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SINAIS Padre Telmo

TENHO saudades do «Faneca». Conheci-o em 1988, era ele 
 menino. Sentado na sua cadeirinha, uma trancinha no braço, seu 

olhar, doce, vago, inocente. Cresceu pouco. Ficou sempre menino. 
Era o meu doente —menino — predilecto. Estendia-me os bracinhos, 
pegava-lhe nas mãos — ele queria andar, andar sempre. Comia com 
prazer, o seu único prazer era comer. Tantas vezes lhe dei. Que sauda-
des «Faneca»… Tu não sabes chorar… As tuas dores ficam escondidas 
nos teus olhos límpidos…

Porque te levaram? Se nos tivessem dito que queriam o teu quarto 
pintado de azul, nós tínhamos pintado o teu quarto de azul. Nada dis-
seram. Pegaram em ti e levaram-te.

Tenho saudades tuas!
Tu não sentes? Os teus olhos límpidos escondem todas as dores.
Um dia, ofereci-te uma flor… levaste à boca para comer. Tu és 

uma flor e o teu aroma perdeu-se numa rua comprida.
Volta «Faneca». Espero por ti!  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Sê pai para os órfãos.

Eclesiástico 4, 10.

PARA conhecermos e assimi- 
 larmos a identidade de 

Jesus, em cujo Nome Santíssimo 
temos a salvação, precisamos 
mesmo muito de ir sempre ao Seu 
encontro — na Eucaristia, nos 
Evangelhos e nos pobres. Neste 
tempo tão belo e pleno de sentido 
que é o Natal de Jesus, o Ema-
nuel, contemplamos a pobreza 
do Seu nascimento, ao assumir 
a fragilidade humana: E o Verbo 
fez-Se carne e habitou entre nós. 
Dos pobres daquele tempo, havia 
pastores que viviam nos campos e 
guardavam de noite os rebanhos. 
O Anjo do Senhor aproximou-se 
deles e a glória do Senhor envol-
veu-os de luz. E disse-lhes: Não 
temais, porque vos anuncio uma 
grande alegria para todo o povo: 
nasceu-vos hoje, na cidade de 
David, um Salvador, que é Cristo 
Senhor. Então, dirigiram-se para 
Belém, apressadamente, e encon-
traram Maria e José e O Menino 
deitado na manjedoura; pois, não 
havia lugar na hospedaria. Entre-
tanto, sendo Jesus criado numa 
Família pobre, quarenta dias 
depois, apresentou-Se no templo, 
com a oferenda dos pobres: para 
oferecer em sacrifício, como vem 
na Lei do Senhor, um par de rolas 
ou dois pombinhos. Para além 
da suma importância do vínculo 
familiar, na sua missão, teve de 

dizer: Minha mãe e meus irmãos 
são aqueles que ouvem a Palavra 
de Deus e a põem em prática.

Na Missa da Noite de Natal, 
o Papa Francisco afirmou que 
em Belém da Judeia acontece o 
ponto de viragem no curso da 
história. Lá Deus, na casa do 
pão, nasce numa manjedoura; 
como se quisesse dizer-nos: 
Estou aqui ao vosso dispor, como 
vosso alimento. […] Diante da 
manjedoura, compreendemos 
que não são os bens que alimen-
tam a vida, mas o amor; não a 
voracidade, mas a caridade; não 
a abundância ostentada, mas a 
simplicidade que devemos pre-
servar. […] No Natal, recebemos 

Jesus, Pão do céu: trata-se de 
um alimento cuja validade é ili-
mitada, fazendo-nos saborear já 
agora a vida eterna.

Acontece que, por estes dias 
invernosos, de um ano com som-
bras, a findar, toca mais e muito o 
sentimento e o sofrimento, como 
na Obra da Rua — dos doentes 
separados do seu Calvário, da 
imensidão de pessoas que vivem 
na solidão e na agonia da fome, 
da peste e da guerra. No mundo 
actual, em crescendo global e 
digital, são notórias múltiplas 
misérias injustas, estando nas 
mãos de poucos e gananciosos a 
riqueza das nações. Registam-se

Continua  na  página  4

Pelo Santíssimo Nome de Jesus

DA NOSSA VIDA Padre Júlio

A nossa Obra nasceu na Rua, pelo contacto de Pai Américo 
com os filhos dela — os deserdados —, que tinham por 

tecto o infinito do céu, sem paredes, nem pai, nem mãe a pro-
tegê-los.

Foi a olhar o Céu infinito que Pai Américo ganhou asas 
para ver e sentir o abandono dos pobres, que o desassosse-
garam e dominaram — «uma paixão», disse. Toda a sua vida 
ficaria desde então dominada por esse fogo que «arde sem se 
ver»: AMA!

A única motivação e força que desde aí o impeliu, foi pois 
a caridade, verdadeiro exercício do amor, com que o seu cora-
ção olhava a realidade da vida, deleitado na cura que o amor 
de Jesus Cristo o fazia ver: «Sem nome, sem influência, sem 
prestígio, sem dinheiro; destituído de todas aquelas qualida-
des que fazem girar no mundo homens e ideias, eu realizei 
eficazmente os meus desejos, que são justamente os do garoto 
da rua: — dar-lhes pão, sol, largueza, asas. Comprei uma casa 
para eles — descobri um mundo novo.»

Foi há setenta e nove anos.
Desde então a bola de neve rolou, cresceu, agregando a 

si outros habituados a contemplar as maravilhas do infinito, de 
Deus. N’Ele a origem, a causa eficiente de tudo o que a Obra 
da Rua construiu e transformou, sem apego às coisas nem aos 
homens, mas somente ao Criador e às criaturas por quem e 
para quem velou, «para revelar ao mundo as incompreensíveis 
riquezas de Cristo».

Pai Américo não quis fazer obra sua. Procurou a licença 
para os seus trabalhos na palavra do Bispo: «Ande lá…». «Ai 
da obra, se eu não fosse da Igreja! Ai de mim, se eu não fosse 
da Igreja! Que podia eu sem Ela? E que não posso eu com 
Ela?»

Dado o desenvolvimento repentino da Obra da Rua, logo 
a procuraram cercear com carimbos e leis, para não escapar 
ao controle de quem controla. A uns houve de dizer, legitima-
mente, que não; a outros deu-se o sim necessário mas, legiti-
mamente, descomprometido: «A gente fica a cismar nas leis 
acertadas que, às vezes, aparecem no País, com mira a exter-
minar o pedinte das ruas das cidades, coisa indecorosa para 
os nossos tempos, dizem, e para a dignidade humana. Mais 
acertada seria a lei de protecção e, melhor do que leis, a cari-
dade, que não as toma nem as quer».

Os homens fazem leis. Diz-se que em Portugal há abun-
dante e avançada legislação. Nós cumprimos no que nos diz 
respeito. Mas o leme da nossa vida é outro: Jesus de Nazaré, 
Aquele que conduz toda a embarcação a bom porto. A seu 
mando, nunca nos faltou o estáter que da boca do peixe se 
vem depositar nas nossas mãos indignas, para o partilharmos 
e cumprirmos as nossas obrigações. Tem sido assim desde o 
princípio.

O nosso lema é servir, e ensinar os pequeninos a servir, 
amando. Tudo em boa ordem. Como Jesus que, antes de lavar 
os pés aos seus discípulos, colocou a toalha à cintura.

O Povo acredita no nosso serviço. «A voz do Povo é voz 
de Deus». E este nosso serviço está voltado para aqueles que 
ninguém quer servir: «Os Pobres mais caídos e mais abandona-
dos. O Rapaz da rua, o Doente incurável, a Família em desa-
gregação». Dar pão a quem o não tem; casa a quem ela lhe 
falta; e uma família a quem a não tem ou não pode ter.  q

Foi há setenta e nove anos

Visita do Seminário Menor
da Figueira da Foz à Casa do Gaiato, em Miranda do Corvo,

em Maio de 1941.
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JANTAR DE NATAL — 15 de Dezembro, realizámos o encontro/jantar 
de Natal com sócios, familiares e amigos da Associação, que quiseram estar 
presentes, como é já habitual. Tivemos boa adesão; o programa correu muito 
bem e conforme programamos.

Ao longo da noite fomos assistindo, num écran televisivo, a resenha dos 
momentos que se realizaram ao longo do ano e recordámos também o jantar 
de Natal de 2017. Teve, como sempre, a “ galhofa” animada com o sorteio das 
prendinhas “trocadas”. Seguiu-se a votação das fotos do nosso passatempo 
“Momentos com a Associação”, que já haviam sido expostas logo de início 
numa parede. Surpreendeu muito pela positiva, a concretização desta ideia, pois 
teve a participação entusiástica de muitos. As três fotos legendadas e mais vota-
das foram: 1.° — “O nosso passeio anual”, da Rosa Martins, que recebeu o livro 
de banda desenhada “Padre Américo/Obra da Rua” oferecido pela Diretoria da 
Casa do Gaiato de Paço de Sousa; 2.° — “Há tanto tempo que não nos víamos”, 
de Elísio Humberto, a quem coube uma pintura a óleo do pôr-do-sol, oferecida 
pelo nosso pintor e irmão José Ponte; 3.° —  “A Associação vai sempre à proa”, 
da autoria do Miguel Rodrigues, nosso presidente, que recebeu um exemplar do 
nosso livro, editado este ano, “Esses caminhos que andamos…”. 

Foi um evento singelo e muito bem passado pela família Gaiata, sem 
esquecermos de recordar, pelas comoventes palavras do Gabriel, a nossa sau-
dosa amiga D. Laudecena, que nunca faltava, mas já não está entre nós. Des-
pedimo-nos com a mensagem do nosso irmão Gaiato e obreiro, Manuel Pinto: 
«NATAL — Cinco letras apenas com um significado que encerra um mundo 
de santidade e bondade e que partilhamos com todos.»

CALVÁRIO — É duro sentir a injustiça estatal pela obra do Calvário, 
extensível a toda a Obra da Rua. Pai Américo LÁ do Alto deve estar pasmado 
com tanta insensibilidade para com os mais desprotegidos dos desprotegidos, 
os doentes incuráveis, que agora mais sofrem.

Nesta quadra natalícia damos as mãos solidariamente  aos responsáveis 
pela Obra da Rua, que injustamente são desrespeitados  e querem desautorizar. 
Cultivemos nós  o espírito natalício da Paz e do Perdão e que Deus ilumine os 
corações daqueles burocratas que só percebem de leis e regulamentos e nunca 
sujaram as mãos no terreno e não querem reconhecer nem apoiar  verdadeira-
mente os mais pobres dos pobres.

RECONHECIMENTO E GRATIDÃO À DAIANE VALASQUEZ — 
Cidadã Brasileira que esteve presente na Festa do Dia de Pai Américo, no 
passado 22 de Julho, em Paço de Sousa, convivendo com a família Gaiata e 
assistindo ao lançamento do livro editado pela nossa Associação. Frequentou 
o curso na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, no Porto. 
Concluiu o “Mestrado” com um trabalho intitulado «De uma situação de risco 
para uma vida de cidadania: um estudo exploratório sobre a proposta educa-
tiva da Casa do Gaiato de Paço de Sousa».

Queremos acarinhar estas amizades que elevam a nossa Obra e fazem che-
gar  bem longe as boas notícias que elas transmitem aos outros desconhecedores 
do “modus operandi” da Obra da Rua, que alguns teimam em querer derrubar.

Mas estas pessoas anónimas, que se constroem culturalmente e desinte-
ressadas de qualquer recompensa material, que emanam da sociedade civil, é 
que nos fazem acreditar que valeu a pena sermos educados na pedagogia de 
Pai Américo. Apesar de tudo, surpresas agradáveis não faltarão e desejamos a 
todos um PRÓSPERO 2019.  q

PAÇO DE SOUSA Nuno Machado

FUTEBOL — Mais uma vez, o Grupo Desportivo da Casa do Gaiato 
de Futsal jogou; desta vez, contra a equipa de S. Luís. Ganhámos por 14-2, e 
foi um bom jogo para os Gaiatos. Vencemos graças ao nosso treinador, Bruno 
Alexandre, e a toda a nossa equipa. Esta é a nossa terceira vitória no cam-
peonato. A nossa equipa Futebol de 11, continua com algumas dificuldades 
em ganhar. Ainda só conseguiram um empate, mas esperamos que consigam 
melhorar e obter vitórias.

VISITAS — Neste mês de Dezembro tivemos muitas visitas. Uma delas, 
foi de um senhor chamado Rui, que veio conhecer a Obra da Rua. Também 
tivemos novos padres para a nossa Obra, que se chamam Padre Fernando e 
Padre Lacerda. Estamos muito contentes com os nossos novos padres.

ESCOLA – Na escola de Paço de Sousa, os nossos Rapazes, que a 
frequentam, tiveram alguns bom aproveitamento e outros mais fraco. Os 
da escola do Mosteiro tiveram bom aproveitamento. Esperamos que no 2.º 
Período aproveitem melhor ainda, para que tenham boas notas.

NATAL – No Natal celebrámos o Nascimento de Jesus. Na Noite de 
Natal temos uma Ceia e, depois, vamos até ao bar tomar um carioca, para 
não adormecermos na Missa do Galo. Depois, reunimo-nos no refeitório para 
tomar um cacau e comermos pão com queijo e doces. Finalmente, recebemos 
os presentes que o Bruno, vestido de Pai Natal, distribuiu por todos.  q

LAR DO PORTO Casal Félix

O Natal é uma quadra que nos faz 
lembrar muito os outros com quem 
passámos em família, mas alguns já 
partiram e, neste dia, sentimos mais 
a sua ausência, na mesa, em família, 
mas a lei da vida obriga-nos a viver 
o presente, aceitar o que nos propor-
ciona e a partilhar com amor os que 
nos rodeiam.

Em relação aos nossos pobres, 
apesar de todas as suas dificuldades, 
tentamos sempre partilhar com eles 
a nossa amizade e ajudá-los a ultra-
passar várias situações que os pertur-
bam na sua vida, não tem sido fácil, 
quando temos uma sociedade injusta 
para com os pobres — e que nada faz 
para mudar.

Os tempos mudaram, criaram-
-se outros hábitos e vícios, há mais 
informação, mas os pobres sem-
pre existiram, só que foram sempre 
incompreendidos e sentem-se explo-
rados e subestimados pela sociedade.

Foi por causa deles, que o nosso 
querido Padre Américo, fundou a 
Obra da Rua e o Calvário para aco-
lher os meninos da rua e os enjeita-
dos pela sociedade.

Aconselho, os que não conhecem 
esta magnífica Obra, que a visitem e 
leiam os livros publicados, onde há 
testemunhos do que esta Obra tem 
feito pelos pobres e doentes deste 
País durante décadas, mas não só, 
estendeu-se a Angola e a Moçambi-
que.

Todos se admiram: — Como sobre-
vivem?!  Com muito amor e parti-
lha dos amigos, que conhecem esta 
magnífica Obra, e sabem que o que 
dão, é aplicado para ajudar os pobres 
deste País, que não tiveram qualquer 
apoio, mas que esta Obra os acolheu 
e lhes ofereceu um Lar e uma famí-
lia, sem nada pedir em troca.

O nosso Calvário é um Paraíso. O 
nosso Padre Baptista fez desta Casa 
tudo aquilo que o nosso querido Padre 
Américo pensou fazer, acolher os 
pobres que nada tinham e oferecer um 
lar e uma família, foi punido injusta-
mente, pode ter ajudado em algumas 
situações, mas quem ler o seu livro O 
Calvário, verá retratado tudo o que 
fez pelo Calvário, deu 60 anos da sua 
vida, sofreu com cada um deles a sua 
miséria, tratou das feridas como um 
pai trata os seus filhos.   

Mas o mais importante no Calvá-
rio e que sempre admirámos, foi que 
estes doentes e rapazes, que apesar 
das suas limitações, também eram 
cuidadores, porque lhes foi dada a 
oportunidade de  partilharem com os 
outros a sua ajuda e, apesar das suas 
limitações, sentiam-se úteis, porque 
podiam partilhar o seu amor que lhes 
tinha sido negado, antes de virem 
para o Calvário.

Quem conhece o nosso Calvário e 
o visita sabe que reina a paz, tudo é 
organizado, jardins arranjados, ave-
nidas varridas, casas limpas, mas o 
mais importante, era o sorriso dos 
doentes e rapazes, porque aquilo que 
víamos, era feito por eles.

Nesta Obra, a sua regra principal é 
a Família, proporcionar a todos que 
nela habitam, viverem em família. 

A nossa sociedade está a perder 
o valor da Família, e os que deviam 
trabalhar para a unir, estão a des-
perdiçá-la, vejam o que fizeram aos 
nossos doentes do Calvário, sepa-
raram-nos, sem se preocuparem de 
como chegaram ao Calvário e em 
que condições tinham ido para lá. O 
que fizeram foi uma ofensa para toda 
a Obra da Rua e os nossos Padres, 
que tudo têm feito e contribuído para 
o bem-estar dos rapazes e doentes 
Pobres deste País.

Disseram não terem condições 
para os ter, separaram-nos e tinham 
recebido denúncias de maus tratos, 
mas brincamos! então quando estes 
precisaram ninguém os acudiu; e 
agora, que estes tinham um lar e 
eram tratados com dignidade, foram 
buscá-los fora de horas de expe-
diente, porquê? Eram maltratados, é 
pena que recolham testemunhos de 
pessoas com problemas de identi-
dade e depois vingam-se com menti-
ras, mas o mais grave, é a Segurança 
Social dar credibilidade a mentiras, 
em vez de conhecerem melhor o tra-
balho destes Padres que tudo deram 
e dão por esta Obra.

Afinal, querem fazer do Calvário 
uma Casa de Repouso, não uma casa 
de Família, como era a vontade do 
nosso fundador Padre Américo.

No livro O Barredo Pai Américo 
escreveu o seguinte: «Eu não me 
canso de recomendar aos meus 
Padres que, se ainda não têm, peçam 

a Deus o jeito, a queda, o dom de visi-
tar os Pobres. Que tenham dor; que 
sejam por eles. Que jamais os tro-
quem por outras riquezas, que eles, 
os Pobres, são a verdadeira riqueza 
da nossa Obra. Muitos profetas qui-
seram ver Jesus e morreram sem O 
terem visto. Nós somos mais do que 
esses profetas. Nós podemos ver 
Jesus. Nós podemos curar as feridas, 
podemos dar pão, podemos vestir, 
podemos consolar; podemos ouvir 
a história dos trabalhos de Jesus e 
sofrer com Ele. Podemos sim senhor. 
Temos os Pobres no mundo!...»

Somos muito felizes por não ter-
mos as responsabilidades sociais 
dos que governam e a quem cabe o 
principal cuidado da solução destes 
problemas, mas o que não podemos 
é furtar-nos às contas d’Aquele que 
deixou como regra sem excepção: 
Amarás ao teu Próximo como a ti 
mesmo!

Temos famílias pobres neste País a 
viverem em barracas, sem o mínimo 
de condições, a passarem fome, e a 
Segurança Social nada faz, dizendo 
que não têm verbas, estes, sim, é 
que deviam preocupar e deixarem 
o Calvário trabalhar com aquilo 
que melhor sabem fazer, cuidar dos 
doentes pobres sem nada pedirem 
em troca, apenas oferecem um Lar e 
uma Família, que os recebe de bra-
ços abertos.

É uma Obra sem luxos, mas 
humilde, não recebem mensalida-
des dos mesmos ou familiares, não 
impõem condições, não há burocra-
cias, apenas querem servir os doen-
tes Pobres que nela habitam — qual 
a dúvida?!, não é esta a mensagem 
do nosso Papa Francisco, cuidar dos 
Pobres, dos doentes rejeitados por-
que são eles que devem ter priori-
dade?

Reconheçam que esta Obra tem 
mérito e todos os que nela trabalham, 
não conheço Obra como esta, o seu 
trabalho deve ser reconhecido pelos 
responsáveis deste País e pela Igreja, 
que como católica espero interce-
dam, porque esta Obra é da Igreja e 
merece que seja reconhecida como 
tal, porque trabalham para os pobres 
e para o bem dos pobres.

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

ARRANJOS — Em 6 de Novem-
bro, teve se ser colocado um portão 
novo (com comando) na garagem 
dos nossos veículos, pois o anterior 
portão (de ferro) era muito pesado 
e avariava muitas vezes. No nosso 
refeitório, a 13 de Novembro, foi 
instalada uma salamandra, pois 
encontramo-nos aí, diariamente (à 
noite) cerca de duas horas (no Terço, 
jantar e nas obrigações), no Outono 
e Inverno sente-se muito frio e 
ainda temos muita lenha no nosso 
barraco.

ESCOLAS — Em 23 de Novem-
bro, à noite, no pavilhão municipal, a 
convite (que agradecemos) da direc-
ção do Agrupamento de Escolas de 
Miranda do Corvo, participámos na 
X Gala da Educação, pois vários dos 
Rapazes desta Comunidade foram 
premiados no ano lectivo 2017/2018. 
Assim, no quadro de valor foram 
indicados: Nadú, Amizade, Nelvin 

e N’Goteló Rocha. Em mérito des-
portivo: Celestino e Fábio Tavares. 
Também participaram, com uma 
dança, Rapazes do 5.º ano: Anelca, 
Daniel e Fábio Dias. E, ainda, canta-
ram Rapazes da Escola Básica do 1.º 
Ciclo – EB1 de Vila Nova: Abuba-
car; João Armindo e Mário. Os nos-
sos parabéns!

AGROPECUÁRIA — O Inverno 
vai chegando, com dias mais peque-
nos e sombrios. Tem chovido e 
aumentou o frio nesta zona (próxima 
da serra da Lousã). Muitas folhas 
têm caído, pelo que a tarefa de var-
rer (nos arruamentos, nos jardins e 
no parque) continuou. Na área agrí-
cola, começou a safra da apanha da 
azeitona, pelos olivais junto ao poço 
novo e ao lado da vessada, a poente, 
nas imediações da Avenida Padre 
Américo, depois num olival novo na 
terra do gaiato e na terra nova. Esta 
tarefa continuará, embora neste ano 

agrícola a produção seja mais baixa. 
Vamos tendo alguma fruta da época, 
das nossas árvores de fruto, em espe-
cial dióspiros, kiwis e tangerinas. 
Em 15 de Novembro, no nosso ovil, 
nasceram dois cordeiros muito lin-
dos! Foram levados para outra corte, 
mais resguardada; mas, um deles tem 
berrado porque quer estar junto da 
ovelha-mãe para ser amamentado, e 
quando isso acontece abanam muito 
a cauda.

CONTACTOS — Vários amigos 
e amigas, em especial os leitores do 
nosso Famoso Jornal, para enviarem 
os seus donativos, que são importan-
tes para pagar as facturas, mensal-
mente, têm-nos pedido o NIB (CGD) 
desta Casa do Gaiato: 0035 0468 
00005577330 18. Depois, por favor, 
informem-nos os dados da transfe-
rência bancária. Morada:

Obra do Padre Américo — Casa 
do Gaiato — 3220-034 Miranda do 
Corvo. Telef.: 239 532 125. Fax 239 
532 099. E-mail: gaiatomiranda@
gmail.com.  qASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS

E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

Informamos os nossos Amigos que desde 30 de Novembro de 
2018, o e-mail obradarua @iol.pt deixou de existir. O novo e-mail é 
geral@obradarua.pt.  q

NOVO  E-MAIL  DA  OBRA  DA  RUA
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BEIRE — Um flash do muito delicado… Um admirador

O Diamantino quer “a 
mãe”… Apetece-me gritar ao 
mundo os meus direitos à indig-
nação. – Isto não se faz nem ao 
último bichinho do mato! É o 
que diria minha mãe, naquela 
sua linguagem de mulher do 
campo. Porque, naquele tempo, 
até os analfabetos transpiravam 
intuições de fraternidade, cor-
dialidade, de alguma civilidade. 
E sempre punham à frente os 
velhinhos, os doentes, as crian-
ças e os tolinhos. Ou, como se 
dizia lá no meio em que aprendi 
a minha língua materna, os inor-
minhos, porque coitadinhos, não 
sabem o que fazem. Hoje é tudo 
muito culto. Numa de cão sábio. 
Ele é o único que percebe de 
céu… Na nossa modernidade, até 
gostamos de substituir a obsoleta 
palavra Caridade pela actualiza-
díssima palavra solidariedade…

Andamos todos muito bem 
informados. Informatizados… 
— Nós estamos aqui para cum-
prir ordens. E pronto. Isso lhes 
basta. O que é preciso é mostrar 
serviço. Quanto mais rápido 
melhor. Não importa os direi-
tos de cidadania, de fraterni-
dade. Muito menos importa a 
Lei e os Profetas… Isso já é 
careta… Quem é que hoje ainda 
sabe que Jesus (o escorraçado 
de Nazaré!...), corrigiu a velha 
fórmula do não faças ao outro 
aquilo que não gostarias que te 
fizessem a ti? Corrigiu, ousando 
dizer ao mundo de todos aqueles 
que, com linguagens diferentes, 
ainda hoje se preocupam com o 
Bem Comum da Humanidade 
(the Common Good of Huma-
nity): “Nisto se resume toda a 
Lei e os Profetas — FAZ aos 
outros aquilo que gostarias que 
eles te fizessem a ti”?! (Mt 22, 
40). Quem ainda se lembra disto 

e segue em frente como Deus 
manda?!... Sinto-me um reles 
aprendiz da Lei e dos Profetas, 
mas cada vez me sinto mais 
encantado nesta minha teimosa 
aprendizagem…

Gostava que conhecessem o 
nosso Diamantino. Hoje mesmo 
completa 52 anos. É nosso vai 
já para 15 anos. Trabalhava na 
construção civil. Caiu de um 
andaime. Teve traumatismo cra-
niano. Foi operado três vezes. 
Ficou hemiplégico. E (…) reme-
to-vos para o belíssimo retrato 
que dele fez Padre Baptista (in 
O Calvário – 3, pg 27). Dete-
nho-me neste paragrafo: “Nós 
aceitámo-lo, porque aqueles que 
ninguém quer são os nossos pre-
feridos”. E mais: “O tribunal do 
trabalho não tem pressa em resol-
ver a situação deste rapaz e vai 
andando… lentamente. Pressa 
tivemos nós em o receber e dar 
um leito. (…). Eles vêm todos 
de mãos vazias. Mas no encalço 
logo aparecem os amigos.

— Tome. É para os seus doen-
tes.

Quando escolhemos a melhor 
parte — amar o próximo — o 
Senhor encarrega-se do resto e 
toca de mansinho no coração dos 
homens”.

*** Quase todos os dias, de 
manhã cedo, paro ao lado do 
Diamantino, na sua cadeirinha de 
rodas. Mesmo em frente à cama 
para onde sempre quer ir até 
morrer… Antes daquele rapto, 
quem mais o acompanhava a dar-
-lhe de comer, cuidar da higiene 
diária, as vezes que fosse preciso, 
era a Julieta. Uma doente que se 
tem curado em muito pelo gosto 
de sentir-se útil. Neste e outros 
serviços que consegue fazer para 
bem de todos. Melhorou já tanto 
que até me apetece brincar — Ai, 
Julieta, quem TV e quem TViu!... 
Deus louvado. 

Diamantino chamava-lhe a 
mãe. Agora, sente a falta. Ao 
ver-me, sorri. Olha-me bem nos 
olhos. Naquele sorriso bonito 
que lhe emoldura o rosto, com 
a mão ainda saudável, acon-
chega o braço paralisado. Volta 
a olhar-me e, a sorrir, estende-
-me a mão. E sempre dispara: 
— Chama a mãe. Quero ir… até 
morrer. E aponta a cama onde ela 
o aconchegava. 

Penso na dita solidariedade da 
nossa (in)Segurança Social. E 
lembro aquela de Pai Américo:  
— Sem a caridade, é nada! 
Nada! Éne, Á, Dê, Á!!!  q

Somos Vicentinos e sabemos do 
que estamos a falar, vivemos os seus 
problemas e as suas inseguranças, 
por isto tudo vamos respeitar um 
pouco o trabalho de todos os que tra-
balham para bem dos Pobres.

A minha crónica foi longa, mas 
tinha que partilhar a nossa indigna-
ção para toda esta situação, como 
é do vosso conhecimento, a nossa 
Conferência é constituída por casais 
gaiatos, e sentimos que é uma provo-
cação o que fizeram ao nosso Calvá-
rio e aos nossos Padres, que se des-
pojaram de tudo para abraçarem esta 
Obra, e agora tratados sem respeito, 
não vamos baixar os braços, porque 
eles foram pai e mãe, para muitos 
dos que frequentaram esta Obra, e 
como família que somos temos de 
estar unidos.  

CAMPANHA TENHA O SEU 
POBRE — Amiga, de Fiães, 50€; 
António Geada, 75€; José Cascão, 
100€; Rosa Almeida, 10€; Carlos 
Figueiredo, 50€.

Em nome dos nossos irmãos mais 
carenciados, o nosso muito obrigado 
pela vossa ajuda e palavras amigas.

O nosso NIB:
0010 0000 4417 8020 0015 8

O nosso endereço:
Conferência S. Francisco de Assis,
Rua D. João IV, 682
4200-299 Porto.  q

ERA O ANO I, N.° 23 Pai Américo

Doutrina Social
Dirijo-me neste momento a todos quantos me escutam para 

lhes dizer que venho anunciar uma obra social já realizada e 
que muito interessa os habitantes da cidade do Porto. Trata-se 
da Casa do Gaiato das Ruas do Porto, sita na freguesia de Paço 
de Sousa, a uns 30 km desta cidade. É uma obra absolutamente 
original nos seus métodos. É uma palavra nova que se levanta 
em Portugal. É uma experiência baseada na própria natureza 
da coisas.

A criança abandonada, ou porque não tem família, ou por-
que esta é desqualificada, tem o primeiro lugar dentro da nossa 
organização. Tanto quanto possível, nós rejeitamos o órfão, 
somente porque é órfão. Rejeitamos a criança que traz indi-
cação de ser muito bem comportada. Rejeitamos os filhos dos 
pobres, somente porque são pobres. A nossa especialidade é o 
rapaz de má nota, o pequenino que dorme nos palheiros, que 
vagueia nas ruas, que apanha comida nos caixotes do lixo, que 
tem o vício de fumar, que furta coisas nas lojas e nos mercados. 
Esta classe de rapazes é precisamente a que nós preferimos. A 
obra foi levantada de propósito para eles e eles, estes simpáti-
cos vadiozinhos, são os seus filhos predilectos.  q

«No Verão de 1988, a propósito de um convite que era feito no jor-
nal O GAIATO (que recebo há mais de 60 anos), necessitavam de vo-
luntários para ajudar no Verão. Resolvi tirar uma semana das minhas 
férias, telefonei, combinei e desloquei-me de Lisboa, de comboio e de 
camioneta, e apresentei-me no norte, no Calvário, tinha 51 anos na al-
tura.

Fui recebida com simplicidade e gentileza, e foi-me destinado um ser-
viço leve, no lado feminino, que consistia em dar as refeições aos doentes 
que não o conseguiam fazer sozinhos, lavar-lhes a cara e as mãos, antes e 
depois de cada refeição (outras higienes não eram feitas por mim). Canta-
va ou contava histórias e conversava com todas; duas vezes fui brindada 
com um banho de sopa e de outra comida, seguido de uma risada, e de-
pois de um sorriso de inocência.

Era um outro mundo, um outro universo, diferente do meu quotidiano.
(…) Enquanto cumpria a missão que me tinha sido dada, observava e 

ficava espantada com a harmonia num meio tão complexo.
Por aquilo que vi, a limpeza da casa funcionava da seguinte forma: 

a senhora que se movimentava na cadeira de rodas, e tinha raciocínio, 
ia dando indicações à que tinha capacidades físicas, mas não mentais; 
indicava como e onde limpar o chão. As camas, como mudar a roupa ou a 
forma de a colocar correctamente, e assim, aquela cama e espaço ficava 
pronto e passavam à seguinte. Eram duas senhoras em cadeira de rodas 
a orientarem e duas a escutarem as orientações, e assim, a casa ficava 
arrumada e limpa.

Depois de tudo arrumado iam para os cadeirões que havia num cor-
redor ao ar livre, descansar, conversar, rir ou simplesmente apanhar sol. 
Isto tudo era no primeiro andar e havia união entre todas, nunca vi zan-
gas, estavam irmanadas.

Eu tinha liberdade de andar por onde quisesse.
No piso térreo, existia um grande estendal coberto (por causa da chu-

va), onde a roupa era pendurada. Havia uma rapariga encarregue de 
pendurar a roupa, gostava de conversar com ela, era engraçada. Numa 
tarde, fui conversar com ela e ia ajudando a entregar-lhe a roupa. E ela 
contou-me: “Uma senhora veio aqui visitar o Calvário e viu-me a esten-
der a roupa, e conversou comigo, viu que eu era cega, e no fim disse-me 
coitadinha. Eu não gostei que me chamasse coitadinha e respondi-lhe: — 
Eu não sou nenhuma coitadinha, eu faço o meu trabalho bem feito, estou 
na minha casa e estou muito feliz; e a senhora ficou calada”. Eu também, 
e continuamos com a roupa.

(…) No sábado, foi uma alegria, vinham pessoas das redondezas aju-
dar ao banho geral… Eu só ajudava às mais pequenas, habituada a pegar 
numa caneta, ficava espantada com tanta força e também tanta generosi-
dade. Existia ali uma família especial, mas existia.

A pessoa que primeiro me recebeu, foi uma senhora, com um ar e 
gestos finos, tinha vindo de África, e ajudava na orientação da parte fe-
minina. Os voluntários também tomávamos as refeições juntos; havia um 
sacerdote, uma pessoa aparentemente discreta, mas com o tempo, fui-me 
apercebendo que por detrás de toda aquela harmonia que eu observava, 
havia muito trabalho de organização, inteligência, psicologia, bondade 
e de amor.

(…) Ando há imenso tempo para dar testemunho da minha experiên-
cia ao jornal O GAIATO: “Eu estive lá, eu vi, eu vivi e não voltei a ser a 
mesma”. Proporcionou-se agora pelas circunstâncias, a que este testemu-
nho fosse mais alargado.

Quando Portugal era um “País Pobre”, a Obra do Padre Américo 
matou a fome a muitos portugueses, ajudou à construção de muitas casas 
com o Património dos Pobres.

Ajudou muitos rapazes, provenientes de famílias pobres, desestrutu-
radas ou por acidentes da vida, e que necessitavam de ajuda, e encontra-
ram na Obra da Rua o que necessitavam para se tornarem homens dignos, 
com profissões diversas, alguns com cursos médios e também superiores, 
ensinou-os que o trabalho pode e deve ser um motor de Alegria.

Que eu saiba, a Obra da Rua não é pertença do Estado mas faz obra 
social, é pertença dos sacerdotes que a mantiveram de pé e de parte do 
Povo deste País, que durante todos estes anos participou na sua manu-
tenção.

(…) Com tantos problemas que existem com os idosos em Portugal, 
para resolver, porquê o ataque a uma instituição de cariz especial que 
estava estruturada?

(…) Desejo que rapidamente a família “Calvário” seja reconduzida à 
sua Casa de Família, e unir-se aos que a estimam e lhe têm amor.

É próprio de pessoas de bem, reconsiderarem, e fazerem justiça ao 
que é justo.

(…) E também gostaria que os sacerdotes e os colaborados da Obra 
do Padre Américo, fossem tratados com respeito que merecem, fico aguar-
dando com esperança que tudo se resolva com a Paz de Deus.

Assinante 9245.»

UMA CARTA
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BENGUELA Padre Manuel António

ESTAMOS a celebrar a Festa do Natal. A alegria enche os cora- 
 ções dos membros desta nossa grande família. O Nascimento de 

Jesus é a fonte do Amor. Por isso, a celebração da Festa do Natal deve 
levar-nos, antes de mais, ao encontro dos pobres para que sintam os 
efeitos da Boa Nova que Jesus nos traz. O nosso coração está, na ver-
dade, muito unido aos mais pobres e aos que mais sofrem? Devemos 
fazer esforços para melhorar a situação dos que vivem em situações de 
injustiça social. Deste modo, não temos uma celebração do Natal pura-
mente folclórica, mas verdadeiramente fraterna. A Bondade de Deus 
que se manifesta no Nascimento de Jesus Cristo deve encher os nossos 
corações. Os filhos pobres e abandonados são os membros queridos 
desta nossa, e vossa, grande família, animada pelo amor de cada um 
dos vossos corações.

Partilhámos, com muita alegria, por famílias pobres, alguns bens 
que nos foram oferecidos com muito amor, Grupos dos filhos da nossa 
comunidade participaram em convites de empresários muito amigos 
para a celebração da Festa do Natal, nos locais de trabalho e outros. 
Foi no tempo da preparação para a Festa do Natal. Esta experiência 
ajuda-os a descobrir o caminho da solidariedade que deve animar as 
suas vidas. Deste modo, percebem que são  filhos muito amados. As 
suas vidas ficam marcadas por este caminho da solidariedade, no sen-
tido de viverem unidos, agora e no futuro. Deste modo, Jesus nasce no 
coração de cada um e pede a resposta do Amor.

Sentimos a presença dos corações generosos com as suas ajudas. 
Partilham connosco o seu amor para com estes filhos que estavam 
abandonados e encontraram na Casa do Gaiato de Benguela a sua casa 
de família. Estão, deste modo, a fazer-se homens. Este é um dos lemas 
animadores da nossa acção: “Fazer de cada rapaz um homem.”A par-
tilha connosco dos bens de cada benfeitor é, sem dúvida, um dos meios 
para levarmos este projecto, para a frente. Por isso, as ajudas que nos 
são dadas constituem o suporte fundamental e seguro deste edifício 
humano. Recebemos, há dias, a quantia de seiscentos mil kwanzas do 
nosso querido amigo Sr. Joaquim, Director da empresa Cerâmica Pre-
ferível. Gesto extraordinário de amor para com a nossa Casa do Gaiato 
de Benguela. Quando temos necessidade de material de construção, 
fabricado na sua empresa, abre-nos sempre a porta. O seu querido 
irmão Manuel, de coração admirável, faleceu, há alguns meses. Vamos 
mostrar-lhe o nosso amor com a nossa oração. Já fiz referência, no iní-
cio do tempo do Advento, à oferta de quantia igual que a nossa querida 
Amiga D. Leonor nos fez. Com estas ajudas tem sido possível a nossa 
sobrevivência. É, sem dúvida, uma fonte de esperança papa o futuro e 
o apoio aos pobres extremamente necessitados. Fazem parte, também, 
da vida da nossa Casa do Gaiato de Benguela.

Vivemos, também, doutras formas de ajudas. As pescarias a que 
temos recorrido, para o nosso abastecimento de peixe nas refeições, 
têm sido muito generosas e persistentes. As trabalhadoras responsá-
veis desse sector colaboram como verdadeiras mães, de coração muito 
generoso. É Natal! Se Jesus vem e estamos distraídos e indiferentes, 
poderá dizer-se de nós que “veio a Sua casa e os seus não O recebe-
ram.” Natal é receber a Jesus que quer nascer em nós, aqui e agora. 
É, sem dúvida, uma decisão que implica, por certo, uma renovação 
da nossa forma de viver. Desejamos bom ânimo a todos e que Jesus 
nasça em cada um de nós. Queremos agradecer a todos os nossos ben-
feitores. Houve empresas que nos enviaram, com muita generosidade, 
porções de bens alimentares e outros que fazem parte do seu negócio.

Um beijinho de todos os filhos, em especial dos mais pequeninos 
da Casa do Gaiato de Benguela, com votos do Natal cheio de Paz e 
Alegria.  q

É Natal!

«Fiquei muito triste com as notícias sobre Beire, Obra que conhe-
ci pessoalmente numa visita que fiz. A partir dessa data não me cansa-
va de falar e admirar o maravilhoso trabalho que era feito com esses 
doentes. Mas nos tempos correntes a insensibilidade humana é muito 
grande, mas Deus não se esquecerá de vós, nem dos doentes levados 
para fora do local onde tão bem se sentiam.

Assinante 1444.»

«Fiquei muito chocada com as notícias do Calvário, de lamentar, 
porque eles não conseguem resolver os assuntos das pessoas espe-
ciais, e esses que vivem com muito amor e carinho, foram mexer com 
eles.

Assinante 56964.»

«Sinto revolta pela atitude de certas autoridades, lamentando a 
perda que, os irmãos nossos, mais necessitados, irão sentir proxima-
mente.

Assinante 60996.»

«Numa altura em que os abutres atacaram de novo essa Casa, que 
lhes deveria merecer todo o respeito, espanta-me que não haja lugar 
para tantos a necessitar de acolhimento e, de repente, apareçam luga-
res para quem já está acolhido. Ironias do destino e a mais refinada 
hipocrisia.

Assinante 5537.»

«Tenho imensa pena com o que se está a passar no Calvário. É 
uma sociedade hipócrita e perversa.

Assinante 13128.»

INQUIETAÇÕES

MALANJE Padre Rafael

ESTAMOS no mês de Dezem- 
 bro e já terminou o ano 

lectivo. Também a nossa Casa, 
chegou o tempo de dar contas do 
trabalho realizado durante o ano.

Como vem sendo costume na 
nossa Comunidade, em primeiro 
lugar, cada responsável vai fazer 
um resumo de como correu o 
ano. Fundamentalmente valo-
rará o seu trabalho, descrevendo 
os aspectos positivos, negativos, 
dificuldade e propostas para o 
futuro. Todos os resumos serão 
passados para o computador e 
ficarão registados para memória.

Durante a primeira semana 
teremos assembleias onde cada 
responsável exporá o seu resumo 
e se dará a oportunidade para que 
o resto dos rapazes possam pedir 
explicações, esclarecimentos… 
Normalmente as assembleias são 

entre as quatro e as seis horas da 
tarde.

Numa primeira parte, falam os 
chefes das áreas administrativa, 
produção, logística, educação, 
saúde e espiritualidade. Depois, 
é a vez dos chefes das camaratas 
e das casas. Finalmente, serão os 
seis chefes que dirigem a Casa e 
a concluir será o chefe maioral 
com uma última intervenção.

O dia 8 de Dezembro está mar-
cado para as eleições dos novos 
chefes. Cada Casa do Gaiato tem 
sua própria metodologia. Nós, 
normalmente, damos a eleger 
para chefe maioral os que foram 
chefes no ano anterior, pois estes 
têm de ter uma rodagem como 
chefes para assumir esta respon-
sabilidade. Depois, os outros 
seis serão eleitos pelos rapazes 
que têm, como mínimo, 18 anos, 

sendo elegíveis todos os rapazes 
que tenham 14 anos ou mais.

Muita gente se pergunta: onde 
está o êxito desta pedagogia? Eu 
sempre digo, meio brincando, 
que é de inspiração divina. Se 
trata de confiar — e se em algum 
momento fracassa, voltar a con-
fiar, e se se repete: confiar. Que-
remos e cremos que somos uma 
família e o medicamento para 
curar a desconfiança é perdoar 
sempre, e melhorar. O amor tem 
de ser a última palavra.

No dia em que a Casa deixe de 
estar na mão dos rapazes e eles 
não sejam os verdadeiros pro-
tagonistas da Casa do Gaiato… 
ela deixará de o ser. Deles, para 
eles, por eles… O resto: padres, 
amigos, colaboradores ao serviço 
deles — se não acreditas, dá um 
saltinho até Malanje.  q

Continuação  da  página  1

catástrofes pavorosas, como ter-
ramotos, e perigos ambientais 
graves. Há multidões de perse-
guidos (grande parte cristãos) e 
afligem as tristes vagas de refu-
giados que procuram o Ocidente, 
em especial a Europa.

Entre nós, no decorrer da pausa 
escolar, com a carga da malta a 
dobrar, houve que fazer outro 
exercício prático à procura de 
alguns sinais simplórios e visí-
veis do nosso quotidiano, relacio-
nados com o ambiente próprio e 
o verdadeiro sentido do incomen-
surável acontecimento da vinda 
do Filho de Deus ao mundo, há 
dois milénios. Na tarde de 24 de 
Dezembro deste ano da graça, 
cinzenta e de ansiedade para a 
garotada, alguns raios de luz ainda 
rasgaram as nuvens carregadas 
no horizonte. A rapaziada miúda 
— como o Marcelino, o Nor-

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

berto, o Anelca… — foi dando 
mais umas varredelas e saltando 
nas calçadas. Próximo da lareira, 
a senhora foi preparando com 
requintes redobrados a tão dese-
jada Ceia de Natal e alindando 
a mesa da consoada. Parecendo 
escondido, como tantos meninos 
nos ventres maternos, um simples 
presépio, na imitação do Pobrezi-
nho de Assis, foi construído com 
montículos e um riacho, numa 
gruta, por baixo do refeitório da 
comunidade, em que figuram, e 
bem, as imagens da Família de 
Nazaré, rodeadas de ovelhinhas 
mansas e obedientes. Ficaram 
aconchegadas por um tronco 
tosco, revestido por musgo verdi-
nho, recolhido pelos rapazitos nos 
montes distantes, a nascente. Por 
perto e cantarolando, próximo de 
bom couval, também se podem 
encontrar rolas e pombinhos de 
todos, e quatro cordeirinhos que 
enriqueceram muito o rebanho 

nestes dias gélidos. Andam todos 
tão felizes com esta paridura e 
reconhecidamente os pequenotes, 
mais quando os miram a ama-
mentar no curral com palha da 
Casa, abanando muito a cauda em 
jeito de contentamento.

Neste Natal tão discreto e 
caseiro, fomos assim chegados 
à Missa do galo, em que se bei-
jou muito um Fortunato pertinho 
das doze badaladas. É assim mais 
compreensível que uma família 
destas se vá tecendo pela linha-
gem de Nazaré, de irmãos, na 
lógica da Encarnação, desejando 
assim ser uma célula familiar 
cristã. Não se pode, pois, nem 
deve obnubilar o encanto dos 
sinais específicos deste tempo do 
Menino Deus!

Entretanto, com o ano a virar, 
fomos vislumbrando a proximi-
dade da justa memória do acolhi-
mento dos três primeiros gaiatos 
nesta comunidade, no significa-
tivo dia 7 de Janeiro, dos idos 
de 1940, depois das primeiras 
Colónias de Férias do Garoto da 
Baixa de Coimbra, em S. Pedro 
de Alva e Vila Nova do Ceira 
(1935-1939). A bola de neve con-
tinuou, assim, a rolar numa famí-
lia sui generis para os rapazes 
da rua, na Casa de Repouso do 
Gaiato Pobre, com estes filhos: 
Mário Diniz de Carvalho, da Sé 
Nova (Coimbra), José Araújo 
Pereira e seu irmão Aristides, 
de Santa Cruz (Coimbra). Eram 
três mendigos das ruas de Coim-
bra. Pela primeira vez come-
ram de garfo, viram uma cama 
lavada, sentiram a presença de 
um amigo! Assim, é ocasião para 
recordar carinhosamente e com 
gratidão a multidão de rapazes da 
Obra da Rua, com os seus padres 
(pais), senhoras (sacrificadas), 
colaboradores e miríades de ami-
gos e amigas, que deram corpo e 
alma — o seu coração — nas/às 
famílias que Pai Américo sonhou 
e criou…

Nesse abençoado dia, há 79 
anos, era festa do Santíssimo 
Nome de Jesus. Com marca fran-
ciscana, este benditíssimo Nome 

foi enaltecido por S. Bernardo 
e S. Bernardino de Sena, entre 
outros bem-aventurados, pois não 
há outro mistério de Deus, senão 
Jesus [Santo Agostinho]. A invo-
cação deste Nome é uma prática 
tão antiga como o Cristianismo, 
pois nasceu na vida de Jesus. Este 
Nome doce de Jesus, tão grato 
para nós, está enraizado de tal 
modo no nosso coração que não 
pode ser dele arrancado.

Como lembrete para ajudar a 
que os pequeninos deste tempo, 
de tantas dores e com flores per-
didas, nunca deixem de perder 
a alegria maravilhosa do nasci-
mento do Nosso Salvador, Jesus 
Cristo Senhor, transcrevemos um 
ligeiro excerto neste cantinho, 
rabiscado à beira da manjedoura 
das nossas ovelhitas, das canti-
gas do muito singelo Cancioneiro 

Popular das Festas do Menino 
Deus [Porto, 1900], que poisou 
bem nas nossas mãos. Eis:

Cantemos com alegria;/ Nado 
é o Rei da Glória,/ Filho da Vir-
gem Maria,/ Que nasceu pobre 
em Belém,/ Para a todos nos sal-
var,/ Entre a mula e o boi bento,/ 
Que o estava a bafejar./ Patriarca 
S. José/ Pegai no vosso Menino,/ 
que entre palhas stá deitado,/ 
A chorar que é pequenino!/ Os 
Anjos com alegria/ Músicas Lhe 
vão cantando:/ É o Rei dos altos 
Céus,/ que na glória está rei-
nando! E, ainda: Bons anos, feli-
zes anos/ Aqui vos vimos cantar;/ 
Se o Céu cumprir nossos votos,/ 
Muitos haveis de contar.

Deus vos dê festas felizes, do 
Natal de Jesus Menino, estimados 
leitores; a bênção de Deus vos 
cubra de virtudes e favores!  q


