a Deus sobre todas as 
coisas e ao próximo como a nós mesmos” deve começar sempre 
por olharmos para nós próprios e vermos se, até mesmo sem 
darmos por isso, podemos ter feito, ou podemos estar a fazer mal 
a alguém.

Até no próprio ajudar o próximo, podemos não o estar 
a fazer bem. Não estamos a dizer que seja aqui o caso, mas já 
temos passado por muitas situações onde as pessoas e entidades 
que dizem que querem ajudar não dão as mãos e até dizem mal 
umas das outras. Quantas vezes os Vicentinos são criticados por 
ajudarem determinada pessoa. Quem critica até pode ter razão, 
mas, se a tiver, então, em vez de ficar de fora a dizer mal, ajude 
construtivamente os Vicentinos a fazerem melhor. 

Custa-nos muito a todos darmo-nos conta de que estamos a 
proceder mal com alguém e de fazermos como Cristo recomendou 
na passagem do Evangelho de São Mateus atrás citada: “Vai 
primeiro reconciliar-te com o teu irmão e vem depois apresentar 
a tua oferta”. Se fizéssemos todos assim e sempre assim então 
haveria muito menos guerras (dentro das famílias, dentro dos 
locais de trabalho, entre países, etc.) e muito menos situações de 
pobreza (material e outras) no mundo. 

Os nossos contactos
(só para assuntos da Conferência e não para assuntos da 

administração do jornal)
Conferência de Paço de Sousa
A/C Jornal O Gaiato
4560-373 Paço de Sousa

Telem. 965464058 • e-mail: carvalho.mendes@sapo.pt

O nosso NIB: 004513424003543534043 (só para donativos 
para a Conferência e não para a Casa do Gaiato)

Américo Mendes

CALVÁRIO

Um dia as árvores puseram-se a caminho para ungir 
um rei que reinasse sobre elas. Disseram à oliveira: Rei-
na tu sobre nós! A oliveira respondeu-lhes: Renunciaria 
eu ao meu azeite que tanto honra aos deuses como aos 
homens, a fim de balançar-me por sobre as árvores?

Juízes 9, 8-9

A Parábola de Jotão (Juízes 9, 7-21), no contexto 
da realeza de Abimelec, escolhido como rei 

pelos cananeus de Siquém, ele que havia morto 
os seus irmãos para reinar tiranicamente no dis-
tante século XIV a.C., entre Canaã e Israel. Sofrerá, 
todavia, um duro revés e acaba morto e com esse 
desfecho continua intacta a chave de leitura deute-
ronomista da história da salvação: só pode haver 
um rei em Israel e escolhido pelo próprio IHWH, o 
Senhor dos senhores.

Temos assistido, quer na Europa quer na Améri-
ca, ao aumento da violência, quase gratuita, além 
de injustificada: seja pela invasão a que Rússia su-
jeita a Ucrânia, seja pela invasão de fanáticos ar-
mados nas escolas, hospitais, centros comerciais e 

templos religiosos em muitos estados americanos. 
Iguais manifestações acontecem na América Lati-
na, na África e na Ásia, mas que nem sempre os 
meios de comunicação nos transmitem.

O poder tornou-se um bem de consumo cada vez 
mais procurado e desejado. Muitos fazem de tudo, 
inclusive manipulação de resultados e de pessoas, 
para chegarem a reinar. Encontram no poder um 
meio de auto-realização descontrolada e egoísta. É 
um perigo onde todos nos vemos imersos. Mesmo 
que não queiramos reinar, podemos ser oprimidos 
por pessoas comuns, mas com múltiplos tiques im-
perialistas e autoritários.

Lutar contra este tipo de poder absoluto e indi-
vidualista significa assumir conscientemente a 
humildade, como virtude primeiríssima da pessoa 
humana. Saber olhar o serviço, igual ao do sama-
ritano, como contraponto do poder. Acolher os ou-
tros não como meios para os meus fins, mas como 
fins em si mesmos, que devemos reconhecer e dig-
nificar.

Neste sentido as instituições sociais e, particular-
mente, as instituições eclesiais desempenham um 
papel moderador e verdadeiramente formador. 
Servir as pessoas concretas a partir dessas institui-

ções, fiéis ao espírito do seu fun-
dador, é o exercício de um poder 
rebaixado, um trabalho simples, 
um ministério livre de honras e 
benefícios próprios. Salvaguar-
dando o que é um direito huma-
no e condições indispensáveis 
mínimas.

As nossas instituições têm o 
dever e a missão de devolver à 
sociedade pessoas comprome-
tidas com o bem comum e não 
converterem-se em locais de re-
fúgio para facilitismos ou para 
um horizonte de carreira.

Como dizia Pai Américo no 
Gaiato nº 176 de 1950: não há 
nada que mais desqualifique o 
homem do que abusar do seu 
posto.

Padre Alfredo
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PÃO DE VIDA

Da Sopa dos Pobres
NOVENTA anos depois [1932-2022], para que não se perca a 

 memória histórica desta obra de serviço aos pobres, à qual 
Padre Américo se entregou com alma e coração, entre outras mis-
sões, por mandato do seu Bispo de Coimbra, ainda respigámos 
mais alguns excertos dos seus primeiros tempos, servindo-nos 
das páginas do Correio de Coimbra, jornal centenário em que fo-
ram sendo publicadas notas semanais sobre a sua acção, cujas 
crónicas são relatos vivos de grandes carências nesse tempo e de 
ajudas urgentes, nomeadamente alimentares e outras.

Ainda em Março de 1932, encontramos a seguinte nota [não as-
sinada, mas que será do Padre Américo]. Eis [mantendo a grafia]:

«SOPA DOS POBRES NO PATRONATO

Um dos maiores problemas que se põe ao saber dos homens é 
o da indigência.

Ele tem resistido, insoluvel, a todas as leis de repressão, asilos 
de agasalho e medidas de boa vontade.

Por toda a parte e em todos os tempos tem havido sempre mãos 
importunas que pedem nas ruas ou que esperam esmolas dentro 
das pobres casas.

Nem a América milionária, nem a filantropica Inglaterra, nem 
a Russia salvadora, nem mesmo essas obras gigantescas da carida-
de, filhas da Igreja Católica, — nada resolve o problema.

Nenhuma força humana é capaz de destruir duma vez para 
sempre est´outra força terrível, que se chama pobresa.

É necessário subir muito alto, chegar à luz do Evangelho, para 
bem compreender todo o significado dela.

Havemos de ter sempre pobres; é uma verdade eterna. A po-
breza é uma lei de misericórdia que entra no plano da Providência 
como medida eficaz de salvação. É um largo campo de acção que se 
oferece a todas as almas de boa vontade.

É finalmente uma rede divina que Deus lança aos corações 
para os prender no seu amor.

A esmola que damos com sacrifício, por amor de Deus, nunca 
se perde, ainda mesmo quem a recebe. Damos uma coisa caduca, 
recebemos uma recompensa eterna. É uma verdadeira riqueza.

É justamente para enriquecer muita gente que o nosso Prela-
do abriu a sopa dos pobres no Patronato, que actualmente distri-
bui 35 rações diárias.

Registamos mais os seguintes donativos que agradecemos em 
nome dos pobrezinhos:

Anónimo, 100$00. Anonimo, 25$00. Anonimo, 20$00. Viuva do 
Sr. Dr. Basílio, couves, 3 litros de feijão, cebolas e 1 farinheira. Sua 
irmã D. Maria José, 20$00. Anonimo, 5 litros de azeite. Viscondessa 
de Fijô, hortaliça, 5 litros de feijão, 2 quilos de carne de porco. D. 
Flora Mancelos, 6 litros de feijão.» [Correio de Coimbra, N.º 511, 26 
Março 1932, p. 3].

No início do mês seguinte, foi dada informação das rações dis-
tribuídas em Março e continua o apelo recorrente de géneros ali-
mentares, para aumentar a distribuição e melhorar a sopa diária 
servida aos pobres, como se verifica:

«SOPA DOS POBRES NO PATRONATO

Durante o mês passado distribuímos 1.085 rações. Este mês co-
meçamos com 37 rações diárias.

Temos tido alguns donativos, graças à generosidade dos nossos 
bemfeitores, mas precisamos de muito mais.

Mui encarecidamente pedimos àquelas pessoas que podem fa-
cilmente dispor de hortaliças, feijão. Azeite e outros géneros, o fa-
vor de nos auxiliarem. A recompensa vem de Deus.

Distribuímos no dia de S. José e no domingo de Páscoa 1 pão 
por cada litro de sopa, que fez a alegria dos socorridos. Se tivésse-
mos meios fa-lo-íamos diariamente.

Quem nos ajuda?
Registamos mais os seguintes donativos:
Ex.mo Sr. Henrique Mendes, 100$00; uma anónima, alguns litros 

de feijão.» [Correio de Coimbra, N.º 512, 2 Abril 1932, p.3].
Depois de respigarmos, em primeira mão, com muito agrado 

da penumbra do arquivo as primeiras notícias da Sopa dos Po-
bres, em Coimbra, ficou claro que esta obra teve início efectivo 
em Janeiro de 1932, por iniciativa do Bispo de Coimbra, D. Ma-
nuel, que entretanto enviou Padre Américo para a sua orienta-
ção. Sendo assim, esse serviço básico aos pobres, de ajuda alimen-
tar, serviu as primeiras sopas desde o início desse ano; e acontece 
que Padre Américo — no prefácio do seu livro Pão dos Pobres [I 
vol., 1941] — refere a data da sua inauguração no dia de S. José de 
1932. Voltaremos a este tema dos caboucos, até porque se foi tor-
nando evidente que, sem a Sopa — dos Pobres, não teria surgido 
depois a Obra – da Rua…

Padre Manuel Mendes

Ai! que ele é tão fácil criticar a vida do Pobre!, mais ainda 
a dos seus visitadores — «presos por terem cão e presos 
por não terem» — que se não fora tomar estas coisas como 
prova do Céu mais do que opinião dos homens, eles teriam 
de ensarilhar armas e procurar vida nova, desgostosos e 
vencidos da que levam.

PAI AMÉRICO, Pão dos Pobres, 2.° vol., 1990, pg 39.

PENSAMENTO

para acolher, assistir, promo-
ver, valorizar, projectar e inte-
grar com dignidade as nossas 
crianças, os nossos adolescen-
tes, e os nossos jovens mais 
desfavorecidos da sociedade. 
Não aquela sociedade que faz 
de “conta” que não tem esses 
problemas no seu seio. A edu-
cação é a chave adequada para 
abrir as portas da construção 
de uma convivência saudável, 
justa, para formar homens e 
mulheres livres para sonhar, 
trabalhar e amar. 

Continuamos a gritar forte. 
Já escrevemos cartas aguarda-
mos com paciência a hora da 
resposta generosa. Precisamos 
de olhar para este quadro da 
educação hoje com elevada 
preocupação, arranjando es-

BENGUELA – VINDE VER!

tratégias de contrapor o adia-
mento de um futuro melhor 
para as nossas crianças, livran-
do – as das cadeias, da crimina-
lidade, da inserção no mundo 
afogante do consumo de dro-
gas, do roubo por necessidade 
de matar a fome, da ignorân-
cia de encontrar as vias dignas 
para comer o pão com o suor 
do seu rosto, porque os agen-
tes de educação e socialização 
não modelaram o seu compor-
tamento ensinando a utilizar 
a cana de pescar para pescar. 
Atravessamos o tempo da crise 
social da entrega do anzol, e 
conformamo-nos com alguns 
peixes que ainda restam nos 
cestos. Ajudem-nos a ajudar 
as crianças mais necessitadas. 
Temos em nossa escola apenas 
oito salas de aulas para 1600 

alunos matriculados no pre-
sente ano lectivo. Um numero 
muito reduzido cabe nas sa-
las de aulas, grande parte dos 
alunos tem aulas ao relento, 
convivendo directamente com 
as circunstancias da variação 
climatérica, completamente 
expostos a estímulos que são 
adversos ao bom aproveita-
mento no processo de ensino 
aprendizagem. A Conclusão é 
de Pai Américo «[…] educando 
a criança como ela deveria sê-lo 
em sua casa, no seu meio, dentro 
das possibilidades da família. 
A Obra deve girar nos moldes 
da Família enquanto o miúdo 
lhe não puder ser restituído. E 
se este a não tiver, há de sair 
do Ninho capaz de a construir, 
pela prática que teve dela. A 
Casa do Gaiato é uma Obra emi-
nentemente social e familiar.»

Padre Quim

Continuação da página 1

PATRIMÓNIO DOS POBRES

NESTE tempo de Pentecostes 
 sinto-me impelido a nar-

rar algumas das maravilhas 
que o Espírito Santo vai fazen-
do no coração dos leitores do 
Património, pondo-os em sinto-
nia com as aflições dos pobres 
e em comunhão com a pobreza 
que me rodeia, fazendo renun-
cias, compartilhando os seus 
bens e sentimentos comigo.

O facto de poder aliviar, por 
vezes a fome, deve-se à actua-
ção do Espírito Santo no cora-
ção daqueles que se habitua-
ram a viver segundo as suas 
aspirações. 

A Palavra de Jesus é viva e 
eficaz, ela passa muito mais 
vezes pelos pobres, doentes e 
abandonados do que pelos que 
vivem bem ou até mesmo pelos 
que vivem razoavelmente. Es-
tes esquecem-se do que apren-
deram ou herdaram dos seus 
ascendentes. 

O Dom admirável do Espírito 
Santo faz prodígios!... Revelou-
-se a uma leitora apaixonada 
pelo Património.

Quero e ela também não tole-
rará que eu diga algo produtor 
de qualquer desconforto.

Foi assim: — Uma senhora do 
Serviço Social encontrou uma 
mulher completamente aban-
donada a viver numa baiuca 
sem água, sem fogão e sem luz. 
Era apenas uma toca onde se 
abrigava do frio, deitada numa 
nojenta enxerga. 

Que fez a senhora do Serviço 
Social? Para onde levar a po-
bre que cheirava tão mal que 
ninguém poderia aproximar-
-se da criatura de Deus? Não há 
lares que aceitem gente que cai 
tão baixo! 

A minha leitora, apaixonada 
do Património, soube do caso 
e ofereceu-se para tomar con-
ta da mulher. Recebeu-a com 
uma alegria semelhante à de 
Marta quando o SENHOR foi a 
sua casa ou até à de Zaqueu que 
perante o Mestre se converteu 
exclamando, vou dar metade 
dos meus bens aos pobres e 
se danifiquei alguém resti-
tuirei o quádruplo.

— Ela que venha que a acei-
tarei como se fosse o SENHOR.

O cheiro não a incomodou. 
Aproximou-se dela, beijou-a, 
fê-la sentar na sua sala e con-
versou, ouvindo parte da sua 
triste vida: o repúdio de todos, 
da sua família naquele beco, 
a fome, a sujidade considera-
da como um bicho, levavam-
-lhe comida congelada que ela 
tinha de comer fria sem ter 
sequer com que a amornar. 
Falou-lhe de um irmão que es-
tivera na Casa do Gaiato e cujo 
paradeiro desconhecia.

Entre lágrimas e choros de-
moradamente abriu o seu 
coração à samaritana que 
ouvia comovida e carinhosa 
como quem escuta narrativa 
da Paixão do Senhor. 

Depois de a consolar com 
uma sopa quente e muito perti-
nho dela, sem manifestar qual-
quer repelência, convidou-a 
e ofereceu-se para lhe dar ba-
nho. Arranjou-lhe roupinha. O 
seu corpo não era muito dife-
rente do dela, foi lavá-la com 
água quente como ela jamais 
tinha saboreado. 

Era o SENHOR a quem ela la-
vava. Uma sensação sobrena-
tural, dava-lhe forças e confor-
to para lavar a rejeitada . – Aí 
padre, se visse aquelas peles 
enrugadas, com vincos profun-
dos de surro!? Eu nunca imagi-
nei, olhe que só ao quinto dia é 
que o cheiro desapareceu total-
mente. O meu marido também 
a acolheu, os meus filhos e os 
meus netos vieram daí a dias e 
fizeram-lhe uma festa. Eu exul-
tei de alegria! Era uma alegria 
ampla, radiosa e reconfortan-
te. Eu tinha o Senhor Jesus na 
minha casa. 

— Ela trata-me por mãe e ao 
meu marido por pai! Eu não sei 

definir a minha felicidade!... 
Sou tão feliz, tão feliz, tão fe-
liz. Acolhemos o SENHOR! Ela 
senta-se à nossa mesa. Ensinei-
-a a comer. Ela é tão humilde! 
Tão humilde! Tão humilde!... 
Está tão contente connosco, 
quer ajudar-me. Eu nunca ti-
nha passado por um tempo tão 
bom e tão feliz. 

O Espírito Santo é capaz de 
fazer prodígios, irradiar na-
quela família um ambiente 
de Fé, de fortaleza e de comu-
nhão! — Até já os meus netos a 
tratam por avó! Que lindo! Que 
lindo!... Olhe que nunca pensei 
gozar neste mundo uma ale-
gria destas. Ter o SENHOR na 
minha casa fazendo parte 
da minha família.

— Se soubesse o que eu sin-
to quando ela me chama de 
mãe!...

Imagino a realização viva 
das palavras de Jesus: — Quem 
é a minha mãe, quem são os 
meus irmãos? Aquele que faz 
a vontade de meu Pai! Esse é 
meu irmão, minha irmã e mi-
nha mãe. 

Não é para outra reacção ou 
sentimento. Se a pobre fosse 
uma pessoa limpa, com hábi-
tos, não admirava que alguém 
a recebesse em sua casa!

Podia também sentir nela a 
Presença Divina, mas nesta si-
tuação, muito mais. 

O que fizeres ao mais pe-
quenino, ao mais repelente 
e abandonado… — É a mim 
que fazes.

Aquela apaixonada, vive 
hoje e para toda a sua vida, 
uma sensação do sobrenatural 
inimaginável! Só quem a sente 
a pode apreciar. São assim os 
Dons do Espírito Santo! Pro-
dígios.

Padre Acílio


