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DA NOSSA VIDA

Testemunhos de humanidade
OS Pobres são mestres em 

 dá-los. De uma pobre 
mulher, que já conheço há uma 
dezena de anos, e que agora 
conheci melhor, irradiou luz. Em 
vidas que aparentemente só se 
vê ignorância e incapacidade 
para sair da situação de pobreza 
em que vivem mergulhados, 
brota uma generosidade e uma 
atitude destemida no serviço 
aos outros, que os mais fortes e 
mais ricos, geralmente, não são 
capazes de assumir.

De um casal de quem é fami-
liar, incapaz de criar os filhos 
que conceberam, recebeu em 
sua casa um em estado físico 
lastimoso, e fortemente mar-
cado por doenças de proveniên-
cia congénita e incúria a todos 
os níveis: «Ele tem oito anos, 
mas parece ter quatro ou cinco!»

Como é normal nestas situa-
ções, a primeira curiosidade 
de quem está fora é saber o 
que receberá dos organismos 
oficiais por ter acolhido esta 
criança. Analisado o documento 
que lhe dá os direitos e deveres 
legais, verificamos que unica-
mente receberá mensalmente 

MALANJE

NOS domingo de tarde os «Batatinhas» esperam à volta do carro 
 para dar um passeio na Carianga.  Hoje, a partir das 14, come-

çaram a bater à porta do meu quarto... cada 2 minutos... me levantei 
da sesta e para não me importunar como no Evangelho fomos à Ca-
rianga.

Passaram 20 dias desde que semeámos o milho e não caiu uma 
gotinha de água. O Luigi de 4 anos ao ver o milho cheio de sede me 
diz: — pai Rafa tem de falar com Deus para mandar chuva, olha como 
está! — depois lhe respondi que era melhor que também rezássemos 
todos, pois, às vezes Deus anda com muitas preocupações... agora vou 
ver o quiabo, o pepino, a melancia...

Todos somos conscientes da importância da agricultura para 
qualquer sociedade e em nossas Casas queremos incutir este espírito 
no seu coração, mas a sociedade está ainda muito encostada no ime-
diatismo.

Estamos quase a terminar de pintar os laboratórios de formação 
profissional. Já recebemos algumas ajudas desde Portugal para com-
prar equipamentos, mas é a sala de computadores a que mais nos vai 
complicar. Gostaríamos tanto de iniciar em Janeiro.

Recentemente tivemos uma reunião com um grupo de antigos 
gaiatos para lhes encorajar a iniciar uma associação de antigos de 
Malanje com o objectivo de os ajudar a viver o seu ser gaiato na so-
ciedade, difundir a figura do Pai Américo e a Obra, apoiar a Casa do 
Gaiato de Malanje. Como qualquer sonho não é preciso muita gente, 
apenas alguns que acreditem nele e outros acreditarão, com o tempo.

Padre Rafael

uma quantia inferior a uma cen-
tena de euros, como pensão de 
alimentos paga pelos progenito-
res da criança acolhida. Se paga-
rem!… Outros subsídios, tantas 
vezes dados em situações de 
menor necessidade, não a con-
templam, o que se reveste de 
injustiça e aumenta o mérito da 
sua disponibilidade e serviço.

O facto de ser madrinha da 
criança, aumentou-lhe o sen-
timento maternal por ela, e a 
impeliu a abraçá-la sem olhar 
para as suas próprias carências. 
Aos seus dois filhos, já crescidos, 
une-se agora este, pobre de tudo 
numa família também pobre.

Há dois anos que não nos pro-
curava. Tal como nessa altura 
é a renda de casa em atraso. O 
pai de família vai amealhando o 
sustento de todos, mas agora a 
situação ficou ainda mais difícil 
porque teve, recentemente, um 
acidente de trabalho que o lan-
çou para a cama de um hospital.

Os Pobres fazem o que mais 
ninguém faz. Depois, poucos 
apreciam as suas obras, e quem 
valoriza e os ajuda no seu ser-
viço? Só os Pobres ajudam os 

Pobres, é preciso ser Pobre em 
seus sentimentos e obras para 
estar disponível para os acolher 
e ajudar.

Que diferença abissal entre 
pobreza sociológica e pobreza 
espiritual! Se muitos tivéssemos 
os sentimentos desta mulher e 
mãe, quantas situações de desu-
manidade deixariam de existir? 
Situações de desumanidade que 
se encontram naqueles que são 
pobres, mas desumanidade que 
se encontra também em muitís-
simos que são ricos.

O binómio pobreza e riqueza 
podem e devem andar juntos, 
para mais humanidade; se iso-
lados um do outro, saem todos 
a perder.

Padre Júlio

PATRIMÓNIO DOS POBRES

NO mundo actual há acontecimentos que desig- 
 nam bem a desigualdade de deveres e obri-

gações entre pai e mãe constituídos num casal de 
qualquer maneira, ou melhor, ajuntamento de um 
homem com uma mulher sem as devidas prepara-
ções, levados pelos instintos que atraem o homem 
para a mulher e vice-versa.

Já aqui falei dela e da moralidade do aconteci-
mento.

A senhora concebeu três filhos em 3 anos, sem 
cuidados, escangalhando um pouco a sua beleza de 
mulher: tornou-se mais forte, as ancas alargaram, 
a barriga dilatou-se e os cuidados dos pequenos to-
maram o lugar da sua preocupação com a beleza 
de mulher.

Começaram as zangas, os aborrecimentos e o 
pai que havia comprado a casa com base no seu 
salário, em seu nome, achou que a morada lhe per-
tencia, somente a ele, e exigiu que a mulher lhe pa-

Eu já gostava muito das obras que trazemos na mata, mas 
agora muito mais! Por várias vezes lhe tenho cantado hinos 
de alegria. Hoje é um de amor. Por amor de Deus as sus-
tento. Por amor de Deus ali mantemos muitas famílias. Por 
amor de Deus se abriu a porta a mais um que se andava a 
encher de fome. Bendito seja o Senhor Deus de Israel!

PAI AMÉRICO, Doutrina, 3.° vol., 1.ª ed., 1980, pg 48-49.

PENSAMENTO

gasse renda a que eu anuí, para ela não ir para a 
rua. No mês seguinte a mesma história e eu só lhe 
dei metade do valor, uma vez que os filhos viviam 
com eles e mereciam que o pai lhes desse casa, mas 
a razão dele era outra!... Tinha outra mulher que 
queria ir viver com ele, sem constrangimentos, en-
tão pôs todos na rua.

A mãe e os filhos aceitaram isso com um à-vonta-
de como se fosse normal.

A pobre vem a chorar para mim à espera de re-
médio.

Que havia eu de fazer? Sim, ele é o dono e o se-
nhor da casa. A mulher não tem lá nada, nem os 
filhos. O mais velho com 5 anos e os outros em es-
cadinha, mais novos.

Arranjou uma casa nos arredores da cidade e 
transferiu-se com as crianças para lá a pagar uma 
renda de 600€.

Mas como é possível viver? O senhorio com pena 
dela deu-lhe um prazo de 10 dias para que pagasse 
a renda. O tempo passou sem que ela desse por isso 
e voltou aflita: que ninguém lhe valia, nem a ela nem 

PELA CASA DO GAIATO DE SETÚBAL

SÃO muitas e variadas as vezes em que pretendo prestar as devidas 
 e merecidas “informações” sobre a caminhada que vamos reali-

zando nesta Casa do Gaiato de Setúbal, mas assalta-me, cada vez que 
me proponho ao desígnio da escrita, uma expressão que, por justifi-
cadas situações, terá provocado esta ausência: “A palavra é prata, o 
silêncio é ouro.”

Mas também é verdade o que diz o provérbio “quem não é visto, 
não é lembrado”. E de facto “O Gaiato” é este meio de ligação ininter-
rupto da nossa vida partilhada com as vidas de todos os assíduos e 
estimados leitores. 

Há uns dias, um dos nossos prezados assinantes contactou-nos 
solicitando a possibilidade de nos visitar, ao que respondemos posi-
tivamente, fazendo justiça à nossa realidade de “porta aberta”. Foi 
um sábado à tarde, e depois de vários encontros e desencontros nas 
encruzilhadas que percorreu desde a “grande Lisboa”, lá acabou por 
nos encontrar na nossa quinta junto de Brejos do Assa, onde fica a 
nossa Casa.

Continua na página 3Continua na página 4



PAÇO DE SOUSA

CELEBRAÇÃO DO 130° ANIVER-
SÁRIO DO PADRE AMÉRICO — No 
passado dia 23 de Outubro, o cria-
dor da nossa Obra celebrou mais 
um aniversário. Apesar da muita 
chuva que se fazia sentir nessa tar-
de, alguns dos nossos rapazes e o 
sr. padre foram visitar a casa onde 
o pai Américo nasceu, em Galegos. 
Por quem já tinha conhecimento 
dos cantos da casa, foram ensina-
dos aos mais novos os segredos e 
mistérios daquela habitação. 

SETÚBAL

ROTINA DIÁRIA NA ARRÁBIDA 
— Como sempre e normal planeja-
mos atempadamente seriam os dias 
de férias. Para isso fizemos uma 
reunião com os chefes (irmãos mais 
velhos) a fim de ouvir as sugestões 
e apurar as que são viáveis, consi-
derando o bem-estar físico e mental 
de todos porque férias são óptimas, 
porém há que se preservar da ocio-
sidade conservando o hábito de ler 
e escrever em horas próprias.

Levantávamo-nos às 9h da ma-
nhã com o compromisso de que às 
9:15h nos encontraríamos todos 
reunidos na capela para a oração 
matinal como é habitual e de segui-
da dirigiamo-nos ao refeitório para 
tomar o pequeno-almoço.

Com as energias recarregadas fa-
zíamos as nossas tarefas, que cha-
mamos “obrigações”, falo de lavar 
a loiça, colocar o refeitório para o 
almoço, limpar a capela, esplanada, 
etc. Após o término das obrigações 
seguíamos para o estudo que come-

çava por volta das 11:30h até a hora 
do almoço às 13h, preparado por ex-
celentes cozinheiros, o que nos satis-
fazia imensamente.

À tarde por volta das 15h após os 
rapazes tirarem uma sesta rezáva-
mos o terço e depois preparávamos 
o lanche para levar à praia que ge-
ralmente começava às 16h até 19h. 
Quando regressávamos, tomáva-
mos banho, seguíamos para a janta 
e, para finalizar o dia, muitas vezes, 
tínhamos um cinema com direito a 
pipoca e sumo.

ACTIVIDADE NA ARRÁBIDA — 
Com tanto tempo para desfrutar a 
casa e as praias da serra, o aborreci-
mento da monotonia rotineira qua-
se se fez sentir… sim quase! Graças 
a Deus não conseguiu.

Tivemos vários convites para 
participar em actividades ao ar li-
vre, nomeadamente coasteering, 
paddle, snorkeling e para finalizar 
uma caminhada até ao topo da ser-
ra onde vimos de perto a três Cru-
zes Do Monte Abraão.

Todos os rapazes tiveram o di-
reito de participar em todas as ac-

LAR DO PORTO

CONFERÊNCIA DE S. FRANCIS-
CO DE ASSIS — A paz terrena, nas-
cida do amor do próximo, é imagem 
e efeito da paz de Cristo, que procede 
de Deus Pai. Com efeito, o próprio 
Filho encarnado, Príncipe da paz, 
reconciliou todos os homens com 
Deus pela sua cruz, matando o ódio 
na Sua própria carne e restabelecen-
do a unidade de todos num só povo e 
num só corpo; e depois do triunfo da 
ressurreição, derramou o espírito de 
amor no coração dos homens. 

São muitos os pedidos que nos 
chegam. Também estamos atraves-
sar as dificuldades que todos expe-
rimentam, para podermos valer às 
necessidades daqueles que nos ba-
tem à porta.

O rol de queixas daqueles que 
visitamos, por vezes são preocu-
pantes, mãe contra os filhos, filhos 
contra a mãe. Com os olhos em-
bargados em lágrimas desabafa: 
“Minha senhora, como é que pos-
so arranjar uma casa se não tenho 
dinheiro para comer, quando peço 
trabalho olham para mim e depois 
dizem que me telefonam e nunca 
mais me telefonam e a minha mãe 
quer pôr-me na rua.” Escutamos em 
silêncio e praticamente saímos em 
silêncio por não termos resposta 
digna para dar, tempos difíceis os 
dias de hoje.

CAMPANHA TENHA O SEU PO-
BRE — Carminda C., presente com 
cento e cinquenta euros. Anónimo, 
com vinte euros.

O nosso obrigado em nome da-
queles que procurais ajudar.

Adelaide

to, montes e depois de apanhar as 
folhas levamos para a estrumeira. 
Já os troncos são postos a secar para 
depois serem utilizados na lareira, 
permitindo o aquecimento da água 
e das habitações.

VISITAS À NOSSA OBRA — Re-
centemente, tivemos uma visita de 
um grupo de escuteiros adultos de 
Guimarães à nossa Obra. O guia da 
visita fui eu, que sendo dos mais 
experientes nestas situações tive 
todo o gosto de dar a conhecer os 
cantos da casa. Deu tempo de ir ao 
bar onde estão lá os triunfos dos 
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Pelas CASAS DO GAIATO

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA

DIVERSIDADE DE VOCAÇÕES, UNIDADE NA ACÇÃO: O SERVIÇO AO 
PRÓXIMO — No passado dia 22 de Outubro teve lugar na Casa Paroquial 
de Penafiel um plenário do Conselho de Zona de Penafiel que é a reunião 
que habitualmente se realiza todos os meses das Conferências da zona que 
coincide com o concelho deste nome.

Este plenário foi especial porque cada Conferência fez um esforço 
para trazer pessoas doutros movimentos da respectiva paróquia, ou outras, 
com o objectivo de ficarem a conhecer melhor as características da acção 
vicentina e, assim, poder haver mais e melhor colaboração entre todos para 
um mesmo fim que é o serviço ao próximo que mais precisa de ajuda.

Estiveram presentes cerca de 60 pessoas. Outras não puderam 
participar por motivos de doença, ou de outros afazeres nas suas paróquias.

Tivemos o gosto de poder contar com o Sr. Padre Júlio, Director da Obra 
da Rua e conselheiro espiritual deste Conselho de Zona, que falou sobre as 
ligações fortes do Pai Américo com os vicentinos, ligação essa que a Obra 
da Rua tem vindo a manter ao longo dos tempos. Disse da disponibilidade 
da Obra da Rua para ajudar os vicentinos em tudo o que for possível e 
sublinhou uma característica fundamental do modo de acção vicentino que 
é a visita domiciliária. 

Interveio, também, o Sr. Padre Paulo Jorge, pároco de Penafiel, que 
falou da importância da Conferência Vicentina para o trabalho social da 
paróquia e do que tem sido feito para dinamizar esse trabalho.

Tivemos, também, o gosto de poder contar com a participação da 
Fátima Leal, Vice-presidente do Conselho Central do Porto da Sociedade de 
S. Vicente de Paulo, onde tem o pelouro dos Jovens. Fez uma actividade 
muito interessante com os participantes no encontro que consistiu em 
mostrar que, das catorze obras de misericórdia, só uma pequena parte 
é que corresponde a acções de doação de bens materiais. Por isso, sem 
prejuízo da doação deste tipo de bens que é muitas vezes necessária, não é 
por aí que deve ficar o essencial da acção vicentina.

Tivemos, também, muito gosto em poder contar com a participação 
da Presidente do Conselho Central do Porto da Sociedade de S. Vicente de 
Paulo, D. Lisete Paranhos e do Vice-Presidente, Manuel Carvas Guedes, que 
falaram da implantação internacional das Conferências Vicentinas e do que 
caracteriza o modo de acção vicentina.

Os convites para este encontro também incluíram a Presidente do 
Conselho de Zona de Paredes, D. Maria Teresa Sousa, que nos deu o gosto 
da sua presença, falando do excelente trabalho vicentino que é feito no 
concelho de Paredes.

Por fim, falaram as pessoas das várias conferências vicentinas que 
puderam estar presentes, dando cada uma delas testemunho de situações 
que mais as marcaram no seu trabalho vicentino. A nossa Conferência 
esteve presente com uma boa representação do grupo de jovens da 
paróquia, tendo-se falado da colaboração que tem existido entre este grupo 
e a Conferência Vicentina e da participação que irá ter no pré-encontro de 
jovens vicentinos que irá ter lugar no próximo ano, em Felgueiras, antes 
das Jornadas Mundiais da Juventude.

Nas orações finais lembraram-se os vicentinos doentes e os que 
faleceram, tendo-se rezado não só a habitual oração pela canonização de 
Frederico Ozanam, mas também a oração ao Pai Américo, para que possa 
acontecer a sua merecida beatificação, com a sugestão desta oração também 
passar a fazer parte das orações finais das reuniões vicentinas.

Foi um bom encontro que precisamos de repetir, nestes ou noutros 
moldes, para que haja mais e melhor colaboração entre os vários 
movimentos paroquiais e para que mais pessoas se possam envolver no 
trabalho vicentino, convergindo todos no mesmo sentido que deve ser o 
serviço ao próximo, especialmente ao próximo que mais precisa de ajuda.   

Américo Mendes

tividades desde que o conseguis-
sem, tivemos um caso em que dois 
dos nossos «Batatinhas», o Luís e o 
Leandro não puderam participar 
por ser demasiado puxada e tam-
bém apresentar certo perigo para 
os mais pequenitos, a caminhada 
para as Cruzes Do Monte Abraão.

Lembro-me como se fosse ontem 
que um dos nossos mais velhos teve 
de dar meia-volta e retornar a casa 
pois o fôlego já se tinha dissipado, 
primeiro ele e seguido de mais uns 
tantos que o queriam fazer, porém 
com um pouco de motivação e algu-
mas breves pausas para o lanche, lá 
fomos nós até ao topo da serra.

VINDIMA — Como sempre a vin-
dima é realizada pelos Gaiatos des-
de o mais novito, para que observe 
e valorize o que Deus coloca em 
nossas mesas e o que não falha em-
panturrarem-se de uvas, até o mais 
velho. Pelo que não fugimos a regra 
este ano.

Este ano tivemos uma óptima 
colheita apesar dos ventos quentes 
que arrastaram poeiras do deserto 
do Saara o que resultou no aumento 
da temperatura, e queimando cerca 
de vinte e cinco por cento das nos-
sas uvas, se isso não tivesse acon-
tecido, teríamos, com certeza, uma 
produção excelente. 

Fizemos duas empreitadas para 
a apanha da uva, a primeira numa 
segunda-feira e outra na quarta-fei-
ra da semana seguinte. Tivemos de 
o fazer pois o lagar que recebe as 
nossas uvas tem dias próprios para 
levarmos dependendo da qualida-
de da uva e nós temos duas, as uvas 
para fazer o saboroso vinho licoroso 

Como todos os anos celebrou-se a 
Missa e depois no jantar cantamos 
os parabéns ao nosso Pai, depois foi 
a hora de saborear o delicioso bolo 
que nos foi oferecido pelo seu e nos-
so amigo, o sr. Américo.

LIMPEZAS E CUIDADOS NA 
CASA — Com o tempo muito chu-
voso e com muito vento, as folhas 
das árvores têm caído em grande 
quantidade, assim como pequenos 
ramos, de tal forma que é necessá-
ria uma limpeza para deixar a Casa 
bem limpa. Assim sendo temos fei-

rapazes, quer no futebol, quer mais 
recentemente do futsal. Ainda hou-
ve tempo para os nossos visitantes 
escutarem-me a tocar guitarra e a 
cantar, não me quero exibir, mas 
confesso que adoraram. Para fina-
lizar foi feita uma visita ao museu 
onde está bem representada a vida 
e obra de Pai Américo, assim como 
a vida dos antigos gaiatos na nossa 
Obra. Para mais marcações e visitas 
como esta, faça a sua inscrição no 
nosso site (www.obradarua.pt). 

José Júnior

de Setúbal, o moscatel, mas também 
temos algumas uvas  tintas para vi-
nho de mesa. 

Como é natural acordamos mais 
cedo em ambos os dias, levantámo-
-nos às 07h e o chefe maioral fez a 
distribuição em três tarefas diferen-
tes: o primeiro grupo era formado 
por duas pessoas responsáveis por 
cortar a uva e colocar nas tinas, o 
segundo que tinha missão de ajudar 
a transportar as pequenas tinas ao 

longo do carreiro, e por fim o grupo 
responsável, por as carregar e esva-
ziar dentro das tinas que serviam de 
transporte para a adega. Colhemos 
cerca de 5 tinas dessas…

Estando em tempo lectivo, as ac-
tividades voltarão à normalização, 
que esperamos continuar a dar con-
ta delas, neste espaço para partilha 
da nossa vida cá pela Casa do Gaia-
to de Setúbal…

Milton Silva
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PÃO DE VIDA

Encontro de Pai Américo com Magdeleine de Jésus
TENDO conhecimento da vin- 

 da a Portugal de Magdeleine 
de Jésus e de um encontro signifi-
cativo com Pai Américo na Aldeia 
dos Gaiatos - Casa do Gaiato de 
Paço de Sousa, verificámos que 
ocorreu de facto em 1955, pois 
Pai Américo escreveu um artigo 
a duas colunas no quinzenário da 
Obra da Rua, narrando tão ilustre 
visita, com alguns pormenores. 
Ora vejamos:

«Visitantes ilustres
Tínhamos sido avisados e es-

távamos à espera, tendo, contu-
do, perdido as esperanças, pelo 
declinar do dia. Nisto e quando 
não contávamos notou-se ave-
nida acima um grupo estranho. 
À maneira que se aproximavam, 
viu-se de quem se tratava. Quatro 
senhoras ornadas de uma túnica, 
sandálias, cinto, na cabeça um 
lenço como as nossas campone-
sas e sobre o peito, duas tiras de 

pano faziam o sinal da cruz. Com 
elas e na mesma simplicidade, vi-
nha também um homem.

Só pela idade se distinguia en-
tre as quatro, a Fundadora das 
Fraternidades do padre Fou-
cauld, pois é delas que se trata. 
Qual a razão de ser desta visita? 
Nada. Nada de especial. De pas-
sagem pela nossa terra, a Fun-
dadora quis ver e sentir a Obra 
da Rua, e nada melhor para isso 
do que entrar numa aldeia de 
gaiatos. Conversámos demora-
damente. Ambos dissemos das 
nossas experiências. Há pontos 
de semelhança na constituição 
da obra de cada um. Dir-se-ia que 
nos conhecíamos. Ela começou a 
trabalhar em 1939 e nós um ano 
depois. Convidei-as e aceitaram 
a ceia. Fiquei admirado ao saber 
que o Irmão ali presente era sa-
cerdote. Ninguém o diria pela sua 
maneira de vestir! Pena tive que 

não tivessem pernoitado, só para 
o ver no altar na manhã seguinte. 
Teria sido o meu primeiro con-
tacto com um padre trabalhador. 
Enquanto descíamos ao refeitó-
rio, pergunto-lhe se queria vinho 
branco ou tinto e ele responde: 
do que for melhor. Temos aqui 
o Evangelho. Sim e não, são as 
palavras. Tudo o mais é enredo. 
Quero do melhor.

O nosso padre engenheiro 
[Padre Carlos] não perdeu um 
momento; ele era todo, em tudo 
quanto escutava. Os ideais são 
perfeitamente irmãos. Elas, hoje, 
em 112 Fraternidades e nós, pa-
dres da rua, em nossas Casas do 
Gaiato, ambos realizamos Jesus.

Pio XII, ao que me disse a Fun-
dadora, já chamou por ela dez 
vezes. Dez audiências. Que terá 
ele visto nesta Mulher – ele que 
tem mostrado ser empregado de 
escritório e industrial e jornalista 

Depois de 48 anos de assinante do nosso jornal e assíduo benemé-
rito de Setúbal, veio até nós, e comigo esteve o chefe maioral no seu 
acolhimento. Talvez tenha sido a história de como se tornou assinan-
te, contada por ele, que me moveu a repensar a “obrigatoriedade” da 
presença junto de todos vós. 

Conta que no dia 27 ou 28 de abril de 1974, no fervilhar da Revo-
lução dos Cravos, na zona do “Chiado”, entre o rebuliço dos comer-
ciantes de rua, os vários ardinas pregoeiros das frescas notícias que, 
pela circunstância envolvente, sem qualquer pudor, usavam uma 
linguagem bem “brejeira”, conseguiu vislumbrar um “jovenzito” que 
se destacava pela compostura e simplicidade, tendo a tiracolo uma 
bolsa de jornais e pendente no braço um exemplar dos mesmos. Foi 
precisamente a ele que se dirigiu, e comprou o já “famoso” Gaiato. 
Diz que desde esse momento  nunca mais deixou de ser um diligente 
leitor… Depois de fazer uma visita à quinta, iniciando, como é nosso 
apanágio, pela Capela que encerra uma beleza ímpar e que tem de 
ser o “centro vital” de toda a “nossa vida”, tivemos oportunidade de 
ter uma animada cavaqueira à mesa da “salinha”. Ficou a promessa 
de futuras visitas, até pelo facto de ter havido uma certa sintonia ge-
rada por interesses comuns, em torno das actividades agrícolas que 
aqui desenvolvemos e as que ele vai realizando com muito agrado, 
como um “hobby” pessoal.

Naturalmente, ao longo de todo este tempo de “silêncio”, claro 
que os trabalhos inerentes à nossa vida de família não ficaram pen-
dentes. Antes de mais as tarefas agrícolas, sendo que este ano con-
seguimos realizar a poda da generalidade das árvores, incluindo o 
pomar das laranjeiras, conseguimos renovar o sistema de rega e pro-
cedemos à limpeza do pinhal que, desde a sua plantação, nunca viu 
“machado”, estando a perder-se o potencial dos seus ricos pinhões, e 
a respetiva valorização económica.

Pelo investimento na rega de mais alguns hectares da proprieda-
de tivemos o retorno gratificante de uma colheita frutuosa de silagem 
para as nossas vaquinhas que, apesar da conjuntura internacional, 
julgo não passarão necessidades.  Ainda no que concerne ao que é 
exigido às explorações agrícolas, atualizamos equipamentos de orde-
nha e no estábulo investiu-se no que hoje se apelida de “bem-estar” 
animal.

Mas o mais importante na nossa missão são claramente os nossos 
rapazes, visando, antes de mais, salvaguardar o seu bem-estar e a 
formação holística da sua vida. 

Quanto ao aproveitamento escolar foi pleno, o que nos deixa gra-
tos pelo seu empenhamento, ainda que com alguns percalços pelo 
caminho, mas isso faz parte das suas características. Como dizia o 
Padre Américo: “Eu cá gosto de rapazes que vibrem…o Gaiato, ainda 
o mais educado, não é um anjinho. O saltar…, o quebrar louça e vi-
dros…diabruras espontâneas – válvula de equilíbrio e nada mais!”.

Durante o ano passado pretendeu-se responsabilizar os “chefes” 
nas reuniões semanais, algo  em que vamos continuar a apostar, até 
pela proposta eclesial de “sinodalidade”. Desejamos que, cada vez 
mais, os gaiatos sintam que têm pleno direito à “participação inteira” 
na vida da Casa, circunstância que é fundamental para que todos se 
reconheçam e se assumam como actores e co-autores dos seus pró-
prios projectos de vida, que se desejam consistentes e duradouros. 
Facto que, de acordo com a linguagem sinodal, só será possível com 
a realização de uma vida “muito mais participada, activa, discerni-
da”, pensamento e convicção que estão claramente subentendidos no 
lema: “Obra de Rapazes, para Rapazes, PELOS Rapazes”.

Padre Fernando

PELA CASA DO GAIATO DE SETÚBAL

Continuação da página 1

MIRANDA DO CORVO

CATEQUESE — Vivemos numa 
comunidade católica, com muita 
alegria. Este ano foi necessária a in-
serção dos Rapazes na Catequese da 
Unidade Pastoral de Miranda do Cor-
vo. No início da Catequese 2022/2023, 
os Rapazes desta comunidade da 
Obra do nosso Pai Américo ficaram 
distribuídos desta maneira: os mais 
pequenos no 3.º ano (para a Primeira 
Comunhão), ao sábado, pelas 18 ho-
ras, numa sala da Pré-Primária; os 
mais crescidos, à sexta-feira, pelas 
19 horas, no salão paroquial. Recebe-
ram os Catecismos, andam felizes e 
têm de se portar bem.

AGROPECUÁRIA — Na segunda 
quinzena de Outubro, caiu alguma 
chuva, tão necessária, depois de tan-
tos meses de seca. As espigas de mi-
lho estão a ficar maduras para serem 
colhidas, tardiamente, considerando 
que se fizeram duas sementeiras, 
devido à seca. Os javalis devastaram 
uma parte desta cultura. Continuou 
a colheita da azeitona, no campinho 
(terra dos grilos), da baixa a nascen-
te que vai da rotunda Pai Américo até 
à linha do (futuro) metrobus, onde 

temos muitas oliveiras. Nesta safra, 
os ramos são varejados e podados, 
caindo em redes (panais), tiram-se as 
azeitonas, colocam-se em cestos, tra-
zem-se dos campos para uma oficina 
da Casa, são limpas de folhas no lim-
pador e finalmente são colocadas em 
sacos de plástico (cuja oferta agrade-
cemos). A primeira carrada de azeito-
nas foi levada em 24 de Outubro, a um 
lagar em Oliveira do Hospital, para 
ser extraído o precioso azeite. Tem 
havido muitos e bons dióspiros, no 
nosso pomar. Os técnicos pecuários 
vieram desparasitar o nosso rebanho 
de ovinos. Os currais foram despara-
sitados; foram cortadas as unhas aos 
ovinos; e um borrego pequeno está a 
ser alimentado com biberão.

EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIO-
SA CATÓLICA — Esta disciplina é 
muito importante entre as várias 
disciplinas que as Escolas oferecem, 
pois esta opção tem a ver com a nos-
sa formação espiritual, cuja dimen-
são é fundamental na nossa vida. 
Somos chamados a conhecer e amar 
Jesus. Os que têm outra Religião são 
respeitados.

DESPORTO — Para além da disci-
plina de Educação Física e da prática 
desportiva na nossa Casa, esta acti-
vidade continua a decorrer a nível 
escolar, ao início da tarde de quar-
ta-feira, com um professor da Escola 
Secundária.

PARTILHAS, CAMPANHA DE 
ASSINANTES D’O GAIATO E CON-
TACTOS — Temos de ir agradecen-
do as ajudas que vão chegando dos 
nossos amigos e amigas, e que são 
indispensáveis para serem pagas as 
contas e para a nossa alimentação 
diária. Bem-hajam! O nosso Padre 
Manuel tem continuado a divulgar a 
Causa de Beatificação de Pai Américo 
e a pedir ajuda nas igrejas, quando é 
possível, pelo que nos dias 29 e 30 de 
Outubro foi celebrar várias Missas a 
algumas comunidades nas periferias 
de Coimbra: Coselhas, Monte Formo-
so, Centro Pastoral Irmã Lúcia, Ingo-
te, Pedrulha e Trouxemil. Contactos 
e dados da nossa Casa: Obra da Rua 
— Obra do Padre Américo, Casa do 
Gaiato, 3220-034 Miranda do Corvo; 
NIB — 0035 0468 00005577330 18; 
NIF — 500 788 898; telef. 239 532 125; 
correio electrónico — gaiatomiran-
da@gmail. com

Rapazes de Miranda

e mineiro e condutor dos eléctri-
cos e tipógrafo e cientista, pelos 
discursos que tem feito às classes 
e categorias; qual será o interes-
se em ter falado com a irmã Ma-
dalena e agora mais uma, pois 
que ela vai a caminho de Roma?! 

Estas Irmãs e este Irmãos não se 
dedicam a nenhuma obra especial. 
Não têm colégios. Não têm hospi-
tais. Não cuidam de orfanatos. 
Não dão catequese. Não visitam 
pobres. Parece-nos que não deve-
riam um tal interesse ao Papa, a 
este Papa. E contudo ela tem esta-
do muitas vezes e ora vai a cami-
nho! É que chegou a hora. A Igreja 
teve sempre os seus homens, as 
suas obras, o seu tempo. Quando 

Continua na página 4

Realizámos o nosso encontro anual a 11 de Setembro 
do corrente ano, em Tábuas – Senhora da Piedade — 
Miranda do Corvo. Não o fizemos na Casa do Gaiato 
por receio de contágio, sobretudo, da comunidade 
residente. Conforme o combinado, encontramo-nos, 
no primeiro momento, em frente à Câmara Municipal.  
Seguimos posteriormente para o local já indicado.

Após alguns momentos de cumprimentos e convívio, 
já há muito desejado, demos início à Assembleia 
Geral, no seguimento à agenda da mesma. Assim, foi 
aprovada a acta da Assembleia Geral anterior bem 
como o Relatório e Contas, por unanimidade, depois das 
respectivas apresentações e propostas de aprovação.

Os órgãos sociais ficaram assim constituídos:
Mesa da Assembleia Geral: José Martins, presidente; 

Francisco Ribeiro, vice-presidente e Carlos Neves, 
secretário

Conselho Executivo: António Sousa, presidente; 
Paulo Neves, vice-presidente; Maria Helena Trindade, 
1ª. secretária; Maria Fernanda Martins, 2ª. secretária e 
Helena João Trindade, tesoureira

Conselho Fiscal: Manuel Machado, presidente; 
vogais, Ricardo Fadigas Santos e Gilberto Sousa.

Reunimos um número de sócios superior às 

primeiras expectativas, no entanto inferior ao que tem 
sido habitual na Casa do Gaiato de Miranda, o que é 
compreensível.

A nossa actividade tem sido reduzida, mas, agora 
que as condições de saúde melhoraram, vamos tentar 
novos impulsos à acção concretizadora de eventos. 
Para tal é necessário o entusiasmo dos mais jovens, com 
propostas atraentes e aglutinadoras.

Temos continuado a apoiar, com a colaboração da 
nossa Casa do Gaiato, um dos associados com maiores 
dificuldades, por carência material e as inerentes às 
debilidades de saúde.

Desde o nosso encontro em Setembro, partiram para 
a eternidade os nossos associados: Agostinho Martins 
Oliveira, José Araújo Pereira e João Pascoal dos Santos 
Matos.  Aos familiares expressamos, uma vez mais, 
nossa comunhão na dor que a ausência deixa.  Que 
Deus lhes dê a Paz Eterna.

Não devemos esquecer; um dos objectivos da 
Associação é a solidariedade; pelo que, quem precisa 
deve ser ajudado e quem pode deve ajudar. Procuremos 
fazer algo no sentido do que Pai Américo fez por nós, 
bem como os seus continuadores.

José Martins

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO CENTRO
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CALVÁRIO

Cemitério branco e liso
Varrido do vento norte,
Ai que limpeza de terra
Ai que limpeza de MORTE.
Maria Eulália Macedo, Construção no Vento Norte*, 1968.

ESCREVO cedo. Ainda de noite. Escura noite de  
 outono! Aguardo que hoje o céu esteja azul e 

extenso. Do Calvário vejo apenas a silhueta do cru-
zeiro da entrada, recortado pela luz pública que 
chega dos postes de iluminação da rotunda.

Por estes dias, um dos nossos colaboradores, o se-
nhor Agostinho, com a preciosa ajuda do Ricardo, 
Ricky para a Adelaide, que o adoptou e o educou 
esmeradamente, que a acompanhou no seu regres-
so a Beire e, apesar do seu autismo, têm limpo o 
Campo Santo do Calvário.

Limpar os bueiros da água, varrer folhas, tirar 
flores de plástico lá deixadas por alguma visita há 
meses, recolher as velas acesas por um dia (- por 
uma alma! dizem), podar as azáleas, reunir a agu-
lha dos pinheiros e dos cedros, colher o silêncio e 
a quietude de um pórtico românico e de um átrio 
para a eternidade cheio de modernismo (ou a sim-
plicidade das formas).

Aproximamo-nos da celebração dos dias 1 e 2 de 
Novembro. A celebração da santidade de tantos e 
do pecado de todos impele-nos a este exercício de 
graça que é a purificação da memória e a gratidão 
por tantos cuidados em vida aos que foram despre-
zados (diga-se abandonados) pela nossa sociedade.

O alinhamento das cruzes de cada campa, no res-
pectivo talhão, 9 de cada lado da avenida e com 24 
lugares cada, numerados e com o sinal da cruz, ain-
da lembra, a quem tenha tempo e sabedoria para 
contemplar, a precisão com que foi tratada a vida 
de cada doente. Vida frágil que a morte transforma 
em puro espírito, não mais preso a uma carne feri-
da, macerada.

Este espaço foi criado em 1965 pelo imperativo 
da misericórdia de dar sepultura aos mortos, quan-
do o cemitério civil começou a recusar tantos in-
quilinos. Mas também, nas palavras de Padre Bap-
tista, recolhidas por Henrique Manuel Pereira (in 
À volta de Padre Baptista, Modo de Ler, 2017, p.50) 
porque queriam que os doentes fossem ali rezar pe-
los doentes que já partiram. E são muitos os que ali 
vão. A morte fica assim a fazer parte da vida de uma 
forma natural.

A graça precede a natureza e sucede-lhe quando 
esta definha e volta ao pó de onde foi arrancada. É 
um ministério criar condições para que o mistério 
seja vivido e aceite. Ou não será uma graça conce-
der a quem não saiba o que é a vida aceitar o que 
seja a morte? Esse partir e nunca desaparecer… 
que um nome e um número nos recordam sempre.

Já me ensinaram a olhar o alto a partir do centro 
do Campo Santo. Dai aprendemos a ver apenas o 
ÚNICO necessário. O RESSUSCITADO, o que se fez 
para todos TUDO.

*O título pode ser encontrado na edição da Obra Completa 
da autora amarantina: O MEU CHÃO É DE VERTIGEM, 2021.

Padre José Alfredo

MEMÓRIAS DE VIDA

UNS senhores, vindos de longe, vêm pedir acolhimento para um  
 rapaz de vinte anos que muito os perturbou. Parece que vêm 

assustados com o que viram. Talvez uma lágrima dos teus olhos ve-
nha a cair nestas linhas. Não te admires, pois já bailou nos meus.

E contaram o que viram. O rapaz tem vinte anos. Perdeu o lábio 
inferior, depois o queixo e a pouco e pouco a carne da face foi desapa-
recendo de orelha a orelha, ficando naquela imensa boca, pendurado 
o osso maxilar, segurando a língua de que escorre permanentemente a 
saliva. Não pode falar nem ingerir alimentos sólidos. É um ser humano 
completamente desfigurado. Nos serviços de saúde disseram-lhe que 
nada podiam fazer. Que voltasse para lhe fazerem o penso. Era longe 
de casa e ninguém o desejava transportar naquele estado de saúde. 
Conformado, regressa a casa dos pais. Embora com muita pena — era 
a saliva sempre a escorrer da face — os pais não lhe dão um quarto.

No exterior da casa encontra-se um alpendre com uma manje-
doura. Uma vaca vai ruminando palha ali sobre o mato. Os pais co-
locam uma cama de ferro junto à manjedoura e naquela deitam o 
filho, resignado e triste. Quando cheguei com o meu companheiro 
dei com o rapaz sentado na beira da cama, deixando escorrer a saliva 
para o mato a seus pés. Estremeci com o que acabava de ver. Tinha 
na minha frente o Presépio de Belém. Também Cristo nasceu num es-
tábulo perto de uma manjedoura. Nós somos os pastores que viemos 
de longe. Não trazemos presentes, mas a vontade de levar este rapaz, 
do lugar indigno em que se encontra, para o nosso Calvário. Os pais 
tristes mas resignados concordam e deixam-no partir. E nós conten-
tes levamo-lo em nossa companhia.

Como é verdade o Calvário!
Padre Baptista

SINAIS

AS  obras no Calvário estão quase no fim. Esperamos a vinda dos 
doentes.

Seria bom celebrarmos o nosso Natal com a sua presença no belo 
salão de festas. Os serviços sociais prometeram. Estamos ansiosos.

Esperamos também o regresso dos nossos voluntários… O seu cari-
nho e ajuda foram sempre maravilhosos.

Necessário que na admissão de novos doentes, sejamos fiéis ao es-
pírito e fim — doentes incuráveis e pobres. Foi este o espírito — sem-
pre novo — gerado no coração do nosso Pe. Américo. 

Estou mesmo a escrever no dia do seu aniversário de nascimento. 
Rico e belo o grande bebé! Podemos dar-te um beijinho?!

]

Mastigo devagarinho a maçã, a banana, o pão branco com mantei-
ga e golinhos de café com leite…

Penso no Armelindo — lá longe — a receber da mãe o seu pedaci-
nho de pão escuro… Come devagarinho o seu pedacinho de pão escu-
ro com seus dentes brancos… Ele tem medo do fim — que ele acabe… 
Depois — só ao almoço — o caldo. 

Os que temos pequeno almoço não esqueçamos os Armelindos.
Padre Telmo

às crianças. Não tem nada em 
casa para comer, nem para lavar 
roupa, nem para nada.

Que havia de fazer a Miseri-
córdia Divina senão acudir-lhe! 
Paguei dois meses (1200€) e com 
outra, nas mesmas circunstân-
cias e com a renda ainda mais 
cara, dei-lhe por duas vezes 
800€. E fui com as duas fazer 
compras a um armazém aonde 
os produtos são para revenda e 
por isso mais baratos. Dei a cada 
uma, a margem de 200€, mas 
elas ultrapassaram um pouco o 
registo, apesar disso paguei-lhes 
tudo na mesma.

Naturalmente que exultaram 
e eu também com um aviso: — 
olhem que isto é a primeira e a úl-
tima vez. Aviso que não sei se se-
rei capaz de levar a sério porque 
a fome é negra como diz o povo 
e a sua força, tem capacidade de 
me vergar se eu puder.

Neste acontecimento a pre-
potência do homem que nem o 
amor aos filhos é capaz de re-
primir é evidente. Ele é o dono 
da casa, a mulher e os filhos não 
valem nada, nem que amanhã o 
tribunal lhes venha tirar a pro-
bidade quem trata das crianças 
e da mãe sem trabalho? Quem? 
Quem é obrigado a assumir os 
deveres paternais e maternais? 
A mulher é sempre a sacrificada.

São muito raros os casos em 
que a mãe abandona os filhos e o 
marido, para se juntar com outro 
homem! Muito raros…enquanto 
as mulheres abandonadas são às 
centenas nesta cidade.

A crise acontece, mas quem a 
sofre mais são os que tem menos. 
O Estado igualou os cidadãos com 
uma medida para ultrapassar 
a subida de custo de vida, deu a 
todos por igual até aos 2700€ de 
reforma. Mas será que os respon-
sáveis familiares que recebem 
esta quantia, têm as mesmas 
capacidades económicas para 

enfrentar o custo de vida, igual 
aos que recebem menos de 200€? 
Quem recebe uma reforma de 
2700€ mensais não terá também 
outros rendimentos? A crise será 
igual para todos?

Se queremos fazer socialis-
mo não deveríamos compensar 
mais os que recebem menos? O 
pobre tem a mesma dificuldade 
que o rico, em vencer o aumento 
do custo de vida?...

Ontem fui encontrar uma fa-
mília sem pai e 6 filhos. O mais 
velho fora atropelado por uma 
mota que lhe partiu a mão e uma 
perna em dois lados. Foi ao anoi-
tecer. Ao visitá-los verifiquei que 
não tinham nada, nada, nadinha 
para comer!... Como é que esta 
gente vence a crise? — Passando 
fome? E isso é justo? Foi-lhes cor-

PATRIMÓNIO
DOS POBRES

todos se confundem e tudo se vai 
a desmoronar, Ela aparece. Sou 
Eu! Eis as fraternidades do padre 
do Deserto, espalhadas por quatro 
continentes, servidas por todas as 
cores e classes. Basta viver Cristo 
sem cerimónias para ser cristão.

Oficinas, fábricas, campo; todas 
as artes, todas as profissões. Até 
nas cadeias! Se um ou outro esco-
lhe ser recluso, vai por seis meses 
e é um preso na prisão sem nada 
que o distinga dos mais, a não ser 
o fogo interior que o levou ali. A 
Igreja, eterna e inesperada revo-
lucionária! Ora este Papa que é 
tudo com todos, viu a chama… e 
chama.» [Visitantes Ilustres, in O 
Gaiato, Ano XII, 30 Julho 1955, N.º 
298, p.4].

Padre Carlos Galamba, também 
admirador do carisma de Charles 
de Foucauld, no cinquentenário 
da chegada das Irmãzinhas de 
Jesus a Portugal, recordou vivên-
cias suas:  «Foi com as Irmãzinhas 
que mais de perto convivemos, 
justamente porque a Curraleira 
era já nosso campo de acção. Mas 
um retiro com o Padre Voillaume 

PÃO DE VIDA e os seus escritos deixaram-nos 
calorosa marca.

Antes de construírem a casi-
nha – albergue em Fátima, con-
cebida um pouco ao sabor das do 
Património dos Pobres, a Irmã 
Madalena, fundadora delas, veio 
a Paço de Sousa e foi ainda Pai 
Américo que a recebeu. Depois, 
durante vários anos em que rapa-
zes nossos chamados ao serviço 
militar tiveram a devoção de ir a 
pé a Fátima na peregrinação de 
Outubro, era nessa casa que en-
contravam acolhimento fraterno.

Em 1960, em Lourenço Mar-
ques, foi na palhota delas em Xi-
pamanine que ocorreu o encontro 
mais significativo com os «Enca-
necidos», nome que Pai Américo 
dava aos seus companheiros de 
trabalho e de «República» nos 
tempos em que por lá andou. 
[…]» [O Gaiato, n. 1533, 14 Dez. 
2002, 4].

Na verdade, tendo Pai Américo 
muito apreço pelas Irmãzinhas 
de Jesus, esteve empenhado na 
sua acção junto dos pobres, no-
meadamente no Bairro da Cur-
raleira, na periferia de Lisboa, 
como nos foi testemunhado pelas 
Irmãzinhas de Jesus, de Fátima.

No tempo que Deus nos vai 
dando pela sua infinita bondade, 

tado o rendimento mínimo pelo 
facto deles, os filhos mais velhos, 
faltarem à escola e não terem o 
aproveitamento correspondente 
ao ano que frequentam. A mãe 
tem culpa? E os outros irmãos? 
Porque castigam um agregado 
familiar pela falta de um só dos 
seus elementos? Admite-se ain-
da hoje, que as crianças e a mãe 
passem fome !?... Uma fome tão 
grave que a seguir à noite não 
têm nada para a matar.

O próprio mutilado pouco 
adiantou com a operação feita 
à perna, porque a alimentação 
não ajudou. Terei de fazer o mes-
mo como fiz às duas mulheres, 
levar a mãe ao mercado grosso 
para que encha a sua casa de 
provisões?

Padre Acílio

para gastarmos com os outros, 
conhecemos há vários anos o 
Bairro da Apelação, na Quinta da 
Fonte, nomeadamente por um ra-
paz desta comunidade, o António 
da Costa. As Irmãzinhas de Jesus 
foram marcando uma presença 
cristã nesse bairro, em Loures. 
Em Portugal, têm sido um sinal 
simples e luminoso de uma Igreja 
serva e pobre.

Depois de carrearmos alguns 
testemunhos comprovativos do 
interesse de Pai Américo pela 
vida e espiritualidade de Charles 
de Foucauld e das Irmãzinhas 
de Jesus, como corolário, é de 
sublinhar o encontro feliz com 
Magdleine de Jésus – também 
Venerável! 

Padre Manuel Mendes
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