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MALANJE

DESPEDIMOS o mês de Julho 
 com a leitura das avalia-

ções de cada chefe nas assem-
bleias de rapazes. Cada gaiato 
que tinha alguma responsa-
bilidade relatou como decor-
reu o ano e depois o resto da 
comunidade perguntou e ava-
liou: área de produção, área de 
educação, área da saúde, área 
administrativa, área espiritual, 
área agropecuária, área logís-
tica, casas, camaratas, chefia; 
finalmente se imprimiu a me-
mória do ano 2021-2022. Tudo 
um exemplo de democracia.

Terminámos com a eleição 
dos chefes, onde todos que ti-
nham mais de 18 anos podiam 
ser eleitos. Para chefe-maioral 
foi eleito o Avozinho, depois 
Kid, Catete, Gomilson, «Tem-bi-
cha», João e Lito que depois foi 
trocado por Ribado. Depois dos 
discursos dos chefes antigos 
e os novos esperamos que as-
sumam esta responsabilidade 
como um modo de agradecer e 
servir a Obra e seus irmãos. A 
verdade é que nos últimos anos 
não está a ser fácil superar as 
dificuldades que nos impõe a 
vida e as nossas particulares.

No mês de Agosto alguns dos 
nossos rapazes vão de férias 
depois de quase três anos. Du-
rante esse tempo vamos dar 
entrada a outros. E a maior 
parte ficaremos em Casa para 
arrumar e descansar. Alguns 
terão que cumprir algum tipo 
de punição porque reprova-
ram o ano lectivo, o seu com-
portamento não foi correcto. 
Neste mês continuamos com 
a ideia de apetrechar os labo-
ratórios para as aulas de agri-
cultura, construção civil, elec-
trónica e electricidade, gestão 
e informática, mas estamos a 
ver que não vai ser possível 
por falta de meios económicos. 
Só um milagre poderá tornar 
realidade este projecto.

Contudo estamos felizes por-
que já estamos desfrutando 
dos frutos das nossas hortas e 
recebemos a alegre notícia de 
que uma congregação religiosa 
vai financiarmos a construção 
de um silo para secar e arma-
zenar o milho. Faltará comprar 
a máquina para limpar o mi-
lho e uma moagem nova para 
a ração. Desta parte já pedimos 
uma ajuda à Obra da Rua e às 
Casas do Gaiato de Portugal.

Padre Rafael

Conhece-se perfeitamente no dar, quem ali-
ja coisas por enfado ou quem dá coisas por 
amor. Mas como é certo que a Caridade tudo 
suporta, aceita-se tudo em silêncio, choran-
do muito mais a sorte do rico que não sabe 
dar, do que a do Pobre que precisa de rece-
ber. […] Como há-de ser espantoso o «ai!, 
que errámos», quando os homens encontra-
rem na outra Vida o que nesta perderam: 
a alma. E que poderão eles dar então, para 
desfazer o engano?!

PAI AMÉRICO, Pão dos Pobres, 2.° vol., 5.ª ed., 1990, pg 41-43.

PENSAMENTO

DA NOSSA VIDA

Pobres
HÁ dois anos que não a víamos. Voltou por se 

	 ver	de	novo	em	dificuldades.	Em	anos	pas-
sados ajudámos na renda, quando a senhoria 
apertava.	Acabou	mesmo	por	ter	de	abandonar	
a	 habitação	 sob	 ameaça	 de	 tribunal,	 disse-nos	
agora.
São	 frequentes	 os	 casos	 de	 famílias,	 normal-

mente	pequenas,	que	vão	deambulando	de	casa	
em	casa,	quando	os	senhorios	já	não	aguentam	
mais	sem	receber	a	renda.	Em	muitos	casos	va-
mos amparando, mas não podemos assumir 
mais que o razoável.
Aquela	mãe,	com	dois	filhos,	nessa	altura	um	

pequenino	e	outro	a	entrar	nos	doze,	conseguiu	

poderão	 contribuir	 para	 a	 pretendida	 Inserção	
Social?
O	 tal	 senhor	 aproveitou	 para	 ficar	 mais	 uns	

dias,	mas	a	situação	não	podia	manter-se.	Hoje	
ninguém	confia	em	ninguém,	e	tudo	se	vê	com	
um	olhar	míope.	 A	 prática	 da	 caridade	 tem	 de	
passar	obrigatoriamente	pelo	 coador	 legal	 que	
perturba	 a	 naturalidade	 das	 relações	 sociais.	
E	porque	é	Duro	não	admira	que	não	suavize	a	
vida	dos	Pobres.

Mais pobreza
COM esta sementeira não admira que aumen- 

	 te	o	número	dos	pobres.	Dar	menos	de	200	
euros ainda que seja para os gastos de uma só 
pessoa, é transformá-la num pedinte ou num la-
drão	ou	num	sem-abrigo.	Nunca	terá	meios	para	
ter	casa	e	habituar-se-á	ao	que	a	vida	lhe	oferece.

É	preciso	olhar	para	montante,	para	os	primei-
ros	 anos	 de	 vida	 das	 pessoas	 que	 procuram	 o	
subsídio,	e	ver	que	vida	tiveram.	É	preciso	perder	
as	peneiras	 e	olhar	 com	sentido	prático	para	a	
vida. Sem ovos não se fazem omeletes; sem ren-
dimentos	 suficientes	não	se	pode	 ter	uma	vida	
inserida	e	útil	à	sociedade.

Padre Júlio

uns anexos onde tem vivido e pago a renda. Ago-
ra,	com	o	descaminho	da	empresa	de	 limpezas	
onde	ganhava	para	 viver,	 vê-se	de	novo	procu-
rando	trabalho	sem	o	qual	não	tem	como	pagar	
a renda e as restantes despesas: «o que me vale 
é o senhor padre, ninguém mais ajuda!»

Vamos-lhe dar para uma parte da renda men-
sal.	Ela	agradece,	e	concorda	que	assim	se	aquie-
tará	 a	 senhoria.	 Tem	 firmadas	 esperanças	 que	
arranjará	outro	trabalho.
Vamos	 partilhando	 pequenas	 ajudas,	 con-

soante	o	que	nos	parece	mais	 conveniente	 em	
cada	caso.	No	que	diz	respeito	às	rendas,	estas	
assumem	 um	 valor	 dominante	 a	 absorver	 os	
rendimentos mensais das famílias. São tão altas 
que	 levam	 tudo	 ou	 quase	 tudo.	 E	 as	 restantes	
despesas?
Há	dias	acolhemos	por	uma	noite	um	senhor	

que	não	tinha	onde	pernoitar.	Tivera	de	abando-
nar	a	pensão	onde	passara	uns	dias,	e	lembrou-
-se	de	nós,	onde	já	estivera.	Explicou	que	recebia	
o	RSI,	com	um	valor	inferior	a	200	euros.
Situações	como	esta	não	são	novidade.	Quem	

não	tem	casa	garantida,	como	poderá	viver	com	
alguma	 estabilidade	 com	 valores	 semelhantes?	
Se	 não	 cobrem	 as	 necessidades	 básicas	 como	

CALVÁRIO

Com alegria tirareis água 
das fontes da salvação.

Isaías 12,3

NAS últimas semanas esti- 
 veram connosco uns mi- 

neiros que limparam duas mi-
nas da Casa e um dos poços. 
Temos tido dificuldade com a 
água. Um bem cada vez mais 
escasso!

Outrora a propriedade onde 
está instalado o Calvário e a 
Casa do Gaiato de Beire, antiga 
Quinta da Torre, era rica em 
água e a agricultura beneficia-
va disso. Hoje para tirar fruto 
da terra é preciso economizar 
muito este recurso. O Padre 
Rafael quando cá esteve, em 
2020, a recuperar do acidente 
de viação que teve, planeou e 
mandou executar um sistema 
de rega que diligencie o uso 
moderado da água. Assim con-
tinuamos.

A água que usamos serve 
também para cuidar das flores 
e do milho, para dar de beber 
aos animais, para a cozinha e 
naturalmente para a higiene 
dos doentes. Como sabe bem 
um copo de água fresca, com 
ou sem limão, na companhia 
de uma visita que ainda assim 
aparece, apesar destes dias de 
imenso calor. Na oferta de um 
copo de água vislumbramos o 
divino! Como isso é transpa-
rente.

Apesar de tudo não precisa-
mos, como em outras partes do 
globo, de percorrer quilóme-
tros à procura de água. Basta 
abrir uma torneira e este ma-
nancial jorra... mas até quando 
será assim, um gesto incons-
ciente e irreflectido? Uma po-
breza consciente, como aquela 
que Pai Américo a todos pro-
curou ensinar a viver, começa 
com a poupança. A pobreza 
não tem que ser um drama ou 
uma fatalidade. Deve ser uma 
opção de vida para todo o ser 
humano, se cada um de nós 
quiser dar espaço ao outro e 
sobretudo se não quisermos 
esgotar os recursos disponíveis 
do planeta terra. As notícias 
afirmavam há dias que neste 
ano de 2022 já tínhamos consu-
mido em seis meses o que de-
veríamos consumir em doze. E 
podíamos juntar a isso o facto 
de continuarem milhões de 
seres humanos sem o mínimo 
necessário de alimento e de 
água...

Continua na página 3
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Pelas CASAS DO GAIATO

LAR DO PORTO

CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS — Esperamos que es-
tejam todos com saúde, apesar de todos os constrangimentos que têm 
surgido ultimamente no nosso País, aumento dos bens essenciais, uma 
insegurança para sabermos o que nos espera daqui para a frente.

Não entendemos como dizem que há empresas neste momento, 
como Bancos, Telecomunicações, e empresas de bens essenciais e muitas 
outras, com lucros elevados nos primeiros 6 meses deste ano, quando 
temos famílias, com dificuldades para pagar prestação da casa, arrenda-
mento, água e luz, já para não falarmos dos medicamentos, que apesar de 
serem comparticipados pelo SNS, muitos deles têm valores elevados, daí 
muitos doentes não poderem fazer o tratamento, porque não têm possi-
bilidade de os adquirir.

Temos famílias que nunca puderam usufruir uns dias de descanso 
fora do seu espaço, porque nunca tiveram essa oportunidade.

Sabemos que há autarquias do nosso País, e vou falar da Câmara da 
Maia onde resido, que permitem que todos os seus munícipes com mais 
de 65 anos, tenham oportunidade de frequentarem aulas de ginástica, 
natação, ioga, dança e mais actividades, independentemente do seu es-
tatuto, e uma vez por ano organizam um passeio com tudo incluído, sem 
custos. Neste período da Pandemia 2021 e 2022, não houve passeio, mas 
ofereceram um voucher de 20 euros a cada um, para gastarmos em qual-
quer restaurante que aderiu a este efeito. 

Esperamos que outras Câmaras do nosso País e Juntas de Freguesia, 
sigam este exemplo, porque isto é permitir aos seus munícipes, usufruí-
rem de um momento especial. 

Quem melhor que as Juntas de Freguesia, conhecem ou deviam, as 
famílias mais carenciadas, e prestarem o seu apoio, porque as Paróquias, 
Conferências Vicentinas e outras Instituições de Caridade, quando têm 
conhecimento, tentam com a ajuda de outros benfeitores, obterem meios 
para ajudarem aqueles que os procuram. 

A nossa vida é uma passagem, temos de ser inteligentes e sabermos 
usufruir o que de melhor a vida nos oferece, preocuparmo-nos com o 
bem-estar daqueles que recorrem à nossa ajuda, e estarmos atentos 
àqueles que não pedem por vergonha.

Não somos perfeitos, todos cometemos erros, mas devemos com hu-
mildade, reconhecermos quando erramos e darmos um pouco mais o que 
de melhor temos, partilhar o nosso amor e a nossa ajuda.

Queridos amigos contamos sempre convosco, porque só assim pode-
mos continuar a ajudar os nossos irmãos carenciados.

DONATIVOS RECEBIDOS — Amiga, de Fiães, 75€, agradecemos que 
esta nossa amiga utilize a nossa nova conta, abaixo indicada; Carminda 
Coelho, 150€; Maria Inês Silva 100€.

Agradecemos os vossos donativos e mais uma vez informamos que 
quem optar enviar por TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA O DEVE FAZER 
PARA A NOVA CONTA EM NOME DA OBRA DA RUA abaixo indicada.

NIB: 0010 0000 0309 5700 0010 9 — DO BPI.
Conferência de S. Francisco de Assis
Rua D. João IV, 682
4200-299 Porto

Casal Félix

BEIRE – Flash’s

Do “pão nosso de cada dia”…
Sei que há leitores que gostam 

de textos pequeninos — P.e Telmo à 
frente. Eu também gosto de textos 
pequeninos. Lembro que todo eu 
vibrava na leitura de Pai Américo. 
Aquele seu jeito de dizer tanto em 
tão pouco! Uma pena de ouro — 
quot verba tot sentencia, aprendi 
eu no latim: em cada palavra um 
esguicho de sabedoria! Mas Pai 
Américo não escreveu só textos pe-
queninos. Porque O Gaiato é para 
todos — os que gostam de textos 
pequeninos e os que, com a ajuda 
deste pequenino/grande Jornal, 
gostam de per+furar a realidade 
que nos habita a todos, com espe-
cificidades em cada um.

Então, hoje, vou tentar três tex-
tos pequeninos…

1 — Dois pombinhos no Cal-
vário… Quase me arrastava pela 
mão — venha cá ver!… Ainda não 
eram as 7:00h de Domingo — dia 
em que o despertar é só às 8:00h. 
Eu levanto cedo por causa das hor-
tas. Ela levanta cedo por causa da 
outra… Para não me enervar com 
aquele berreiro todo… Vou com ela. 
Leva-me até ao palácio dos faisões. 
Abre a porta, vai a um balde gran-
de que tem uma rede por cima — 
espreite aí…

No fundo do balde, dois pombi-
nhos juvenis, a esvoaçar e a chiar, 
de biquinho aberto. Lembrei os be-
bés quando acordam e ficam ali a 
ver a vida crescer… De repente, ou-
vem a porta do quarto e adivinham 
a mãe a tirar o peito, porque está na 
hora da mamadinha… Tudo muda 

— mãozinhas e pezinhos numa fes-
ta… Amostra milho partido miudi-
nho e exemplifica: — Sento-me ali, 
pego em cada um e vou metendo 
pelo bico abaixo… Olhe este papinho 
cheio… Depois, pega numa caneca 
que traz, com água limpa… — Tá a 
ber: bebo um bocadinho, meto o bico 
deles na minha boca, e eles mnhe… 
mnhe… mnhe…

Na sua deficiência, já em idade 
outra, está feliz com esta sua ma-
ternidade tardia… Explica: — Foi P.e 
Alfredo que mos deu. Mandou lim-
par as caleiras e eles estavam lá… 

Quem souber ler que leia. Isto, 
que é do ‘pão nosso de cada dia’, 
não cabe em nenhuma ERPI da 
vulgaridade das obras semelhan-
tes. Não cabe. Mas é o encanto des-
te nosso Calvário — palavra tirada 
do Evangelho.

2 — Este é o vosso avô, P.e Tel- 
mo!… Pedem-me para chegar à es-
tação de Paredes, a buscar um anti-
go gaiato de Malanje — o Arnaldo. 
Que vinha visitar o P.e Telmo. Peço 
o n.° do tlm, por se acaso… Não foi 
preciso. Chego, olho e, pela cor da 
pele e linguagem corporal — É o 
Arnaldo? Ao sim esperado, e já tudo 
em família, aproxima-se. Aponta 
para um canto — as malas, a esposa 
e três filhotes. Tudo bem arrumado 
no Nissan de serviço, depressa che-
gamos a casa. Mal paro o carro e 
aponto as portas para ir ter com P.e 
Telmo, já o Paulo Sérgio estende a 
mão pela janela do carro adentro. 
Cumprimenta à sua maneira: — 
Traz alguma coisa para mim?!… 

Você como se chama? Eu sou Paulo 
Sérgio. Você onde mora? Eu sou da 
Vila da Feira. Pode levar-me lá para 
eu ver? Depressa o Arnaldo se aper-
cebeu d’a família que tinha diante…

Uma vez saídos do carro, os fi-
lhotes inquirem: — É esta a nossa 
casa nova?!… Chega o nosso Adão, 
que já os esperava. — Fui eu que te 
recebi. Eras pequenino… Resolvi-
da esta primeira etapa, chegamos 
junto de P.e Telmo que, sentadinho 
no sofá, aguardava a visita sur-
presa. Um beijo de pai / filho que 
se reencontram, depois de muitos 
anos: — Esta é a minha esposa…. — 
Este é o vosso avô, P.e Telmo. Brin-
quei: — Este é o vosso tio, Adão…

Compreendo aquele inspector 
da judiciária que, inquirindo-me 
aquando da embrulhada contra P.e 
Baptista, deixou sair esta: — … Ele 
fala de que ‘somos uma família’… 
Mas isso, para nós, não diz nada… 
Pudera. Para perceber isto ‘duma 
família para os sem família’ é preci-
so ou ter sentido isso na pele (caso 
do Arnaldo) ou com+viver um 
tempo qb1 numa Casa do Gaiato ou 
aqui n’O Calvário. Com+viver! De 
olhos do coração bem arregalados, 
como as criancinhas — para não 
deixar perder pitada.

3 — … e com direito a refi-
lar!… Ainda dentro do carro, a 
festa da conversa era para a pla-
teia que a saudava. «Já mobília da 
casa», aquela voluntária, resiliente 
aos ventos da mudança, nunca nos 

MIRANDA DO CORVO

AGROPECUÁRIA — No final de 
Julho e início do mês de Agosto, as 
temperaturas continuaram altas e 
a secura foi muita, sendo de facto 
um ano demasiado seco, dos pio-
res nos últimos cem anos. Na nos-
sa Quinta, na actividade agrária, 
depois do enfardamento da palha 
de aveia (690 fardos), no poço do 
Campinho diminuiu a quantidade 
de água. Tem-se feito a rega dos 
dois campos de milho-grão, indis-
pensável ao crescimento dos cau-
les e das folhas, o que tem aconte-
cido melhor no lameiro do que na 
terra nova. Outras regas têm sido 
feitas: kiwis, fruteiras, videiras e 
oliveiras novas, nos olivais junto 
à Avenida Padre Américo. Coloca-
ram-se garrafões com isco para a 
perigosa vespa asiática (Vespa ve-
lutina), predador de insectos poli-
nizadores. Fez-se a poda verde das 
videiras; e irá ser feito outro trata-
mento fitossanitário à vinha. Apa-
nharam-se mais batatas, na horta. 
Têm sido colhidos: tomate, pimen-
tos, morangos e pêssegos.

FÉRIAS DE VERÃO — Na se-
gunda quinzena de Julho, conti-
nuámos a ir para a Praia de Mira; 
e também mergulhámos na nossa 

boa piscina, cuja água tem sido 
tratada, pois continuaram os dias 
quentes e nós gostamos muito de 
brincar na água. A nossa casa de 
praia — Lar de Férias — precisa 
muito de obras de restauro, des-
de os gradeamentos exteriores 
aos quartos de banho. Depois, em 
Agosto, vários Rapazes foram es-
tar algum tempo com familiares, 
embora a maior parte dos pais se 
encontre em África (em especial, a 
Guiné-Bissau) e alguns emigrados 
na Europa. Nas visitas, foi oportu-
nidade de saber melhor das suas 
condições e ajudar as suas famí-
lias, por exemplo com bens ali-
mentares. Nesses encontros, foi-se 
concluindo da necessidade desses 
Rapazes continuarem a viver na 
nossa Casa para se fazerem ho-
mens, como desejou Pai Américo.

MISSÃO LUBANGO (ANGO-
LA) — Da Universidade Católica 
Portuguesa (Porto, Viseu e Lisboa), 
dinamizado pelo Secretariado 
das Missões — Porto, chegaram à 
nossa Casa muitos pacotes de li-
vros para serem enviados, com a 
experiência da nossa sede — por 
empresário amigo da Lousã até à 
Casa do Gaiato de Benguela — com 

destino à Universidade Católica do 
Lubango, em Angola. Esperamos 
que esta operação de transporte 
corra bem, para a promoção dos 
nossos irmãos angolanos.

CATEQUESE — Considerando as 
dificuldades resultantes da pande-
mia e de Catequistas, foi pedido o 
acolhimento de parte dos Rapazes 
da nossa comunidade na Catequese 
Paroquial, em 2022/2023. O Pároco, 
Sr. Padre Pedro Miranda, recebeu-
-nos muito bem, o que agradece-
mos, pelo que foram inscritos, para 
já, catorze Rapazes na Catequese, 
de forma a prepararem-se para re-
ceber os Sacramentos do Baptismo, 

Eucaristia e Confirmação, a cami-
nho da Jornada Mundial da Juven-
tude (Lisboa, 2023).

PARTILHAS, CAMPANHA DE 
ASSINANTES E CONTACTOS — 
Cumpre-nos agradecer os vários 
donativos que nos chegaram ulti-
mamente, importantes para aju-
dar nos pagamentos das grandes 
despesas da nossa Casa. Muito 
obrigado! Continuamos em mar-
cha com a Campanha de novos 
assinantes d’O GAIATO. No dia 31 
de Julho, Domingo, o nosso Padre 
Manuel foi celebrar a Eucaristia 
na bela e antiga igreja de Santa 
Cruz, em Coimbra, tendo também 

divulgado a Causa de Beatificação 
de Pai Américo e o nosso jornal 
O GAIATO. Foram inscritos como 
novos assinantes do nosso jornal: 
Colégio Nossa Senhora da Assun-
ção — Anadia; Fernanda Carapeto 
— Pampilhosa; e Maria Laurinda 
Zuzarte — Pampilhosa. Bem-ha-
jam! Contactos e outros dados da 
nossa Casa: 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

Rapazes de Miranda
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Na Laudato Si o Papa Francisco alerta para que cumpramos a 
nossa missão de criaturas no mundo criados e não continuemos a 
apresentar-nos como predadores dos bens criados. Podemos aca-
bar por nos caçar a nós próprios... como já acontece em tantos 
cenários. Isso seria trágico e irreversível.

Seria interessante o Calvário afinar o seu estilo de vida, num fu-
turo próximo, por estas máximas do Papa Francisco, continuando 
fiéis aos seus fundadores: Pai Américo e Padre Baptista. Homens 
que souberam buscar a salvação para os que estavam condena-
dos a viver no esquecimento. Esse é o sinal que o mundo precisa, 
de que de cada coração humano brote a dignidade de estar a sal-
vo das estruturas que corrompem e matam a esperança humana. 
Isto foi e continua a ser profético, como cantava Isaías e como de-
vemos nós proclamar, também hoje, ainda com mais veemência.

Padre José Alfredo

CALVÁRIO

Continuação da página 1

PÃO DE VIDA

Da trasladação de Pai Américo
CONSIDERANDO que foram 

 horas muito significativas 
para a Igreja Católica em Portu-
gal, especialmente a Obra da Rua 
e os seus muitos amigos, no senti-
do de rememorarmos este acon-
tecimento marcante e visando 
dar algumas achegas sobre a 
trasladação dos restos mortais 
de Pai Américo para a Capela da 
Casa do Gaiato de Paço de Sou-
sa, conforme a sua vontade ex-
pressa, cinco anos depois da sua 
morte, em 17 de Julho de 1961, 
há certamente mais informações 
a desvendar e que podem ajudar 
na configuração da verdade his-
tórica dos momentos principais 
desse dia doloroso, testemunha-
do por uma multidão de pessoas. 
Assim sendo, vamos dar a conhe-
cer uma carta ministerial [inédi-
ta], que foi possível encontrar no 
Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo, em Lisboa [TT/AOS/CP 
— 054, cx. 911], e constitui uma 
novidade com certo interesse 
biográfico. A matéria em ques-
tão há-de ser compreendida nos 
seus contextos eclesial, social e 
político da época. 

Então, para memória futura, 
segue-se a transcrição na íntegra 
de uma carta [dactilografada] de 
Henrique Martins de Carvalho 
para António de Oliveira Salazar. 
A missiva tem no canto superior 
direito: os números 252 e 253 [a 
lápis, nas páginas 1 e 2], a nota 
Visto [a lápis azul] e o carimbo 
Biblioteca Nacional — Arquivo 
Salazar — Lisboa. Notam-se im-
precisões geográficas. Eis:

«MINISTÉRIO DA SAÚDE E AS-
SISTÊNCIA

GABINETE DO MINISTRO
Lisboa, 19 de Julho de 1961
[ms.] Senhor Presidente
Na passada 2.ª feira fui assistir 

à trasladação do corpo do Padre 
Américo do cemitério junto ao 
mosteiro de Cete para a Casa do 
Gaiato.

2. Em todo o norte do país e 
especialmente no Porto, o Padre 
Américo é uma grande figura 
que, cinco anos depois da sua 
morte e em dia normal de tra-
balho, levou a Cete umas 5.000 
pessoas. Cerca de três mil assis-
tiram à missa campal celebrada 
na Casa do Gaiato, em frente à 
capela onde ficou sepultado.

Esteve para haver dificulda-
des, uma vez que, não obstante 
o Ministério da Saúde ter dado 
desde início o seu acordo à tras-
ladação (e parece que esse de-
via ser o ponto fundamental do 

problema), o processo relativo 
a ela atrazou-se nos Ministérios 
do Interior e da Justiça, e tive 
que recomendar directamente o 
assunto pois vi o risco de, na se-
gunda feira, chegarem a Cete mi-
lhares de pessoas e a trasladação 
não poder ter lugar. Mas tudo se 
corrigiu a tempo e nada houve a 
este aspecto que merecesse rele-
vo particular.

3. Todavia, deve notar-se que 
o Senhor Vigário Apostólico da 
Diocese não foi convidado pelos 
”padre da rua” [sic] para assistir 
à cerimónia.

Porém, o Senhor D. Florentino 
compareceu a ela, salientando 
que o fazia ”sem convite”, e foi-
-lhe imediatamente atribuído o 
primeiro lugar. Mas não deixa 
de ser significativa a atitude to-
mada… Na homilia — a missa foi 
rezada pelo Padre Engenheiro 
Carlos Galamba (sucessor do Pa-
dre Américo) — usou da palavra 
o D. Abade de Singeverga, que 
para tanto havia sido convidado.

4. Pessoalmente, fui alvo de 
deferências muito amáveis. E os 
”Padres da Rua”, de vários dos 
quais sou amigo, salientaram o 
prazer de ver ali ”quem acompa-
nhou o Pai Américo desde antes 
da fundação da primeira Casa do 
Gaiato”. — Tenho a impressão 
que foi útil alguém do Governo 
ter estado presente na cerimó-
nia.

[ms.] Disponha sempre V. Ex-
celência do criado m.to dedicado 
e grato

Henrique Martins de Carva-
lho».

Depois da leitura atenta desta 
carta ministerial, é obrigatório 
esclarecer logo que os restos 
mortais de Pai Américo estive-
ram (de 1956 a 1961) no cemité-
rio paroquial de Paço de Sousa, 
junto à igreja do antigo mosteiro 
de Paço de Sousa. É evidente que 
não se trata da vizinha freguesia 
de Cete; mas, o erro repetiu-se.

É notado pelo Ministro da Saú-
de e Assistência que o processo 
de trasladação se atrasou nos 
Ministérios do Interior e da Jus-
tiça. Nessa época, do II Governo 
do Estado Novo, tinham as pas-
tas desses Ministérios, respecti-
vamente: Alfredo dos Santos Jú-
nior [1908†1990] e João Antunes 
Varela [1919†2005]. 

Conforme já referimos, no 
tempo do exílio de D. António, o 
Prelado presente na trasladação 
foi D. Florentino, Administrador 

Apostólico da Diocese do Porto 
[vd. António Teixeira Fernandes 
— Dom Florentino de Andrade e 
Silva: Contemplação, pensamento 
e acção. Com fotobiografia. [s. l.]: 
Contraponto, 2005.].

Na celebração Eucarística, par-
ticipou sua Paternidade o Abade 
do Mosteiro de S. Bento de Sin-
geverga, D. Gabriel de Sousa 
[1912†1997], figura eclesial mui-
to estimada na Obra da Rua, pela 
sua afinidade e proximidade, 
sendo primo de Padre Américo, 
pela Casa de Vales de Cadeade, 
em Paço de Sousa.

A comunhão eclesial da Obra 
da Rua com o Bispo do Porto, D. 
António Ferreira Gomes, nomea-
damente em momentos muito 
difíceis como a morte de Pai 
Américo e no seu exílio forçado, 
pode ser comprovada [v.g., arti-
gos de Padre Carlos: «Presença 
da Igreja», in O Gaiato, N.º 324, 
28 Julho 1956, p.1, 2, 4; «Sentir 
com a Igreja», in O Gaiato, N.º 
402, 8 Agosto 1959, p. 1; «In Me-
moriam do Senhor D. António 
Ferreira Gomes», in O Gaiato, 
N.º 1178, 6 Maio 1989, p. 1]. É de 
notar que o jornal O GAIATO era 
uma voz incómoda para o regi-
me político desse tempo e era Vi-
sado pela Comissão de Censura. 
Por testemunhos pessoais, tive-
mos conhecimento do encontro 
de Padre Carlos e Padre Baptista 
com D. António Ferreira Gomes, 
no seu exílio em Espanha. De-
pois de regressar do exílio civil 
(desde 24 de Julho de 1959), em 
16 de Julho de 1969, o Bispo do 
Porto visitou a Casa do Gaiato 
de Paço de Sousa e o Calvário, 
em Beire [v.d., Júlio Mendes — 
«Maré alta — com a presença 
do nosso Bispo comemorámos o 
13.º aniversário de Pai Américo 
no Céu», in O Gaiato, N.º 662, 26 
Julho 1969, p. 2].

]

Para contextualizarmos, ain-
da, o assunto supra, verificámos 
que, na caixa de correspondên-
cia consultada, do Arquivo Sala-
zar, na Torre do Tombo, a seguir 
à missiva agora publicada, se 
encontra uma carta confiden-
cial e pessoal com a mesma data 
[19-7-1961], do mesmo Henrique 
Carvalho para Salazar, sobre a 
situação política nacional, no-
meadamente as seguintes ques-
tões: os monárquicos e as listas 
da União Nacional, para as elei-
ções legislativas; os católicos 
progressistas; e os acontecimen-
tos de Angola. De facto, em 15 
de Março de 1961, houve uma 
onda de violência contra a pre-
sença portuguesa, cujos ataques 
teriam sido desencadeados pela 
UPA [União dos Povos de Angola] 
e em que foram mortos e muti-
lados centenas de colonos bran-
cos e também mestiços e negros, 
nas fazendas do café, no norte de 
Angola — zonas do Dembos, Ne-
gage, Núcua e Nabuangongo. Os 
anos sessenta do século XX, tam-
bém em Portugal, foram marca-
dos por momentos muito difíceis 
e dolorosos, a nível político e so-
cial, nomeadamente com a Guer-
ra Colonial.

Padre Manuel Mendes

deixou. Sempre que precisamos… 
— Hoje, venho só para ‘passar fé-
rias’, e ‘com direito a refilar’…

Ouvi a conversa, aproximei-me 
a cumprimentar e entrei na brin-
cadeira. Confidenciou: — Estava 
em casa sozinha e… Senti-me mal: 
dei comigo a pensar que podiam 
precisar de mim… Um belo mo-
mento de família, à maneira d’O 
Calvário de antes. 

Ela foi-se e eu fiquei. A ruminar 
aquele «…e com direito a refilar», 
mais aquela confidência… Encon-
trei n’isto um sabor novo. Desco-
bri que o refilar, muitas vezes, não 
passa de um jogo de relação — po-
bre, sim, mas uma relação qb, para 
quem não tem melhor. E aí saltou-

-me a velha história do ‘ensinar 
o porco a cantar”… Fiquei-me no 
final da história: — «Penso que só 
conseguiríamos perder tempo e ir-
ritar o porco”…

Dentro de mim, ouço os ecos da-
quele encontro inesperado. Pego 
no tlm e deixo sair este sms: «Fi-
quei a pensar em si, em mim, n’O 
Calvário. Já tenho tema para uma 
crónica… Realmente, nós huma-
nos, não nos conformamos com 
uma felicidade de ‘animal farto’… 
Atente a esses ‘ataques’ e ausculte 
o seu significado…»

1 — Qb — quêbê!… Uma abreviatura 
para dizer ‘quanto baste’…

Um admirador

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA

DAR E RECEBER — Na nossa Conferência continuamos a cuidar 
dos casos referidos na crónica anterior, sem novidades de maior de que 
valha a pena dar aqui conta. O que se passou de então para cá e que não é 
descabido relatar aqui foi uma situação que, embora não tenha ocorrido 
no âmbito das Conferências Vicentinas, tem muito a ver com o que é a 
acção vicentina.

A situação em causa foi um apelo ao voluntariado lançado por uma 
entidade que tem em curso um projecto socialmente útil. Esse apelo foi 
para as pessoas que têm acesso a informação da parte dessa entidade, 
mas foi, também, especialmente para outras que foram ajudadas por essa 
entidade em determinado momento importante das suas vidas.

O que aconteceu não foi surpresa neste assunto do dar e receber. 
Responderam ao apelo algumas das pessoas que foram ajudadas por 
essa entidade, mas numa percentagem relativamente pequena e também 
responderam outras que nada receberam dessa entidade.

Para o mundo ser melhor claro que é preciso políticas públicas 
melhores, políticos melhores, dinheiro sem o qual muitas melhorias 
não se podem fazer, mas também é indispensável que todos contribuam 
generosamente com algum do seu tempo para ajudarem os outros pelas 
formas que estiverem ao seu alcance. 

Esse dever é para quem tenha ou não recebido a dádiva doutros em 
determinados momentos da sua vida, mas, se pensarmos bem, todos 
recebemos a dádiva generosa de alguém.

Que este dever esteja sempre presente na nossa consciência para que 
não façamos ouvidos moucos e não sejam cegos quando ouvimos e vemos 
o apelo de alguém que precisa e a quem nós podemos e devemos ajudar, 
incluindo com o nosso tempo, por pouca que essa ajuda possa ser. 

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



A multidão de mulheres abandonadas com filhos é uma chaga 
social que muito devia preocupar quem dirige a sociedade. 

Normalmente, chamam-lhes famílias monoparentais, mas a maior 
percentagem e quase única é a de famílias monomaternais.

A verdadeira família é aquele conjunto unido de pessoas nasci-
das, criadas e amadurecidas num casal consolidado pela dedicação 
mútua, pelo amor conjugal inseparável e profundamente enrreiga-
do de tal maneira que se transforma, ele mesmo, indissolúvel.

Porém, a sociedade organizada em partidos na sua ânsia de 
conquistar votos, põe na ponta do ideal a liberdade. Esta sem res-
ponsabilidade dá nisto; joga-se tudo, às vezes para desgraça de to-
dos e até da própria vida.

Certa mãe foi queixar-se ao tribunal que o progenitor dos seus 
dois filhos a abandonara e fugira para França.  

O tribunal em menos de um mês, em colaboração com a Polícia 
Francesa, encontrou-o a trabalhar naquele País sem quaisquer do-
cumentos. Prendeu-o e recambiou-o para Portugal. 

Ele chegou cá, deu uma grande tareia na mãe dos filhos e ne-
gou-se a pagar a quantia a que tinha sido obrigado pela autoridade. 
Trabalha para aí sem recibo, sem descontos e à vontade, de forma 
que não tendo documentação se sente ilibado de pagar o sustento 
aos filhos.

Em Portugal é impossível uma proeza destas, ele não desconta, 
não pode pagar, ninguém o segue. Ele trabalha, trabalha só que não 
desconta, para se vingar da jovem mãe. Como não aparece como 
contribuinte, torna-se impossível encontrá-lo na Secretaria do Es-
tado. Será, portanto, urgente fazer como os franceses, procurá-lo 
no local de trabalho. 

E quantas vivem sem exigir nada, quando eles não só respon-
dem sem medo e sem se responsabilizarem pelos filhos que geram? 
Quantas ficam fechadas na incapacidade e no receio não de uma 
tareia, mas até de uma ameaça de morte? Que voltas temos que dar 
para defender a liberdade destas pobres mães?

Não basta a Segurança social vir em seu auxílio, mas sim a 
Justiça.

Entre elas, apareceu-me uma que antes de cair no machão acei-
tou uma série de aliciantes promessas: «deixas essa vida de misé-
ria e comigo terás uma vida nova, com dignidade e fartura.» Esta 
esperança durou apenas até ficar grávida . Depois? Abandonou-a e 
nunca mais quis saber dela. 

Esta pobre andou sobre mim, quando ainda muito jovem teve 
uma filha, que agora tem quinze anos, e outra pequenina com um 
ano.

Rendas de casa a quatrocentos euros mês, farmácia, alimenta-
ção para o bebé, escola e sustento da mais velha  tudo sobre uma 
pobre mãe, como uma avalanche que a submergia; «Estou cheia de 
dívidas, não sei como viver.» Apareceu-lhe uma senhora emigran-
te há muitos anos em França, que se condoeu dela, oferecendo-se, 
para lhe arranjar um emprego naquele País. «Que amiga a apoia-
ria?» Que os ordenados em França não se comparavam com os nos-
sos, que os abonos de família também não, que ela já trabalhara 
num Hotel em Azeitão. Apresentando uma miragem que até a mim 
causou espanto,  etc.

Pedia-me mil trezentos e oitenta e cinco euros, para a viagem 
dela e das filhas com transbordo em Barcelona. E como saber que 
era verdade quando ela já me tinha enganado várias vezes? A cho-
rar, perguntou-me se eu não acreditava nela, e falei-lhe das minha 
dúvidas.

Alvitrei-lhe então que por telefone, contactasse a amiga para 
que ela se pusesse em contacto comigo, o que aconteceu.
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BENGUELA – VINDE VER!

Festa	de	Pai	Américo	e	da	Obra
CHEGOU o dia de festa para a 

 nossa Obra, Pai Américo 
na outra dimensão connosco ce-
lebrou. Tudo preparado da me-
lhor maneira pelos rapazes. A 
limpeza mais a fundo das casas, 
das avenidas. As árvores foram 
podadas e pintadas com cal. Os 
jardins muito bem arrumados 
e regados. Os ensaios de cânti-
cos, com a guitarra nas mãos do 
«Ngongo», o piano sob a respon-
sabilidade do toque do «Bebo», 
a viola eléctrica do baixo com o 
«Mano Pedro» e o batuque com 
as palmadas do «Boca». Sim o 
famoso «Boca» conhecido pe-
las suas traquinices. Hoje na 
Missa leva o batuque ao ritmo 
dos cânticos — uma verdadei-
ra terapia. Na Cerimónia foram 
baptizados doze rapazes nossos 
e outros tantos meninos e me-
ninas vindos das comunidades 
vizinhas. Vinte rapazes fizeram 
a sua primeira comunhão. O 
«Afonso», nesta semana foi à 
missa ferial e depois de receber 
a Sagrada comunhão disse con-
sigo mesmo: «é a segunda vez 
que comungo». Depois da Missa 
houve lanche na biblioteca, es-
tavam presentes os padrinhos 
e os afilhados. Depois seguiu-se 
o almoço. Houve o suficiente 
para todos, carne, batata, bolos 
e gasosas. Os mais pequeninos 
tomaram sumo por indicação 
dos chefes. Já quase no fim da 
tarde fomos para o salão de 
festas e vimos os espectáculos. 
Danças da região. Vários grupos 
mostraram o que sabem fazer 
melhor no mundo das artes. O 

Salvador, o Pina e o Graça, fo-
ram os melhores desenhadores 
do retrato de Pai Américo.

Na parte de cima da nos-
sa Avenida, ao lado direito de 
quem entra, junto ao motor nu-
mero (1), encontra-se estaciona-
do um camião há quatro dias, e 
pertence a empresa “Simplicios 
FURO”. Leva carregado a ma-
quina de abrir furos para água. 
Um bem tão essencial para a 
sobrevivência dos seres vivos 
é hoje um tesouro Escondido 
no fundo da terra, que só é en-
contrado quando escavamos 
as profundezas da terra. Para 
quem depende dos produtos 
que vêm dos campos agrícolas 
a água é riqueza que deve ser 
economizada e usada no dia a 
dia a pensar na sua abundância 
ainda quando o outro dia trans-
parecer o sol a raiar pelo alto do 
céu.

A nossa Casa fica à beira 
do Rio Cavaco. Não tem água 
própria a correr, depende das 
chuvas ou de alguma conduta 
aberta nas zonas dos rios do in-
terior da província. Tudo o que 
traz vai ter ao mar, seu ponto 
final. Também estamos locali-
zados perto do mar, cerca de 2 
quilómetros em alguns pontos 
e extremidades, em linha recta 
ou curva, o que faz com que os 
nossos furos de água até cerca 
de 13 metros de profundidade 
tenham apenas água salobra. 
Um engenheiro agrónomo que 
nos visitou afirmou que «mais 
do que esta água, salgada só a 
do mar». É com esta água que 

regamos as nossas sementei-
ras e plantações. As chuvas só 
uma vez ou outra para causar 
estragos.

A terra é fértil e produz mui-
tas vezes, trinta, sessenta e até 
cem por um, como diz o Evan-
gelho. A água é insuficiente. Os 
sistemas de rega são muito ob-
soletos e desperdiçam metade 
da água na sua condução para 
os campos. 

Para modernizar o sistema 
de rega primeiro é necessário 
certificar a quantidade de água 
que temos para distribuir pelos 
muitos hectares já semeados. A 
ajuda preciosa para fazer este 
furo de cinquenta metros de 
profundidade veio através das 
mãos do nosso Padre Acílio, 
para dar de beber e de comer 
aos nossos pobres, aos nossos 
rapazes, centenas de famílias 
que batem à porta da nossa 
Casa mendigando. Vamos ter 
água doce, a máquina já come-
çou a furar a terra, ainda fica-
rão a restar as despesas das 
condutas até ao tanque de água 
para abastecer toda a aldeia e 
outra para levar a água ao pivô 
na zona baixa onde começa-
mos a fazer agricultura depois 
da vedação do espaço. Queira 
Deus que o grito dos pobres seja 
sempre ouvido e atendido para 
atender outros muitos pobres á 
nossa volta. A fome de pão é o 
primeiro indicador da miséria 
de milhares de irmãos nossos 
nesta terra. Quando falta pão 
tudo se desorienta, o estômago, 
a moral e até as virtudes ficam 
deturpadas cedendo seu lugar 
a práticas incorrectas. «Primei-
ramente observamos de como 
é possível e suave acender na 
alma destes Rapazes uma luz 
que alumia e aquece. É pelo 
amor. Eles sentem-se ama-
dos e procuram naturalmente 
amar. Não é por mais nada.» 
— Pai Américo.

Padre Quim

LIVROS

Américo Monteiro de Aguiar, ‘Pai Américo’ de tantos e 
tantos rapazes ‘gaiatos’, foi um padre e um educador social 
com um discurso novo, incisivo e incómodo no seu tem-
po, que lutou pela defesa dos mais pobres e das crianças 
abandonadas e vadias. Foi um Homem diferente dos outros 
homens, pela forma como reelaborou as ideias de que a sua 
época dispunha, em termos sociais e de (re) educação dos 
rapazes da rua. A vida para ele era ‘agitada’, pois, em cada 
situação humana sentia a preocupação e o sofrimento dos 
mais carenciados (…) Estamos convictos que o P.e Améri-
co para realizar o seu ‘sonho’, a sua Obra, adoptou no seu 
apostolado social o método — A.M.A.: Amor, Meditação e 
Acção, à luz do Evangelho.

Pensamos que com este livro, poderemos contribuir, no 
seguimento de outras publicações, para uma melhor com-
preensão e conhecimento a ‘filosofia de vida’ e de amor, da 
filosofia de acção e pedagogia social, do pensamento e da 
espiritualidade activa, da sua Obra da Rua que, […] conti-
nua a ser a ‘voz do revolucionário pacífico’ que reclama a 
solução para muitos males que afligem os pobres, margina-
lizados, abandonados e excluídos da sociedade. — Do texto 
da contracapa.

Os pedidos podem ser feitos à Casa do Gaiato de Paço de 
Sousa, através dos telefone 255752285, por e-mail: geral@
obradarua.pt, por carta ou no site: www.obradarua.pt

SINAIS

NEM sempre é fácil escrever para «O Gaiato» — «O Gaiato» é gran- 
 de e exige. Fico com a caneta apontando o vazio. Ele clama e 

minha caneta é pobre e fica no ar a bailar — tem medo de descer ao 
papel. É uma luta. — Anda lá, desce. Ela sorri e desce devagarinho.

Como? Não há linhas! É uma ribeira na montanha de Miranda do 
Corvo. As crianças saltam para a água, riem, gritam e gozam a sério 
com uma manhã de praia — que vai durar oito dias.

Pai Américo foi às ruas de Coimbra e trouxe-as para esta ribeira: 
água, brincar, mergulhos e barriguinha cheia! Foi um começo. Não 
mais as crianças o deixaram: Miranda do Corvo, Paço de Sousa, Lis-
boa e Setúbal. Todos agarradinhos à sua batina preta. A minha caneta 
delira. Não quer parar. E aquelas casinhas? São as Casas do Patrimó-
nio dos Pobres – outro sonho de Pai Américo. Muitas e muitas por 
todo o Portugal…

A caneta delira. Não quer parar. É o Calvário — último e grande 
sonho de Pai Américo: o Calvário — doentes, pobres e incuráveis.

P.e Baptista deu-lhe vida. Casas, avenidas, florestas, casa cheia, 
rapazes e doentes. Voluntários a servir. Parou para obras. Estão qua-
se no fim.

Vai continuar… No sonho é que vamos. Quem nos pode impedir? 
A caneta não quer parar. Delira.

Padre Telmo

PATRIMÓNIO DOS POBRES

Assim, acertamos o entendimento, eu dei-lhe o dinheiro des-
cansado, ficando o dono do hotel encarregado de me ajudar. 

Depois do meu sim apercebi-me de que um grande peso come-
çou a sair de cima dela.

Hoje telefonei-lhe para França para saber da viagem e do 
trabalho.

Tudo a correr bem, só o trabalho é que era muito intenso. Assim 
salvamos uma família da extrema pobreza e abrimos-lhe um hori-
zonte menos doloroso para ela e suas filhas.

Padre Acílio


