
23 de Junho de 2018  •  Ano LXXV  •  N.° 1938
Quinzenário  •  Jornal de Distribuição Gratuita

DA NOSSA VIDA Padre Júlio

Pela intuição
A vida da Casa do Gaiato não se deixa con-

dicionar por nada: «Não há sistemas. Não 
há regras. Não há estatutos. Há a intuição». Assim 
reza o n.° 86 das Normas de Vida dos Padres 
da Rua. Então, até onde vai a sua autonomia? 
Vai até onde o que faz, seja obra de Caridade. 
Este é o limite. Como se objectiva este limite? 
«A alma da Obra da Rua é a Caridade, a qual 
informa um corpo de natureza assistencial, cuja 
existência no seio da sociedade civil lhe determi-
nou os estatutos civis aprovados e abençoados 
pela Autoridade Eclesiástica, pelos quais a Obra 
se tem regulado e continuará a reger-se no foro 
civil.» (n.° 67)

Podemos então dizer que o corpo e a alma, 
as obras e o espírito, o viver e o morrer estão 
em sintonia, justificando-se e validando-se mutua-
mente. Daqui nasce a intuição que conduz a vida 
derramada na Obra da Rua, «com a intenção de 
que o mundo veja e glorifique o Pai Celeste» (n.° 
66). Reflectido em quem? «A Obra da Rua é uma 
correspondência à fome e sede de Justiça de 
tantos de quem os “padres da rua” comungam a 
dor. (n.°69) «Deus quer que pela nossa oração 
e acção se indique ao mundo o caminho da Ver-
dade.» (n.° 70)

Dentre estes «tantos» a «Obra da Rua prefere 
os mais repelentes, os mais difíceis, os mais vicio-
sos. A Obra nasceu com este espírito e assim tem 
de continuar». (n.° 83)

O padrão da Obra é a família, com a partici-
pação activa de todos os que lhe pertencem: «A 
Obra da Rua é o amparo dos mais abandonados, 
que ela procura levantar com o próprio concurso 
dos assistidos. (n.° 77) Obra de Rapazes, para 
Rapazes, pelos Rapazes. «Nunca se ocupe o 
estranho em trabalhos que possam ser feitos por 
eles. O brio; a iniciativa; a personalidade — tudo 
procede daquela fórmula.» (n.° 92)

Pai Américo derramou a sua vida na Obra da 
Rua até ao fim: «sangue contra sangue». Todos 
quantos se lhe queiram dedicar em sentido estrito, 
como definem as Normas de Vida dos Padres da 
Rua no seu n.° 50, mergulham a vida no ser da 
Obra, «fundem nela as suas vidas», gastam-se 
ao serviço dela «sem esperança de outra recom-
pensa senão a de Deus», «ambiciosos apenas 
da perfeição e do prémio eterno a que esta con-
duz». Todos estes são da Obra e o seu motor, 
nenhum lhes é estranho. São ainda da Obra em 
sentido lato todos os que com ela cooperam, 
de dentro e de fora dela, e todos os que ela 
serve.

Aos «”padres da rua” compete dirigir a Casa 
ou Casas de que foi entregue, na instante pro-
cura de fidelidade ao espírito e métodos do Fun-
dador.» (n.° 43) Para além deles e de todos os 
anteriormente referidos, são elementos estranhos 
à Obra, a quem não é dada parte nesta comu-
nhão de vida. Como diz o n.° 61 — «Lembrem-se 
os “padres da rua” e demais membros da Obra, 
que a autoridade vem de Deus e não há senão 
um só Mestre e Senhor, Jesus Cristo, a Quem o 
Orientador da Obra representa.» A intuição, 
para além da profunda comunhão de vida, nasce 
também do dom do Espírito, O prometido.  q

SE eu fosse contar o que me 
 aparece diariamente, dava 

para encher o Jornal. Não é 
só pobreza, que a essa vamos 
podendo remediar, é também a 
miséria.

A pobreza tem remédio, a gente 
dá uma ajuda e as vítimas, a pou-
co-e-pouco, vão-se levantando. A 
pobreza tem dignidade, a miséria 
não.

Acode-se uma vez, auxilia-se 
duas ou três e não saímos da cepa 
torta, como diz o nosso povo. Os 
miseráveis têm horror ao traba-
lho, habituam-se a pedir, tomam 
hábitos de burguesia e, embora 
de forma ridícula, apresentam-se 
e gostam do imaginário como os 
burgueses, com brincos, tatua-
gens, cabelos coloridos, pier-
cings, etc.!…

Hoje apresentou-se aqui um 
casal novo com dois filhos e 
variada documentação de dívi-
das. Esqueceu-se, porém, de 
esconder o que os retratava. Ao 
infantário deviam 700 euros, à 
EDP trezentos e não sei quanto 
e uma carta do Tribunal por não 
pagarem um calote que já pas-
sava os 400 euros.

Novos, cheios de força física, 

tanto ela como ele. Dei-lhes uma 
ajuda pagando apenas o infantá-
rio de uma filha com 310 euros, 
mas muito mais um largo ser-
mão: — Com tanto trabalho que 
há por aí na construção civil, e 
vocês vêm dizer-me que não há 
trabalho?!… Não houve!… Mas 
agora há!… Procurem-no. Onde 
virem obras, ofereçam-se e por-
tem-se à altura. Não é ir hoje e 
faltar amanhã. Não é ir um mês, 
chegar ao fim e não voltar. Assim 
ninguém pode dar trabalho. 
Todo o trabalho tem o seu com-
promisso, o qual é sempre uma 
obrigação alargada a quem o 
faz, a quem o empreita e a quem 
o paga.

O trabalho não é brincadeira é 
assunto sério.

Há uma quinzena surgiu-me 
aqui uma mulher, já quarentona, 
com três filhos, abandonada pelo 
marido, chorou, chorou, mas a 
bem chorar, com lágrimas a cor-
rer por ela abaixo metendo dó. 
Com cinco meses de renda de 
casa atrasados; o senhorio a que-
rer mandá-la para a rua e ela sem 
poder. Chorou, pranteou-se e eu 
abri-lhe uma saída: — Vá ter com 
o seu pároco.

Passei-lhe um cartão a pedir ao 
senhor prior que fosse a casa dela 
verificar se as razões de tanto 
atraso e me informasse com ver-
dade.

Pois não foi. Passou-lhe uma 
carta a recomendá-la, como quem 
mete uma cunha e informando-
-me que a paróquia faz muito, 
não tem dinheiro e que, se me 
fosse possível, a ajudasse. Ora 
nada disso eu precisava. A minha 
necessidade reduzia-se a saber a 
verdade da situação.

A casa dela é quase rente à 
igreja. Não lhe tiraria muito 
tempo aos seus trabalhos. A 
senhora apresentou-me a carta 
eu fiquei muito triste, sem saber 
como agir; mesmo assim passei-
-lhe um cheque de 1500 euros.

Após ela se ter ido embora, a 
encarregada de atender os pobres 
na rouparia, lhes dá roupa a esco-
lher e as vigia, vem dizer-me que 
a tal chorosa vinha a fumar, que 
até fechou a porta da rouparia 
por causa do fumo do tabaco. Ao 
sentir a porta a tampar, apagou o 
cigarro e escondeu-o debaixo da 
cadeira em que se sentara cá fora, 
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PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre AcílioAinda no Mosteiro
Andam os homens tão ocupados com as notícias do 

mundo que não querem ouvir as do Céu e espantam-se da 
simplicidade e da audácia dos obreiros do Evangelho.

Padre Américo

CONTINUAMOS gratamente a tecer uma pequenina memória dos 
primórdios da Casa do Gaiato das Ruas do Porto, ainda no Mos-

teiro beneditino do Salvador de Paço de Sousa, retomando o fio da 
meada, necessariamente cortado por assunto tão fundamental e em 
debate nacional, no momento — a eutanásia…

Entre as fontes disponíveis, damos conta de notícias inseridas num 
Relatório oficial: A Junta da Província do Douro Litoral em 1943. 
Assim, para melhor esclarecimento da fundação da Casa do Gaiato de 
Paço de Sousa nesse sítio histórico, transcrevemos parte dessa infor-
mação, sob o título Casa Pia de Paço de Sousa — A sua passagem 
para a administração da “Obra da Rua”: Corria seus termos, na 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, o processo da 
reconstrução do edifício da Casa Pia de Paço de Sousa, achando-se as 
negociações entre a Junta de Província e aquela repartição do Estado 
no pé em que foram narradas no nosso último relatório, quando se 
recebeu do sr. rev. Padre Américo de Aguiar, fundador da “Obra da 
Rua”, a seguinte comunicação: «Coimbra, 20 de Fevereiro de 1943 
— Ex.mo Sr. Presidente da Junta do Douro Litoral, Porto — “Casa 
do Gaiato das Ruas do Porto” – A Casa de Repouso do Gaiato Pobre, 
de Coimbra, vai tomar posse da antiga Casa Pia de Paço de Sousa, 
para ali fundar uma obra congénere à de Coimbra, a bem da vadiagem 
infantil das ruas dessa Nobre Cidade. Na próxima 6.ª feira, espero ser 
recebido por V. Ex.ª, da parte da tarde, e trocar impressões a este res-
peito. Daí, seguirei para Paço de Sousa, onde me devo encontrar com 
o arquitecto Teixeira Lopes, que vai estudar o local das construções. 
O Ex. mo Sr. Dr. Pires de Lima também me recebe naquele dia, sobre 
o mesmo assunto.» A resposta não se fez esperar, pois logo no dia 22 
[de Fevereiro] foi dirigido àquele sacerdote, para o “Lar do Pupilo
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PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes
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FUTSAL — O nosso grupo de 
futsal tem tido nos últimos fins-de-
-semana os seus jogos. Depois de 
uma grande série de treinos, final-
mente, mostram o que têm treinado 
às outras equipas. Os últimos jogos 
foram disputados em torneio, com 
mais duas equipas, com jogos rea-
lizados já com uma delas. O nosso 
treinador tem andado a preparar-nos 
para que nos próximos jogos possa-
mos sair com vitórias.

VISITAS — Tivemos a visita de 
duas escolas, no total com cerca de 
200 alunos. Tiveram como guias o 
chefe Pina e o Manuel, tendo o Bruno 
projectado um filme sobre a nossa 

Casa e Obra, no salão de festas. Pedi-
mos que em futuras visitas, nos avi-
sem que desejam ver o nosso Museu, 
para que tenhamos tudo preparado. 
Também vieram passar um dia de 
sábado na nossa Aldeia, as paróquias 
do sr. Pe. Mário João, numa activi-
dade que incluiu o conhecimento da 
nossa Casa e a partilha de bens, o que 
agradecemos.

OBRAS — No local, em frente 
à casa 3, onde foram cortadas as 
árvores, estamos a construir um belo 
jardim para que a nossa Casa tenha 
mais espaços verdes e vistas lindas. 
O jardim terá arbustos à volta e no 
interior algumas flores e árvores. 

A rampa está a ser renovada pelo 
sr. Faustino, com a ajuda do Paulo 
«Mudo», para que o nosso jardim 
fique com um aspecto mais posi- 
tivo.

CAMPO — Os nossos batatais 
estão bem desenvolvidos e já quase 
prontos para a colheita. A palha já 
foi enfardada, para podermos ali-
mentar os nossos animais. O campos 
já foram lavrados e o milho já foi 
semeado. Esperamos que neste ano 
dêem muito milho. Também a horta 
está bonita, onde vão crescendo 
várias espécies de legumes, como 
tomate, cebola, couve, pimento, 
pepino e outros.  q

PAÇO DE SOUSA José Júnior

COMEMORAÇÃO DOS 75 
ANOS DA CASA DO GAIATO DE 
PAÇO DE SOUSA — “A Obra da 
Rua não é minha; é dos da rua. Obra 
de Rapazes, para Rapazes, está 
escrito na bandeira. Se lhe desse 
outro destino, seria o seu maior ini-
migo”, Pai Américo

Foi com este espírito que a Asso-
ciação dos Antigos Gaiatos se juntou 
a tantos que quiseram vir comemo-
rar a Paço de Sousa, o aniversário 
dos 75 anos da fundação desta Casa, 
a segunda duma obra arrojada que 
Pai Américo edificou. Era 31 de 
Maio e após a recepção com abra-
ços entre todos, o evento iniciou-se 
com a Eucaristia na nossa Capela, 
onde para além deste motivo espe-
cial de aniversário, teve esta Missa, 
celebrada pelo Director da Obra 
da Rua, Padre Júlio e concelebrada 
pelo Padre Manuel Mendes, outro 
momento muito especial: um grupo 
de seis Gaiatos, faziam a 1ª Comu-
nhão e comungavam da Hóstia Con-
sagrada. Que neste Altar consagrem 
a Deus a sua juventude, adquirem e 
espalhem a Fé por toda a vida!

A partir das 15.00horas teve lugar 
no salão de espectáculos um pro-
grama deveras alucinante, onde se 
assistiu à visualização do filme «A 
Aldeia dos Rapazes da Rua: a obra 
do Padre Américo, do ano de 1947, 
em jeito de documentário curta-me-
tragem com 26 minutos de duração, 
do realizador Adolfo Coelho. Houve 
muita emoção a ver e foi novidade 
para quase todos os presentes. Muito 
boa ideia dos coordenadores do 
evento. Seguiram-se depoimentos 

de Padre Júlio, Padre Manuel Men-
des e Padre Telmo, para além do Dr. 
Abel que agora dirige o Calvário de 
Beire-Paredes. Mas, os Gaiatos que 
tiveram a hombridade e coragem de 
dar o seu testemunho, como o Carlos 
Gonçalves ficou sem fala e em lágri-
mas, fizeram destes momentos singu-
lares um só “lema”, a sua passagem 
por esta Casa de Paço de Sousa, que 
levou ao desabafo do nosso querido 
Padre Telmo, confessando ter sido 
este dos momentos mais emocionan-
tes que ultimamente viveu.

Animando e embelezando o pro-
grama, actuou a Tuna Musical da 
Associação com singelo reportório 
e seu “hino” de agradecimento a Pai 
Américo sempre arrepiante, culmi-
nando com a actuação dos actuais 
Gaiatos numa demonstração especta-
cular de dança que o Lupricínio vinha 
ultimamente a preparar. Ouviram-se 
sempre muitas palmas de agradeci-
mento aos intervenientes. Não tocou a 
sineta, mas o Padre Júlio encerrou o 
espectáculo e indicou a todos o cami-
nho do refeitório para degustarmos 
um agradável lanche, onde a comuni-
dade Gaiata cantou os parabéns à Casa 
do Gaiato de Paço de Sousa pelos 75 
anos de vida, fazendo relembrar aque-
las palavras de Pai Américo, quando, 
naquele tempo, «(…) sem dinheiro, 
sem equipamentos e sem pedir a opi-
nião de ninguém, meteu mãos à obra 
e ouviu: — Quê?! Garotos da rua 
no meio de quintas; eles, o pior do 
mundo?! O padre está varrido!»

Mas o nosso Pai respondeu-lhes:
«— Sim, estou doido, que o Evan-

gelho é loucura!»

Agradecemos e pedimos-Lhe 
que interceda por nós a Deus, para 
que esta Casa e ao contrário do que 
alguns pretendem, prossiga e pros-
pere no seu caminho, pondo sempre 
em prática a sua doutrina para sem-
pre: «A Obra da Rua é deles e para 
eles, os da rua. Dar outro destino é 
ser inimigo!»

LIVRO “ESSES CAMINHOS 
QUE ANDAMOS” JÁ ESTÁ NO 
PRELO — Sou Gaiato, vosso irmão 
/ E respondi ao apelo. / Escrevi com 
o coração / Para o livro ficar belo!

Recentemente acabamos de entre-
gar o trabalho ao Director da Obra da 
Rua para o fazer chegar às Escolas 
Gráficas da nossa Casa, a fim de o 
comporem em definitivo e o realiza-
rem tipograficamente, para que pos-
samos editar e concretizar (depois 
da música e da pintura) este sonho 
da Associação, um livro com poe-
mas e narrativas de “Retalhos de 
Vida” embelezado com ilustrações, 
escrito por antigos gaiatos de Paço 
de Sousa que quiseram aderir. Ape-
lamos aos irmãos da Tipografia que 
o construam com carinho e temos 
fé que no dia 22 de Julho, aquando 
do Encontro/Convívio de aniversá-
rio da partida de Pai Américo para 
o Céu, aí fazermos o lançamento à 
entrada da nossa Capela, o local mais 
sagrado.

A Associação quer dizer / A todos 
(com sinceridade) / Que não qui-
seram escrever / Que tiveram essa 
oportunidade!

Até lá, fiquem bem e recebam 
aquele Abraço.  q

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

AGROPECUÁRIA — No início de Junho continuou a chover, o que fez 
crescer muito as ervas daninhas; e, nalguns sítios da cultura de aveia, houve 
muitas plantas que tombaram. No campo de milho para grão, na terra dos gri-
los, com terreno húmido, a germinação foi boa e tem crescido bem. A floração 
das oliveiras, com chuva, foi afectada; mas, este tempo tem sido muito bom 
para evitar os incêndios, que foram uma grande tragédia no ano passado. Conti-
nuou-se na limpeza florestal de uma mata, ao lado do olival da mina, de que se 
trouxe lenha e cujas oliveiras foram limpas nos troncos. Nos bataréus (encos-
tas) virados para a rotunda Pai Américo e atrás das oficinas, foram cortadas 
as ervas daninhas. Foram aplicados produtos fitofarmacêuticos nas batateiras e 
nas videiras. As couves e as alfaces estão um mimo. Assim, às refeições, temos 
comido alfaces nossas (biológicas), de que gostamos muito. No jardim ao lado 
do parque, foram avivadas as letras O GAIATO com pequenas sebes; e a relva 
dos vários jardins foi sendo cortada. Têm nascido rolinhas, na passareira. 

ESCOLAS — Neste ano lectivo 2017/2018, para os alunos do 5.º ao 8.º 
ano, as aulas terminaram em 15 de Junho. Para os alunos do 1.º ciclo, acaba-
ram em 22 de Junho. Os alunos do 2.º ano tiveram provas de aferição — a 
Português, Estudo do Meio e Matemática — em 15 e 18 de Junho. Os alunos 
do 9.º ano têm exames a 22 e 27 de Junho. Esperamos que os resultados dos 
estudantes sejam positivos, nas pautas finais, pois têm boas possibilidades de 
estudar. A maioria dos Rapazes teve visitas de estudo; por exemplo, os alunos 
do 1.º ciclo foram à Costa de Lavos (Figueira da Foz), a Aveiro e a Lisboa. 

VISITANTES E PARTILHA — Várias pessoas amigas vão procurando 
ajudar-nos com géneros alimentícios. Também há assinantes do nosso jornal O 
Gaiato e outros amigos que nos vão enviando as suas partilhas, tão necessárias, 
mas que não chegam para pagar as muitas despesas da nossa Casa. Bem hajam! 
Em 20 de Maio, recebemos os crismandos da Ega (Condeixa), com o Padre 
Germano, que nos vieram trazer os bens que recolheram e depois nos deram 
uma merenda e entoaram canções. Em 26 de Maio, pelas 19 horas, o nosso 
Padre Manuel e alguns Rapazitos foram celebrar a Eucaristia à Igreja matriz de 
Fermentelos, na Diocese de Aveiro, para agradecer a ajuda que amigas e amigos 
dessa comunidade nos têm dado, há vários anos, desde o Padre António Costa 
Leite ao Padre José Manuel, tendo sido muito bem recebidos! A 2 de Junho, 
mais uma vez, jovens da Paróquia de Árvore (Vila do Conde) deslocaram-se 
expressamente à nossa Casa para nos entregar outra campanha de bens nessa 
comunidade. A 8 de Junho, com chuva, alunos e alunas do 6.º ano da Escola EB 
2.3 de Gouveia, no âmbito da disciplina de Educação Moral e Religiosa Cató-
lica, vieram visitar-nos, trazer a sua partilha e conhecer a vida de Pai Américo e 
da nossa Obra. A todos o nosso muito obrigado! Para ajudar os nossos amigos, 
os nossos contactos estão no sítio da Obra da Rua e são basicamente os seguin-
tes: Obra do Padre Américo — Casa do Gaiato — 3220-034 Miranda do Corvo, 
Telef. 239 532 125, e-mail: gaiatomiranda@gmail.com.

75 ANOS DA CASA DO GAIATO DE PAÇO DE SOUSA — Foi no 
dia 31 de Maio de 1943 que chegaram, com o nosso Pai Américo, ao antigo 
mosteiro de Paço de Sousa, os três primeiros Rapazes da Casa do Gaiato do 
Porto: o António, de Amarante, o Amadeu, de Elvas, e o Adolfo, de Coim-
bra. Para marcar esse momento significativo, no dia 31 de Maio, quinta-feira, 
Corpo de Deus, a Casa sede da Obra da Rua organizou um programa de come-
moração dos seus 75 anos de vida — Bodas de Diamante. Desta Casa, donde 
partiram os pioneiros, este ano foram o Marcelino, o Norberto e o Anelca, 
com o nosso Padre Manuel, que participaram na Missa, na Capela da Casa do 
Gaiato, pelas 12 horas, presidida pelo Sr. Padre Júlio, Director dessa Casa e da 
Obra, que se referiu à data festiva e ao sacramento da Eucaristia, em cuja cele-
bração seis Rapazes receberam a Primeira Comunhão. Seguiu-se um agradá-
vel almoço em comunidade. Depois, pelas 15 horas, no salão de festas, acima 
do Memorial Pai Américo — Obra da Rua, houve uma sessão comemorativa 
do acontecimento, com a projecção do filme A Aldeia dos Rapazes da Rua: a 
Obra do Padre Américo (1947), de Adolfo Coelho, imagens antigas e actuais 
dessa Casa, testemunhos de Padres da nossa Obra, presentes, como o Sr. Padre 
Telmo, e antigos gaiatos de várias gerações. Entretanto, tivemos de rumar para 
esta primeira Casa do Gaiato, pois aqui também celebrámos a Eucaristia, neste 
dia tão feliz para todos nós!  q

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

Por não ter jeito para falar em público, passei ao papel, apenas 
duas palavras a dizer dos 75 anos desta Casa do Gaiato de Paço de 
Sousa (Maio de 1943). Um pouco mais tarde entrei eu. Foi em Agosto 
de 1944.

Um dia de anos é sempre de festa. Pai Américo estará jubiloso e 
contente, pois que por esta Casa passaram já mais de um milhar de 
rapazes. Hoje, homens integrados na sociedade, dando boa conta de 
suas vidas!…

Com 74 anos de gaiato e 89 de vida, verifico que nunca se con-
segue dizer tudo, mas apenas alguma coisa do que se viveu nestes 74 
anos!!

Por tudo, obrigado meu Deus e obrigado Pai Américo.

Nota: Este rascunho era para ser lido na Festa dos 75 anos da Casa 
do Gaiato de Paço de Sousa. Não o foi por lapso meu. Desculpem. Mas 
o reconhecimento da Obra foi feito num pequeno improviso.  q

75 ANOS DA CASA DO GAIATO
DE PAÇO DE SOUSA Manuel Pinto

«SE A VOSSA JUSTIÇA NÃO 
SUPERAR A DOS ESCRIBAS 
E FARISEUS, NÃO ENTRA-
REIS NO REINO DOS CÉUS.» 
(Mt, 5:20). — Sem entrarmos 
aqui na especificação das situa-
ções concretas que motivaram o 
tema desta crónica que não inte-
ressam para o caso, este tema 
vem por causa de muitas vezes 
nos atermos à definição de nor-
mas e ao cumprimento formal 
das mesmas, achando que com 
isso estamos a fazer tudo o que 
é necessário para que haja justiça 
neste mundo.

Os Evangelhos têm várias pas-
sagens onde Cristo nos chama a 

atenção para não procedermos 
assim. A passagem aqui citada é 
um caso.

Muitas vezes temos tendência 
a cair numa de duas situações. 
Uma é esta de definirmos nor-
mas, ou esperarmos que alguém 
as defina e acharmos que o seu 
cumprimento formal basta. As 
normas justas são precisas, o seu 
cumprimento é preciso, mas para 
haver justiça neste mundo é pre-
ciso bem mais do que isso. Amar 
ao próximo como a nós mesmos 
e a Deus sobre todas as coisas é 
bem mais do que nos atermos à 
definição e ao cumprimento for-
mal de normas.

A outra tentação de facilidade 
em que, muitas vezes, caímos é a 
de que o dinheiro resolve: dá-se 
uma ajuda em dinheiro, ou paga-
-se a alguém para fazer qualquer 
coisa que a partilha solidária 
poderia muito bem ter resolvido. 
As relações comerciais têm o seu 
lugar e o comércio que se deseja 
justo também tem o seu lugar, 
mas promover a justiça e cum-
prir o 1.º Mandamento da Lei de 
Deus não se pode reduzir a isso.

Estas duas tentações aqui fala-
das estão por aí em muitas situa-
ções do dia a dia, incluindo na 
acção vicentina. Que Deus nos 
ajude a não cairmos nelas.  q

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes
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Actividades
agrícolas

APÓS a colheita e arrumação 
 do azevém que agora coze 

no silo durante vinte dias, impõe-
-se preparar os terrenos para a 
sementeira do milho.

Fez-se uma recolha de terra 
em vários pontos para análise e 
conhecermos a abundância ou 
carência de nutrientes para as 
várias sementeiras.

O terreno mais pobre foi enri-
quecido com três estrumeiras de 
esterco, mais o monturo dos por-
cos e das galinhas.

A máquina espalhadora atre-
lada ao tractor trabalhou uma 
semana inteirinha sendo carre-
gada com a pá da retro-escava-
dora. Duas estrumeiras tinham 
sido retiradas do seu lugar e colo-
cado o seu conteúdo num montão, 

SETÚBAL Padre Acílio

Continuação  da  página  1

na calçada do jardim e deixou o dito quase inteiro.
O senhor padre teve vários dias para me fazer o favor de ir ver!… 

Não o fez. Dá pena! Se fosse a casa de alguém socialmente colocado, 
não teria procedido desta maneira. Os pobres são pobres de tudo! Até 
destas valiosas e divinamente recomendadas visitas.

A Diocese de Setúbal celebrou as bodas de prata, de ouro e de 60 
anos de sacerdócio de sete membros do presbitério. Alguns padres 
levaram leigos que testemunharam a alegria e a riqueza de terem os 
referidos sacerdotes como visitas e convivas da sua mesa! Foi bonito. 
Gostei muito!…

Alegrar-me-ia, porém, mais, se um pobre aparece-se do mesmo 
modo a contar actos semelhantes.

Sei que um ou outro visitou, conviveu e afligiu-se com a carência 
dos pobres da sua paróquia, mas são raros. Normalmente não conhe-
cem a doçura espiritual de visitar a casa de um pobre. Acções destas 
têm um sabor divino e só o conhece quem o prova.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

ERA O ANO I, N.° 9 Pai Américo

O Júlio foi um dos vendedores do último número de 
«O Gaiato» no Porto. Calhou pedir na zona de Santa Cata-
rina, onde eu me ocupava a fazer o mesmo, dentro da 
Capela das Almas. Eis como ele tira o retrato ao episódio 
que narra:

Foi esta comovida cena, que se passou, junto à porta 
da Igreja das Almas, mesmo na altura que o Sr. Padre 
Américo tinha acabado de falar, ao povo fiel e amigo da 
«Casa do Gaiato». À saída daquela missa, uma mulher, 
comovida e com lágrimas a saírem-lhe dos olhos, aproxi-
mou-se de mim, e disse-me: toma lá 2$50, para a ajuda 
das vossas casas, estive a ver se podia meter na sacola 
do Sr. Padre Américo, mas não chegou ao pé de mim, por 
isso dou-o a ti, que tanto me faz, e diz lá ao Sr. Padre, que 
não posso dar mais porque sou uma mulher, que ganho 
pouco e sou muito pobre. Esta quantia de dinheiro, dada 
por aquela mulherzita, vale uma fortuna, só por ser uma 
mulher que não tem meios, e que o ganha com o suor do 
seu rosto. Estas lições estão-se constantemente a dar, 
porque essas pessoas comovem-se de ouvir falar, da vida 
dos RAPAZES DA RUA, que agora são rapazes da socie-
dade. Por isso reparem como essas cenas são de imitar, 
uma pobre dar aos pobres.

O Júlio é muito observador e narra com entusiasmo. 
Quando regressam da venda e procuram falar todos à 
uma, é sempre o Júlio que leva a camisola amarela.

— Quando entram nas igrejas, não compram. Mas à 
saída, todos querem. Vêm tocados e arrependidos — diz 
ele!  q

para que o lixo, aquecendo-se, se 
decompusesse mais rapidamente. 
A última foi primeiro chupada 
pela cisterna e o líquido espa-
lhado também por vários pontos 
do terreno.

O mês de Junho é assim um 
tempo de trabalho intenso para 
evitar o atraso na sementeira 
do milho, pois o terreno tem de 
ser gradado duas vezes antes e 
depois da lavoura; primeiro para 
enterrar melhor o restolho do 
azevém, e depois da lavoura para 
endireitar o terreno. 

O ano foi farto em favas, ervi-
lhas e feijão, tanto o verde que 
estamos a comer, como o seco 
que já está em flor e muito bonito.

Plantou-se muita cebola que foi 
semeada à máquina em paletes de 
esferovite e criada nas estufas das 
nossas amigas alfaceiras, senho-
ras D. Lurdes e D. Anunciação 
das Pontes.

A horta tem sempre couves 
conforme a época e durante todo 
ano, beterraba vermelha para a 
nossa mesa. O mesmo acontece 
com a beterraba selvagem para 
alimentar os nossos porcos de 
forma biológica.

Já colhemos ainda em Março 
as primeiras batatas, em Abril as 
segundas e brevemente arranca-
remos o batatal maior.

Actividades
escolares

COM os dias a chegar ao fim, 
 os nossos rapazes têm-se 

agarrado com génio aos livros e 
ao estudo. As avaliações já come-
çaram e os testes apertam com 
eles.

As horas de estudo estabeleci-
das em Casa, não chegam para 
alguns que ficam ainda mais 

tempo ou levam os livros para os 
quartos. Como na pesca de arras-
tão, há sempre algum lixo, que é 
natural pela idade ou pela falta de 
brilho, mas eu espero que, este ano, 
toda a gente passe.

Chás

NO jardim temos algumas 
 plantas para chá que ao 

mesmo tempo dão beleza e per-
fume ao ambiente. Entre elas, as 
mais notáveis são as tílias, que 
este ano floriram de tal forma, 

que não vamos colher toda a flor.
A colheita deste fruto costu-

mava ser feita ao fim da tarde 
pelos alunos da primária. Agora 
que eles são poucos, fazêmo-la 
em conjunto. Durante a reza do 
Terço colocam-se grupos à volta 
das várias árvores a arrancar a 
folha amarelada e a flor, para o 
chá.

Junto das árvores os rapazes 
rezam o Terço e aspiram um per-
fume suavíssimo que os eleva. 
Enquanto rolam as Avé-Ma-
ria, vão gozando o cheiro das 
tílias.  q

PENSAMENTO Pai Américo

Gozai a vida assim, na Cruz que Deus, num pensamento de 
amor, escolhe a cada um de nós e depois, mesmo com a Cruz 
e até por causa dela, — que graça não tem o quebrar dos 
montes, o cantar dos passarinhos, o reluzir das estrelas mai-
-los cravos que nos ferem.

Pão dos Pobres, 1.º vol., p 62.

A Verdade, a Beleza e a Bon-
dade… Volta e meia eles dançam 
dentro de mim. Com destaque, 
entre muitos outros a que também 
devo muito. São dois livros que, 
em épocas diferentes, marcaram a 
minha vida – Porque tenho medo 
de te dizer quem sou (Jonh Powell) 
e Tu me fazes ser eu (Luís Evely). 
Cada um de seu jeito me levaram / 
levam a grandes DES+cobertas de 
mim. Neste meu novo Estar Com 
esta minha vida, nestas minhas 
curiosas circunstâncias. Realmente, 
John Powell tinha razão: A desco-
berta de si próprio pode tornar-se 
uma aventura fascinante durante a 
vida toda — por mais longa que ela 
seja. Tendo começado pela filosofia 
escolástica, aprendi que, em Deus, 
a Verdade (Verum), a Beleza (Pul-
crum) e a Bondade (Bonum) são 
uma só e mesma coisa (convertun-
tur). Depois, pela ruminação con-
junta da(s) filosofia(s), teologia(s) 
e psicologia(s), fui-me dando conta 
de que a essência de Deus e a essên-
cia do homem são COM+vergen-
tes. Isto é, crescem na direcção do 
encontro com o Pai Bom, (aquele 
pai d’aquele filho tão “pródigo” em 
fazer animaladas…). Esse Pai Bom 
/ Abba que encarnou / re+Suscitou 
em Jesus de Nazaré. Que nos disse 
“Eu e o Pai somos UM e vim para 
que todos sejam UM”. A fazer luz 
(dar MAIS VIDA!) sobre os misté-
rios do Homem (Vaticano II, Gau-
dium et Spes). Daí este meu gosto 
de pensar que, também no homem, 
a verdade, a beleza e a bondade são 
uma só e mesma coisa (convertun-
tur). A nós, como comunidade e a 
cada um como indivíduo, compete 
fazê-las desabrochar. 

Também eles me fazem ser 
eu… Entre voos de encantado 
aprendiz de vivente e de reiteradas 

aterragens neste nosso Calvário / 
Casa dos Rapazes, dou comigo a 
ver cada um a uma sempre nova 
luz. Residentes, assalariados, 
voluntários. Em todos, para lá da 
natural diversidade própria de cada 
um, encontro / vejo esta mesma 
UNI+dade na sua fome de Verdade, 
Bondade e Beleza. Assim, em cada 
dia que acordo, tudo me parece 
NOVO. Mais bonito. E sinto-me 
numa aprendizagem permanente e 
encantadora. Vale a pena dizer SIM 
à vida, quando se acredita que, para 
mais além desta reduzida vidinha de 
insignificantes aparências, há sem-
pre MAIS VIDA, numa superabun-
dância que a tudo e a todos supera. 

Fecho os olhos. Deixo a minha 
mente trazer ao de cima cenas e 
mais cenas. Um quotidiano de novi-
dades permanentes que me põem 
mais perto de mim. Mais presente a 
mim. Para ser mais eu… Deixando 
que sejam eles os meus grandes 
mestres. Nesta fascinante desco-
berta de mim, dos outros, da vida, do 
mundo, de Deus — do jeito que Ele 
se me vai revelando. Numa infindá-
vel gratidão para com P.e Batista e 
P.e Júlio que me empurraram para 
aqui. Como uma bala no escuro… 
É preciso ter uma Fé muito grande, 
repete P.e Baptista. Nele, muito lá 
atrás, ouço a minha mãe: Oh! filho, 
isto só se vê com os olhos da Fé! 
E fico-me a ruminar sobre a Fé que 
arrasa montanhas…

— (…) Deixa lá. Já passou. Dá 
um abraço… No fim do jantar, o 
Sem Nome vem para a minha beira 
a fazer queixas. Vejo que está ener-
vadíssimo, muito revoltado. Porque 
fala depressa e atabalhoadamente, 
tenho muita dificuldade em perce-
ber o que está para ali a taramelar. 
Entretanto, chega também o Caro-
cha. Pois. Já sei o que se passou. Os 

dois são do grupo da erva e vaca-
ria. E aconteceu o que muitas vezes 
acontece — Sem nome é certinho 
no estar no seu lugar às horas de 
trabalho e cumpre fielmente. Mas 
o Carocha não é assim. Quando 
evade deste mundo, não há horas, 
não há trabalho, não há outros… 
Ele sozinho, de volta da sua abun-
dante fantasia. Faz a festa, bota os 
foguetes e ainda apanha as canas… 
Alheio a tudo, fala, gesticula, ralha, 
gesticula mais, ri. Encarnando a voz 
e os trejeitos de cada um dos per-
sonagens que lhe vão passando pela 
mente. São negócios de bois, que 
custam muito dinheiro!… Negócios 
de foicinhas, de tractores, o Mar-
celo que tem muito que fazer… Às 
vezes, fico-me pasmado, a com+-
TEMPL+ar aquele e outros rapa-
zes. A ver se entendo a verdade, a 
beleza e a bondade desta gente. Que 
bela UNI+versidade esta em que 
aqueles dois reverendos me matri-
cularam. Era mesmo isto que me 
faltava, para que a minha vida fosse 
mesmo Mais Vida…

A fúria do Sem Nome era tal e tão 
assimétrica à inocência do Caro-
cha que descambou em ameaças 
de pancadaria. Ele, a bondade e a 
serenidade em pessoa. Sempre fora 
da barca, naquele dia o Carocha 
inchou-se também. Saem-me pelo 
refeitório fora aos empurrões e aos 
berros. Vou atrás e logo tudo fica 
como dantes. Aqui, as tempestades 
não passam de copos de água enca-
pelados… 

À noite, já a preparar-me para dei-
tar, aparece de novo o Sem Nome. 
Sereno. Nas suas inconfundíveis 
gargalhadas. Mas logo aparece o 
Carocha. E a tempestade reco-
meça. Porque estive sozinho a dar 
de comer ao gado… Aqui aparece 
a lição: — Estás zangado comigo? 
Deixa lá. Já Passou. Dá um abraço.

Ali, diante de mim, aconteceu 
a festa da reconciliação. Lembrei 
a recomendação de S. Paulo, Ef 4 
26-27: Que nunca o sol se ponha 
sobre a vossa ira… Afinal, estes 
atrasaditos mentais (como são vis-
tos por tantos) sabem disto. Mas 
eu, que estudo tanto e rezo (…), 
às vezes não me cumpro assim tão 
bem. Obrigado Carocha. Obrigado 
Sem Nome. Deus louvado.  q

BEIRE — Flashs do nosso quotidiano Um admirador
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AO recordar o nosso Padre Fernando Fontoura, penso na atitude 
 de Pedro: O Senhor chamou-o. Ele encostou ao lado as redes 

que lhe tinham dado tantas alegrias, sacudiu a túnica, pôs os pés em 
terra e seguiu Jesus. Tudo pelo poder maravilhoso daquele — Vem…

O mesmo com o Padre Fernando: O lago em Bragança, redes de 
vários tamanhos, arrumou-os todos — um beijinho à Mãe — e veio.

Moçambique é uma seara forte. Padre José Maria semeou bom 
trigo. Padre Fernando sorri, leva dois «Batatinhas» pelas mãos. A seara 
é do Senhor.

Pedregulhos? É natural que surjam. No momento próprio — Ele 
tirará o cordeiro do silvado.

] ] ]

VEIO o Pedro com um processo na mão.  
 — Então?

— É a renda, quando estava fora, não paguei a renda.
— E agora?!
— Quero pagar, mas não tenho dinheiro.
«Quero pagar», tem muita força.
Quem é o Pedro? Um nosso gaiato de Cabo Verde. Saiu da Casa do 

Gaiato e empregou-se. Começou com uns copitos e foi até ao fundo…
O nosso Padre Júlio foi descobri-lo num quartito imundo — sem 

dinheiro, nem comida.
Pegou nele e trouxe-o para o Calvário com a promessa — «pro-

messa… de não beber, nem fumar». «Só dois cigarros por dia». Dos 
dois faz quatro, e são quatro chupadas.

Tem cumprido? Com algumas falhas. Mas… vá lá! É o Pedro.
— E agora, como é que vais pagar; tens muitos amigos?
— Só tenho amigos sem dinheiro.
— Deves?…
— Mil e seiscentos euros.
— Precisas de uma centena de amigos para te ajudarem.
Vamos ajudá-lo?! Será bom. O importante, porém, é que o seu 

gesto seja uma pancada forte que o ponha na ordem.
Pedro… Pedro.  q

SINAIS Padre Telmo

A Caridade…
É o dom mais sublime do 

coração humano. Um cora-
ção que ama, de verdade, leva a 
felicidade consigo para a comu-
nicar. Estou a lembrar-me da 
multidão de pobres que batem 
à porta dos nossos corações, a 
pedir ajuda. Que fazer? Tudo o 
que pudermos para os libertar 
da desgraça de que são vítimas 
inocentes. Neste momento, estou 
a lembrar o pobre que bateu à 
nossa porta, a chorar com fortes 
lamentações, porque foi posto na 
rua com sua família. Já não tinha 
dinheiro para pagar o aluguer da 
pobre casa em que vivia. O meu 
coração ficou aflito, nesta hora. 
Depois de procurar a ajuda neces-
sária, foi possível encher o seu 
coração de esperança e regressou 
feliz, para junto de sua mulher 
e filhos. Esta solução não seria 
possível, se a vossa Caridade não 
pusesse os meios necessários, ao 
nosso alcance, em nossas mãos. 
Por isso, podemos e queremos 
ajudar a multidão dos pobres que 
nos batem à porta, na medida 
em que a nossa Casa do Gaiato 
de Benguela recebe os donativos 
generosos dos seus benfeitores. É 
admirável, cheia de beleza, a ati-
tude daquela pobre viúva que fez 
o seu donativo com a oferta tirada 
dos pobres fundos que tinha para 
a sua alimentação familiar. Quem 
dera o amor penetre nos corações 
dos mais ricos e os leve a partilhar 
os seus bens com generosidade! 
É o segredo duma vida humana 
mais feliz, partilhada por todos. 
Podemos, na verdade, fazer que, 
neste nosso mundo, haja mais 
amor e menos egoísmo? A res-

posta está no coração de cada 
um de nós. Lembremo-nos de 
que  estamos no mundo em que 
vivemos para servir, para pro-
curar que todos e cada um, em 
especial os mais pobres e mise-
ráveis, tenham o necessário, com 
a nossa ajuda, para o melhor bem 
estar. Vamos continuar a fazer 
tudo o que pudermos para ajudar 
o nosso povo pobre e, em grande 
parte, miserável. A nossa Casa do 
Gaiato está presente, como sem-
pre, no coração de cada um de 
vós. Vive do vosso amor. 

Há pouco tempo, uma pessoa 
amiga, ligada intensamente a uma 
empresa, perguntou-nos como 
estava a situação financeira da 
nossa Casa do Gaiato de Ben-
guela. Respondi que as despesas 
absorvem, sem demora, os donati-
vos que os benfeitores estão a ofe-
recer. Os mais pobres, os doentes 
abandonados, estão sempre, de 
braços estendidos e o coração a 
chorar, à espera da ajuda neces-
sária. É verdade. O nosso querido 
amigo prometeu fazer tudo o que 
puder para ajudar, mais uma vez, 
a nossa querida Casa do Gaiato. 
Deste modo, vamos continuar a 
acolher os doentes mais neces-
sitados e os pobres para que não 
lhes falte o necessário para a 
vida. Os filhos que vivem e são 
recebidos nesta Casa de Família, 
sempre que é possível, vivem dos 
donativos que recebemos, dum 
modo especial.

Há poucos dias, acolhemos 
um pedido para receber um filho 
abandonado. O Padre, respon-
sável por aquela paróquia, veio 
fazer o pedido pessoalmente, de 

coração muito aflito, É um filho 
abandonado, sem escola, muito 
maltratado. Tem nove anos e 
foge, constantemente, para a rua. 
Não tem documentação, neste 
momento. Vivemos em grande 
aflição, pela falta de lugar. Dadas, 
porém, as circunstâncias deste 
caso, o garoto foi acolhido. Está 
feliz. Não tem fugido. Vai fre-
quentando a escola, enquanto a 
tentativa da documentação está 
a avançar. Quem nos dera poder 
acolher mais filhos abandonados 
que vivem entregues, provisoria-
mente, a situações muito precá-
rias. Temos esperança, logo que 
apareçam empregos para a saída 
do grupo dos mais velhos. É, na 
verdade, uma situação aflitiva. 
As dezenas de filhos da nossa 
Casa do Gaiato, que frequentam 
a escola, tiveram as provas para 
confirmar o seu grau de aprovei-
tamento escolar. Para a maior 
parte foi, sem dúvida, consola-
dora a prova do aproveitamento. 
Os outros terão que melhorar e 
esperamos que assim aconteça.

No passado dia 9 de Junho, o 
novo Bispo da Diocese de Ben-
guela — D. António Francisco 
Jaca — chegou à cidade de Ben-
guela. Estes últimos dias têm sido 
marcados por encontros espe-
ciais. Conhece a nossa Casa do 
Gaiato de Malanje, pois é natu-
ral daquela região. Tivemos, há 
momentos, um encontro e, com 
muita alegria, falou da sua rela-
ção com o nosso querido Padre 
Telmo, o fundador da nossa Casa 
do Gaiato de Malanje. Virá visi-
tar, em breve, a nossa Casa do 
Gaiato de Benguela. Foi uma 
presença que, nestes dias, gerou 
muito movimento e concentra-
ção do nosso povo e autoridades. 
Um beijinho para todos dos filhos 
mais pequeninos da nossa e vossa 
Casa do Gaiato de Benguela.  q

BENGUELA Padre Manuel António
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dos Reformatórios de Coimbra”, 
um ofício nestes termos: «Foi com 
íntima satisfação que nesta Junta 
se recebeu a agradável notícia de 
vir finalmente a dar-se um destino 
condigno ao extinto Convento de 
Paço de Sousa, com a projectada 
adaptação do edifício e seus terre-
nos anexos a um internato similar 
ao da “Casa do Gaiato” que sob os 
melhores auspícios funciona nessa 
cidade. Satisfazendo o desejo de 
V. Ex.ª, do melhor grado o aguar-
darei nesta Junta de Província, às 
15 horas do dia por V. Ex.ª indi-
cado em seu ofício de 20 do cor-
rente, para se trocarem impres-
sões sobre as diligências que há a 
fazer para a transferência daquela 
fundação que, no entanto, desde 
já se informa não pode efectuar-
-se sem que haja a intervenção do 
Poder Central, por intermédio de 
um decreto, visto ser por força de 
um diploma desta natureza que os 
bens do legado de Francisco José 
Ferraz foram confiados à admi-
nistração da antiga Junta Geral do 
Distrito, hoje substituída por este 
Corpo Administrativo. Digne-se V. 
Ex.ª receber com os meus aplausos 
pela obra de grande alcance social 
e moral que vem realizando tam 
patrioticamente, a expressão do 
meu subido respeito. — A bem da 

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Nação — O presidente (a) Almeida 
Garrett.»

Eis que se justifica plenamente, 
neste desenrolar histórico, subli-
nhar um episódio muito decisivo, 
que escutámos de viva voz a meu 
Pai, Júlio Mendes, dos Rapa-
zes fundadores, e Padre Carlos 
Galamba referiu desta maneira: 
Em uma reunião para este fim, rea-
lizada no Governo Civil do Porto, 
estavam Governador, Representan-
tes da Junta de Província e outras 
Personalidades com autoridade no 
Distrito e interesse na matéria. É 
aberto o diálogo e vários dos pre-
sentes tomam a palavra, opinando 
sobre a excelência da propriedade 
e suas potencialidades para isto e 
mais aquilo… Pai Américo, silen-
cioso até ao momento, levanta-se, 
não interrompe ninguém com des-
pedidas e sai da sala. Fica a assem-
bleia em estupefacção. O primeiro 
a vencê-la é o Senhor António Rus-
sel de Sousa que corre atrás de Pai 
Américo e dá com ele já nas esca-
das para a saída. — Padre Amé-
rico, mas que aconteceu?… — … 
Nada. Eu pedi Paço de Sousa para 
realizar, na Cerca do Mosteiro, 
aquilo que Deus me inspirou. Afi-
nal há tantas opiniões e decerto 
boas — pois realizem-nas. E fez 
menção de descer. O Senhor Rus-
sel de Sousa (foi ele o autor deste 
relato), porém, não desanimou e 

conseguiu fazê-lo voltar à sala: — 
Tudo se explica. Vai ver que todos 
entendem. E, na verdade, tudo se 
explicou e todos entenderam. Um 
acontecimento que poderia ter tido 
por leitura: um acto de má educa-
ção; e todos acolheram como gesto 
profético.

Impõe-se, assim, dizer em breve 
nota biográfica quem foi este 
homem bom que conseguiu final-
mente que Padre Américo fosse 
para Paço de Sousa, como media-
dor nesse encontro determinante 
— António Russell de Sousa. 
Nasceu em 21 de Janeiro de 1897, 
no Porto (Sé). Filho do Comenda-
dor Inácio Alberto de Sousa (e de 
Ângela Maria Russell), que fundou 
em 1894 a Litografia Nacional, no 
Porto. Foi industrial gráfico, Presi-
dente da Comissão Municipal de 
Assistência do Porto, defensor da 
causa monárquica e teve carreira 
parlamentar na VI Legislatura 
(1953-57). Morreu no Porto (Mas-
sarelos), em 24 de Julho de 1969.

Da interessante correspondência 
trocada entre ambos, com a missiva 
seguinte, datada de 15 de Abril de 
1943, de Lisboa, desdobrando as 
abreviaturas da sua escrita telegrá-
fica, verifica-se que a questão foi 
resolvida da melhor forma. Ei-la, na 
íntegra: Meu Caro Amigo: Acabo 
de falar com o Ministro das Obras 
Públicas [Eng.º Duarte Pacheco], 

num quarto de hora muito feliz, a 
bem do Gaiato do Porto; depois 
falaremos. A Portaria n.º 10, digo 
de 10/4/1943, publicada no Diá-
rio de Governo de 14-4-43, manda 
à Junta de Província do Douro 
Litoral que entregue a Casa Pia 
de Paço de Sousa. Parece, pois, 
que temos o assunto finalmente 
arrumado. Peço-lhes o favor de 
falar ao nosso Governador, a ver 
se, na próxima 3.ª feira, à hora do 
Rápido, eu posso tomar posse na 
Junta, e no dia seguinte, 4.ª feira, 
tomar conta em Paço de Sousa. 
Avise-me por carta ou por tele-
grama para Coimbra. Peço mais 
o favor de comunicar com o nosso 
arquitecto [Teixeira Lopes], pois 
muito gostaria de levar comigo 
para Paço de Sousa, para apresen-
tar ao mestre d’obras, os alçados 
de cada tipo de casa de habitação 
do Gaiato, a fim de começarmos a 

construir na 1.ª semana de Maio. A 
nossa obra marcha; levamos Jesus 
na barca! P. S. — O pequeno que 
veio do Albergue e que eu recebi na 
Casa do Gaiato, está no hospital; 
tem tinha, mas é meu. P. Américo!

E, por ora, dada a eloquência 
destas palavras, mais não é de 
dizer. Então, ficará para a próxima 
uma referência ao Auto de entrega 
da Casa Pia de Paço de Sousa ao 
Padre Américo, o que permitiu 
finalmente, com suporte jurídico, 
dar início à Casa do Gaiato das 
Ruas do Porto.

Neste ano de 2018, celebram-se 
felizmente 75 anos de vida, com 
uma imensidão de vivências e tes-
temunhos, dos quais especialmente 
O Gaiato foi dando eco, para além 
de muitas outras memórias que se 
foram gravando também nos cora-
ções de muitos filhos que se fize-
ram homens (ou não).  q


