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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

DEPOIS de edificar a Obra da Rua, e sentindo que ainda 
 havia feito pouco pelos Pobres, qual «servo inútil» do 

Evangelho, Pai Américo quis granjear, ainda mais, a ami-
zade d’Eles, deixando-lhes algo: «Há muito guardava no 
peito o desejo de um testamento. Não queria morrer sem 
deixar algo aos Pobres. Tinha, até, pensado num grupo de 
três moradias. (…) Só faltava a ocasião. Esta veio com a 
falta de trabalho, segundo o mestre de obras, mai-lo zelo 
do Júlio Mendes, dois elementos precipitantes.»

«Os pedreiros começaram a trabalhar em Fevereiro do 
ano de 1951.» Nascia, assim, o Património dos Pobres.

Em vida, Pai Américo promoveu a construção de alguns 
milhares de casas para os Pobres, por todo o Continente 
português e Ilhas. O Governo, as Câmaras, as Misericór-
dias, promoviam, nessa época, a construção de habita-
ções, que não lhes eram destinadas. Nem sequer poderiam 
pagar-lhes a renda. «Existe, porém, um facto do qual ainda 
se não tinha dado conta: acomodar os Pobres. Dar uma 
casa ao Pobre para ele viver até ao resto da sua vida sem 
pagar renda.»

Foi mais um «incêndio» que Pai Américo ateou e se espa-
lhou atingindo «milhares de corações e fizeram muita luz na 
inteligência dos homens». Como refere, apesar de as auto-
ridades locais não porem obstáculos, houve «uma Câmara 
que embargou. Porém, as pedras da rua levantaram-se e 
deputados da Nação, no Parlamento, também.»

Dois anos decorridos «desde que se levantaram as pri-
meiras casas do Património e, sem verbas oficiais, nem 
esboços ou projectos, a verdade é que, no limiar do ano 
de 1953, eram abrigadas do tempo, quarenta e duas 
famílias nos distritos do Porto, Coimbra e Lisboa. (…) Não 
tínhamos chegado à Páscoa deste ano de 1953, terceiro 
ano do movimento e já havia sinais de casas em Amarante, 
Guimarães, Braga, Coimbra, Vila Real, Viseu. Muitas delas 
em várias freguesias do distrito do Porto. Prosseguindo pelo 

Ovo de Colombo

ano além e juntando aquelas às de Lisboa, Tomar, Leiria, 
Elvas e outras terras, temos que o fim do ano viu passar de 
duzentas moradias ao serviço dos Pobres.»

«Nós podemos chamar restituição à entrega destas casas 
a estes Indigentes. Uma Restituição. (…) Entregamos ao 
Pobre aquilo que é seu.»

«Não me consta que tenha sido adquirido por compra, 
o terreno aonde as casas do Património se encontram. (…) 
Daquelas que temos construído e estamos construindo, não 
há palmo de terra que não seja oferta voluntária. São as 
câmaras. São as juntas de freguesia. São os particulares. 
Estes são a maioria.»

Pai Américo nasceu há 132 anos, 23 de Outubro de 1887, 
acabados de celebrar. No seu tempo, como no nosso, os 
Pobres tinham e têm pouco valor e andam esquecidos por 
quem manda. Foi pela iniciativa do seu «Recoveiro», o Padre 
Américo, que milhares de corações acordaram e deram, 
com amor, do que tinham, em partilha com os Pobres. Ergue-

ram-se, em vida, milhares de casas, continuando a levan-
tar-se muitas mais após a sua morte: «Deus quer, o homem 
sonha, a obra nasce» — obras de Deus.

Volvidas seis décadas, esqueceu-se este grande movi-
mento do Povo português. Estas casas, sempre humildes, em 
grande parte mantendo a finalidade para que foram cons-
truídas, são hoje objecto de impostos como qualquer outra 
habitação. A sua origem e história, são coisa do passado, 
enterradas num esquecimento irresponsável de quem deve-
ria tratar diferentemente o que é diferente. O que foi alegria 
para quem as habitou e habita e para quem colaborou na 
sua construção, é hoje motivo de tristeza para quem tem 
de lhes pagar o IMI, resultante da cegueira e, talvez, da 
soberba de quem o impõe. O que se construiu com esforço, 
dedicação e gratuidade, terá de ser hoje posto à venda por 
não se ter meios para suportar tal injustiça.

(Nota: Citações do livro da autoria de Padre Américo, 
«Ovo de Colombo», pp 18-51).  q

VINDE VER! Padre Quim

TODA a estrutura que se quer firmar com segurança, tem, certa- 
 mente, uma base forte onde assenta os seus fundamentos. No 

projecto educativo das Casas do Gaiato encontramos um princípio ino-
vador quanto à maneira de educar menores abandonados no sistema de 
institucionalização. Este elemento chama-se: inclusão. O rapaz, con-
forme a sua idade e as suas capacidades, é chamado/convidado a entre-
gar-se nas mais variadas actividades da vida de Casa. E na medida 
em que for manifestando as suas competências, habilidades e força de 
vontade, vai assumindo postos de maior serviço e dedicação aos seus 
irmãos. O trabalho tem grande valor quando é executado em benefício 
da Comunidade. Ela está em primeiro lugar em tudo quanto circunda 
o nosso pensamento. Não temos quem faça por nós, aquilo que cada 
um de nós pode fazer e, até, com níveis bastante consideráveis de um 
dever bem feito. Às vezes, até, de deixar os olhos abertos de admiração 
e espanto.

«O trabalho é a base da vida nas Casas do Gaiato»: somos uma 
Aldeia cheia de vida em desenvolvimento, procurando o bem de todos 
os membros da família em busca da construção integral do homem 
de amanhã. Trabalhamos para transformar vidas, animar sonhos, entu-
siasmar projectos e conquistas de realização de cada um dos nossos 
rapazes. Antes de tudo, a construção de uma nova mentalidade se con-
figura no nosso contexto como um grande trabalho de amor infinito 
e de paciência constante. Depois deste momento, então — dar traba-
lho, para ser feito, é uma saudável intenção e, desta, passamos para
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O trabalho

SINAIS Padre Telmo

FOLHAS: Amarelas, castanhas e vermelhas vão caindo. É o seu 
 Outono. Baloiçam no ar até ao chão. Uma e outra rolam tocadas 

pelas brisas até uma pocinha húmida e serão febras que uma raiz vai 
sugar.

Outra vez — serão folhas ou flores ou pedacinhos de um pêssego 
vermelho?

Assim na nossa Obra: Padre Horácio, Padre Luís, Padre Carlos e 
Padre José Maria – exemplos vivos e grandes na entrega aos rapazes e 
aos pobres… deram a vida. Sementes que vão nascer.

Nasce a esperança na nossa Casa de Malanje: O Adão fez a filoso-
fia no seminário de Malanje. Virá para Portugal para entrar no Semi-
nário do Porto. O Paulo fez o primeiro ano de filosofia. O Josezito 
terminou o propedêutico e o Moisés com o primeiro de propedêutico.

Para já é, para nós, uma grande alegria — uma esperança. Pai 
Américo vela pelas suas vocações. Rezemos!  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

MESMO com dificuldades 
 no andar, fui com o 

Roni visitar uma das casas que 
estamos a reconstruir. Aquela 
que a Câmara atribuiu à família 
doente a viver num carro velho.

As janelas foram postas. Dei-
-lhes duas latas de tinta branca 
para interiores e dinheiro para 

comprar interruptores e tomadas 
eléctricas e fui ver que espécie 
de torneiras eram precisas para 
a cozinha e a casa de banho.

Agora, já lhes oferecemos a 
mobília necessária, mas quando 
visitei este pobre casal ainda 
não tinha levado nem os elec-
trodomésticos nem os móveis.

O homem lá tapou o buraco 
da porta de entrada antiga, pois 
a que eu tinha reservado para 
ele, roubaram-ma e tenho de 
arranjar outra.

Cá fora corria um vento frio e 
a casa estava resguardada, toda 
tão limpinha com as paredes 
branqueadas como um vestido 
de noiva e o chão irrepreensivel-
mente lavado que eu tive von-
tade de me sentar e conviver um 
pouco com eles, mas não havia 
ainda uma cadeira, por isso 
senti logo urgência em mobilar 
a casa. Mas, que regalo, aquela 
habitação!...

Quando estiver tudo no seu 
lugar vai ser um sonho viver ali.

Todos devemos dar graças a 
Deus por este bem que os pobres 
desfrutam, quando ele doente 
dos pulmões dormia num carro 
com a mulher, numa situação 
que lhe tirava a vida.
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2/ O GAIATO 26 DE OUTUBRO DE 2019

PAÇO DE SOUSA Nico Semedo

PAI AMÉRICO — Celebrámos 
o aniversário do Pai Américo. Foi no 
dia 23. São 132 anos de nascimento. 
Lembrámos esta data na Celebra-
ção da Missa. Depois fomos jantar, 
e tivemos connosco o nosso amigo, 
também chamado Américo, que cos-
tuma trazer um bolo para festejarmos 
esta data, o que voltou a acontecer. No 
final do jantar cantámos os parabéns 
ao Pai Américo e comemos o bolo.

FUTSAL — Tivemos um jogo 
contra o Canelas. Fomos nós os 
primeiros a marcar, tendo o Cane-
las empatado de seguida. Os golos 

foram aparecendo e o resultado final 
foi de 13 – 6. Os golos da nossa 
equipa foram marcados pelo Júnior 
(3), Quintino (1), Ratzinquer (2), 
Joel (3) e eu (4). Foi um jogo em que 
a nossa equipa mostrou, mais uma 
vez, a sua qualidade. Estamos à pro-
cura de patrocinadores que nos aju-
dem nas despesas da nossa equipa. 
Desde já agradecemos.

OFERTAS — Os nossos Amigos 
continuam a ajudar-nos de várias 
maneiras. Nós partilhamos daquilo 
que nós temos com famílias que têm 
necessidades. Um casal veio per-

guntar-nos se tínhamos materiais de 
salão de cabeleireiro, pois querem 
montar um mas não têm dinheiro. 
Nós não temos materiais para lhes 
dar mas gostaríamos de os ajudar. Se 
alguém tiver e não precisar…

TIPOGRAFIA — Os nossos 
tipógrafos estão a preparar um novo 
livro com textos do Pai Américo. 
Será com alguns dos seus pensamen-
tos, para o qual contribuíram muitos 
dos nossos Leitores. Sabemos que 
está a ser aguardado com muito cari-
nho e expectativa. Já não falta muito 
tempo para sair.  q

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

Numa Capela tão linda
Arde uma luzinha infinda
Ao pé duma campa rasa; 

Venho lá pedir a Deus
Perdão prós pecados meus
E rezo ao Pai desta Casa!

Quando ali estou, dentro dela
Abre-se-me uma janela
Que mostra dentro do Céu

Um Santo que Jesus tem,
E que me guia d’Além,
Para mim nunca morreu!

Há cento e trinta e dois anos
O mais novo de oito manos
Nasce a vinte e três de Outubro;

Galegos é a terra natal.
Trás Alma sacerdotal
E vai pôr Portugal ao rubro!

«Quero ser Padre» ele diz.
Viu em S. Francisco de Assis
O exemplo da Humildade.

Cô’a “martelada” da certeza
Vai lutar contra a pobreza:
A chaga da Humanidade!

Logo viu ao seu redor
Crianças a pedir Amor.
E com uma ideia sua

Aos órfãos da sociedade
Acolhe-os em comunidade
E funda a Obra da Rua!

«É louco» muita gente diz.
Dá aos pobres pelo País
Tanta casa ao desbarato;

E constrói, sem ter dinheiro,
Um projecto pioneiro:
As aldeias pró Gaiato!

Fugir à desgraça, quem ousa?!
Em Coimbra e Paço de Sousa
Vivem-se dias de alegria:

Há escola… cama… mesa…
E o rapaz trabalha e reza
Como Pai Américo pedia!

Ao lembrar o seu nascimento
Pressinto, que neste momento,
Ao Estado lhe convém

Aumentar a riqueza sua…
Mas as Casas da Obra da Rua
São dos pobres e de mais ninguém!

Cada um no seu lugar
Deve este dia guardar
Para sempre no coração;

E festejar por dois motivos:
Nasceu o Pai dos desvalidos
E faz anos a Associação!  q

23 de Outubro = Vida = Morte = Vida

CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS — Seria impos-
sível as Conferências Vicentinas existirem, se não houvesse solidariedade 
entre as pessoas, para podermos ajudar os que nos procuram. Com os que 
estão à nossa responsabilidade e alguns desde o início da nossa Conferência 
e alguns já partiram, tentamos sempre dar o melhor que sabemos, a nossa 
disponibilidade para ouvi-los, ajudá-los e sentirem que estamos presentes, 
que apesar das suas fragilidades, estaremos sempre disponíveis. Temos que 
ter amor próprio, para sabermos partilhar, mas também temos que ter muita 
atenção, para não sermos enganados, com algumas das histórias que nos 
contam, porque infelizmente nos dias de hoje, com tanta informação e vícios 
e alguns com pouca vontade de trabalhar, tentam de outra forma obter ajuda, 
contando histórias um pouco dramáticas para assim conseguirem o que que-
rem. Por este motivo, vamos pessoalmente constatar os factos e só depois 
disso tomamos a decisão de poder ou não ajudar. Temos a responsabilidade 
para com as pessoas que nos fazem chegar o seu donativo, gerirmos com 
seriedade e servir aqueles que são mesmo necessitados. Pai Américo, no 
seu livro Pão dos Pobres, pag. 95, diz: “Adiar e negar, são termos iguais”. 
Dizem que é muito linda esta Sopa e eu também digo o mesmo, mas não 
é com lindezas que se cuida dos Pobres dela. A obrigação de lhes dar, é 
de direito natural e divino. Quem passa por sobre a miséria dos mais sem 
olhar para ela, toca na letra do sétimo Mandamento — não furtar; e furta 
todo aquele que, indevidamente, retém em sua casa, à sua mesa, o pão dos 
necessitados. Quem pode dizer que amanhã não seja o seu dia de estender a 
mão? Pois se ele há na verdade tantos socorridos da Sopa que nos recebem 
num angustioso «ontem éramos tão ricos e hoje não temos nada!» Se qui-
sermos ter sempre daquele mesmo pão que o corvo depositava diariamente 
nas mãos do Profeta, saibamos depositar agora do nosso Pão no seio dos 
sem-fortuna. Se muitas vezes as grandes fortunas de ontem pedem hoje pão, 
é precisamente por nunca terem dado o que hoje pedem. As vossas mãos 
tardias e indolentes têm-nos feito sofrer a violência amarga de querer dar e 
não ter quê quando há tanta gente a quem.”

Meus amigos, esta mensagem é forte, como todas as que Pai Américo 
escreveu, porque sempre viveu a vida dos pobres, abdicou de tudo para 
dar aos pobres o seu amor e a sua vida.

Pedimos desculpa, mas não vamos poder registar nesta crónica os 
donativos que nos foram enviados, mas prometemos na próxima.

Em nome de todos os nossos irmãos carenciados Bem-haja a todos.  q

LAR DO PORTO Casal Félix

CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

AS CONFERÊNCIAS VICENTINAS E O DINHEIRO — Como 
os leitores que nos acompanham regularmente sabem, na nossa Paróquia 
tem sido a Conferência Vicentina que tem suportado financeiramente os 
custos de reparação e melhoria das casas do Património dos Pobres. Por 
isso, temos procurado ter nas nossas contas uma reserva para ir provendo 
a essas necessidades. Com o pagamento das últimas reparações feitas nes-
sas casas, reparações essas que, num dos casos, foi grande, essa reserva 
esgotou-se.

Por isso, mas também porque é sempre este o nosso dever, teremos 
que ir gerindo as nossas finanças com o maior rigor que for possível, sem-
pre muito gratos a todos os leitores que continuam generosamente a aju-
dar-nos.

Nesse sentido estamos a passar a pente fino todas as situações em que 
ajudamos na compra de medicamentos que é a conta maior que temos que 
pagar todos os meses.

A propósito disto, vale a pena pensarmos no que deve ser a relação 
das Conferências Vicentinas com o dinheiro e, por vezes, não é.

Uma dessas vezes é quando numa reunião não há dinheiro naquela 
hora para distribuir e, por isso, é o cabo dos trabalhos porque parece que 
não há assunto mais importante do que esse para a reunião.

Na primeira “reunião” do que foi o embrião das Conferências Vicen-
tinas, Ozonam e os seus amigos não tinham dinheiro para distribuir às 
pessoas que foram ajudar.

Há outros casos onde vicentinos discutem asperamente e se zangam 
entre si por questões de dinheiro.

Outros casos piores ainda são quando se sai do movimento vicentino 
por problemas de dinheiro.

Também são de lamentar conflitos que existem entre certos párocos 
e certas Conferências por causa deste tipo de problemas, situação que, no 
nosso caso, felizmente não temos, mas que outras Conferências têm. As 
Conferências Vicentinas são um movimento de leigos, que é dirigido por 
leigos. As Conferências Vicentinas não são dirigidas por párocos, sem pre-
juízo do papel essencial e insubstituível que estes devem ter e, felizmente, 
muitos têm no apoio à actividades das conferências e à mobilização dos 
paroquianos para esse objectivo. No outro sentido também deve haver 
por parte das Conferências um esforço constante de manter as melhores 
relações possíveis com a Paróquia e com o seu pároco.

Por isso, há que procurar colocar sempre cada coisa e cada pessoa no 
seu devido lugar: o dinheiro das Conferências que não deve ter o lugar 
primeiro naquilo que as Conferências devem fazer; os vicentinos devem 
desempenhar o seu papel de leigos empenhados no serviço ao próximo 
que mais precisa; os párocos devem respeitar a autonomia das Conferên-
cias Vicentinas, e não devem ser seus “dirigentes”, de facto, mas antes pôr 
a sua função ao serviço da mobilização dos paroquianos para a ajuda ao 
próximo desta forma organizada que é a das Conferências Vicentinas.  q

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

AGROPECUÁRIA — Final-
mente, caiu alguma chuva, tão neces-
sária, pois a estiagem foi prolongada. 
Antes, foram apanhadas as espigas 
de milho num terreno da terra dos 
grilos (campinho), de que resultaram 
algumas carradas de cestos, que se 
trouxeram para o nosso celeiro, onde 
se encontram a secar, abrigadas; e, 
quando for conveniente, serão debu-
lhadas e moídas, quando necessário, 
para os animais. Na nossa horta e 
nesse terreno, a nascente, próximo de 
um ribeirito, foram apanhadas mais de 
três centenas de abóboras, que seca-
ram em muretes da latada do meio, 
que dá para as escadas Pai Américo. 
O olival do olheiro e o olival da mina 
foram capinados. Recomeçaram-se a 
arranjar os jardins, no largo da capela 
e na parte de baixo da nossa Casa, 
cortando a relva e os arbustos.

ARRANJOS — Para o nosso 
refeitório, um padre muito amigo 
deu-nos um belo armário e uma mesa 
para os mais pequenos, para além 
de ajudas para as obras, que muito 
agradecemos. Fizeram-se três prate-
leiras, com ferro e ripas de madeira, 
no átrio das despensas de baixo, que 
ficaram bem, para guardar as abóbo-
ras, que vão sendo aproveitadas para 
a sopa e fazer doce, que comemos 
ao pequeno-almoço. Compraram-se 
mais armários para o salão, onde 
vamos colocando os livros que nos 
vão dando.

OBRAS — Ficou concluída (e 
bem) a colocação de canais e gre-

lhas, para as águas pluviais, junto ao 
nosso edifício central e dos quartos 
das senhoras, o que vai evitar infil-
trações nos quartos do rés-do-chão. 
Nos três quartos desta zona, dos 
médios, foram substituídos tacos 
apodrecidos, e lixado e envernizado 
o chão. Para aproveitar os andaimes, 
antes de saírem do estaleiro das nos-
sas obras, limparam-se os telhados 
da casa-nova, do lar e da escola. 
Ainda se vão limpar os telhados 
do pombal, do galinheiro e restante 
palheiro, e (se possível) da capela, 
torre e sacristia (a precisarem de 
obras). Têm sido substituídas mui-
tas telhas, colocando parte daque-
las que foram oferecidas, há alguns 
anos, por um amigo, que estava 
num lar em S. João da Madeira, e 
faleceu recentemente (descanse 
em paz!); e ainda vieram telhas de 
amigos de Bruscos, o que também 
agradecemos. No rés-do-chão, fal-
tam colocar portas nos chuveiros, 
espelhos e um cortinado para as 
janelas; e reconverter as duas jane-
las para o átrio. Antes de se coloca-
rem 12 camas (usadas), nos quartos 
dessa zona, para proteger o chão de 
madeira, vai-se pôr um alcatifado 

plástico, no sítio das camas. Nos 
antigos balneários, vão-se fazer 
arranjos nos azulejos e nas canaliza-
ções, e substituídas a porta e as jane-
las. Quando for possível, tem de se 
desocupar a casa-Mãe, para depois 
se começarem a arranjar os quartos 
onde dormem os pequenos (e onde 
dormiu Pai Américo!), o que vai ser 
demorado, pois esta é a parte mais 
velhinha da nossa Casa do Gaiato, 
que no dia 7 de Janeiro de 2020 vai 
celebrar 80 anos de vida! Temos 
muita pena que a frontaria de azu-
lejos, no jardim Pai Américo, com 
painéis das várias Casas da Obra da 
Rua, devido às deficiências estrutu-
rais, se vá degradando; mas, o custo 
da sua reparação é muito elevado, 
pelo que será preciso um mecenas.

Continuando a precisar de ajudas, 
para as obras e outras despesas da 
nossa Casa, e agradecendo muito as 
que carinhosamente vão chegando, 
informamos que o mealheiro desta 
Casa é o mesmo: NIB — 0035 0468 
00005577330 18, da Obra da Rua 
ou Obra do Padre Américo, Casa 
do Gaiato — 3220-034 Miranda do 
Corvo; telef. 239 532 125; e-mail: 
gaiatomiranda@gmail.com  q

PENSAMENTO Pai Américo

Não é favor nenhum dar de comer a quem tem 
fome; é um dever de consciência cristã.

Pão dos Pobres, 1.° vol., p 6.
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BEIRE — A festa da nossa vindima Um admirador

1. Tradições que não são de per-
der… Todos sabemos que a tradi-
ção já não é o que era…, e ainda 
bem. Porque, se nada mudasse 
nunca, teríamos cristalizado na 
idade da pedra lascada… Mas, 
quando os costumes legados pelos 
nossos antepassados veiculam valo-
res1 que dão mais vida à vida, aí 
haverá que pôr travão à fúria incon-
trolada do imperante consumismo 
egoico, porque sempre tende a rou-
bar-nos a festa do viver-COM+vi-
vendo.

Vem muito lá de trás o bom 
costume de celebrar a Festa das 
Colheitas, (Festa dos Tabernácu-
los, para o povo judeu). Entre essas 
festas, a vindima sempre ocupou 
um lugar privilegiado. Pudera. Até 
os Livros Santos dizem que o vinho 
alegra o coração do homem! (sl 
103,15). E, na Casa do Gaiato de 
Paço de Sousa, Pai Américo sempre 
dava grande ênfase a estas festas. 
Celebravam-se as desfolhadas do 
milho, as arrigas do linho, mas as 
vindimas!… Aí, havia música, dan-
çarico, pimentos curtidos e sardinha 
assada, com broa de milho, cozida 
de fresco e, sempre a acompanhar, 
uma boa pinguita. Tudo a preceito, 
como Deus manda… Recordo com 
alegria aquelas vindimas da minha 
infância, na Quinta do Carvalho, 
ali juntinho ao campo da bola, em 
Lousada. 

Desde que, vai para cinco anos, 
a vida me empurrou de novo para 
aqui, (…)2, a nossa vindima é uma 
data sagrada3. No final, temos que 
celebrar a chegada do vinho novo 
— fruto da videira e do trabalho do 
homem, para se tornar fonte de sal-
vação. Isto é, fonte de saúde! Uma 

boa saúde, a nível físico, emocional 
e espiritual. Essa dimensão de nós 
que, por mandato do nosso Rei Ser-
vidor do Povo, a começar pelos últi-
mos, os mais explorados pela socie-
dade, apela ao Grande Banquete em 
que ninguém fica de fora.

PORQUE: uma vindima é um 
acto comunitário. Então, há que 
saber estar-com. Nas alegrias e 
dores, penas e trabalhos que o ser-
-comunidade implica. São as esca-
das de abrir que servem, em simul-
tâneo, de um lado e do outro. É o 
estar sempre atento para despejar 
os baldes cheios da mão dos vin-
dimadores, levar aos cestos, para 
logo voltar à procedência… E tudo 
a passo ligeiro porque o sol não 
para… E aquele andar juntos, com 
um mesmo objectivo, na recolha 
daquilo que faz parte do pão nosso 
de cada dia. Em prol de um Bem 
Comum para todos — sem des-
trinça nem de credos, nem de cores, 
nem de raças. 

2. A cozinha dos Rapazes aco-
lheu-nos de novo… Agora, na 

Casa dos Rapazes, somos menos 
seis. Roubaram-no-los. E ainda 
não no-los devolveram. Quem 
poderá pôr fim a esta injustiça, por 
ordem ninguém sabe de quem? 
Assim, a vindima arrastou-se mais. 
E cada dia com a mesma pergunta 
de fundo: — E vai haver sardinhas 
assadas, como o ano passado?! 
E o sr. Pe Júlio vem? E o sr. Pe 
Rafael também vai? E o sr. Pe 
Telmo? Quem leva eles lá baixo? 
Por muito que se tenha que fazer e/
ou por muito apertados pelo tempo, 
estas e outras perguntinhas de a, 
de b e de c têm que ser respondi-
das. Com toda a calma do mundo. 
Por que estes filhos que Deus nos 
mandou nunca têm pressa de nada. 
Vivem no presente. E se este puder 
ser de festa, tanto melhor. E, se 
algo corre mal, tudo berra e tudo ri, 
mas logo acaba e sempre em bem. 
Importante é que quem preside 
se mantenha paciente e de muita 
misericórdia…

Chegou o dia desejado. E o côm-
puto geral aponta para onze tone-
ladas e pico. Parece que não está 

nada mal, para tanta tempestade 
que por esta Casa passou ao longo 
deste ano. Já não fomos a tempo 
das sardinhas, mas havia que botar 
mão do que houvera. Falo a D. 
Lúcia. Pergunto da hipótese de 
umas bifanas em pão, etc. etc. Que 
sim, se arranjarem o pão. Daquele 
que… Porque é segunda-feira, sr. 
Pacheco entra em cena. Encarre-
ga-se do vinho para os homens 
de barba rija e dos sumos para os 
rapazes. Eu cuido do pão. Fresco, 
para apanhar bem aquele molho 
quentinho das bifanas…

Há que decidir local e hora. — 
Ora, tem de ser onde sempre foi. Na 
cozinha lá de baixo… Às 15:30h, 
lá estavam todos à espera que se 
abrisse aquela porta — que até dá 
pena ver assim fechada… Entro. 
Sobre a grande mesa de mármore 
está o tacho a fumegar. Aquele 
cheirinho que aguça apetites! Saco 
do pão, aberto, à disposição. Gar-
rafão do vinho. Garrafas de sumo. 
Um verdadeiro self service. Cada 

um vai e serve-se. Uma, duas, três 
vezes. Os mais atilados botam a 
mão aos mais enrascaditos. Não há 
distinção de pessoas. Residentes, 
voluntários, senhores Padres, assa-
lariados. Todos na mesma festa. 
A comer com gosto. A Sociologia 
tem razão: Nada aproxima tanto as 
pessoas como os pezinhos debaixo 
da mesa… 

1 — Nunca me dei ao trabalho de ir ver 
a semântica desta palavra VALOR. Gosto 
de a ‘encaixar’ no Vale dos clássicos, como 
forma de saudação. Para desejar a outrem 
mais vida e vida em abundância.

2 — Realmente! Vá lá a gente armar 
aos cucos e dizer que é e que não é. Razão 
tinha Isaías — ah,ah,ah, Senhor, que eu não 
sei falar. No próximo dia 23 de Dezembro, 
fará sessenta anos que a vida me empurrou 
de Singeverga para fora e me trouxe para a 
Casa do Gaiato de Paço de Sousa. 

3 — Gosto de pensar o sagrado como 
uma Força (o Ruah hebraico!..) que 
empurra para a frente, à descoberta d’O 
BEM COMUM da Humanidade — The 
Common Good of Humanity…  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Stat crux dum volvitur orbis.

É muito significativo que este 
lema cartusiano tenha tocado 

de tal maneira Padre Américo ao 
ponto de ter deixado uma inscri-
ção similar [Crux stat dum mundus 
volvitur] em cruzeiros da Obra da 
Rua. Pela grande admiração que 
nutrimos por esta ordem contem-
plativa, de forma elogiosa e sau-
dosa, é nosso propósito deixar uma 
pequenina memória na partida dos 
últimos monges cartuxos, de Évora 
para Barcelona.

Antes de umas simples palavras 
sobre o silêncio forçado destes 
monges da solidão, vem a talhe 
de foice rememorar uma referên-
cia curiosa de Américo Monteiro 
de Aguiar a um belo livro atinente 
a esta memória, de um valoroso 
escritor português [esquecido…], 
cujo itinerário de conversão vale 
bem a pena conhecer e se bateu 
pela justiça social. De relance, 
enquanto ferroviário, foi preso em 
15 de Outubro de 1920, conforme 
disse: A minha acção jornalística 
na Bandeira Vermelha atirou-me 
para o Limoeiro, e ali me conser-
vou a justiça do regímen na pior 
das enxovias… Mas tive durante 
esse período um grande prazer: 
conheci um santo, verdadeira 
reencarnação do Poverello de 
Assis que a Lisboa do século XX 
quasi ignora! O Padre Cruz… é 

uma das figuras da minha Cate-
dral. Entre outros romances mar-
cantes, pelo tema em epígrafe, 
refere O Deserto, de Manuel 
Ribeiro [13-XII-1878; 27-XI-
1941], vindo a lume em 1922, que 
narra a sua estadia na Cartuxa de 
Miraflores [Burgos], em Agosto 
de 1921, confessando ao monge 
que o acolheu: É menos a arte que 
me traz aqui do que o desejo de 
solidão e de paz. Tenho a alma 
tão doente! O tempo forte que aí 
passou, nesse convento dos mon-
ges brancos, foram uma experiên-
cia de fé que jamais esquecerá, 
pois guardou até à morte a chave 
da cela em que esteve oito dias. 
Este activista político e místico, 
foi romancista e poeta, precursor 
do neo-realismo, tendo merecido 
(e bem), entre outros, um estudo 
muito detalhado por Gabriel Rui 
Silva, numa tese de doutoramento 
[2009], sob o título: Manuel 
Ribeiro e o Romance da Fé.

Se o valor da palavra se mede 
pelo seu efeito, a leitura de O 
Deserto conduziu à Cartuxa 
dois portugueses, como Manuel 
Ribeiro confirmou na Emissora 
Nacional, em 1940: tive conhe-
cimento de várias vocações reli-
giosas que o meu livro decidiu: 
Recordo-me, por exemplo, dum 
padre português missionário no 
Oriente, e dum jovem natural de 

Lisboa, que professaram na Car-
tuxa de Miraflores. Refere-se a 
Sérgio Guedes de Sousa [Frei 
Miguel (1897-1985], com obra 
pictórica, que ingressou aos 27 
anos na Cartuxa de Miraflores, 
transitou para a de Jerez de la 
Frontera e depois para a de Évora, 
onde faleceu.

Neste sentido, também, numa 
carta dactilografada [tendo na 
margem esquerda da primeira 
página, à mão: silêncio — confi-
dencial!], enviada ao seu amigo 
Simão Correia Neves e datada de 
17 de Outubro de 1923, depois 
da derradeira martelada, A. M. 
d’Aguiar deu notícia da sua deci-
são de ir para um convento de 
franciscanos em Espanha, para 
seguir a vida de sacrifício, de 
dor, de penitência. Do seu punho, 
remata a missiva com um P.S. 
[post scriptum], que é de reter 
nesta ocasião: Compre O Deserto 
de Manuel Ribeiro e compre A 
Catedral do mesmo. Note, quando 
li O Deserto já estava a prepa-
rar as minhas cousas para seguir 
para o Convento [de Vilariño de 
la Ramallosa], por isso não julgue 
que o meu passo são influências 
do livro. Não. Certo é que em mis-
siva para o mesmo Simão Neves, 
de 4 de Abril de 1924, Américo de 
Aguiar acabou por concluir [como

Continua  na  página  4

Os Cartuxos partiram

SETÚBAL Padre Acílio

Grupo de poesia

GOSTO muito de poesia e de conviver com os verdadeiros poetas,  
 não tanto com os rimadores secos de expressão da beleza dos 

sentimentos humanos e sem intuição pelo carácter e nobreza do Belo.
Ora, um grupo de poetas, homens e mulheres, juntaram-se criando 

um núcleo de poesia onde convivem e recitam seus poemas tendo tam-
bém a preocupação de expandir a poesia e criar poetas.

Sendo Setúbal uma cidade onde nasceu e viveu durante anos, um 
dos maiores poetas portugueses — Bocage — não admira que os setu-
balenses se batam e revivam os seus antepassados líricos.

Este grupo, que se reúne em tempos e horas marcadas, organiza 
eventos para angariar dinheiro e distribui-lo a obras de carácter humani-
tário como é próprio dos verdadeiros poetas.

Desta vez coube a nós a alegria de sermos os destinatários dos seus 
frutos que provieram de ofertas de vinhos engarrafados com o rótulo do 
nosso organograma dos principais vinicultores desta região privilegiada 
do mundo.

Os vinhos foram oferecidos ao grupo de poesia e a sua venda rever-
teu a favor da Casa do Gaiato.

Uma forma bonita de levar o nosso nome até aos confins do planeta!
No fim da sessão disse uma palavra sobre o vinho, a poesia e mística 

da Casa do Gaiato. Uma trilogia que bem se relaciona quer nos seus fins 
quer no seu modo natural de ser. A poesia apanha estas três realidades 
e, em certo sentido, está em cada uma delas. A poesia exprime o sonho, 
o vinho estimula-o e Casa do Gaiato realiza-o enquanto pretende fazer 
de cada rapaz um homem, jogando com Natureza, a Liberdade e a Res-
ponsabilidade.

Jumbo

AGORA chama-se Auchan. Vários são os modos como esta grande 
 organização comercial apoia a Casa do Gaiato não só facilitando 

a venda do nosso jornal aos seus clientes como dando-nos o que diaria-
mente tiram das bancas e, de vez em quando, promovendo a oferta dos 
seus clientes com compras a nosso favor.

Mais: é a segunda vez que junta voluntários entre os seus emprega-
dos e vem fazer um trabalho a nosso favor oferecendo-lhes assim um 
conhecimento mais próximo da nossa realidade.

Na última vez vieram pintar o muro que cerca a nossa propriedade do 
lado norte e comer connosco umas febras oferecidas e assadas por eles.

Nós demos-lhes um caldo verde da nossa hortaliça criada só com 
esterco das vacas e todos participamos no almoço, como do seu agradá-
vel e estimulante convívio.  q
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BENGUELA Padre Manuel António

CHEGOU o tempo do calor. É o verão, nestas terras do sul de Angola. 
 Os nossos filhos, desde os mais pequeninos aos mais velhos, sen-

tem uma atracção especial pelas águas do mar. Querem ir para a praia, 
com regularidade, nos dias em que estão livres. O Domingo, nesta fase 
do ano lectivo, é o tempo em que estão disponíveis. Por isso, a carrinha 
transporta-os, cheios de alegria, para tomarem banho na água do mar. É 
uma actividade que marca o ambiente familiar das suas vidas. Vamos, 
pois, continuar no mesmo ritmo de vida, enquanto o tempo permitir. 
Estamos, a nível escolar, num ambiente de exercícios que mostram o 
grau de preparação, nesta fase que vai a caminho do fim do ano lectivo. 
A escola constitui, sem dúvida, um sector prioritário da formação dos 
filhos da nossa querida Casa do Gaiato. Qual seria a sorte destes filhos, 
sem a Casa do Gaiato? Lixo humano, lançado ao abandono! Por isso, 
a Casa do Gaiato, como Casa de Família dos filhos sem família, é um 
tesouro social e humano. Muitos corações, felizmente, reconhecem este 
valor. Por isso, fazem tudo o que podem para dar as ajudas materiais 
necessárias, sem as quais não seria possível realizar este prodígio mara-
vilhoso. Vamos continuar, com muita esperança, Há uma multidão de 
filhos abandonados com necessidade de serem acolhidos. Mas há falta 
de espaço físico. Eram necessárias mais Casas do Gaiato. Já temos par-
tilhado convosco esta situação aflitiva. Faltam, porém, as vocações com 
disponibilidade para a entrega das suas vidas por amor.

Um problema social muito grave, a nível de adolescentes, jovens e, 
mais além, está relacionado com o uso da droga. Há grupos externos à 
Casa do Gaiato que aproveitam as condições dos terrenos vizinhos da 
nossa Casa para se drogarem. Vou, todos os dias, à busca desses droga-
dos que fogem. É uma situação aflitiva. Não são filhos da nossa Casa do 
Gaiato. São, porém, um perigo. Vamos tentar, com a ajuda das autorida-
des, evitar os contágios. A nossa vida, como a vida de todos os educado-
res e pais de família tem que estar preparada para enfrentar este tipo de 
problemas que são graves. São contra a humanidade. A Casa do Gaiato 
está instalada numa zona cercada por Bairros populares. Todos os bons 
educadores e pais de família sentem os seus corações ocupados com 
este tipo de problemas. Vamos continuar a nossa acção educativa com 
muita esperança. Os filhos mais velhos, mais responsáveis, assumem, 
com muita coragem e perseverança o papel de irmãos responsáveis dos 
mais novos. Deste modo, levamos para a frente a luta contra estes males 
sociais.

Ontem, Domingo 13 de Outubro, tivemos a nossa Reunião dos Che-
fes da Comunidade da Casa do Gaiato. É, sem dúvida, um momento 
muito importante da nossa vida. Há, como é normal, situações boas e 
animadoras na vida desta nossa família. Há, também, momentos que 
necessitam de revisão para a cura dos males que os afectam. Este 
encontro regular, chamado Reunião dos Chefes da comunidade, tem 
um valor admirável. Traduz o princípio básico que Pai Américo colo-
cou no alicerce da Casa do Gaiato: ”Obra de Rapazes, Para Rapazes, 
Pelos Rapazes.” Os Chefes que se reúnem, com regularidade, são uma 
ajuda para a realização deste princípio educativo básico. Na reunião que 
tivemos, foram detectadas falhas em alguns sectores da vida da Casa. 
Foram apresentadas propostas para as devidas correcções. Um momento 
importante foi a chamada da atenção para o comportamento irregular 
dalgum Chefe. Sem dúvida, a regularidade da vida dos filhos da Casa do 
Gaiato depende muito do bom comportamento dos seus Chefes. É algo 
de parecido com o que se passa na vida de família natural: o comporta-
mento dos filhos mais velhos são um sinal mais positivo ou negativo. É 
uma linguagem simples que traduz a forma de vida educativa na Casa 
do Gaiato.

Os pobres continuam a bater à nossa porta, com muita frequência e 
abundância. Queremos que o amor aos nossos e vossos filhos Gaiatos 
irradie para ajudar os pobres. Necessitamos, contudo, da ajuda dos vos-
sos corações generosos.  q

CALVÁRIO Padre Rafael

O Calvário é uma oportunidade para nos reencontrarmos com a 
palavra Caridade e afastar dela muitos estereótipos que procuram 

desvirtuá-la. A Caridade, poderia dizer-se, é o modo característico de 
amar de Deus; e que em Jesus de Nazaré o vemos feito realidade. E não 
confundi-la nunca com a respeitável solidariedade, que nasce da vontade 
de cada um.

Caridade é: quando vejo a Luísa, que está numa cadeira de rodas 
desde pequenina, e me oferece o seu sorriso sem me pedir nada.

Caridade é: quando o Paulo Sérgio me dá um abraço ou simples-
mente me dá a mão desejando-me um bom dia sem esperar ser corres-
pondido.

Caridade é: quando me aborreço com o «Pomba» por não ajudar 
nas tarefas da Casa — e no dia seguinte se senta a falar comigo como se 
nada tivesse acontecido.

Caridade é: quando a Julieta ajuda todos os dias a descascar as bata-
tas ou a acompanhar outra enferma sem ter que pedi-lo todos os dias.

E assim poderia continuar, pois quando colocamos os pés no Calvá-
rio, rapidamente nos perguntamos, como posso ajudar o Calvário e aos 
seus doentes, e dificilmente nos perguntamos como o Calvário e os seus 
doentes me podem ajudar a mim? (Aí nasce a Caridade).  q

Continuação  da  página  1

a acção. Ora, a ocupação durante 
o dia dá muita satisfação a quem 
assim se encontra — saúde mental 
em excelente estado, pão e tecto 
garantidos, paz e amor no lar. Des-
marcando-se de cumprir o ditado 
popular: casa onde falta pão, todos 
ralham e ninguém tem razão. O 
trabalho é fonte de concórdia e 
harmonia no seio da família. Livra-
-nos de castigos e incompreensões 
alheias. Em nossa Casa, a ausên-
cia do rapaz, em hora e local de 
trabalho confirmados, é tida como 
uma grande falta e merece aprecia-
ção cuidadosa e aplicação de um 
reforço conveniente para desacon-
selhar o fugitivo do caminho espi-
nhoso — antes que seja sufocado 
pela miséria.

E quando recebemos visitas, de 
tão admirados que ficam de ver o 

nosso pátio frontal completamente 
desértico, levantam, quase sempre, 
a seguinte interrogação: — Onde 
estão os vossos rapazes? — Em 
casa —, resposta quase sempre 
assim dada. E peço para darmos 
uma volta pela Aldeia percorrendo 
as instalações. E vamos encon-
trando os grupos de rapazes disper-
sos pela Aldeia, mas organizados 
segundo a nossa maneira. 

Então, são vistos a fazer, para 
aprender a saber fazer, a saber ser 
e a saber estar. Eles, no jardim, no 
campo, na escola, na cozinha, nas 
oficinas. Eles, a cuidar do que é seu 
com zelo e dedicação. E quem é 
que não se espanta ao ver o garoto, 
antes vadio, hoje, a ocupar o lugar 
de um homem útil, de bem. Anda-
mos atarefados com os trabalhos da 
vedação da nossa Aldeia. A nossa 
casa-Mãe, em Paço de Sousa, tem 
sido grandemente generosa para 

com as despesas. O nosso muito 
obrigado. Tudo isto é trabalho e 
amor de tantos corações apaixo-
nados pela causa dos pobres, a 
quem também estendemos a nossa 
gratidão e reconhecimento. A con-
clusão é de Pai Américo: “estes 
rapazes são luminosos; certas afir-
mações suas abrem-se em luz no 
espírito. Exemplo: ontem falando 
com chefe dos carpinteiros, disse-
-lhe da minha alegria por gozar a 
experiência de que alguns dos nos-
sos rapazes já me iam prestando 
valioso auxílio; e desfiei o nome de 
alguns. O rapaz escuta-me aten-
tamente, mas não se espanta nem 
encarece. Acha tudo muito natural. 
Fala-me com os seus olhos e diz: 
pois de onde saem os homens? Eis 
aqui a luz. Eis aqui a simplicidade 
que desconcerta. Os homens saem 
naturalmente do rapaz».  q

VINDE VER! Padre Quim

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Continuação  da  página  3

Manuel Ribeiro]: Doente da alma, 
devia procurar remédio de feição 
moral e o melhor de todos pare-
ceu-me ser juntar-me a uma socie-
dade sã.

] ] ]

Ao correr da pena e participando 
da pena supra, evocamos então a 
despedida emotiva dos monges 
cartuxos, da planície heróica do 
Alentejo. O seu sino, especial-
mente à meia-noite, durante 59 
anos chamou os monges para a 
oração. Pelo facto de não ser pos-
sível continuar a manter em Évora 
a presença dos Cartuxos, segundo 
a decisão do Capítulo Geral da 
Ordem Cartusiana, fundada por S. 
Bruno [1030-1101], ocorreu assim 
no dia 8 de Outubro, de Santo 
Artoldo, uma Eucaristia de despe-
dida dos quatro monges cartuxos, 
na igreja do Mosteiro de Santa 
Maria Scala Coeli [Escada do 
Céu], presidida por D. Francisco 
José Senra Coelho. O Arcebispo de 
Évora, citando Santo Agostinho, 
disse que: a tristeza de os ver partir 
nunca nos faça esquecer a alegria 
de os ter tido. Na homilia, recordou 

a fundação da Cartuxa em Évora, 
entre 1587 e 1598, cujo edifício foi 
mandado construir pelo Arcebispo 
de Évora, D. Teotónio, da Casa de 
Bragança; porém, em 1834, com 
a expulsão das Ordens Religiosas, 
este recolhimento foi quebrado 
e devassado, até que, em 1869, 
José Maria Eugénio de Almeida 
adquiriu as ruínas do mosteiro; e, 
em 1960, Vasco Maria Eugénio de 
Almeida, Conde de Vil’alva, deci-
diu restaurar o mosteiro, pelo que a 
vida eremítica-cenobítica, de con-
templação e trabalho, foi reiniciada 
com sete monges, tendo o consen-
timento do Arcebispo de Évora, 
D. Manuel Trindade Salgueiro. 
Nessa Eucaristia de despedida, ao 
cair da tarde, o actual Arcebispo 
ainda elogiou o silêncio da Car-
tuxa: Que a Cartuxa de Évora seja 
sempre uma escada para o nosso 
encontro com Deus, pelas mãos 
de Maria, a escada para o céu. 
Que hoje a esperança permaneça 
no nosso olhar que vê partir, mas 
que no compromisso guarda nos 
nossos corações o grande teste-
munho de vida, a grande pregação 
do silêncio que os nossos queridos 
cartuxos nos souberam deixar. No 
final da celebração, o Padre Antão 
Lopez, Prior da Cartuxa de Évora, 
agradeceu a presença e o carinho 

de todos, sublinhando que, para 
um cristão, a despedida é um até 
logo, pois temos a esperança de 
nos encontrarmos todos um dia 
diante de Deus. Seguiu-se um forte 
e prolongado aplauso!

No caminho cartusiano, o monge 
cartuxo procura a Deus na soli-
dão; e o fim principal é a con-
templação, falando a Deus dos 
homens. Os monges cartuxos de 
Évora foram mesmo muito esti-
mados. Porém, com o envelheci-
mento da comunidade e a falta de 
vocações, a clausura fechou e aca-
bou por ser aberta a todos, depois 
de uma experiência muito bonita! 
Ao virar-se uma página gloriosa 
da história da Igreja em Portugal, 
diremos ainda com o dito Prior: O 
importante não é ser cartuxo… o 
que importa é cada um ser melhor! 
Apesar de tudo, Évora continuará a 
ter um pulmão ecológico de espiri-
tualidade, com a vinda de monjas 
contemplativas.

Ao olharmos para um rebuscado 
ninho de andorinha, tão recatado 
e bem feito, que aguarda pela 
próxima Primavera, no silêncio, 
acenamos também aos velhinhos 
monges cartuxos, em sinal de gra-
tidão e pedindo a sua forte oração! 
Bem-hajam!  q

Continuação  da  página  1

Aos amigos do Património faz 
bem saborear as minhas alegrias e 
o bem-estar de quem tanto sofreu. 
Assim pregamos o Evangelho e 
por Ele O anunciamos a todos 
os povos da Terra, pois para isso 
fomos enviados e para mais nada.

A outra casa está ainda a aguar-
dar o orçamento, embora já me 
tenham dado as medidas das telhas 
que ainda não levei, para que não 
me aconteça o que já sofri: pus 
telhas para uma casa com a garan-
tia da construção rápida e passados 
dois anos vejo-as ainda a servir de 
vedação num pátio a estragarem-
-se. As telhas serão a última coisa 
a comprar pois mal por mal, tem 
lá as outras de fibrocimento que 
não tapam tudo, mas obriga os 
seus habitantes a mexerem-se para 
começar a obra.  q
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