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PATRIMÓNIO DOS POBRES
Padre Acílio

Somos Família…
AS Casas do Gaiato nasceram pela neces- 

 sidade que o Padre Américo sentiu 
em dar uma casa aos rapazes da rua; e pen-
sou-a como uma casa de Família: «Todas as 
crianças sem família ou órfãs nunca perde-
ram o prazer de serem tratadas como crian-
ças e terem uma família». E o Padre Amé-
rico tomou a decisão de assumir o papel de 
Pai dentro daquela casa. Depois, vieram as 
Senhoras que se ofereceram para dar o amor 
e o calor de Mãe.

Desde então, o mundo mudou muito, as 
estruturas, as organizações…, tudo? Não! 
Pelo menos, na Casa do Gaiato, hoje encon-
tramos duas coisas que o tempo não pôde 
mudar:

Uma Casa de Família: Os gaiatos são tra-
tados como filhos legítimos e criados em um 
ambiente que respira esse amor — desde que 
passa o portão. Pais e Mães, são considera-
dos pais e mães ao longo da vida da maioria 
dos Gaiatos.

Uma Casa Autogovernada: São os gaia-
tos que assumiram aquele desafio do Padre 
Américo. Eles querem ser os protagonis-
tas das suas vidas e os arquitectos de uma 
Obra que nasce de suas mãos. Tudo o que foi 
aprendido na sua formação é para engrande-
cer o nome da Obra. Eles são os Continuado-
res… é o último desafio.

Na minha visita a Moçambique, houve 
muitas coisas que me surpreenderam agrada-
velmente, mas entre elas, duas. Em primeiro 
lugar, ver a Irmã Quitéria como a verdadeira, 
e legítima, mãe daquela Aldeia e, em conse-
quência, dá tudo e supera tudo por amor da 
sua Família. Em segundo lugar, os Gaiatos 
que não moram na Casa, comprometidos e 
preocupados com o que acontece na família 
que os criou.

Despedi-me deles dizendo que voltaria 
com o novo Padre, que seria o Pai deles. 
Eles responderam que esperavam por ele, há 
muito tempo, e que eles rezam todos os dias 
para que isso aconteça. O Padre Fernando já 
está em Malanje (Angola) conhecendo a rea-
lidade de África e suas Casas. Breve, segui-
remos juntos para Moçambique.

Durante o tempo que a Irmã Marlene pas-
sou fora, os Chefes organizaram a Casa e 
tudo andou normalmente. Quem dúvida? 
Está convidado! Somos Família antes de 
associações, somos protagonistas das nossas 
organizações.  q

MALANJE Padre Rafael

O Porto é o Porto!
Ai Porto, Porto, quão tarde te conheci!

Padre Américo

PARECE-NOS que o conhecido dito 
 supra se reveste de alguma retórica, 

mas verdadeira, embora naqueles anos de 
Recoveiro dos pobres, em Coimbra, tenha 
lutado muito por dar de comer aos famintos 
e consolar os tristes, o que narrou no Correio 
de Coimbra com beleza e esperança, mesmo 
em lágrimas. Américo de Aguiar, impelido 
pela Graça e depois de uma rica experiên-
cia franciscana, foi bem acolhido e viveu na 
Diocese de Coimbra de 1925 a 1943, num 
tempo de séria preparação para o presbite-
rado, discernimento da sua vocação e de 
evangelização, em especial o serviço aos 
pobres (a sua inclinação). Depois, o Espírito 
acabou por soprar também para as origens, 
que afinal eram suas desde tamanhinho e 
como adolescente, na capital do Norte. 

Na verdade, próximo da Sé Catedral portu-
calense e do Seminário Episcopal de Nossa 
Senhora da Conceição, ao tempo do santo 
Bispo D. António Barroso (que o crismou), 
o rapazito foi-se fazendo um verdadeiro 
homem cristão. Contudo, as circunstâncias 
não eram favoráveis, pois tinha-se agravado 
a questão religiosa depois do caso Calmon 
(em 17 de Fevereiro de 1901), com motins 
anti-eclesiais no Porto, que se estenderam 
pelo País. Em breve relance do seu itinerário, 
acontece que Américo Monteiro de Aguiar 
(AMA) tinha deixado o Colégio vicentino de 
Santa Quitéria, em Felgueiras, considerando 
a decisão paterna de enveredar pelo comér-
cio e não entrar no Seminário, conforme era 
seu desejo e manifestado à mãe Teresa. Deste 
modo, acabou por se orientar com 15 anos 
para o velho burgo portuense, nos princípios 
do século XX (1902), onde se empregou 
numa loja de ferragens, na rua Mouzinho da 
Silveira. Verificou-se que continuava amigo 
dos pobres, cuja devoção lhe vinha desde 
pequenino em Galegos, conforme revelou 
em missiva para Manuel Cunha, a seguir ao 

Natal de 1942, de Coimbra: no tempo em que 
eu fui Marçano no Porto (1903/1905) pedia 
de moto-próprio e entregava às Irmãzinhas, 
no Mercado do Anjo. Elas vinham ali todas 
as semanas, com um carreto. Na cidade 
invicta, nas imediações do Seminário da Sé, 
em cuja igreja de S. Lourenço era assíduo, 
acabou por conhecer o Cónego Manuel Luís 
Coelho da Silva, que depois, como Bispo de 
Coimbra, o recebeu no Seminário de Coim-
bra (1925) e o ordenou de Presbítero (1929). 
Com 68 anos, sucedeu-se o encontro final 
com Jesus, o Bom Pastor, também na cidade 
do Porto, no Hospital de Santo António, 
onde foi para o céu em dia da Senhora do 
Carmo; e o seu funeral jamais será esquecido 
por uma multidão que o testemunhou, do 
qual se fez eco largamente toda a imprensa 
da época, como preito de saudade, veneração 
e gratidão.

A cidade do Porto, para quem tem alma e 
coração tripeiros, é uma nação, até porque 
daqui houve nome Portugal! Entre tantas 
figuras de proa e uma multidão anónima, na 
história (escrita) do Porto tem sido negligen-
ciado Pai Américo por quem não o conhece, 
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PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

A visita dos pobres a esta Casa é consi-
derada uma bênção de Deus. É Ele que 

nos bate à porta!…
As senhoras organizaram a distribuição de 

bens — roupas, calçado e alimentos —, das 
quartas às sextas, por serem dias de maior 
disponibilidade na cozinha e na dispensa. 
Neste período, os grupos variam entre as 
trinta e as quarentas famílias diárias, mas nos 
outros dias, é raro não haver gente a pedir.

Nós não estamos inscritos no Banco Ali-
mentar. Vamos lá quando nos chamam por 
terem produtos em fins do prazo ou em situa-
ção de se estragarem brevemente. Mais nada. 
O que damos às pessoas carentes, são dons 
que aqui chegam por Amor de Deus.

O milagre da multiplicação dos pães, repe-
te-se aos nossos olhos diariamente. Há mais 
de 60 anos que tenho a graça de ser dele tes-
temunha! 

As pessoas que nos aparecem vêm carre-
gadas dos sofrimentos mais variados e, algu-
mas, no limite da miséria. 

A última sexta-feira amanheceu com 
intensa humidade e uma chuva miudinha 
ensopava a roupa de quem se expunha.

Apareceu-nos um grupo deles que dou à 
estampa, com crianças raquíticas recama-
das de sujidade e fedorentas. As mães, duas 
mulheres ainda novas, deixaram o grupo e 
saíram ao meu encontro. Não sabem falar, 
muito menos ler ou escrever, apresentando 
um primitivismo chocante. Entendi que pre-
cisavam de dinheiro para comprar remédio 
pela exibição de um frasco pequeno.

As senhoras atenderam-nas, enchendo-
-lhes as sacas de diversos alimentos. 

Quando o grupo se retirou, vou dar com as 
duas senhoras, de porta aberta, na casa-de-
-banho a lavarem as mãos e desinfectarem-se 
com álcool. Surpreendido, perguntei-lhes o 
porquê de tanto cuidado. A resposta foi ins-
tantânea: — Se visse as sacas onde a gente 
pôs o pão!… Nem imagina!… Aquilo era 
uma imundície!…

Como é que aquelas mulheres e, com 
certeza os seus homens, nestas idades, não 
sabem ler?… Como?… Como foi possível 
que ninguém os obrigasse a ir à Escola? Com 
menos de trinta anos, uma ignorância terrí-
vel! E agora quem põe fim a esta situação?

Não falo só deste grupo, mas de muitos 
parecidos que demandam a nossa Casa acam-
pados ao frio e à chuva, vidas sem-rei-nem-
-roque. Uma vergonha para um País civili-
zado e para toda a humanidade evoluída!…

Os filhos vão no mesmo caminho dos pais: 
desprezados, sujos, repelentemente ignoran-
tes, famintos, caídos na desgraça!

Estes marginais só encontrariam dignidade 
se lhes fosse facilitada uma habitação fixa, 
sujeitos a uma vigilância e um acompanha-
mento constante e duradouro. 

Não sendo assim, a miséria gere a miséria, 
aumentando a ruína humana, a qual passa de 
pais para filhos!…

O Estado faz alguma coisa pela minoria 
cigana fixa, obrigando à escolaridade os 
filhos, sob pena lhes cortarem o subsídio de 
rendimento mínimo se não cumprirem esta 
imposição. Muitos adultos não têm hábito 
de trabalho e, se não sabem ler, também o 
mesmo Estado os obriga a frequentar cursos
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Aos nossos Assinantes e Amigos enviamos, no verso da folha de endereça-
mento desta edição d’O GAIATO, um pedido de autorização para conser-

varmos os seus dados em ficheiro informático que usamos para o registo dos 
assinantes, donativos, editorial e declarações às Finanças. Esta autorização é 
exigida pelo novo Regulamento Geral de Protecção de Dados que entrará em 
vigor em 25 de Maio de 2018.

Com esta formalidade nada se altera na nossa relação com os nossos Amigos 
e Assinantes, simplesmente damos cumprimento ao que a Lei exige.

Depois de ler e concordar em usarmos os seus dados pessoais, coloque a 
data e assinatura, e devolva-nos a folha pelos CTT, em mão ou digitalizada por 
e-mail.  q

REGULAMENTO GERAL DE PROTECÇÃO DE DADOS
Os Rapazes da Administração
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CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS — «Quem ama a Deus, 
ama também inevitavelmente o próximo.

Quem tem dentro de si a caridade divina não se cansa, nem desanima nos 
caminhos do Senhor, como diz o profeta Jeremias, mas suporta com fortaleza de 
ânimo todos os trabalhos e injúrias e ofensas, sem desejar mal a ninguém.

O fruto da caridade consiste na beneficência sincera de coração para com 
o próximo.»

Vou dar notícia daqueles que o Senhor pôs no nosso caminho:
A Mãe dos sete filhos e dois netos, a sua vida parece que vai ficar, com a graça 

de Deus, um bocadinho melhor. A assistente social arranjou-lhe a frequência de 
um curso, e ela ficou muito feliz. O Pai dos filhos, continua muito doente. Os filhos 
continuam em casa e ela luta com muitas dificuldades. Neste momento, precisa de 
um beliche, mas nós não temos possibilidades de lhe comprar um.

A Mãe dos cinco filhos e quatro netos, continua na mesma. Com problemas na 
cabeça — ainda esta semana tivemos uma conversa com ela, porque queria deixar 
o marido. Ela não ia ficar melhor e os filhos também sentem a falta do pai. Os 
filhos para ficarem bem, é bom que estejam sempre na casa do Pai e da Mãe. Com 
a ajuda de Deus, não se separam. Ele é um homem doente do coração, mas neste 
momento anda a fazer umas horas, assim sempre é mais uma ajuda. A filha anda de 
bebé. O filho mais velho foi preso pelas asneiras que andou a fazer. A outra filha, 
com a ajuda de Deus, anda a trabalhar e está à espera que lhe dêem as filhas que 
estão num colégio. O mais novo continua na psicóloga, mas tem andado benzinho.

Nós estamos a ficar com poucas possibilidades, mas temos confiança no 
Senhor… e havemos de poder ajudar mais.

CAMPANHA TENHA O SEU POBRE — Helena, de Lisboa, trezentos. 
Carminda Coelho, cem. Inês Gonçalves, setenta. Anónimo, oitenta. Aura Silva, 
vinte. António Lopes, trinta. Isabel Magalhães, 30+30 euros.

Muito obrigado a todos. Com estas ajudas, poderemos ir ajudando aqueles 
que estão à nossa espera.  q

LAR DO PORTO Casal vicentino

NOVO BISPO DO PORTO — 
Em 11 de Setembro de 2017, faleceu 
o senhor Bispo do Porto D. António 
Francisco dos Santos, nosso amigo, 
com quem a nossa Comunidade se 
encontrou em várias celebrações festi-
vas de Pai Américo e da Obra da Rua, 
no Porto, entre 2014 e 2017. Meio ano 
depois, em 15 de Março, o Santo Padre, 
o Papa Francisco, nomeou novo Bispo 
do Porto o senhor D. Manuel Linda, 
natural de Paus (Resende), que veio 
das Forças Armadas e de Segurança, 
e cuja entrada solene aconteceu numa 
Eucaristia, em 15 de Abril, Domingo, 
pelas 16 horas, na Sé Catedral do 
Porto, recebido com muita alegria por 
muitos fiéis. Nesse dia, comemorou 62 
anos. Daí muitos parabéns e as maiores 
felicidades, pois também tem a respon-
sabilidade da nossa Obra!

75 ANOS DA CASA DO GAIATO 
DE PAÇO DE SOUSA — No dia 20 
de Abril, fez 75 anos (!) que Pai Amé-
rico tomou posse da quinta e antigo 
mosteiro de Paço de Sousa, para fundar 
a Casa do Gaiato do Porto, em Paço 
de Sousa. Da nossa Casa do Gaiato 
de Miranda do Corvo (a primeira, que 
celebrou essa data há 3 anos), para 
formar essa comunidade, Pai Amé-

rico levou os primeiros Rapazes, que 
aí chegaram em 31 de Maio de 1943, 
ficando ainda no antigo convento, e 
depois seguiram outros Rapazes desta 
Casa, entre Julho e Agosto desse ano. 
Nessa Casa foram acolhidas muitas 
centenas de Rapazes, que cresceram 
com vários Padres e senhoras, como 
Padre Carlos que sucedeu ao nosso Pai 
Américo, o Fundador, cuja campa rasa 
se encontra na Capela. No Museu-Me-
morial encontra-se uma panorâmica 
desta história, a guardar e visitar. Mui-
tos parabéns à sede da nossa Obra da 
Rua, pelas suas Bodas de Diamante!

SRA. D. GUIOMAR — Em 13 de 
Abril, faleceu no Lar das Irmãzinhas 
dos Pobres, na Rua Pinheiro Manso, 
no Porto, a senhora D. Domitília Guio-
mar, que nasceu em 16 de Maio de 
1929. Como senhora da Obra da Rua, 
serviu nas nossas Casas do Gaiato de 
Paço de Sousa e de Malanje (Angola), 
e era mãe do nosso amigo Dr. Henrique 
Manuel, autor de livros sobre Pai Amé-
rico e a nossa Obra. A Eucaristia do 
seu funeral foi na Capela desse Lar de 
idosos, em 14 de Abril, sábado, pelas 
11 horas, presidida pelo Padre Almiro, 
concelebrada pelos nossos Padre Júlio, 
Padre Telmo e Padre Manuel, e Padre 

Luís Mateus. Na Missa, participaram 
familiares, amigos, pessoas do Lar 
e Irmãzinhas, como a Irmã Maria de 
Jesus (de Paço de Sousa), e foi ani-
mada pelo coro. Descanse em paz com 
Deus!

SRA. D. MARIA DO ROSÁ-
RIO — Está de parabéns a senhora 
D. Maria do Rosário, natural deste 
concelho, pois comemorou o seu 92.º 
aniversário (!), nesta nossa Casa, para 
onde veio no tempo do nosso amigo 
Sr. Padre Manuel Gonçalves (com 96 
anos!). Vai tendo qualidade de vida e 
as suas consultas.

AGROPECUÁRIA — Depois de 
algumas semanas de muita chuva, vie-
ram alguns dias bonitos de sol e calor. 
Nas férias escolares da Páscoa, andá-
mos a ajudar a limpar montes na zona 
do Olheiro. Depois, limpou-se um 
monte no Bairro Novo. Temos apro-
veitado toros de lenha e ainda mato, 
para fertilizar as terras. Teve de se 
aplicar adubo, outra vez, nos terrenos 
com cultura de aveia, pois enfraqueceu 
nalguns sítios. Uma ovelha pariu dois 
borregos (mas, sem vida) e ficou muito 
fraquinha, pelo que tem necessitado de 
cuidados para se levantar. Os fardos da 
nossa palha de aveia continuam a ser 
transportados do nosso palheiro para 
onde é preciso.  q

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

UMA ROSEIRA PARA PLAN-
TAR. Pelas mãos de uma Aprendiz de 
Voluntária aqui no Calvário / Casa dos 
Rapazes, o poema chegou até mim. 
Saiu da pena de uma grande mulher 
chilena, Prémio Nobel da Literatura 
em 1945. Deu-lhe por título A Imensa 
Alegria de Servir. Essa mulher já 
deixou este nosso mundo em 1957. 
Andava eu de volta dos meus 20 
anos, a rebentar de sonhos e de espe-
ranças. Já deixou este mundo. Mas 
ao deixá-lo — que santa inveja eu 
sinto dela — deixou-o mais rico. Por-
que ela ex+(s)istiu nele. A lutar para 
que a sua reduzida pegada biológica 
deixasse para nós a marca de uma 
grande pegada biográfica. Na mira da 
construção de um mundo melhor. Um 
mundo onde ainda vale a pena lutar 
e sonhar por fazer dele um crescente 
“reino dos Céus”. Isto é, um mundo 
onde também Deus possa reinar. No 
respeito, no reconhecimento, na acei-
tação e no carinho de que todos neces-
sitamos. E a que todos temos direito a 
receber e todos temos o dever de dar. 
Naquela arte de nos amarmos uns aos 

outros — como Eu vos amei, (Jo 15, 
12-17).

O poema começa assim: Toda a 
natureza é um desejo de serviço. // 
Serve a nuvem, // Serve o vento, // 
Serve o sulco. A certa altura, pros-
segue: Como seria triste o mundo // 
Se tudo já estivesse feito, // Se não 
houvesse uma roseira para plantar, 
// Uma iniciativa para Lutar! E logo 
refere que (…) há pequenos présti-
mos que são bons Serviços. Fico-me 
a remoer a extensão e a profundidade 
destes versos. Porque sofro mesmo só 
de ver tanta gente (muita dela ainda 
muito jovem) a vomitar revoltas e 
tristezas porque não encontra um sen-
tido para esta vida.

E sempre se chega a um ponto em 
que, passadas as toleimas dos verdes 
anos, o problema se nos põe: Afinal, 
vive-se, ex(s)iste-se, sofre-se, luta-se, 
…, para quê ?!… E nós aqui com 
tanto Serviço. Que, se feito com a 
Alegria de Servir, gera tanto sentido 
na vida de tanta gente!!!

O NOSSO CALVÁRIO E 
OUTROS CALVÁRIOS… Paro-me a 
olhar o nosso Calvário. E os muitos 
“calvários” em que tantas vezes já 
me vi. Mais ainda, tantos “calvários” 
que nos batem à porta, com cruzes 
bem pesadas. Para desabafar e/ou 
pedir ajuda. Vidas que são mesmo 
um calvário! Nem sempre alumiado 
por essa luz que escorre da Boa Nova 
da RE+Surreição, anunciada passa 
já dos 2.000 anos. Alegro-me que o 
nosso Calvário, no expressivo dizer 
de Pai Américo, seja “uma palavra 
tirada do Evangelho”, para anunciar 
uma “obra humana”, mas de “sabor 
divino”. Porque, das minhas muitas e 
variadas experiências, sempre chego 
à mesma conclusão: todo o “calvário” 
vira “inferno” se não segue pela via 
da RE+Surreição. É que, já naquele 
tempo, havia dois calvários diferen-
tes — o do mau e o do bom ladrão… 
(Tão ladrão, mas “tão bom” que até 
roubou o Paraíso, mesmo à última 
hora…).

Fico-me a com+TEMPL+ar d’o 
que por aqui se passa. Em sua sucu-
lenta variedade. É um esbagoar de 
contas de rosário e/ou um cantar de 

lindas estrofes de um Hino de Acção 
de Graças. Deixo que as doces 
memórias do coração venham ao de 
cima e selecciono estes dois casos:

a) O Manel Mau, nosso Semanuel 
mouco. Que, assim sem qualquer 
sinal que no-lo fizesse prever, partiu 
para o Pai, como um passarinho que 
é chamado durante o voo. Deterio-
rado por anos e anos de álcool e sem 
abrigo. Não parava em sítio nenhum. 
Até que, alquebrado e já sem forças 
para fugir de si, mão amiga entregou-
-no-lo para ser dos nossos. Um misto 
de resmungão agressivo e de resigna-
ção confiante. Tantas vezes até com 
laivos de ternura. Ai como me lembro 
do seu rezar — lá do jeito que ainda 
lhe ficou dos tempos de menino. Se 
o apanhávamos em dia que pudésse-
mos conversar, lá na sua cadeirinha, 
na varanda dos homens. Apontava os 
aviões que passavam no alto e sempre 
nos dizia que vai para o Brasil. Tenho 
lá família… E logo acrescentava: O 
de lá de cima é que manda tudo. Eu 
ainda sei rezar. Mas só aquelas mais 
pequeninas… Das outras já não me 
lembro. Ele é que manda tudo! 

Era a sua forma de partilhar con-
nosco o que já fora. Família emigrada 
que fez fortuna, lá longe, mas que 
nunca o pôde acolher porque ele não 
se deixava acolher. Tivemo-lo aqui 
porque, realmente, nunca soube lidar 
com a vida. Tornou-se um sem lugar. 
E aqui é um lugar para esses que não 
encontram lugar na estalagem (Lc 2, 
1-7); 

b) O João e a Dina que, no vigor 
da sua força, foram o braço direito 
de P.e Telmo, no erguer da Aldeia — 
Casa do Gaiato de Malanje. Agora, ao 
fazer 50 anos de casados, escolhem o 
Calvário para juntar os seus mais pró-
ximos. E, com eles e os nossos, cele-
brar as alegrias e dores, as penas e os 
trabalhos que sempre souberam aco-
lher, no seu caminhar para a Pátria do 
Coração — lá onde a RE+Surreição 
acontece. Que bonito ver assim esta 
Casa (nesta nossa Capela) servir de 
Santuário onde dá gosto louvar, em 
alegre  COM+uni(h)ão, o Deus Vivo 
que Se ergue deste chão que é MAIS 
VIDA para tanta gente, quando pare-
cia que a vida já se acabara.  q

BEIRE — Como seria triste o Calvário, se… Um admirador

DESPORTO — A nossa equipa de futebol de 11 realizou num domingo à tarde 
um jogo com uma equipa vizinha. O jogo disputou-se em campo sintético, mas 
os nossos Rapazes adaptaram-se bem. Foi um jogo duro, tendo nós beneficiado 
de dois penaltis. No final o marcador indicava 9-2 a nosso favor, terminando o 
encontro com uma fotografia de conjunto.

CAMPO — O Mendão esteve a arranjar os reboques do campo e a máquina de 
semear batata que estava a precisar de uma reparação. Depois, o «Meno» e o sr. 
Jorge, com a ajuda de alguns Rapazes, fizeram a sementeira da batata no campo 
da horta. Recebemos uma carga de palha proveniente da nossa Casa do Gaiato de 
Coimbra, destinada ao nosso gado. Agradecemos ao nosso Padre Manuel e aos 
seus Rapazes.

ÁRVORES — Tivemos que abater algumas árvores da nossa Aldeia porque 
estavam demasiado grandes, podendo tornar-se um perigo para nós. Esteve cá um 
profissional a fazer o trabalho. Ficou a nossa Aldeia mais airosa, embora no Verão 
iremos ter menos sombras. Também cortou algumas árvores na nossa mata, para 
cumprirmos a lei e evitarem-se incêndios e a sua propagação.

OFICINAS — O sr. Faustino esteve a fazer novas prateleiras para a nossa 
biblioteca, porque já não havia espaço para colocar mais livros que os nossos Ami-
gos nos vão oferecendo. Os nossos serralheiros estiveram a fazer alguns trabalhos 
na nossa Casa do Gaiato de Beire. A nossa tipografia continua a receber pedidos de 
trabalho, impressos, cartas, livros, documentação contabilística, etc.

AZURARA — Estamos a preparar a nossa casa da praia para as próximas férias 
de Verão. Depois de termos feito os arranjos na casa grande dos Rapazes, estamos 
a reparar as casas pequenas dos casados, especialmente a primeira que estava a 
necessitar de renovação do telhado. Já foi colocado o novo portão principal, feito 
na nossa carpintaria pelo sr. Faustino.  q

PAÇO DE SOUSA Joel Correia

PEREGRINAÇÃO VICEN-
TINA A FÁTIMA 2018 — Partici-
pamos, como muito gosto, nalguns 
momentos do 1.º dia da Peregrina-
ção que anualmente os Vicentinos 
fazem a Fátima. Começando pelo 
mais importante, este acontecimento 
é para que os Vicentinos renovem 
o seu compromisso, relembrando 
aquilo que Deus, através de Nossa 
Senhora e dos Pastorinhos, nos quer 
dizer em Fátima e que tem muito a 
ver com esse compromisso de Ser 
Vicentino, a saber: 1) a importância 
da Oração, como acto de darmos 
Graças a Deus, de lhe pedirmos per-
dão por tudo o que de mal fazemos 
todos os dias e de nos colocarmos à 
Sua disposição para fazermos o que 
for a Sua Vontade; 2) a importância 
da Conversão como firme propósito 
de nos corrigirmos desse mal que 
fazemos todos os dias, para a qual 
a nossa fraqueza precisa da força 

da ajuda divina; 3) tal como chegar 
a Fátima, com a devida devoção, 
é algo que se sente de uma forma 
que as palavras não conseguem des-
crever como deve ser, também Ser 
Vicentino é ir ao encontro das pes-
soas a quem podemos e devemos, 
lá onde elas estão, e, nesse contacto 
pessoal, sentirmos com elas o modo 
como lhes poderemos ser mais úteis, 
se possível inspirados pelo Espírito 
Santo; 4) tal como em Fátima, onde 
se encontram pessoas diferentes 
nas suas nacionalidades e condi-
ções sociais, mas todas iguais como 
membros da Comunidade do Povo 
de Deus, também Ser Vicentino é 
construir essa Comunidade, tra-
tando todos os seres humanos como 
iguais e Filhos de Deus e lutando 
contra todas as discriminações e 
atentados a esse verdadeiro sentido 
da dignidade humana; 5) Ser Vicen-
tino também deve ser saber enten-

der e pôr em prática o que Deus nos 
quis dizer quando escolheu falar-
-nos através da mensagem de Nossa 
Senhora a três crianças, num lugar 
que antes quase ninguém conhecia 
e que é o Seu permanente apelo a 
que sejamos simples e que nos dei-
xemos das nossas arrogâncias que 
nos fazem acharmo-nos superiores 
aos outros nisto ou naquilo.

Foi bonito ver no recinto do San-
tuário e no auditório do Centro Paulo 
VI os milhares de Vicentinos que aí 
acorreram, vindos das várias dioce-
ses do país, e a dinâmica no sentido 
da criação ou revitalização de cada 
vez mais Conferências, ilustrada, 
com muito alegria, pela contribui-
ção dos Vicentinos do Algarve,  de 
maneira a que se possa cumprir a 
sempre actual recomendação do Pai 
Américo: “Que cada paróquia cuide 
dos seus Pobres!”.  q

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes
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É trabalho muito demorado e muito doloroso, destruir na 
criança da rua o hábito da mentira. Ela é a arma com que se 
defende dos pais e do próximo. Aprendeu no berço. Toma-a 
como um bem. Antes que conheça e sinta o seu mal, tem 
de ele mesmo fazer sangue no educador e deixar que nele 
o façam.

Oh! missão sublime de educar. Oh! segredo divino de 
transformar em homens de bem, os maltrapilhos da rua.

O rendimento social é de cem por cento, quando o 
pequenino descobre que está em sua casa; que tem liber-
dade de ir à cozinha buscar pão; que pode rapar o tacho das 
papas, solene e descuidado. Quando se vê com anos festeja-
dos no dia em que os faz. Quando recebe o prémio das suas 
acções num passeio a Coimbra, onde vai tomar chá à melhor 
pastelaria, nas barbas do antigo companheiro, que o saúda 
deslumbrado:

— Ó coiso, tu estás atestado!
Rende cem por cento, quando ele chama nosso às coi-

sas de casa, por sentir que tudo é dele. Cem por cento, 
finalmente, quando se sente amado; e isto basta para quem 
deseja sê-lo e nunca o foi.

O pequenino goza a posse, o domínio, o interesse pela 
vida da casa. Eles vão alegremente montes em fora, por 
pinhas e lenha caída, e assim poupar a abatida. Não estra-
gam. Zelam.  q

ERA O ANO I, N.° 5 Pai Américo
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nomeadamente na sua acção eclesial 
relevante na defesa e promoção dos 
pobres, que deixou marcas indelé-
veis na memória de muita gente, bem 
impressa nas páginas d’O Gaiato e em 
palavras emotivas no Coliseu do Porto. 
No seu belo livro O Barredo, chamou a 
esse sítio Lugar de mártires, de heróis 
e de santos. A sua estátua, na praça da 
República, tem sempre flores frescas!

A modos que este intróito serve de 
pretexto para contextualizar, radicar e 
fazer memória das Bodas de Diamante 
da Casa do Gaiato das Ruas do Porto, 
em Paço de Sousa, que se comemoram 
no dia 20 de Abril deste ano da graça. 
Os seus primórdios mais chegados 
podem encontrar-se numa missiva de 
António Russel de Sousa, da Litografia 
Nacional, no Porto, de 10 de Novembro 
de 1942, enviada para o Padre Américo, 
na Rua da Trindade (n.18), em Coim-
bra, outrora o Lar do Ex-Pupilo dos 
Reformatórios, e que diz assim: uma 
organização oficial de que faço parte 
necessita para cumprir a sua missão 
do auxílio de V. Ex.ª. Ficar-lhe-ia muito 
grato se tivesse a amabilidade de infor-
mar-me se tenciona vir brevemente a 
esta cidade ou onde mais facilmente 
poderíamos trocar impressões a res-
peito. Entretanto, o Padre Américo não 
tardou a tomar o rápido para o Porto, 
por esse assunto — Casa do Gaiato do 
Porto, de forma que escreveu ao mesmo 
amigo assim, em 25 de Fevereiro de 
1943: espero tomar posse dentro em 
breves dias. Esse grande entusiasmo 
pela Obra que já não é minha, por ser 
do Porto, procede da grandeza da misé-
ria infantil e da bondade dos vossos 
corações: nada mais.

Nesse tempo de confrontação bélica, 
em 6 de Abril de 1943, o francês 
Antoine de Saint-Exupéry publicava o 
célebre conto infantil O Principezinho. 
O mundo estava a sofrer os efeitos da 
terrível II Guerra Mundial, depois do 
discurso em 18 de Fevereiro sobre a 
guerra total do ministro de Propaganda 
nazi, Joseph Goebbels, como a durís-
sima repressão das SS alemãs no gueto 
de Varsóvia, em 19 de Abril de 1943. E 
em Portugal também se sentia muito a 
extrema pobreza, com as precárias con-
dições de vida de grande parte da popu-
lação, em especial pelo racionamento 
dos géneros alimentícios.

De notar que, num artigo publicado 

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

em 20 de Abril de 1943, no semanário A 
Ordem, Pinheiro Torres escreveu assim: 
Quem conhece o Porto vê como é não 
só necessário mas urgente que, em 
Paço de Sousa, os gaiatos, que na rua 
vadiam tenham o seu lar, onde reina-
rão a ordem, a disciplina voluntariosa-
mente consentida, o amor ao trabalho, 
a fraternidade cristã. […] O problema 
dos menores em abandono, em miséria, 
em perigo moral é dos mais angustiosos 
aspectos do problema social. 

Entretanto, o Padre Américo ia gra-
dualmente conhecendo os mais pobres, 
nas ilhas e nos bairros degradados do 
Porto, conforme testemunhou: A cidade 
do Porto fornecia campo extenso de 
observação, sempre que por lá passava. 
Logo à saída da estação de S. Bento 
dava de cara com a chusma de maltra-
pilhos, os cônsules da minha gente que, 
não sei porque bula ou sinal, dirigiam-
-se a mim, confiados, a relatar as suas 
necessidade mais instantes — a grande, 
a única daquele momento: comer! […] 
Daí a nada eu era conhecido da tropa 
e venerado. Já não é na estação [de S. 
Bento]; é mais além, em sítio ermo, que 
o pequenino se aproxima e conta a sua 
tragédia. Sei aonde e como vive. “Eu 
fico nas retretes, senhor abade”. Sei da 
família. Sei dos costumes. É tal o desejo 
que eles experimentam de que alguém 
no mundo ouça a sua história, que as 
iscas e as tascas não têm lugar na con-
versa. É preciso lembrar-lhes: - Que-
res comer? Estava indicado um local 
nos arredores do Porto para lançar os 
fundamentos de uma réplica à Casa 
do Gaiato de Coimbra. O Porto, dizia 
comigo mesmo, há-de compreender. 
Há-de auxiliar. Há-de responder. Não 
podia ser dentro dos muros da cidade. 
Fora. Longe.

Assim, foi constatando as misérias 
sociais in loco, sonhou, pensou criar e 
emergiu outra Casa, como família para 
rapazes abandonados e sem família, 
como tinha fundado em 7 de Janeiro 
de 1940, em Miranda do Corvo, na 
Diocese de Coimbra. Por isso, com as 
necessidades prementes a gritarem, 
alguns desafios amigos e um sonho 
grande de ajudar a infância e a adoles-
cência desvalidas, a exemplo de S. João 
Bosco, levaram-no a expandir a Obra 
da Rua para a Diocese do Porto, da qual 
era originário, concretizando a segunda 
Casa do Gaiato, em Paço de Sousa, no 
edifício e na quinta do antigo mosteiro 
beneditino, conforme em 1943 deixou 

escrito: Apareceu-nos a antiga cerca 
dos monges beneditinos de Paço de 
Sousa, a uns 30 quilómetros da cidade 
do Porto. Não a procurei. Estava ela de 
quedo à minha espera.  

Entretanto, sobre a incursão acima, 
com a sua pena de artista da palavra, 
Padre Américo foi descrevendo mais 
pormenores importantes e com os quais 
se tece esta história que seguimos. Eis: 
Se eu fosse a contar a minha vida desde 
o princípio, faria um livro de memórias 
de que muito havias de gostar; mas 
não. Antes quero revelar as coisas mais 
recentes e calar as distantes.

Trazia eu o pensamento ocupado 
com o convento de Arouca, com mira 
a fundar ali a Aldeia dos Rapazes, 
quando adreguei de passar por Paço de 
Sousa, onde existe um convento benedi-
tino consumido há três anos [em 21 de 
Outubro de 1940] pelas chamas de um 
incêndio.

— Fique por aqui, Padre — disse-me 
alguém.

Entrei dentro das ruínas. Vi a arte, 
a piedade e a fé dos monges, nas sóli-
das construções daquele tempo, sob o 
signo sagrado do ora et labora. Passeei 
a cerca, subi à mata, olhei em redor. 
Soube da posição jurídica da fábrica 
monástica. Pedi papel e tinta; escrevi 
para Lisboa.

A resposta veio num rufo: — Sim 
senhor.

Tomei posse a 20 de Abril [de 1943]. 
No dia imediato, em um altar da igreja 
românica de Paço de Sousa, sozinho, 
lançava a primeira pedra. Jesus Cristo 
é a forma viva e a pedra angular das 
Obras de Caridade.

Agora, impõe-se mesmo fazer uma 
pausa quinzenal, mas na mira de entre-
tecermos mais alguns fios históricos na 
linha desta epígrafe: De como nasceu a 
Casa do Gaiato do Porto. 

Ao nos encontrarmos nesta velha 
cidade granítica três décadas depois 
desse acontecimento decisivo, no fim 
do antigo regime e em Verão quente, 
também de turbulência liceal, e ainda 
nos finais do milénio, no coração da 
Igreja portucalense, veio-nos à mente, 
em sequência, o Ameriquinho do Bairro 
- Américo Monteiro de Aguiar que aí 
trabalhou e depois quis aportar tarde 
(?), com 37 anos, à procura do ideal 
do Mestre… Actualmente, o Porto tem 
sido invadido por muitos turistas, mas 
há misérias que não foram debeladas. 
Quem vive no Porto ou aí chegou, 
alguma vez, tem desta antiga cidade a 
sua visão e paixão, inesquecível se lá 
nasceu, sofreu ou venceu, pois o Porto 
é o Porto!  q

Continuação  da  página  1

e adquirir alguma cultura. Muitos passam o tempo à procura de dinheiro 
pelo tentador tráfico de droga e a miséria vai-se alastrando!… 

Acho graça àquilo que não tem graça nenhuma. Entra um pequeno 
para a Casa do Gaiato e a Segurança Social, a Comissão de Protecção de 
Menores bem como o Tribunal têm de saber e de deliberar se o menor fica 
seguro ou não! E… a estas pobres desgraçadas crianças, marginalizam-
-nas desta forma! Não se atrevem a resolver de vez, e de forma humana, 
tanta desgraça que se repete.

Eu sei que eles se escondem da GNR e de outras forças policiais! 
Mas? Meu Deus! Não será mesmo possível pôr um ponto final, de forma 
humana, nesta degradação?…

De vez em quando sou intimado a prestar declarações às três instân-
cias sobre os Gaiatos que esta Casa acolhe com um carinho e nível fami-
liar únicos! Vou uma vez e muitas vezes.

Esta gente é paga para fazer relatórios e cumprir leis a que somos 
obrigados, sem qualquer utilidade visível! Estas crianças, a que me refiro, 
ficam assim entregues a pais incapazes e miseráveis, procriando o peso da 
miséria, para eles e para a comunidade futura!…  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

Assana
POR não poder conduzir fisica- 

 mente a nossa camioneta fui 
com este gaiato levar duas camas 
e uma pequena cómoda àquele 
casal cuja morada ajudamos a con-
sertar.

Como já têm janelas e porta de 
entrada, levei-lhes tinta e pedi que, 
ao menos, pintassem os quartos; 
comprometendo-me a transportar-
-lhes as camas ainda naquela tarde.

Assana tirou a carta o ano pas-
sado. Agora, frequenta um curso 
de formação, na Lisnave, e faz o 
primeiro estágio numa empresa 
próxima. Vem pelas 17:00 horas e 
eu programei, sem lhe dizer nada, 
esta boa acção, contando com a sua 
generosidade sempre pronta.

Carregamos, em casa, e fomos os 
dois: ele a conduzir e eu a acom-
panhar. Chegamos e eu chamei o 
casal, para connosco descarregar o 
que já era seu: camas quase novas, 
colchões impecáveis, mesas-de-ca-
beceira e a referida cómoda.

Assana prontificou-se logo a 
montar as camas com o pai de famí-
lia e sentiu a alegria que inundou 
todos habitantes daquela morada.

Ao regressarmos, o rapaz agar-

rado ao volante, dá-me um olhar e 
fala-me:

— Sepadcilio reparou na alegria 
das crianças?…

— Das crianças e dos pais… não 
viste?

— Sim, mas impressionou-me 
mais as meninas.

Eram duas irmãs de cinco e três 
anos mais ou menos. Saltavam para 
cima das camas, os pais repreen-
diam-nas mas elas não paravam. 
Pulavam para cima delas e depois, 
da dos pais e não se cansavam de 
saltar e rir de alegria! Levantavam 
as mãozinhas, pulavam e batiam 
palmas. Ninguém as segurava.

Nunca tinham dormido numa 
cama! Nem elas, nem os pais. 

Aquilo era uma revelação incon-
tida de júbilo infantil. O Assana 
ficou com ela gravada no coração.

Saiu do estágio. Regressou can-
sado, mas entendendo a minha 
impossibilidade, não se negou.

Regressamos a Casa e quis ir 
celebrar comigo a Sagrada Euca-
ristia. Os dois, agradecemos ao 
Senhor tão grande consolação e 
recebemos ambos os Dons Pascais. 

Nada ajuda tanto espiritualmente 
os rapazes, como ir comigo aos 
pobres. As alegrias e as dores falam 

mais alto que as minhas palavras. A 
eles e a mim!...

Cozinha
AOS fins-de-semana há sem-

pre de serviço à cozinha, uma 
equipa de dois rapazes, a ajudar e a 
aprender a confecção das refeições.

Faz-lhes bem. Amanhã, quando 
forem pais de família, não se atra-
palharão e com naturalidade subs-
tituirão as esposas, quando forem 
mães ou arranjarem trabalho a 
horas desencontradas.

Fazer comida, é sabedoria que 
todos os rapazes levam de Casa.

Sei mesmo que muitos, já casa-
dos, cozinham melhor que as espo-
sas e substituem-nas tanto de roda 
do fogão como do lava-loiças. 

Em vários hotéis e restaurantes 
mais afamados do mundo civili-
zado, ou melhor, endinheirado, 
encontram-se chefes de cozinha 
que nesta Casa iniciaram a sua car-
reira e se impuseram sem cursos 
de hotelaria, mas pelo seu saber 
em combinar e preferir sabores das 
comidas mais ricas e mais diver-
sas, os quais desempenham cargos 
responsáveis das respectivas cozi-
nhas.  q

SETÚBAL Padre Acílio
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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

HÁ duas edições atrás, falava  
 do movimento posto em 

marcha por Pai Américo, o 
Património dos Pobres, como 
resposta dos cristãos e de todos 
os de boa vontade, à neces-
sidade de dar uma casa aos 
Pobres sem habitação e sem 
esperança de a vir a ter em con-
dições humanamente aceitáveis.

Falava ainda da injustiça em 
que actualmente se constituía o 
pagamento do imposto do IMI 
sobre essas casas, cujos habi-
tantes são Pobres e, por conse-
guinte, não pagam renda, em 
consonância com o pensamento 
original de Pai Américo.

A necessidade destas casas 
na actualidade não se ques-
tiona. A sua conservação e 
melhoria de condições tem obri-
gado a um grande esforço por 
parte de quem detém a sua pro-
priedade, normalmente as paró-
quias, que com o acréscimo do 
citado IMI vêem assim aumentar 
as suas preocupações: além de 
ajudarem os Pobres têm ainda 
de contribuir para o Estado. 
Em várias destas casas temos 
ajudado em obras diversas 
(reparação de telhados, tectos 
e chãos interiores, construção 
de novas casas-de-banho, etc.), 

pois para além de elas serem 
para uso daqueles para quem 
vivemos, têm também para nós 
um especial valor afectivo.

Na actual realidade social 
há famílias e partes de outras 
que, por razões diversas, se 
desfizeram, de que ficaram 
especialmente as mães com os 
filhos a seu cargo e uma vida 
difícil de gerir, situações que 
justificam que haja casas na 
linha do Património dos Pobres 
que as acolham. Contam-se por 
muitas dezenas as pessoas que 
nos procuram com estas difi-
culdades, para as ajudarmos 
na renda da casa onde vivem, 
muitas vezes com alguns meses 
em atraso e o consequente risco 
de despejo. Perante a falta de 
casas de arrendamento social, o 
Património dos Pobres continua 
a ser uma resposta, ainda que 
insuficiente.

Uma mãe que vive com o seu 
filho, que já trabalhou mas que 
doença mental a torna inca-
paz para um trabalho estável, 
doença de que só ela sabe as 
causas, com cinco meses de 
renda em atraso, vem pedir 
ajuda ao menos para um mês 
para acalmar a senhoria. Outra 
mãe com filho em início de 

idade adulta, o qual tem proble-
mas de saúde que o impedem 
de alcançar trabalho perma-
nente, vem duas vezes por ano, 
em média, pedir ajuda para 
a renda (humilde), quando a 
situação fica complicada. Outra 
mãe em situação similar.

Uma mulher com diversos 
problemas de saúde, apesar 
do RSI de pequeno montante 
que recebe, vem com frequên-
cia pedir ajuda para o quarto 
onde vive, vizinha de outras 
pessoas singulares com igual 
alojamento. A dada altura pas-
samos a ajudar nos medicamen-
tos, para que estes não falhem. 
Outros homens com iguais pro-
blemas e idênticas necessida-
des.

Os casos multiplicam-se. Mui-
tas outras ajudas pontuais aju-
daram a resolver problemas. 
Quem cuida das casas nascidas 
da intuição de Pai Américo sabe 
que os «cadilhos» com os seus 
habitantes aparecem quando 
menos se espera. É mais uma 
preocupação para quem cuida 
das casas do Património dos 
Pobres. Por isso, atenuá-las 
naquilo que é óbvio, é dar valor 
a este trabalho generoso e 
voluntário.  q

O que mais faz saltar e brilhar os olhos de um «Batatinha», é um 
sambapito com invólucro de cores vivas — quase uma flor. Falo 

em Malanje, onde temos vinte mais pequeninos, a quem chamamos 
«Batatinhas», entre os cento e tal rapazes. Viviam com as avós muito 
pobres mas carinhosas. No tempo de Pai Américo, rapavam os tachos 
— restos saborosos, maravilha! —, e varriam os terreiros. Agora, 
depois do pequeno-almoço, Escola. No tempo livre da tarde, recreio e 
limpeza da Aldeia. Perdeu-se o costume dos tachos, ficou a varredura 
dos terreiros.

] ] ]

Padre Fernando Fontoura já está em Malanje com Padre Rafael. 
Telefonou. Está feliz. Logo que a minha perna má fique boazinha, irei, 
para que eles sigam para Moçambique. Para que o Padre Fernando 
abrace a nossa Casa.

Pedimos ao Senhor Jesus que nos mande outro sacerdote para 
tomar o lugar da velharia — como dizia o nosso Padre Horácio.

Peçamos todos.

] ] ]

O nosso GAIATO está a caminho de um novo visual, parabéns ao 
«Régua». Cabe a todos nós, levá-lo perto e longe. Os padres nas igre-
jas; gaiatos obreiros, gaiatos antigos, amigos da Obra. Cada: dez, vinte, 
trinta assinaturas. É possível. Comecemos. Vamos às ruas. Toquemos 
às portas dos corações.  q

SINAIS Padre Telmo

Aulas para todos
OS rapazes regressaram às aulas depois de uma semana de para- 

 lisação por motivo da greve feita pelos professores do ensino 
geral em todo o País. Deixaram as salas de aulas para ensinar à dis-
tância que a sua classe deve ser valorizada, clamando pelos seus 
devidos direitos, ora ignorados. A criança é o futuro da Nação. É 
vítima da irresponsabilidade dos adultos e destes acontecimentos que 
transtornam a sua boa educação, tudo porque quem de direito deixou 
que as coisas pudessem chegar a esse extremo. Vejamos um dispa-
rate dos últimos dias, a televisão pública noticiou que, num banco no 
estrangeiro foi detectada uma transferência ilegal de 500 milhões de 
dólares, para o beneficio dos filhinhos. Outros tantos terão tido des-
tino semelhante noutras paragens do globo no tempo da sabotagem 
do País, e na altura não tinham sido dado ao conhecimento público, 
porque o silêncio era o ganha pão de muitos colaboradores da pilha-
gem que sofreu o nosso Povo. E agora não há meios para melhorar 
o nível de vida dos construtores de uma Angola nova? As condições 
degradantes de milhares de crianças antes de chegarem à escola não 
possibilita o processo de ensino — aprendizagem com a obtenção de 
algum sucesso. Saneamento básico, insegurança no percurso casa-
-escola, a fome, sem tocarmos nos outros problemas encontrados no 
ambiente escolar.

O professor mandou chamar o encarregado de educação, e fui 
responder e estar a par do sucedido, apresentou-me o caso do «Dani 
pequeno». O menino não quer escrever. Disse o professor. Peço que 
o traga cá para fora, para ele dizer isso na minha presença. Veio triste 
e não disse nada. Fiz-lhe a pergunta e ele inverteu o que tinha dito 
ao professor. Voltou para a sua carteira com apenas uma recomen-
dação: escreva. A educação contempla momentos também de exi-
gências e obrigatoriedade. Quando for um homem não deve fazer 
o seu dever só quando lhe apetecer. Se não for hoje a receber este 
imperativo amanhã vai receber outro mais pesado que a vida vai 
impor-lhe.

Uma Organização de solidariedade quer ajudar-nos a renovar 
a biblioteca de Casa; arranjo da estrutura física, alguma modifica-
ções na iluminação, disposição de espaço de atendimento e leitura, e 
também com algum material novo de apoio, sobretudo aos manuais 
da reforma educativa em vigor em Angola. O dito material traz 
uma informação assim: “distribuição gratuita”, e outra: “proibido a 
venda”. E para consegui-lo é preciso ir à praça e comprá-lo num 
preço a cima de dois mil kuanzas cada um. E com turmas de 10 e de 
15 rapazes não é possível que cada um tenha o seu próprio manual.

Esperamos pela materialização deste projecto de pessoas de 
boa vontade para engrandecer a cultura escolar das nossas, e outras, 
crianças que pela nossa escola encontram um caminho de promo-
ção académica para o seu futuro. Não há educação sem investi-
mento e compromisso sério de quem governa o sector. A conclu-
são é de Pai Américo: “À hora da escola toca a sineta e aí vem 
o espectáculo mais caseiro da nossa Obra: os rapazes a caminho 
das aulas. Uns pela avenida. Outros por atalhos. Grupos consoante 
as simpatias. Cores diversas. Vai a bola. Vai o arco. Vai o à-von-
tade. Assim se vinca a personalidade de cada um, na liberdade de 
escolha.”  q

VINDE VER! Padre Quim

Vamos amar os nossos irmãos…
OS pobres batem à nossa 

 porta muitas vezes, por-
que têm fome. Esta presença é 
um verdadeiro clamor que repre-
senta a multidão dos que vivem 
nos bairros, verdadeiramente 
abandonados. Há poucos dias, 
passámos, de surpresa, por uma 
localidade, onde deparámos com 
grande quantidade de barracas, 
habitadas por famílias com uma 
multidão de filhos. O meu cora-
ção ficou prostrado, perante a 
miséria extrema que tinha diante 
dos olhos. Há um caminho único 
a seguir: dar a nossa, e vossa, 
mão a estas mãos estendidas, 
para salvar as vidas destes filhos. 
Há um princípio que deve orien-
tar o viver diário de cada um de 
nós: Reconhecer aos pobres o 
direito de receber o pão, que não 
têm, para a sua subsistência. Esta 
atitude significa o compromisso, 
até ao fim, com as exigências do 
amor.  Por outras palavras, cada 
um de nós deve viver a disponi-
bilidade absoluta para se fazer 
irmão dos mais pobres entre os 
seres humanos.

Este projecto deve constituir a 
maior riqueza dum coração verda-
deiramente humano. Deste modo, 
estaremos a construir um mundo 
com dignidade. Vamos para a 
frente! Doutro modo, poderemos 
não compreender ainda que a 
injustiça estruturada é um verda-
deiro crime e não advertimos a 
nossa responsabilidade pessoal. 
Não podemos calar o mal e, sobre-
tudo, deixar de fazer o bem. O tes-
temunho duma solidariedade total 
com os pobres de sempre e, dum 
modo especial, com os que batem 

à porta do nosso coração, é uma 
condição essencial para a nossa 
existência feliz. Vamos amar os 
nossos irmãos pobres, dum modo 
especial, e partilhar com eles o 
que possuímos que não é apenas 
nosso.

Todos os dias, logo de manhã 
cedo, é habitual a presença dum 
grupo de doentes, mais ou menos 
numeroso, a pedir ajuda para a 
consulta médica e a compra dos 
medicamentos. Acolhemo-los 
com o vosso, e nosso, coração. 
Buscamos, de igual modo, uma 
farmácia amiga que vende os 
medicamentos com preço mais 
acessível. Há dias, um benfei-
tor cruzou-se comigo e pôs nas 
minhas mãos a sua ajuda finan-
ceira, quando me dirigia para a 
farmácia, à busca dos medica-
mentos. Foi o Pai do Céu que veio 
ao encontro dos nossos doentes e 
nos entregou o dinheiro necessá-
rio para a referida despesa. Estes 
momentos são, na verdade, um 
foco de luz e uma fonte de ener-
gia para o exercício do Amor. 
Todos devemos comprometer-
-nos, realmente, nas tarefas da 
solidariedade humana.

Hoje, é Domingo. Como habi-
tualmente, os mais pequeninos, 
após o pequeno almoço, vêm ter 
comigo para irmos à praia. Não 
foi possível, desta vez, porque 
estava marcado, hoje, o dia da 
reunião dos Chefes da comuni-
dade da nossa Casa do Gaiato. 
Compreenderam e foram entreter-
-se com outras brincadeiras. Este 
convívio familiar é um momento 
muito interessante da nossa vida. 
Como sempre, a reunião regu-

lar dos Chefes da comunidade é 
o momento em que reflectimos 
sobre a situação dos membros 
da nossa comunidade e o papel 
educativo desempenhado por 
este grupo de irmãos, escolhidos 
entre os membros desta família 
da Casa do Gaiato, para dar a sua 
ajuda aos outros irmãos. O cami-
nho percorrido não foi perfeito, 
com o comportamento desejado. 
Vamos, contudo, caminhar sem-
pre com muita esperança.

A escola continua a sua activi-
dade na preparação destes filhos 
que, doutro modo, estariam per-
didos. Durante a semana passada, 
uma greve paralisou os serviços 
escolares. A Escola da Casa do 
Gaiato de Benguela, porém, não 
foi atingida. Foi um bem para 
as centenas de alunos que a fre-
quentam. Continuamos, também, 
à espera dos empregos para o 
grupo de rapazes mais velhos. 
Será a porta aberta da nossa Casa 
do Gaiato de Benguela para o 
acolhimento doutros filhos aban-
donados que vivem na rua a cla-
mar por socorro. Uma empresa, 
felizmente, abriu as sua portas 
a um destes filhos mais velhos. 
Vamos continuar a bater às portas 
doutros centros de trabalho. É, 
sem dúvida, um problema social 
muito grave a situação dos filhos 
abandonados pelos pais. Vamos 
continuar com o nosso coração 
aberto e pedimos aos vossos 
corações o grande amor necessá-
rio para salvar estes filhos, jun-
tamente connosco. Recebei um 
beijinho dos filhos mais peque-
ninos da nossa e vossa Casa do 
Gaiato de Benguela.  q

BENGUELA Padre Manuel António


