
7 de Julho de 2018  •  Ano LXXV  •  N.° 1939
Quinzenário  •  Jornal de Distribuição Gratuita

DA NOSSA VIDA Padre Júlio

Pobres
HÁ já uns meses que não vinha pedir ajuda esta Maria. Mulher de  

 meia idade, com problemas de saúde mental, entregue a si mesma. 
Quando não tem dinheiro para pagar alguma obrigação, vem bater à 
nossa porta em tom suplicante. Durante vários meses, a espaços, era 
para o quarto. Como recebia o RSI, disse-lhe que tinha de empregar esse 
subsídio na renda e que a ajudaríamos nos medicamentos quando pre-
cisasse. Ultimamente parecia estar tudo a correr-lhe com normalidade. 
Mas, uma carta a convocá-la para uma entrevista na segurança social 
não lhe chegou às mãos, pelo que não compareceu, o que implicou 
suspenderem-lhe o RSI. Vinha agora sob a ameaça de ir para a rua: A 
senhoria diz que me põe fora hoje se não pagar. Os meses e os anos da 
sua vida passam-se nesta normalidade. A minha família não quer saber 
de mim, diz soluçando. É uma história que se repete, desta vez com um 
ano de intervalo.

Uma mãe, ainda muito jovem, volta também, desta vez passados 
quatro meses. Diz que o companheiro, pai dos seus dois filhos, está preso 
porque não pagou umas multas. Faço-lhe ver a necessidade de ter de tra-
balhar para poder enfrentar as despesas dela e dos filhos. Que não tem 
o 9.º ano e, por isso, não tem conseguido arranjar trabalho. Ajude-me ao 
menos com meio mês de renda, pede dolorosa. O pai dos meus filhos diz 
que quando sair vai-mos tirar; eu quero-os comigo. Do meio mês passei a 
um mês completo, directamente à senhoria. O RSI que recebe é para o 
mesmo destino. Quase nada sobra… São cinco euros de cada um para o 
infantário. Pobre, na flor na idade. Desregulação social.

Ainda outra mãe de três filhos, numa primeira visita. Denota muitas 
privações que a empurraram para nos procurar. Hoje é difícil descobrir 
os Pobres. No emaranhado das ruas e nas casas aparentemente equi-
libradas não se adivinha o que lhes vai lá dentro. Estes, vivem numa 
casa alugada, há dois anos. O Estado dá-lhe os abonos de família e 
um pequeno apoio familiar por um dos filhos, o mais novo, nascido de 
parto prematuro, que tem sequelas graves de saúde. Os Pobres ainda 
têm filhos, mas quantos desequilíbrios nas suas vidas que se repercutirão 
e multiplicarão no futuro! Há, de facto, muita desregulação social, uma 
inexistência de moral que os comprometa. A ausência de consciência 
moral, pessoal, familiar e comunitária dessocializa estas gerações. Não 
será o futebol a congregar o povo. Então quem? Quem habita no cora-
ção do homem... Esta mulher que reflecte as suas dores, diz que quer tra-
balhar. Mas como? Dos dois meses de renda, em atraso, que a afligem, 
encontrou agora algum alívio. Por enquanto…

Dos Pobres que nos procuram, elas são em grande maioria. O peso 
das dificuldades familiares é sobre elas que cai. Estão obrigadas, pelas 
circunstâncias, a tomar a iniciativa de as procurar atenuar. Eles, facil-
mente se desculpabilizam e desresponsabilizam, metem pés ao caminho 
e vão.

O local do País onde estamos é, segundo as estatísticas, aquele 
onde há mais casos de prestações de RSI. Também aqui, como é óbvio, 
elas são maioria. É uma fraca e cara cana, que nada pesca e que instala 
os Pobres numa rotinice entorpecida. É uma aspirina que, como aquela, 
vale o que vale. Mas não insere.

Nós, também, só remediamos. O Património dos Pobres foi solução 
habitacional para muitos e muitas famílias Pobres. Ainda hoje é. Mas 
quem se compromete com eles? Até mesmo o Estado os põe a pagar 
IMI!  q

PENSAMENTO Pai Américo

Por mercê de Deus, tenho-me sabido conduzir na vida como 
digno irmão dos Pobres a quem sirvo e esta luz com que o 
Senhor nos favorece apaga o esplendor das festas chamadas 
«de caridade». Outro qualquer, nas minhas condições, teria 
necessariamente de as repudiar. É o instinto das coisas san-
tas. É o amor da pessoa e da condição do Pobre. É a Caridade. 
O mundo não lê assim.

O Barredo, p 181.

Fazemos o que podemos…
AS crianças pobres e abando- 

 nadas, nestes dias do 
mês de Junho, estão a ocupar os 
corações de grupos de pessoas 
responsáveis pelo bem social. 
É necessária, sem dúvida, uma 
mudança do comportamento pes-
soal. Os pais dos filhos devem 
assumir a responsabilidade pela 
sua criação. É, sem dúvida, uma 
desgraça social o que está a 
acontecer. O pai abandona o lar. 
A mãe sente-se incapaz de levar 
para diante, sozinha, a educação 
dos filhos. O abandono é o resul-
tado que constitui uma desgraça 
social, em que os filhos são as 
vítimas inocentes. A comunidade 
humana não pode ficar indife-
rente, perante esta situação muito 
grave. Por isso, os encontros de 

grupos que sentem esta dor nos 
seus corações, no sentido de aju-
darem a resolver este grave pro-
blema social, é um bem que deve 
ser estimulado. Fazem encontros 
e conferências, no sentido de sen-
sibilizarem os corações para este 
problema social. A nossa Casa do 
Gaiato de Benguela é testemunha 
desta situação aflitiva, com os 
pedidos constantes para acolher 
os filhos abandonados. Fazemos 
o que podemos. Contudo, as 
limitações são impressionantes, 
devido à falta de empregos para 
os filhos mais velhos que estão 
na idade de saírem da nossa Casa 
do Gaiato. Necessitam dos meios 
necessários para viverem a sua 
autonomia com dignidade. Vive-
mos, deste modo, com o coração 

a sofrer, mas com esperança. É, 
sem dúvida, uma ajuda muito 
preciosa que se dá à vida da nossa 
Casa do Gaiato.

As crianças pobres que têm as 
suas famílias regulares também 
são lembradas nos encontros que 
estão em curso. A vivência desta 
solidariedade social é, sem dúvida, 
necessária como sinal do amor 
que é fonte de vida e de justiça  
social. A partilha dos nossos bens 
pelos mais pobres e pelas Institui-
ções sociais que se dedicam aos 
mais necessitados é, sem dúvida, 
uma manifestação do amor fra-
terno que deve encher os nossos 
corações. Acompanhamos, com 
muito interesse, o trabalho que 
está a ser feito, a nível comuni-
tário, pelas crianças abandonadas 
e mais pobres. Acontece, muitas 
vezes, que os pais vivem pros-
trados no sofrimento, porque não 
têm o necessário para que os seus 
filhos se formem como pessoas

Continua  na  página  4

BENGUELA Padre Manuel António

QUE Deus me perdoe e os meus leitores também. 
 Quero revelar-lhes que, muitas vezes, sinto  

 ser um ponto de encontro dos pobres com 
Deus e de Deus com os pobres.

Acontece quase sempre que, quando damos uma 
esmola a um pobre ou uma ajuda a um aflito, sal-
ta-lhes espontaneamente do coração, um grande 
agradecimento junto a um elogio a que eu respondo 
sempre: — dê graças a Deus e a mais ninguém, pois 
só a Deus devemos tudo. É Ele que toca os corações 
é Ele que lhes sugere e penso que quase os empurra 
com o suave vento do seu Espírito.

Apetece prostrar-me por terra como Aqueles tan-
tos que O viram através dos seus mensageiros ou 
O sentiram nas próprias inspirações, no decorrer da 
história da nossa Fé Cristã.

— Que Deus o abençoe —, dizem-me. Eu res-
pondo sempre: — Deus abençoa-me, se não, como 
poderia eu auxilia-lo(a)? Dê somente graças a 
Deus!

É uma pobre mulher com três filhas a seu cargo, 
abandonada pelo pai delas. Dá tudo por tudo para 

que não lhe tirem as suas meninas! Uma já anda no 
quinto ano mas…, desabafa a mãe: — Tem fracas 
notas porque é preguiçosa. A irmã que frequenta a 
primária é uma boa aluna tem notas excelentes. A 
mais pequena ainda anda na pré.

Há muito tempo que ajudamos esta pobre mãe, 
embora se passem alguns meses sem que ela apa-
reça. É conforme o trabalho.

Agora a mais novinha adoeceu com uma pneumo-
nia e teve que ser internada no hospital. Para acom-
panhar a criança, a mãe perdeu o trabalho.

Cortaram-lhe a água e, durante duas semanas, 
andou a carregar de uma bomba de gasolina perto 
da sua morada, um quinto andar sem elevador, água 
com garrafões para fazer comida, lavar a louça, 
alguma roupa e limparem os quatro corpos.

Paga de renda 400 euros mensais. Já arranjou tra-
balho em Troia mas terá de pagar o passe do barco 
no primeiro mês, dinheiro que ela não tem e só lhe 
será devolvido apôs a sua prestação mensal. Não 
tinha nada para comer, nem para dar às meninas.

Continua  na  página  3
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PASSEIO ANUAL — No passado 
dia 9 de Junho a Associação organi-
zou mais um passeio que anualmente 
presenteia os sócios Gaiatos, seus 
familiares e amigos, que vai já na 10ª 
edição desde 2008 quando esta Direc-
ção tomou posse. Este ano e da parte 
da manhã rumamos a Aveiro. Alguns 
foram passear e outros quiseram des-
frutar de um magnífico passeio de 
“barco moliceiro” pelos canais com 
vista para a cidade que o nosso Pre-
sidente Miguel tratou de providenciar 
para os 20 aderentes à navegação. A 
simpática “Guia de Moliceiro” Patrí-
cia ia explicando os pontos que se 
avistavam do canal das Pirâmides, 
como a “Marinha da Entroncalhada” 
muito famosa da indústria do sal. 
Sempre que passávamos nos entron-
camentos com outros canais, como o 
de S. Roque que leva ao Bairro dos 
Pescadores ou o do Fojo que é a parte 
mais nova, a Patrícia tocava bem alto 
na gaita a sinalizar presença. A ale-
gria era patente nos olhos de todos. 
Um ponto emblemático e admirável 
do trajecto, surge depois da Ponte do 
Amor e da Amizade, quando se avista 
o Hotel Meliá Ria e a antiga Fábrica 
de Cerâmica dos tijolos Jerónimo & 
Filhos, onde depois se faz a inversão 
de marcha junto à Maria das Fontes 
com regresso ao cais de embarque 
da empresa “Viva a Ria” que fez aos 
Antigos Gaiatos um desconto assi-
nalável no bilhete. Agradecemos e 
desejamos as maiores prosperidades. 
Antes do almoço, o «Tiroliro» e o 
«Eusébio» deslocaram-se ao Hotel 
Imperial a fazer uma visita à D. 
Deolinda, hoje com 92 anos, e que 
ao longo de décadas acolheu os ven-
dedores d’O GAIATO. Ficou muito 
feliz  e recebeu beijinhos em nome 
de todos nós. Da parte da tarde e após 

o piquenique de almoço na Gafanha 
da Encarnação, tomámos o sentido da 
Mealhada e subimos ao Buçaco para 
admirar na mata nacional uma pai-
sagem deslumbrante e o imponente 
Palace Hotel, património edificado de 
rara beleza. A chuva caiu forte mas 
depois deu tréguas, para que os ele-
mentos da Tuna Musical actuassem 
com um reportório improvisado mas 
bem gerido, que deslumbrou a comi-
tiva e os turistas. Mas, volta a cair 
água e manda-nos embora para cotas 
baixas e a Cúria recebeu-nos no agra-
dável Parque. Cantamos os parabéns 
ao nosso Presidente Miguel e à D. 
Madalena que era também aniversa-
riante. No regresso a Paço de Sousa 
não faltou música e anedotas para ani-
mar a viagem e todos agradados com 
o maravilhoso passeio. Obrigado aos 
que participaram e para o ano vem tu 
também, que com certeza vais gostar.

BODAS DE PRATA — PARA-
BÉNS PADRE JÚLIO — A 11 de 
Julho de 1993 o nosso Padre Júlio 
Pereira recebeu de D. João Alves, 
Bispo de Coimbra, a Ordenação 
Presbiteral na Sé de Coimbra. Sete 
dias depois e na Festa do “Dia de 
Pai Américo” celebrava na nossa 
Capela para a Comunidade a “Missa 
Nova”. Já passou ¼ de século e a 
Associação dos Antigos  Gaiatos do 
Norte recorda que nesse dia todos o 
receberam de coração aberto a sua 
vinda para a Obra da Rua e entrega 
a Deus. Quisemos enaltecer o dia e 
para o nosso bem, termos mais um 
discípulo seguidor da Doutrina de 
Pai Américo, entregando-se de corpo 
e alma à paixão por Deus e pelos 
pobres. Nós já havíamos assimilado 
há muito aquela deslumbrante frase 
histórica do nosso Pai «Sem Humil-
dade Nada» e as mãos tremiam segu-

rando a pagela desta efeméride ao ler-
mos nela com emoção «Imita-Me em 
tudo. Naquilo que não fores capaz, sê 
Humilde»! Soava da mesma forma o 
dom da Humildade, o “Mandamento 
do Amor a Deus”…” nada querendo 
para si, nada ter para se gloriar” e ser 
apenas Pai das crianças abandonadas, 
com sacrifício e muita coragem. Mas, 
aquela mensagem que o Padre Júlio 
há 25 anos nos dizia a todos, fazia 
crer que seria um grande pilar desta 
Casa, bastava tão só ter acreditado 
em Deus pela Obra de Pai Américo. 
Esse dom da Humildade, que em si 
vemos e nos incute nas nossas vidas 
de antigos e atuais Gaiatos, nos faz 
hoje — Humildemente! — pedir que 
continue a lutar na causa de elevação 
e reconhecimento em todo o Mundo 
do nosso Pai Américo a “SANTO” 
e lhe agradecer a sua entrega à Casa 
do Gaiato do Padre Américo, dese-
jando que continue a gerir e defender 
os destinos verdadeiros para o qual 
o Fundador também lutou e deixou 
assinalado nessa simbólica bandeira: 
«A Obra da Rua é dos da Rua»!   

DIA DE PAI AMÉRICO ESTE 
ANO ASSINALA-SE A 22 DE 
JULHO — «Sou da Santa Madre 
Igreja Católica, aonde espero morrer. 
Não desejo os paramentos do Altar, 
mas somente a batina e descalço»! Pai 
Américo.

Estabelecido há muito em ser o 
Domingo a seguir ao 16 de Julho 
— quando não calha no próprio dia 
— faremos este ano a festa do nosso 
encontro/convívio no dia 22. O ver-
dadeiro sentido que se assinala neste 
dia, é sempre inalterável: recordarmos 
a partida do nosso Pai para o Céu, que 
para nós, frágeis humanos, nos pare-

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

AGROPECUÁRIA — Com a 
chegada do Verão, tem havido dias 
mais quentes e ainda alguma precipi-
tação. A cultura da aveia vai ser cor-
tada, para secar a palha e depois ser 
enfardada. No campo de milho-grão, 
a cultura vingou e as plantas têm 
beneficiado da chuva. Foi concluída a 
tarefa de cortar as ervas daninhas na 
encosta da nossa quinta em frente à 
rotunda Pai Américo; e depois rapá-
mos, fizemos montes, apanhámos 
e carregámos no tractor pequeno. 
Com roçadoura e capinadeira, ainda 
foram cortadas as ervas daninhas no 
pomar de citrinos e no novo olival, 
a poente da escadaria de acesso ao 
portão antigo da nossa Casa, no redil 
das ovelhas e no nosso quintal da Tia 
Adelina. Na horta, foram arrancadas 
as ervas daninhas das várias culturas: 
couves, batateiras, alfaces, cebolo, 
pimentos, pepinos e tomateiros, que 
depois foram estacados. Trataram-
-se com produtos fitofarmacêuticos, 
outra vez, as latadas das videiras e 
as batateiras. O pomar de fruteiras 
foi fresado. Em todos os jardins, de 
baixo e de cima, foi cortada a relva e 
foram aparadas as sebes. No Largo da 
nossa Capela, foi cortada a sebe, junto 
à frontaria principal da nossa Casa. 
Os ovinos do nosso pequeno rebanho 
foram tosquiados; e gostaríamos de 
ter mais ovelhas. Temos de comprar 
galinhas poedeiras e frangos.

SAÚDE — Todos os Rapazes, 
quando é necessário e sempre acom-

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

panhados, vão tendo consultas no 
Centro de Saúde e em várias especia-
lidades no Centro Hospitalar e Uni-
versitário de Coimbra, em especial 
no Hospital Pediátrico e no Departa-
mento de Estomatologia e Medicina 
Dentária. Foram comprados aparelhos 
dentários para alguns Rapazes que 
precisam (Erikson, Malam, N’anso e 
Úmaro). 

DESPORTO – Aos sábados de 
tarde (15 horas), quando é possível e 
orientados, treinamos e jogamos nos 
nossos campos de jogos: no grande 
— os mais crescidos; e no campo 
de ténis — os pequenos. Durante 
a semana, nos recreios, jogamos à 
vontade. Precisamos de redes para as 
balizas; e ainda de bolas, chuteiras e 
equipamentos (também para Educa-
ção Física). 

ARRANJOS — Tiveram de ser 
colocadas duas tampas novas de 
ferro no reservatório de água da 
nossa mina e numa caixa, pois essa 
água vai para a fonte da nossa Casa. 
As máquinas de jardinagem e de 
limpeza dos terrenos tiveram de ser 
consertadas. Como houve outra inun-
dação numa casa de banho, do edifí-
cio dos mais velhos (do Lar), o piso 
(de tacos) do corredor será colocado 
outra vez. O portão da garagem pre-
cisa de ser arranjado. Foram destruí-
dos o muro e a vedação, da frente, 
do nosso modesto Lar de Férias, na 
Praia de Mira, devido a um acidente 
nocturno que causou grande pre-

juízo, pelo que terá de ser reparado 
quando for possível.

ENCONTRO DE ANTIGOS 
GAIATOS — Como tem sido tradi-
ção, realizou-se mais um Encontro de 
Antigos Gaiatos e Familiares do Cen-
tro, em 24 de Junho, Domingo. Nas 
duas semanas antes, fomos arranjando 
os jardins e varrendo as calçadas. 
Depois do pequeno-almoço, acolhe-
mos gaiatos mais velhos que viveram 
nesta Casa, de várias gerações, com as 
suas famílias. Entretanto, como Famí-
lia com 78 anos de vida, foram recor-
dando os vários Padres e Senhoras 
que os acompanharam, os seus ami-
gos doutros tempos e os espaços onde 
cresceram - estudaram, trabalharam e 
brincaram. Pelas 10 horas, no nosso 
salão, participámos na Eucaristia, em 
que se apresentaram os 10 rapazes que 
vão ser baptizados e receber a Primeira 
Comunhão, em 22 de Julho; e também 
rezámos por toda a família da nossa 
Obra, e por todos os Gaiatos, Senho-
ras, Padres, Familiares e Amigos que 
já partiram. O nosso Padre Manuel, 
que presidiu, na homilia, apelou à res-
ponsabilidade de todos na vida desta 
Casa e afirmou que é importante rezar 
pela unidade da Obra da Rua, que tem 
sofrido tormentas, mas Jesus vai na 
barca, e ainda pelas vocações e pela 
beatificação de Pai Américo. A seguir, 
fizeram uma Assembleia Geral; e, pelas 
13 horas, foi o almoço no átrio da nossa 
Escola, com ordem e muita alegria. De 
tarde, brincámos, jogámos à bola e ao 
berlinde, de que gostamos muito; e, às 
17 horas, merendámos bem. Com tudo 
arrumado, deram-se as despedidas 
— até pró ano, se Deus quiser.  q

CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS — Estamos a meio do 
ano e já muita coisa aconteceu, sabemos que por vezes não somos tão rápidos 
a dar notícias, mas temos consciência que os nossos amigos nos vão perdoar.

Somos avós e como sabem temos também o dever de dar apoio aos nos-
sos netos, e por vezes o nosso tempo disponível é mais curto. Mas, o mais 
importante é que o nosso apoio para com os nossos irmãos carenciados, não é 
esquecido, tentamos sempre estar presentes.

Em Junho faleceu o Sr. Neca, já era nosso desde o início da Conferência, 
vivia num quarto com a tia, sem o mínimo de condições, a mãe de vez em 
quando vinha visitá-lo. Entretanto, tiveram ordem de despejo e a tia foi para 
um Lar e ele foi viver para uma casa da Câmara. Era um homem muito doente 
e triste, vivia do rendimento mínimo, da nossa ajuda e alguns trabalhos de 
condução para um senhor que também o apoiava.

Em Maio adoeceu gravemente e teve de ser encaminhado para o Hospital de 
S.to António onde veio a falecer.

Queremos aproveitar para agradecer a todo o corpo clínico que esteve 
envolvido, e à assistente Social, que tudo fizeram para que este homem fosse 
tratado com toda a dignidade, em todo o tempo que esteve internado.

Em suma, o Sr. Neca morreu para o mundo, mas nasceu para o céu, a sua 
vida na terra foi um martírio, morreu com os seus problemas, fazia deles a 
sua própria vida, e muitas vezes nos dizia, eu não faço mal a ninguém, porque 
sofro tanto! Que o Senhor lhe dê o eterno descanso.

A vida continua e agora temos de continuar a acompanhar os que estão a 
nosso cargo. As dificuldades continuam a ser muitas, mas temos conseguido 
com a vossa ajuda, atenuar algumas situações pontuais.

Por este motivo, apelamos que nos continuem a ajudar, para que assim, pos-
samos resolver alguns problemas monetários, sem a vossa comparticipação, 
a nossa Conferência não tem meios suficientes para sustentar estas famílias.

Bem-hajam a todos, que o Senhor vos proteja e vos conceda a graça de 
fazerem o bem, com muito amor, saúde e paz.

CAMPANHA TENHA O SEU POBRE — Amiga, de Fiães, 50€. Anóni- 
mo, 80€. Otelo Silva, 5€.Isabel Magalhães, 30€. Maria Luz Silva, 200€.

O nosso NIB: 0010 0000 4417 8020 0015 8
O nosso Endereço: Conferência de S Francisco de Assis
Rua D João IV, 682
4200-299 Porto.  q

LAR DO PORTO Casal vicentino

ERA O ANO I, N.° 10 Pai Américo

Um episódio
Eu chegara de fora e o porteiro deu-me recado de que 

o Augusto e o Ernesto haviam fugido naquela manhã. Não 
é de dizer a ninguém toda a amargura que vai no seio des-
tas notícias; não é! Outro que fora, não se me dava tanto, 
mas o pequenino Ernesto de 7 anos de idade, vivo, inte-
ligente, — gatuno! Entrei. Ouvi a mesma notícia da boca 
de inúmeros deles, inconscientes do mal que ia dentro de 
mim: FUGIRAM DOIS!

São horas de grande prova.
À tardinha, chega o Augusto com novidades. Conta 

de que nas alturas de Valongo, descobriu que o Ernesto 
levava 90$00 em notas e duas jóias; de como este lhe 
dissera que no Porto haviam de negociar as ditas jóias 
numa casa de penhores e repartir o dinheiro; da luta que 
houve de sustentar com o pequenino Ernesto para lhe 
tirar o furto e, finalmente, de como ele desaparecera por 
entre os milheirais dos campos.

O regresso do Augusto, munido do roubo, foi alívio, 
sim; mas eu queria o ladrão! Ele era meu desde Fevereiro. 
Disse-me, ao chegar à nossa casa, ser de Resende, ter 
fugido para o Porto, não saber de pai nem mãe; — e tinha 
já dado provas decisivas e repetidas do seu jeito de rou-
bar. Eu queria o larápio, não o furto!

Subi ao sítio onde se está erguendo a nossa aldeia, 
desanimado. Pedreiros a cantar às pedras, levantam edi-
fícios de maravilha. Muito triste pela perda do pequenino, 
balbuciei a prece do Sacerdote: — «Pai Celeste, eles são 
Vossos; não peço que os tireis do mundo, mas sim que os 
livreis dos males do mundo».

Ele é absolutamente impossível, que Deus não escute 
quem chama com alma. Chegou o Ernesto, disse-me o 
Durães.

Nessa mesma noite houve julgamento. Foram chama-
dos à barra o pequenino salvado mai-lo salvador. Se estas 
crianças não olham a própria consciência nestes julga-
mentos, já a não têm noutros julgamentos!

Tinha enfeitiçado o Augusto para fugir com ele e 
sucede que se vira o feitiço contra o feiticeiro. Quando 
Deus quer, até das pedras saem filhos de Abraão.  q
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1. O “SE” d’aquele precisa… 
Sempre me encanta o parar-me à 
DES+coberta da(s) realidade(s) 
que se escondem por detrás das 
palavras. Gosto de me com+fron-
tar com o “mistério do real” e dei-
xar-me questionar por ele. Naquele 
tempo, aprendi que as palavras são 
meros “sinais convencionais” que 
vamos inventando para traduzir 
o real à medida que ele nos vai 
revelando os seus insondáveis mis-
térios. E aprendi também que um 
dos grandes dramas da (in)comu-
nicação é que as palavras inventa-
das sempre tendem a evoluir como 
mera descrição do mundo exterior. 
E isso vai-las tornando impróprias 
para traduzir o mundo interior 
que lhes deu origem. Daí esta dura 
constatação: “Pessoas desonestas 
acreditam mais nas palavras do que 
na realidade”… Seduz-me o apren-
der a ser honesto.

Bom, mas vamos àquele “SE”. 
Também naquele tempo aprendi 
que esta, por vezes “partícula apas-
sivante”, pode ser muito mais do 
que isso. Desde um qualquer pro-
nome indefinido a um pronome 
pessoal muito bem definido. O 
reflexo. E foi esta sua última pro-
priedade que, hoje, tanto me inter-
pelou. Ao olhar, a partir de dentro, 
cada um de nós que vamos cons-
truindo esta numerosa família dos 
últimos sem família. Sinto isto 
como um desafio à prática, para 
todos nós que remamos nesta 
mesma barca e que, ao menos da 
boca para fora, dizemos amar os 
doentes… A delicadeza desta tarefa 
é de tal ordem que URGE que 
cada um de nós SE vá tornando 
um interpelado e interpelador, até 
que todos, gostosamente, nos veja-
mos como instrutores uns dos 
outros.

— … X’Abel, nós já limpamos 
as ervas das cebolas!… As cenas 
do nosso quotidiano fazem-me cair 
na conta da falta que me/nos faz ter-
mos todos um mínimo de noções de 
terapia — pessoal e grupal; termos 
um mínimo de noções de pedago-
gia. Não daquela terapia e/ou peda-
gogia com papel de “competência 
académica”. Dessa, libera nos, 
Domine… Corre riscos de incompe-
tentizar-nos, porque costuma levan-
tar-nos muito o nariz. Falo daquela 
terapia que busca descobrir o que 
cada um já é e/ou ainda é capaz de 
fazer. Para sentir-se útil. Diante de 
si próprio e dos outros. E daquela 
pedagogia que os verdadeiros pais/
mães aprendem naturalmente com 
os filhos, ao tentarem cumprir-se no 
seu papel de pais/mães. Porque sei 
que, aqui nesta Casa, toda esta gente 
é muito especial, acredito que, por 
isso mesmo, ocupa um lugar muito 
especial no coração do Deus/Abba, 
revelado em Jesus de Nazaré.

Pego nos mais especiais, cujos 
nomes vou desfiando dentro de 
mim. Fico-me a remoer cenas 
muito especiais. Desde as lágrimas 
da Maria José, quando algo a toca 
por dentro, as fugas do Semanel e 
ou do Júlio, até aos urros, palavrões 
e, por vezes, algum rebentar de 
agressão física por parte do Tirapi-
cos. Tudo coisas do nosso dia a dia. 
Não assustam ninguém, mas hoje 
tocaram-me de um modo muito 
particular. Regressava a Casa, 
depois de uma semana de ausên-
cias. Ouço novidades, observo, 
rumino. E fico com a sensação de 
que tudo podia ser bem melhor se o 
meu / o nosso comportamento para 
com eles também fosse melho-
rando. E, sem querer, salta-me a 
verdade dos velhos ditados de que, 
afinal, “todo o burro come palha, se 

lha souberem chegar” e de que “os 
tolos também se ensinam”…

Não me largavam. Tive de ir ver 
as cebolas, os tomates, os pimen-
tos. Tinha-os alertado de que, se 
as não travarem, as ervas comem 
tudo. Eles, sozinhos, são incapazes 
de qualquer iniciativa que não seja 
gostosamente umbilical… Fora 
das suas rotinas habituais, sem-
pre ficam parados à espera que… 
Não há nada para ninguém, por 
mais gritante que seja a urgência. 
Mas já vi o Marcelo, o pai dele e 
também a Graça fazerem milagres 
com eles. Penso que é sempre (e só 
quando…) se deixam SER no seu 
melhor. Não sei quem comandou 
as hostes. Sei é que aquela sacha 
da horta parece mesmo trabalho de 
gente normal…

Eu preciso, tu precisas, ELE 
precisa… Revejo as minhas 
dificuldades em lidar com eles. 
Sobretudo em momentos de maior 
fraqueza deles e/ou debilidade 
minha. Mudanças de lua, dize-
mos nós. Vejo que há voluntários/
as, já mais calejados, a saírem-se 
bem de situações difíceis. Idem 
alguns/mas assalariados/as que 
me dão discretas lições de mestre. 
Visitantes que sabem vir até aqui 
— por necessidade de aprender. 
Vejo. Vou somando cenas, pen-
samentos e emoções. Constato a 
justeza das leis de base das rela-
ções humanas: a) Comportamento 
gera comportamento; b) Posso 
escolher o meu comportamento; 
c) Posso servir-me do meu com-
portamento… E do corolário que 
delas escorre: Ninguém pode evi-
tar ser influenciado pelo compor-
tamento dos outros; mas todos 
podem evitar ser determinados 
pelo comportamento dos outros. 

BEIRE — “Terapeutas” e “Pedagogos” precisa-SE…  Um admirador

Lido à luz da Fé, tudo me diz que 
ELE está vivo. Crucificado em 
cada um destes, à espera do meu 
SIM, e do teu SIM e do SIM de 
e de e de… Para que ELE possa 
encarnar e re+Suscitar em cada 
um destes irmãos  que encan-

tam quem vem com olhos de ver.
Pouco a pouco, vou conhe-

cendo as tempestades do mar desta 
minha Galileia a que já estou de 
volta (Mc16, 1-7). Vejo o longo 
percurso que este SE me pede que 
percorra…  q

Êxitos
NORMALMENTE não falamos das nossas dores 

 e fracassos, elas ficam escondidas aos olhos dos 
nossos amigos e leitores. São sal da vida e segredo só 
para nós.

O Osias frequenta uma escola superior de pintura. 
Fez lá o segundo ano e foi considerado o melhor 
aluno da escola.

A notícia foi surpresa para ele e para nós. 
Os colegas e alguns professores quiseram homena-

geá-lo com uma festa na baixa de Lisboa.
Maravilhado com tão alegre comunicação prepara-

va-se, à pressa, para apanhar um transporte público. 
Era ao fim do dia e ao princípio da noite. Cheguei a 
Casa arrasado de cansaço, mas a alegria foi tão forte 
que me deu forças para o levar à Capital.

Osias fizera várias exposições e vendera alguns tra-
balhos. Ontem, quando saía da capela, o rapaz descia 
as escadas da sala onde montou o seu atelier, apresen-
tou-me um papel branco embrulhado com uma fita a 
fechar ao meio.

— O que é isso? — Perguntei admirado.

— É uma comparticipação para a Casa, da venda dos 
meus quadros. — Cem euros! Pareceu-me ter subido 
dois palmos acima do chão com a alegria provocada na 
minha alma pela lembrança do rapaz.

Daqui a alguns anos será conhecido nacional e inter-
nacionalmente pelas suas obras enquanto a riqueza do 
seu coração se esconderá no meio dos homens e cla-
reará somente aos olhos de Deus! 

]  ]  ]

Danilo faz o seu mestrado na Universidade Nova de 
Lisboa.

Fotografia e cinema são a sua especialidade. 
Foi convidado por uma empresa para fazer um tra-

balho no Algarve durante os meses de Julho, Agosto e 
parte de Setembro. Pagam-lhe a estadia e dão-lhe 700 
euros mensais. 

O rapaz diz-me que aquilo é quase um estágio sem 
classificação escolar mas uma prova para o seu currí-
culo pessoal.

Danilo também é artista. Deixa uma falta grande, 
porque era ele quem agora animava e corrigia os cân-
ticos da comunidade. Surgirão outros! Instrumentos 
aqui não faltam!

Quem sabe se não estará neste jovem, um realizador 
notável de cinema? Quem sabe? — É bom sonhar!  q

SETÚBAL Padre Acílio
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Telefona. Fala com a senhora. A D. Conceição não é só mãe dos rapazes, 
expande a sua maternidade a muitas sofredoras. É ela que me vem expor 
à situação.

— Sabe quem me telefonou? Foi fulana — Ela sabe os nomes de todas 
— Coitadinha está tão aflita.

Não era para menos. — Mande-a vir cá, falar comigo e arranjo-lhe um 
avio bom.

Uma renda de casa de 400 euros é uma violência para tantos encargos: 
água, luz, gás, alimentação, etc. Embora as filhas tenham abono de famí-
lia.

Há muito que pediu uma casinha aos serviços camarários, mas até hoje, 
nada.

A falta de casas é um desespero para as famílias sem rendimentos sufi-
cientes.

Quantas casas precisa a cidade? Quantas? Quem recebe os pedidos, 
conhece a quantidade de fogos necessários e sente a urgência da sua cons-
trução deve movimentar “os cordelinhos” para responder a necessidades 
vitais. 

Claro, que ralhei com esta jovem mãe: — como é que tu tens uma casa 
tão cara? — A resposta saiu-lhe da boca como um tiro: — e onde é que 
eu arranjo mais barata?

— Olha — respondi-lhe, — ainda a semana passada mobilamos dois 
andares a duas famílias brasileiras que conseguiram um andar no Vale do 
Cobro por 250 euros. Tens que mudar de casa. Procura.

Estes ralhos meus são, no tom, iguais aos que os pais usam com os 
filhos.

Dei-lhe 200 euros em dinheiro e mais 400 em cheque. 
Apôs esta conversa tida na presença apenas da filha, D. Conceição torna 

a interceder: — ela não tem como ir para Setúbal e o avio é muito pesado. 
O senhor tem de a levar para casa. — Era uma ordem, não de uma mãe, 
mas de Deus que falava pela sua boca.

É doce obedecer a Deus e compensador amparar os pobres.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

NA festa de anos da Casa de Paço de Sousa, alguns gaiatos antigos 
 deram o seu testemunho, com palavras e lágrimas. Testemunhos 

com palavras é bom, com lágrimas é sinal mais profundo e que, como 
setas, atinge o coração.

No dia 16 de Julho estaremos juntos. Que bom — se muitos gaiatos 
antigos viessem e em comum, com palavras e lágrimas, comungarmos os 
problemas da Obra: levarmos mais longe o nosso O GAIATO, os livros 
de Pai Américo e o conhecimento da Obra a uma população nova que já 
não a conhece.

Os nossos Padres já estão cansados, chegou o momento da vossa 
ajuda.

E todos imploramos a ajuda do Senhor. «Sem Deus, somos demasiado 
pobres para ajudar os pobres».

] ] ]

ESTIVERAM connosco os nossos Padres: Fernando, de Moçambique, 
 e Rafael, de Malanje. Graças a Deus o Padre Fernando veio, se deu 

à Obra para tomar lugar do nosso querido Padre José Maria.
Em Moçambique, a nossa primeira Casa do Gaiato foi tomada pelo 

Estado e é agora escola da polícia.
O Estado concordou com a nossa nova ida e que escolhêssemos um 

novo terreno para a construção da nossa Aldeia. Fomos, Padre Acílio e eu, 
e escolhemos, na presença de funcionários dos Serviços de Agricultura, 
uma quinta abandonada no lugar de Umbeluzi.

Dois meses depois, seguiram para começar as obras: Padre José Maria, 
Irmã Quitéria e o nosso gaiato Jaime. Fui com eles por conhecer os locais. 
Alugámos uma casa no Bairro da Barragem de Umbeluzi e começámos 
os trabalhos da que é, hoje, a nossa Casa do Gaiato de Moçambique.  q

SINAIS Padre Telmo

ceu chocante e aos Gaiatos até incom-
preensível essa perda na terra a pare-
cer irremediável. Mas os desígnios de 
Deus trouxeram alento à Obra da Rua, 
com a continuidade de outros sacerdo-
tes e a sua entrega e dádiva de Amor 
a nós, crianças pobres. Este encontro 
anual dos antigos com os atuais Gaia-
tos é sempre a cada ano marcante e 
inovador para alguns que já se não 
vêm há muito tempo. Ora, este ano, 
temos então para te oferecer para assi-
nalares e recordares para o futuro este 
especial dia, três temas fortes que te 
vão arrasar o coração de alegria:

•  O programa tem início pela manhã 
com a recepção de todos e a Eucaris-
tia às 12:00 horas na nossa Capela, 
lembrando o nascimento de Pai 
Américo para o Céu com deposi-
ção de coroa de flores. Segue-se o 
almoço e convívio entre a Comu-
nidade Gaiata de todas as gerações, 
pela tarde fora. Não esqueças de tra-
zer bolinho para partilhar com todos.

•  Assinalares pessoalmente com um 
Abraço de agradecimento ao pró-
prio, os vinte e cinco anos da sua 
vida do nosso Padre Júlio Pereira 
como sacerdote dos cristãos e 

entrega total à equipa de Padres da 
Obra da Rua, de que é hoje Director.

•  O lançamento do 1º livro pela nossa 
Associação, «Esses caminhos que 
andamos…» com poemas, retalhos 
de vida, fotos e ilustrações, da auto-
ria e em colectivo por antigos Gaia-
tos.

Como vês, tens motivos mais que 
suficientes para estares presente e 
com Amizade te dizemos:

Anda, que és dos nossos!… que 
estamos de braços abertos à tua 
espera!  q
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CONTINUAMOS os trabalhos de reabilitação, sempre contando com 
 a colaboração dos próprios rapazes. Esta semana, começaram a des-

montar o telhado da casa 1. Praticamente terminamos o Posto de Saúde. 
Os rapazes, com a ajuda de um electricista, estão a colocar a electricidade. 
As portas estão a ser feitas, por eles, na nossa carpintaria e, outros, irão 
tratar da pintura do interior e do exterior — de momento, estão a terminar 
a pintura exterior da casa das Irmãs.

Na casa 3, onde ficam os «Batatinhas», começámos a reparar as camas 
e a colocar novos colchões e roupa de cama, que veio no contentor do ano 
passado. A ideia é fazê-lo em todas as casas. Como sempre, o mesmo 
problema: — Onde está o dinheiro? — e como sempre a mesma solução: 
— Pedindo…

Na Educação, um dos maiores problemas que enfrentamos são os cas-
tigos quando não se portam bem e, sobretudo, que sejam aceites. Em nossa 
Casa, o ano passado, começámos a elaborar um regulamento interno. Den-
tro do Regulamento, há uma parte dedicada às faltas, punições e trabalhos 
comunitários, dependendo da gravidade. De verdade, este ano, até agora, 
não temos tido protestos… «não há segredo, foi feito por eles mesmos».

Faz um mês que o Fernandinho, que tem 5 anos, me disse que queria 
regressar para casa do seu pai (que é alcoólico); motivo? Todos os dias 
um… Passados uns dias, me dei conta que não estava a prestar atenção 
aos «Batatinhas», pois estava todo o dia na Carianga. Assim, comecei a 
vir mais cedo e a dar um passeio com eles pela quinta ao fim da tarde… 
ultimamente não me tem dito nada sobre o regressar a casa do pai, só quer 
passear todas as tardes. Cada dia me impressiona mais a rapidez com que 
se curam as feridas de um rapaz e as nossas, às vezes nem em toda da vida 
— atenção, carinho, paciência…

Desde que nos mandaram parar com a exploração de madeira, a maior 
fonte de receitas da nossa Casa, temos estado parados. Por enquanto só 
temos em marcha a bloqueira e um pouco de serralharia. Pensamos em 
reactivar a agro pecuária. Para isso, são necessárias uma série de condi-
ções: semeadora e recolectora de milho, sistema de rega… e poder criar 
galinhas e porcos. Tudo o que tínhamos, está obsoleto. Somos padres da 
Rua — é ali que mendigamos.  q

MALANJE Padre Rafael
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humanas. Muitas crianças pobres estão a frequentar gratuitamente a escola 
e a creche com a nossa ajuda. É, sem dúvida, uma forma muito digna 
e compensadora para manter a dignidade humana desses filhos pobres. 
Vamos, pois, sentir-nos todos solidários com esses grupos que estão a dar 
o seu tempo e os seus cuidados para sensibilizar todos os corações no sen-
tido de ajudar  os filhos abandonados e os mais pobres.  É uma forma de 
promover os direitos humanos e evitar a queda na escravidão.

Há miseráveis adultos que nos batem à porta a pedir socorro, com 
muita insistência. Ontem, fui ver a casa, onde mora algum deles. É, 
sem dúvida, impressionante a degradação verificada. Uma grande parte 
das residências são barracas, sem o mínimo de dignidade para a pessoa 
humana. Estou a lembrar o Movimento do Património dos Pobres, um 
tesouro da Obra da Rua, virado para a promoção das residências pobres, 
mas com dignidade, para os que não tinham onde viver. Esta solução, a 
favor da dignidade humana, na residência habitacional, seria possível com 
a colaboração dos grupos comunitários. O Património dos Pobres é cha-
mado a promover a substituição das barracas residenciais por casas humil-
des, pobres, mas com o mínimo de dignidade humana. Causa, sem dúvida, 
sofrimento a visão das crianças a crescer em barracas, sem o mínimo de 
condições humanas. A Casa do Gaiato de Benguela não tem possibilidades 
financeiras para ir mais além. Tem o seu coração a sofrer e quer contagiar 
os corações de cada um de vós.

A Escola continua a sua actividade, comprometendo sempre cada vez 
mais os nossos filhos que a frequentam. Necessitam, contudo, dum acom-
panhamento muito familiar. A tentação da fuga ao cumprimento dos seus 
deveres escolares bate-lhes à porta do seu coração. Queremos ajudar cada 
rapaz a ser um homem. Esta é a missão da Casa do Gaiato. A Escola é um 
dos espaços para a realização deste projecto. Durante este período, em que 
é celebrado o mês da criança, temos recebido muitas provas de amor e de 
carinho, com as ajudas possíveis, das várias entidades. Vamos continuar 
com a vossa colaboração material, financeira. Doutro modo, não podemos 
avançar para a frente. Recebei um beijinho dos filhos mais pequeninos da 
nossa e vossa Casa do Gaiato de Benguela.  q

BENGUELA Padre Manuel António

Casa do Gaiato das Ruas do Porto
A Obra é do Porto; de todos 

e de cada um dos seus habitan-
tes. Quando me enxergarem 
nos púlpitos, nos teatros, nos 
cafés, nas ruas, nas praias, nos 
hotéis – é o pedinte que vai 
levado, o servo do garoto da 
rua a estender a mão para ele, 
por amor de Deus.

Padre Américo

SE do amável leitor tem havido 
 benevolência para acom-

panhar as notas históricas prece-
dentes, verificou que, entre tantos 
amigos, houve um tripeiro de gema 
que saiu naquelas horas decisivas 
ao caminho de Padre Américo, no 
Porto, para o ajudar a agarrar tal 
sonho urgente e assim ser lançada 
uma Aldeia do Gaiato, em terras de 
D. Egas Moniz: António Russell de 
Sousa. Esta asserção é confirmada 
por um lote de missivas que nos foi 
dado ler, na íntegra. A três dias de 
tomar posse do edifício e cerca do 
antigo mosteiro beneditino do Sal-
vador de Paço de Sousa, de uma 
carta de Padre Américo, datada de 
17 de Abril de 1943, em Coimbra, 
recortamos necessariamente algu-
mas linhas:

Meu Bom Amigo: Tomo nota dos 
seus passos em Lisboa e do seu 
regresso no Domingo de manhã. 
Se eu não receber notícia em con-
trário, sigo na terça para tomar 
posse no Governo Civil [do Porto] 
e esperar em Paço de Sousa, no 
dia seguinte, um funcionário da 
Junta [de Província do Douro 
Litoral]; é com esta certeza que eu 
sigo. Havendo algo em contrário, 
telegrafe para: Casa do Gaiato — 
Miranda do Corvo, para onde eu 
sigo hoje, sábado, e demoro até 
3.ª feira de manhã. Da minha con-
versa com o Ministro das Obras 
Públicas [Eng.º Duarte Pacheco], 
havemos de falar com muito inte-
resse. Basta que por agora lhe 
diga que eu pedira 300 contos e 
esta quantia vamos receber suma-
riamente logo que seja solicitado! 
Somente pode divulgar esta boa 
notícia ao nosso Governador, por 
enquanto. Fico a saber que nada 

posso levar do Arquitecto [Teixeira 
Lopes], para o mestre d’obras; 
contudo, não perco as esperan-
ças de começar na 1.ª semana de 
Maio [de 1943]. […] Amigo certo 
P. Américo!

Neste tentame de aproximação 
a um itinerário histórico da funda-
ção da Casa do Gaiato da Ruas do 
Porto, em Paço de Sousa, justifica-
-se entretanto e plenamente a refe-
rência a um documento com valor 
jurídico que felizmente se conser-
vou desde os primórdios e foi reco-
lhido no Memorial Padre Américo 
— Obra da Rua. Trata-se de um 
texto dactilografado, original, com 
8 páginas, assim intitulado:

Auto de entrega dos bens imobi-
liários e móveis, títulos de crédito 
e documentos que pertenciam à 
Casa Pia de Paço de Sousa, feita 
pela Junta de Província do Douro 
Litoral, nos termos da Portaria 
abaixo descrita.

Aos vinte dias do mês de Abril 
de mil novecentos quarenta e três. 
Pelas dezasseis horas, perante 
mim, Joaquim dos Santos Vizeu, 
chefe de secretaria da Junta de 
Província do Douro Litoral, no 
gabinete da presidência da refe-
rida Junta, compareceram o seu 
presidente, senhor professor dou-
tor António de Almeida Garrett, 
casado, domiciliado nesta cidade, 
na rua do Doutor Pedro Dias, e 
o senhor reverendo Padre Amé-
rico de Aguiar, com domicílio na 
cidade de Coimbra, ambos com o 
fim de intervirem no acto de posse 
da Casa Pia de Paço de Sousa, o 
primeiro entregando-a e o segundo 
recebendo-a, nos termos da Por-
taria do Excelentíssimo Senhor 
Ministro do Interior, com a data 
de dez do mês corrente e publicada 
pela Direcção Geral de assistên-
cia, na segunda séria do Diário do 
Governo, número oitenta e sete, de 
catorze deste mês […]. Assinam 
o dito Auto: António de Almeida 
Garrett, P. Américo d’Aguiar!, 
Bonifácio Pinto Cardoso [tesou-
reiro da referida Junta] e Horácio 
Pinto [aspirante da dita Junta].

Este documento foi transcrito, 
integralmente, no referido Rela-
tório da Junta de Província do 
Douro Litoral em 1943. Entretanto, 
seguem-se aí mais informações, 
como esta: Reunida a Junta de 
Província, após a formalidade do 
acto da entrega, no dia normal da 
sua sessão, em 22 de Abril último, 
este corpo administrativo ratificou 
tudo quanto se tinha feito […].

Surgem, assim, dados determi-
nantes, nos primeiros tempos, que 
levaram à construção de uma Casa 
de raiz, para sede da Obra da Rua, 
com aspectos notórios, a saber: 
a entrega oficial do edifício e da 
cerca do antigo mosteiro; um dona-
tivo ministerial, para as obras; e o 
projecto da Aldeia do Gaiato. Para 
melhor elucidação desse aconteci-
mento fundante, em que revelámos 
como que a certidão de nascimento 
da Casa do Gaiato de Paço de 
Sousa, importa esboçar, em pé de 
página, breves notícias de alguns 
intervenientes destes primeiros 
momentos de vida dessa Casa, 
tecidos nas cidades do Porto e de 
Lisboa, com quem Padre Américo 
contactou directamente, ao serviço 
da Igreja, por uma nova história, 
para ajuda e promoção dos Pobres, 
naquele sítio emblemático junto 
ao terreiro e ribeiro de Gamuz, 
afluente do Sousa. Eis, então, um 
esboço de retrato de alguns homens 
supracitados:

O Dr. António de Almeida Gar-
rett nasceu em 22 de Setembro de 
1884, no Porto, e faleceu em 1961. 
Licenciou-se em Medicina e Cirur-
gia, pela Escola Médico-Cirúrgica 
do Porto, em 1906; e doutorou-se 
em Pediatria. Foi o 1.º Assistente 
da Faculdade de Medicina do 
Porto (1912-1917) e Director da 
Faculdade de Medicina do Porto. 
Presidente da Junta de Província 
do Douro Litoral e deputado na 
VI Legislatura (1953-1957), com 
intervenções v.g. sobre protecção à 
família e casas de habitação econó-
mica e para famílias pobres.

O Engenheiro Duarte José 
Pacheco nasceu a 19 de Abril de 
1900 [1899, no assento de nasci-
mento], em S. Clemente – Loulé; 
e faleceu em 16 de Novembro de 
1943. Concluiu o 7.º ano no Liceu 
de Faro, em 1917. Veio para Lisboa 
aos 17 anos e formou-se em Enge-
nharia Electrotécnica, em 1923, 
com 19 valores, no Instituto Supe-
rior Técnico. Foi Professor e Direc-
tor efectivo do IST (10-8-1927), 
Ministro da Instrução Pública 
(1928), Ministro das Obras Públi-
cas e Comunicações (1932, 1936 
e 1938), e Presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa (1938). É 
considerado um dos políticos mais 
marcantes no século XX e o pre-
cursor do planeamento urbano, 
em Portugal. Ao seu nome ficaram 
ligadas obras emblemáticas, como 
a construção do IST, o Hospital de 
Santa Maria, o aeroporto da capi-
tal, os portos de Lisboa e Leixões, 
bairros sociais em Lisboa, o parque 
florestal de Monsanto, a moderni-
zação dos correios e telecomuni-
cações, a expansão da rede viária 
nacional, etc. Foi um sonhador de 
grandes coisas e o seu nome faz 
parte da toponímia de muitas loca-
lidades; e também da avenida prin-
cipal da Casa do Gaiato de Paço de 
Sousa.

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

O Arquitecto António Júlio Tei-
xeira Lopes nasceu em 1903, em 
Mafamude, Vila Nova de Gaia, 
filho de José Teixeira Lopes; e 
sobrinho de António Teixeira 
Lopes (1886-1942). Ingressou na 
Escola de Belas do Porto em 1919 
e concluiu o curso em 1926. Fale-
ceu em 1971.

Antes de darmos mais alguns 
pequenos passos neste caminho 

e doutrina a bem da chusma de 
pequeninos vadios dessa terra —
Porto, a propósito de uma carta 
anónima, lançada na caixa do cor-
reio de Miranda do Corvo, em cujo 
comentário Padre Américo referiu 
que tais cartas são o cardeal-diabo 
das várias canonizações que me 
fazem por esse mundo além, deixa-
mos ainda esta sua confidência: É 
absolutamente impossível que esta 
Obra a que me devoto, não pros-
siga a passos de gigante — ou Deus 
não existe! Impossível, sim, que as 
marcas interiores que se não dizem 
e as exteriores que tu conheces, 
todas elas dão testemunho do seu 
valor.  q
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