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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

DE facto, não podemos estar presentes, a seu 
 lado, em todas as situações em que os Pobres 

nos pedem ajuda. Contam-se por algumas centenas, 
as famílias ou pessoas individualmente, que a nós 
recorrem, muito espaçadamente no tempo ou com 
mais frequência. A doença, o abandono, os parcos 
valores que angariam mensalmente, impedem-nos 
de se tornarem autónomos em definitivo. Por isso, 
vão recorrendo à nossa Obra nos momentos afliti-
vos, em que não conseguem responder, no imediato, 
às despesas que têm de cobrir.

Sem que lho tenha facultado, quase todos já 
sabem o meu número de telemóvel. Pela distância 
que nos separa ou por qualquer dificuldade de 
virem até nós, ligam, e apresentam a sua carên-
cia. Aos que atendo e correspondo, por esse meio, 
são pessoas que já conheço bem. Caso contrário, 
terão de vir ou sermos nós a ir ao seu domicílio.

Não se trata de um serviço social que lhes pres-
tamos, é antes um serviço fraterno que nos liga. 
Papéis comprovativos, só mesmo quando a situação 
o exige. Vale mais, normalmente, o diálogo e a pre-
sença no meio, para sentirmos a vida do Pobre e a 
necessidade de lhe correspondermos.

Desta vez, e em catadupa, foram três mulheres, 
cada uma por si, usando essa via para pedirem 
ajuda em situações que, por si mesmas, não con-
seguiam resolver. Primeiro, uma viúva, cujo falecido 
marido conheci nos últimos tempos da sua vida, 
marcada por doença grave. Ainda fomos a tempo 
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FAZ uma semana que chegou 
 o Padre Fernando da Casa 

do Gaiato de Malanje com o 
objectivo de renovar o seu visto 
para regressar a Angola e precisar 
qual empresa vai realizar as obras 
do Calvário. Durante este tempo 
vamos realizando, internamente, 
todas as mudanças a nível orga-
nizativo e estrutural para que a 
nossa Obra de Doentes continue 
a ser uma resposta actual sem 
perder a sua essência.

O Calvário converteu-se num 
desafio para a Obra da Rua… 
pois, se em outro tempo a decisão 
mais cómoda teria sido fechá-
-lo ou entregá-lo… agora está 
renascendo a esperança de que o 
Calvário nos abra as portas a um 
novo modo de actualizar a Obra 
nos tempos em que vivemos.

O Padre Américo não pre-
tendeu terminar com a pobreza 
nem muito idealizar o seu modo 
de atender o Pobre. A Igreja vê 
em Padre Américo, entre outras 
coisas, um instrumento de Deus

Continua  na  página  3

BENGUELA Padre Manuel António

QUEM somos? O que é a vida 
 da nossa Casa do Gaiato? 

 Uma pergunta feita por 
um estabelecimento público a 
clientes envolvidos na solução 
de problemas sociais. A Casa do 
Gaiato quer ser a casa de família 
dos filhos sem família. Os filhos 
abandonados são um problema 
social muito grave e doloroso. 
Nenhum coração, verdadeira-
mente humano, pode ficar indi-
ferente e insensível, perante a 
situação destes filhos. Toda a 
criança nasce com o direito para 
ser um homem ou uma mulher na 
sociedade. Dentro deste espírito, 
a Casa do Gaiato é animada por 
este dinamismo, na sua missão 
educativa: “Fazer de cada rapaz 
um homem”. Esta missão con-
some a nossa vida e a vida dos 
corações que se deixam apaixo-
nar pelos filhos abandonados, 
acolhidos na Casa do Gaiato. 
Pai Américo, Fundador da Obra 
da Rua, com a primeira Casa do 
Gaiato, comunicou o seu Amor 
a Jesus Cristo pelo amor a estes 
filhos abandonados.

Estamos no tempo do Advento, 
na preparação dos nossos cora-
ções para a Festa do Natal. Hoje, 
segundo Domingo do Advento, 
celebramos a Solenidade da 
Imaculada Conceição de Nossa 
Senhora. Os corações desta nossa 
grande Família, a Casa do Gaiato 

de Benguela, viveram com muita 
alegria esta Festa da Mãe. A 
dimensão religiosa, na formação 
humana destes filhos, é muito 
importante. É uma fonte de ener-
gia para o crescimento humano 
muito equilibrado. É necessária 
muita perseverança na luta contra 
as tentações de vária ordem que 
levam ao mal. Os actos da vida 
cristã, na história destes filhos em 
crescimento, são uma verdadeira 
fonte de apoio para a vitória do 
que é bom para o seu crescimento 
humano normal. Por isso, procu-
ramos seguir o caminho das famí-
lias cristãs na educação dos seus 
filhos. Somos, neste momento da 
nossa vida, uma família de cento e 
quinze (115) filhos, dos sete anos 
até uma idade avançada. Frequen-
tam a escola e outras actividades, 
verdadeiramente educativas. Os 
tempos livres da escola, de acordo 
com as suas idades, são ocupados 
também em actividades nas várias 
oficinas. É uma preparação das 
suas vidas para o futuro. Há dias, 
foi o encerramento do ano escolar. 
As crianças dos bairros vizinhos, 
desde o início da nossa vida, apro-
veitam também este benefício da 
escola na nossa Casa do Gaiato. O 
Director escolar e os professores 
têm sido muito dedicados. Procu-
ramos fazer tudo o que é possível 
para a promoção humana.

Continua  na  página  3

O dia 12 de Dezembro 
de 2019 nasceu com a 
notícia, há muito espe-
rada, da proclamação 
de Pai Américo Venerá-
vel da Igreja Católica. A 
Promulgação do Decreto 
da Congregação para as 
Causas dos Santos, feita 
no dia anterior, resultou 
da autorização do Santo
Padre Francisco dada em audiência ao Prefeito da 
mesma Congregação, Cardeal Angelo Becciu, a pro-
mulgar, entre outros, o Decreto relativo a Pai Américo:

«As virtudes heroicas do Servo de Deus, Américo Mon-
teiro de Aguiar, Sacerdote diocesano; nascido em Salva-
dor de Galegos (Portugal), em 23 outubro 1887 e falecido 
em 16 julho 1956 no Porto (Portugal)».

Está assim dado o primeiro passo na direcção do 
sentir do Povo que já no seu tempo de vida o procla-
mava santo, ao que Pai Américo ironizava, dizendo: 
«santo de pau carunchento». A Igreja dá agora este 
passo abrindo caminho à sua Beatificação que terá de 
ser confirmada por um milagre atribuído à sua inter-
cessão. Muitos são já aqueles que lhe atribuem graças 
recebidas e também nós vemos confirmada a sua afir-
mação: «A minha obra começa quando eu morrer».

de lhes cobrir a casa com uma cobertura nova e 
de melhorar o interior. Agora, era uma necessidade 
básica, água canalizada da rede pública, que até 
hoje foi satisfazendo com a cedência de uma vizi-
nha. Impunha-se fazer a ligação agora, para o que 
contou connosco.

Outra mulher, muito doente, ligou para lhe com-
pletarmos a renda que não conseguia pagar na 
totalidade. As rendas na cidade são elevadas para 
os Pobres, cada vez mais incomportáveis. Uma vez 
ou duas por ano, bate à nossa porta. Desta vez mos-
trou-se confiante num programa camarário que, com 
a contribuição deste, verá diminuir a renda a seu 
encargo dentro de breve prazo. Espero que, desse 
modo, passe a viver mais desafogada, e as outras 
despesas mais necessárias, não lhe levem o que terá 
de pagar pela renda da sua habitação. Desta vez 
calamos a senhoria, enviando-lhe o que faltava.

Por fim, uma mãe ainda jovem, sempre em busca 
de uma vida estável que não aparece, que conta, 
por mensagem, que lhe surgiu uma oportunidade 
de trabalho, mas que, para o ter garantido, tem 
de deixar os filhos no infantário. Uma dívida que 
lá deixou, está a impedir que os seus planos se 
concretizem. Endereçamos então, directamente ao 
infantário, a chave para lhe abrir as portas. Seria 
bom que tão cedo não falássemos, sinal de que o 
trabalho lhe deu a estabilidade de vida que procu-
rou e encontrou.

Os Pobres são os nossos senhores, como dizia 
S. Vicente de Paulo, porque o nosso Senhor se fez 
Pobre para nos enriquecer com a Sua Pobreza e 
n’Eles quis ser servido pelos tempos fora.  q

«Ainda que fosse só um, já valia a pena… mas eles são tantos.»
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PAÇO DE SOUSA Nico Semedo

FUTSAL — Jogámos contra 
o Canelas na 2.ª Jornada do cam-
peonato de Iniciados da AFAP. 
Ganhámos 7 – 0, num jogo em que 
praticamos bom futebol. Os golos 
foram marcados pelo Quintino (2), 
Ratzinquer (1), Alziro (2) e «Zidane» 
(2). O Nuno deixou todo o mundo de 
boca aberta, pois cortou um lance 
que quase ia ser golo, sobre a linha 
de baliza. Também os Juvenis já tive-
ram o seu primeiro jogo, que foi dis-
putado com o Ordins, em que ganhá-
mos por 3 – 2. Os marcadores foram 
o Fadul (2) e o Joel (1). Foi um jogo 

muito aguerrido, em que o nosso 
adversário deu tudo o que tinha para 
ganhar.

ESCOLA — Terminou o 1.º 
Período escolar. Os nossos Rapazes 
esforçaram-se para obterem bons 
resultados. Alguns conseguiram, 
outros nem tanto. O Período correu 
bem, mas vamos tentar melhorar no 
próximo Período.

MUSEU / MEMORIAL — 
Temos recebido algumas visitas 
ao nosso Museu / Memorial Padre 

Américo. As pessoas têm gostado 
de o ver, e dizem que irão voltar 
trazendo outras pessoas da família. 
Quem quiser visitá-lo deve fazer 
marcação por telefone para o n.º 
255752285 ou pelo nosso site www.
obradarua.pt. Os dias de visita são ao 
Domingo à tarde, às Terças-feiras de 
manhã e Quintas-feiras à tarde. 

NATAL — Como estamos muito 
próximos do Natal, queremos dese-
jar um Bom Natal para todos os nos-
sos Amigos e Leitores.  q

1. Doces memórias do coração. 
Tantas vezes que por ali passei a 
deixar o carro e/ou a saborear a 
vida — ver os peixes e os patos — 
no lago da mata. A ouvir o sussurro 
da água a cair de um fontenário que 
emolda aquele recanto. Sussurro de 
uma água potável de nascente. — 
Uma água cinco estrelas, diz-nos 
o Sr. Eng. Duarte. Um técnico que, 
em regime de verdadeiro volun-
tariado, nos cuida nestas áreas da 
água que usamos. São tantas as for-
mas de se ser voluntário aqui!

Tudo fica ali mesmo ao lado 
do aviário dos nossos faisões — 
sempre vestidos de gala… Tantas 
vezes que já li e reli aquela placa 
de azulejo. Sabendo que ela cum-
pre um voto. E nos fala da gratidão 
de um/a filho/a, cujo nome só Deus 
conhece. Para que se cumpra o pre-

ceito — que a tua mão esquerda 
não saiba o que faz a tua direita 
(Mt 6, 1-18). Lia. Sabia tudo isto. 
Mas hoje aquilo tornou-se-me 
Palavra viva dentro em mim. A 
queimar-me. Com uma força tal 
que tive de ir a correr registar o 
impulso. Era o nascer desta crónica 
que, agora, partilho com os nossos 
leitores. Porque nela me apareceu 
o nosso Jorge do Campo. Já com 
57 anos, mas um português de 
lei1, ainda com coração de menino. 
Que, frente ao camuflado ataque 
de 06 de Dezembro de 2018 para 
nos fecharem a Casa, falou que 
“se me levassem pró pé da minha 
mãe, eu até ia”… Aproveitaram-se 
da sua pureza — fraqueza/força do 
amor — e levaram-no ao engano. 
Para não mais poder ver a sua mãe. 
Que, segundo os registos, está num 

lar de pessoas dementes. Como ele 
— mais grau menos grau. A minha 
mãe! Aqui perto, onde ele, na sua 
bicicleta, aos sábados de tarde, 
sempre ia. — Ver uma tia e a mãe 
— que já nem o reconhece.

Apareceu-me o Jorge, dizia-vos. 
E, com ele, vieram logo todos 
aqueles que ainda estão connosco; 
mais aqueles que nos roubaram; 
e mais aqueles que, depois das 
obras prontas (segundo nos dizem 
e nós queremos acreditar), pode-
rão ser acolhidos aqui. Acolhidos 
por alguma mulher/“mãe” que se 
reconheça neste alerta da psicolo-
gia dos afectos. É a tua ternura não 
aproveitada que te torna azeda. 
Todas têm aqui uma escola / con-
vite / desafio para que se treinem 
como aprendizes da ternura para 
que estão talhadas por nascimento. 

CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

A IMPORTÂNCIA DA SIMPLICIDADE — Queria começar esta 
crónica agradecendo aos nossos colegas Vicentinos da freguesia de Bus-
telo e ao seu Pároco, Sr. Padre Paulo, pela forma muito simples, mas, 
por isso mesmo, muito bonita e profunda como organizaram a Vigília de 
Oração da Imaculada Conceição, na noite do passado dia 7 de Dezembro, 
para todas as Conferências do nosso Conselho de Zona de Penafiel. Como 
muito bem disse uma Vicentina doutra Conferência que participou nessa 
vigília, viemos de lá “de coração cheio”.

O Natal é muito sobre esta importância da simplicidade ao serviço da 
profundidade do que é realmente mais importante: disponibilidade para 
cumprirmos o primeiro Mandamento da Lei de Deus de que Maria foi o 
maior e o melhor exemplo entre os humanos: amarmos a Deus sobre todas 
as coisas e ao Próximo como a nós mesmos.

Quando a simplicidade neste bom sentido falha, fica difícil cumprir-
mos este Mandamento. Fazemos as coisas mais para darmos nas vistas e 
cuidarmos do nosso ego do que a pensarmos nos outros. Desperdiçamos 
tempo e recursos que seriam melhor empregues na ajuda aos outros que 
mais precisam. Temos inveja e fazemos guerra aos outros porque quere-
mos ser e ter mais do que eles.

Custa muito ser simples neste bom sentido do termo, mas profundos 
no que é realmente mais importante. A sociedade em que vivemos não 
ajuda nada a que sejamos assim, mas temos que ser. 

Nas Conferências Vicentinas, porque lidamos com que tem pouco e 
não mexemos com muito dinheiro, nem com muitos bens materiais, pode 
ser mais fácil a aprendizagem desta simplicidade, mas nem sempre é 
assim. O risco do fazermos e do ajudarmos para dar nas vistas, mesmo 
com esses poucos recursos, está sempre presente. Por isso, temos que ser 
vigilantes para não cairmos nesta tentação.

Que Deus nos ajude a todos a sermos fiéis ao longo de todo o ano a 
esta parte muito importante da mensagem natalícia que é a simplicidade 
ao serviço da disponibilidade para o que realmente é mais importante: 
amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao Próximo como a nós mesmos.

Os nossos contactos (só para assuntos da Conferência e não para 
assuntos da administração do jornal)

Conferência de Paço de Sousa
A/C Jornal O Gaiato
4560-373 Paço de Sousa
Telem. 965464058
E-mail: carvalho.mendes@sapo.pt
O nosso NIB: 004513424003543534043 (só para donativos para a 

Conferência e não para a Casa do Gaiato)  q

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

VISITANTES — A nossa Casa 
do Gaiato, como as outras Casas da 
Obra da Rua, desde o princípio, há 
80 anos, tem recebido muitos amigos 
e amigas que vêm ao nosso encontro 
para conhecer a vida de Pai Américo 
e o nosso modo de vida, estando 
connosco, e ainda visitar as nossas 
instalações. Para além de famílias 
de amigos, houve vários grupos de 
visitantes que conviveram e partilha-
ram, destacando-se crianças e ado-
lescentes de algumas catequeses da 
Diocese de Coimbra. Eis vários gru-
pos de amigos: Associação dos Sur-
dos de Águeda, amigos de Moreira 
da Maia, crianças e adolescentes 
das Catequeses de Casével/ Belide, 
Alvorge, Taliscas, Ega (de Padre 
Germano) e Alqueidão (de Padre 
Álvaro), dinamizados pelos Párocos 
e seus catequistas, e acompanhados 
por familiares. Bem-hajam!

MAGUSTO, EM S. JOSÉ — 
Cumprindo uma tradição, o nosso 
magusto foi com os nossos amigos 
e amigas da Paróquia de S. José, em 
Coimbra, pelo que a nossa comu-
nidade se deslocou no dia 17 de 
Novembro, Domingo, para a igreja 
de S. José, onde convivemos nas 
arcadas com catequistas (que trata-
ram do convite), comendo uma boa 
merenda, com saborosas castanhas. 
Muito obrigado! Do cartaz, esta qua-
dra: É S. Martinho!/ Vamos partilhar 
o que temos./ Com alegria e muito 
carinho,/ Os Gaiatos felizes faremos! 

AGROPECUÁRIA — Na pri-
meira quinzena de Dezembro, com 
mais abertas de sol, continuou-se na 

apanha da azeitona ainda na zona 
do campinho – terra dos grilos. As 
tarefas realizam-se por fases, com 
varejador e erguedor: após a colheita 
para os panais, as azeitonas têm de 
ser separadas das folhas e depois 
ensacadas. Foram com mais duas 
carradas de azeitonas para um lagar, 
em Oliveira do Hospital, das quais 
foi extraído mais azeite, que é bom 
para a saúde.

OBRAS — O edifício antigo 
da nossa Casa é centenário e, nas 
zonas onde temos os nossos quartos, 
com tanta utilização, a urgência de 
intervenção para remodelação era 
urgente. Assim, depois de limpezas 
dos telhados, pinturas das frontarias 
e arranjos no rés-do-chão, começou-
-se a tratar dos quartos da casa-mãe: 
limpar as paredes com lixívia e reto-
car, lixar os tectos e portadas, para 
serem pintados, e substituir partes 

dos aros das janelas. Foi para esta 
zona da nossa Casa que o nosso Pai 
Américo veio de Coimbra com os 
três primeiros rapazes, no dia 7 de 
Janeiro de 1940 – há 80 anos! Entre-
tanto, foi-se arranjando o balneário 
antigo (azulejos e portas) e pintando 
os gradeamentos da zona próxima 
da nossa fonte e no jardim Padre 
Horácio. Outros arranjos necessários 
(mas, dispendiosos) foram a coloca-
ção de três portas de vidro nos chu-
veiros do primeiro andar e a substi-
tuição de onze janelas e uma porta 
por baixo do refeitório, na zona do 
balneário antigo e despensas. Agra-
decemos muito as partilhas que têm 
chegado e o mealheiro é o mesmo: 
NIB – 0035 0468 00005577330 18 
– 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

De entre os ausentes, destaca-se-
-me o Serginho. Ele, um dos nossos 
muitos filhos que Deus nos mandou 
mais atrasaditos. Nos seus trinta e 
muitos anos. Mas, realmente, um 
menino ternura. Sempre a sorrir e 
a cantar, enquanto tratava do refei-
tório — na sua comunidade/família 
de que fazia parte. Uma ternura, 
quando estava nessa, claro; umas 
fúrias de libera nos domine, quando 
os seus níveis de faltas de aten-
ção2 coincidiam com as mudanças 
de lua ou sabemos lá o quê. Sem 
ter conhecido a mãe, de vez em 
quando, gemia porque quero falar 
com a minha mãe. E, sempre que 
me era possível, logo eu lhe arran-
java uma “mãe” que, ao telefone, 
o acolhia, ouvindo sons, gemidos, 
sonhos e palavras de carinho que 
só ele sabia dizer. Do outro lado do 
tlm, a voz embargava-se. Eu todo 
me sufocava. Questiono-me sobre 
que Força é essa de uma mãe que 

está na origem destes fenómenos 
humanos que a psicologia ainda 
não desvendou de todo. Ouço o 
Vaticano II — … para entender o 
homem, há que conhecer a Jesus de 
Nazaré (GS 22).

2. Quase chorei de indignação… 
Saí dali. A vida continuou. Mas 
aquela Casa da Mãe não me lar-
gava. Sentia-me ferver cá por den-
tro. Contra um Estado que chega 
a um tal estado de coisas que, sem 
COM+versar com ninguém, deixa 
que, em seu nome, se ataque assim 
estes inocentes. Perseguidos como 
portugueses sem lei. Porque clas-
sificados como gente que não têm 
querer; vão para onde os mandam 
(voltar a ver O Gaiato, nº 1955). 
Pior ainda: roubam-nos a título de 
lhe dar uma melhor qualidade de 
vida. Porque “o Estado tem esse 
dever — proteger o cidadão inde-

•   Dia 7 de Janeiro de 2020, terça-feira, na Casa do Gaiato de 
Miranda do Corvo: 18.00 horas – Eucaristia, no 80.º aniversário 
da sua fundação.

•   Dia 11 Janeiro, sábado, na Casa do Gaiato de Miranda do 
Corvo: 15.00 horas – Eucaristia, presidida pelo Sr. Bispo de 
Coimbra, D. Virgílio do Nascimento Antunes.  
— 16.00 horas — Voz de Pai Américo e actuação dos Rapazes. 
— 16.30 horas — Convívio.

Comemoração dos 80 anos da
Casa do Gaiato de Miranda do Corvo – Coimbra

1940-2020

BEIRE — Defronte com a “Casa da Mãe”… Um admirador
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SETÚBAL Padre Acílio

Polícias e ladrões
ONTEM, já noite escura, chegava da cidade bastante triste com 

 a incompreensão de quem se quer promover à custa dos mais in-
defesos. Com a minha dificuldade em sair do carro, demorei-me mais 
um pouco. Estacionava no passeio do jardim, sala de recepção a quem 
chega a esta Casa. O lusco-fusco da hora era cortado pelos projectores 
plantados na raiz das laranjeiras, irradiando luz pelas árvores acima, 
mas deixando escuridão por todo o ambiente. Atrapalhado em pôr-me 
de pé, sinto uma lufa-lufa de miúdos em correrias uns atrás dos outros 
e com o frio que já sentia, não me contive sem interromper: — Eh!… 
quem vai aí? — Nisto surgiu-me o Nelo que se aproxima, suado e 
esbaforido, mal podendo falar: — Sou eu sepadacilo, andamos a jogar 
aos polícias e ladrões. 

A criança suava por todos os poros da cara no princípio daquela 
noite que começava a esfriar. Passam mais dois pelos carreiros de cal-
çada no meio da relva em grande correria. Então? — Quem são vocês? 
— Resposta pronta sem folego: — Somos ladrões andamos a fugir dos 
polícias —  numa frase que mal percebi.

No meio de tanto frio a amplidão e a beleza do jardim enchia-lhes 
a alma de festa e aliviava a minha amargura.

Aviões
AINDA os mais pequeninos. São os do 2º, 3º e 4º ano do Ensino 

 Básico. Entram na escola às 9 horas, numa povoação próxima 
chamada Montinho da Cotovia.

Entre o pequeno-almoço e a saída para as aulas, num dos nossos 
carros, há um intervalo de tempo que é preenchido com o limpar da 
sala de jantar e pôr as mesas, só com 14 lugares porque a maior parte 
dos rapazes almoça na escola ou nas empresas, poucos em Casa. O 
tempo que lhes sobra é para arranjar a mochila, rever alguns trabalhos 
de casa e brincar no refeitório que as senhoras não os deixam ir para a 
rua por causa do frio da manhã. Para que eles possam ter à mão folhas 
pautadas para os seus apontamentos ou cópias, o Hélio deixou na sala 
uma resma de papel de linhas A4. 

O que aconteceu? Que havia de lhes surgir na imaginação? Com 
aquelas folhas fabricaram aviões e, de um lado frente ao outro, orga-
nizaram uma batalha aérea que lhes causava um delírio de alegria de 
grande explosão! 

Se um avião batia no outro e os dois caíam no chão, eram saltos e 
gritos de nunca mais acabar de tal maneira que a senhora na cozinha, 
contígua, se aborreceu, agarrou num saco comprido de plástico trans-
parente, apanhou os aviões derrotados e vitoriosos e encheu o saco e 
guardou para me mostrar. 

Naturalmente que eu achei imensa graça. Até me apeteceu ir à 
internet e dizer aos grandes senhores, donos das fábricas de aviões no 
mundo, informá-los que nesta Casa se constroem os ditos para todos 
os gostos e que nos podem enviar as suas encomendas. 

À noite, houve tribunal e o chefe, por eles terem estragado as fo-
lhas de papel na brincadeira, castigou-os a apanhar as folhas das ár-
vores, caídas na relva do jardim, no sábado depois do almoço, tempo 
livre para toda gente nesta Casa.

Ora vejam, senhoras e senhores, como entre nós a técnica 
está evoluída.  q
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através do qual nos recorda uma 
vez mais quem são os pobres da rua 
e a nossa resposta. O Pobre não é 
um objecto, é protagonista da sua 
história.

Infelizmente todos corremos o 
perigo de espartilhar o Espírito e 
Sua acção através da vida e dos 
acontecimentos. Esse perigo o cor-
remos também com Padre Américo 

NOVO LIVRO  DA EDITORIAL DA CASA DO GAIATO

«O Padre Américo, pelo que foi, pelo que fez e 
pela obra que realizou e que perdura, em favor dos 
mais desprotegidos da nossa sociedade, foi um 
homem que deixou mais rico Portugal. E foi um 
Padre que, encarnando com generosidade e rea-
lismo o espírito do Evangelho, se tornou sinal do 
amor infinito e eficaz de Deus. A história da Igreja 
entre nós neste século não se poderá fazer sem lhe 
reconhecer lugar de primeiro plano.»

Conferência Episcopal Portuguesa, «Nota do Episcopado 
sobre o Centenário do Padre Américo», 1987.

Saberá o Papa Francisco que em Portugal houve 
um Padre, o Santo Padre Américo, que o an teci-
pou em décadas na dedicação inteira aos Pobres? 
Saberá o Papa Francisco que o Santo Padre 
Américo via Deus não nas visões místicas mas no 
sofrimento das crianças órfãs e abandonadas e 
dos doentes incuráveis que não têm onde viver e, 
mais terrível ainda, onde morrer? Quem levará 
ao Papa Francisco, antecipando a sua anunciada 
visita a Portugal, notícia da vida desse Santo que 
criou a Casa do Gaiato, o Calvário e o Patrimó-
nio dos Pobres e em cuja Obra nascida da essên-
cia mais pura do Cristianismo e da Bondade o 
Papa Francisco não poderá deixar de se rever? 
Quem lhe levará a notícia daquela que é talvez a 
obra mais importante realizada no âmbito da 
Igreja em Portugal no século XX e neste princípio 
do XXI?

Por outro lado, estou certo de que chegará o dia 
em que os que não ajudam e até perseguem os 
Padres da Casa do Gaiato e do Calvário se pergun-
tarão: que cristãos somos nós? Chegará o dia em 

que esta Igreja se perguntará onde estava quando os 
seus Irmãos da Obra da Rua/Casa do Gaiato/o Cal-
vário estavam a ser ofendidos. Chegará o dia em 
que todos nós, crentes e não crentes, nos pergunta-
remos o que fizemos e fazemos para merecer que o 
Santo Padre Américo tenha nascido entre nós.

José da Cruz Santos
Janeiro de 2019

feso e cuidar da humanização de 
todos”. O Estado tem esse dever. 
Mas, se todos calamos a nossa 
indignação quando ele não se cum-
pre, cai-se numa qualidade de vida 
que se reduz ao rabinho seco, papi-
nho cheio e uma cela quentinha para 
o novo prisioneiro… Esquecidos de 
que um paraíso de onde não se pode 
sair, depressa vira inferno. — Esta-
mos bem, mas aqui não temos famí-
lia. Quando começam as obras para 
podermos ir embora?!…

O paraíso/inferno que lhes ofe-

receram, agora, inferniza a vida 
deles. Mai-la de tantos outros que 
ainda se doem por aqueles que, 
mesmo em suas deficiências, nos 
cativaram como os filhos que Deus 
nos mandou… Por isso, não pode-
mos não falar… (At 4:20). Porque 
o “direito à indignação” logo vira 
dever de quem vive a tentar cum-
prir-se como irmão dos que não 
têm e/ou nunca tiveram um irmão 
para os defender. 

Salta-me a Cantata de Paz. Das 
inesquecíveis Canções Com Aroma 

de Abril. — Vemos, ouvimos e 
lemos… Não podemos ignorar!…

1 — O sonho de Pai Américo sempre 
foi tirar da escola da rua os futuros crimi-
nosos, para os ir transformando em portu-
gueses de lei. Isto é, gente que não come 
o pão de ninguém // porque só come o pão 
que trabalha…

2 — Dói-me a garfada de sufoco com 
que, muitas vezes, despachamos algum 
comportamento mais inadequado desta 
nossa gente — isso é para chamar a aten-
ção… Pois é. E porque é que eu, tantas 
vezes sem dar por isso, tenho os mesmos 
comportamentos?!…  q
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Vivemos das ajudas que nos dão, como um sinal do amor e do carinho que 
os corações têm para com a nossa Casa do Gaiato de Benguela. Há dias, um 
grupo de rapazes foi buscar algumas centenas de quilos de géneros alimen-
tares oferecidos para a nossa alimentação. Foi uma ajuda maravilhosa que 
nos veio do banco alimentar. Os pobres desta zona são em número muito 
elevado. Batem-nos, com frequência, à porta do coração da nossa Casa do 
Gaiato, a pedir ajudas para as suas vidas individuais e familiares. Como 
sempre, temos procurado partilhar com eles. Deste modo, a nossa vida é 
segura nos corações generosos e alimenta a vida dos pobres. Temos rece-
bido pedidos para acolhimento de mais filhos abandonados. Como disse, há 
momentos, é uma desgraça social. Não temos possibilidades, no momento 
presente. Aguardamos a colocação nos seus empregos e habitações dalguns 
rapazes mais velhos. Estão preparados. Este é um problema que muito nos 
aflige: o emprego para os rapazes devidamente preparados e as suas habita-
ções fora da Casa do Gaiato. Deste modo, a saída dalguns tornaria possível 
o acolhimento doutros que vivem abandonados. Temos esperança. Vamos 
continuar a manter a segurança do futuro destes filhos com a doação das 
nossas vidas.  q

BENGUELA Padre Manuel AntónioSINAIS Padre Telmo

NATAL!, e o nosso sorriso se 
 abre em alegria; porém «a 

guerra e a paz do Natal se jun-
tam». Não só a guerra, também a 
dor, a fome e a própria morte.

As televisões nos mostram os 
parques de diversão, os salões de 
dança, os requintes de vários pra-
tos em belos restaurantes e um ou 
outro — a medo — mostram o pre-
sépio — sem ver Jesus…

Ondas e ondas… num mar sem 
Deus. Multidões que caminham e 
vão na mesma estrada — pensando 
em tudo — ao encontro de nada.

Verdade «que a propaganda 
motivada por interesses comer-
ciais pode fazer-nos esquecer o 
principal do Natal: Jesus, o filho 
de Deus, nasce como homem. Esse 
é o mistério e a grande alegria 
que celebramos há mais de 2000 
anos».

Recordo o Natal nas aldeias 
transmontanas quando era criança: 
todos à beira da lareira, as panelas, 
aconchegadas ao lume por nossa 
mãe, ferviam. Tínhamos a ceia, à 
meia-noite a Missa do Galo e beijá-
vamos o Menino Jesus. Ao levan-
tar, todos corríamos à chaminé 
onde tínhamos deixado o sapatinho 
— e sempre dentro as amêndoas 
ou um brinquedo — alimento do 
nosso sonho.  q

ou um objecto de confrontos.  O 
Calvário coloca a família como 
fundamento para a qualidade dos 
cuidados aos doentes: lar saudável 
onde os doentes se sintam amados, 
onde recebam os melhores cuida-
dos que esta família lhes possa dar, 
onde eles contam e se lhes dá a 
oportunidade de contribuírem com 
seu grãozinho de areia, onde se res-
pire em cada recanto aquele ditado: 
«Uma Obra de pobres, para pobres, 

pelos pobres». Tudo o que está fora 
deste ditado, está a mais.

A insistência do Papa Francisco 
não é algo pessoal, nasce do Espí-
rito Santo. Suas mensagens de 
«Uma Igreja misericordiosa, aco-
lhedora, extrovertida, dialogante, 
pobre, respeitosa…» É para todos, 
com a ressalva de que é necessário 
concretizá-la na realidade com pes-
soas, organizativa e institucional-
mente. O Papa está a concretizá-lo 
no Vaticano, nós estamos convida-
dos a fazê-lo na Obra da Rua, em 
cada uma das suas Casas.  q

quando queremos enquadrá-lo 
dentro de um esquema ou destacar 
alguns aspectos que nos interessam. 
Quando realmente todos sabemos 
que o Padre Américo era o primeiro 
a falar em intuição… essa sensibi-
lidade que têm os crentes dispostos 
a vislumbrar a vontade de Deus em 
cada tempo.

O Calvário não está a ser recriado 
para se converter num ícone de 
trabalho com doentes incuráveis 

CALVÁRIO Padre Rafael
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VINDE VER! Padre Quim

CELEBRÁMOS no Domingo “dies dominicus”, ou seja, “o dia 
 senhorial”, o “dia do Senhor”, a Solenidade de Nosso Senhor 

Jesus Cristo Rei do Universo. E com esta celebração chegámos ao fim 
de mais um ciclo litúrgico. O Evangelho atesta que por cima d’Ele havia 
um letreiro, quando estava pregado na cruz: «Este é o Rei dos Judeus». 
Que Rei? Que trono? Que reinado? Em que pátria? Hoje, se viesse um 
rei e  quisesse governar que lugar lhe seria cedido pelos grandes deste 
mundo, para reinar? Teria de vir com grande poder para subordinar e 
pôr em debandada um que não conseguisse resistir a tamanho golpe de 
estado. Jesus é Rei contrariamente à lógica da ordem temporal. O Seu 
trono é a Cruz, a Sua arma é o Amor, a Sua Justiça é a conversão e 
mudança de mentalidade; e de todo o caminho de pecado, onde a mise-
ricórdia e a compaixão estão acima de qualquer lei estabelecida, «vai e 
não voltes a pecar; ninguém te condenou, eu também não te condeno; 
olhou para elas e teve compaixão, pois eram como ovelhas sem pastor». 
O Seu perdão restabelece a dignidade roubada pelo pecado e devolve o 
sentido de viver a quem o tinha perdido. Jesus é Rei sem necessitar da 
aprovação dos estados civis. A Sua realeza reflecte-se na Igreja, não no 
seu esplendor e poderio social, mas na vivência da Justiça e da Caridade.

No reino de Jesus, é o próprio Rei que se veste com o avental do 
serviço e lava os pés dos seus irmãos. No reino do mundo, os chefes de 
estado são servidos, têm criados para tudo, guardas e mais guardas. Ser-
vem-se sobejamente e esquecem-se de deitar, ao menos, umas migalhas 
para o Povo.

Em nossa Casa o chefe é um irmão mais velho que é chamado a 
servir mais de perto os seus irmãos mais novos. Ajudando-os a crescer, 
a desenvolver cada um saudavelmente as suas capacidades e talentos. A 
aprender a estudar, a aprender a trabalhar para a vida, a rezar, a cumprir 
bem a sua tarefa diária, a ser um bom irmão para os outros e a dar o seu 
bom exemplo. Aprender a ser, a estar e a fazer. Muito trabalho para um 
jovem chefe, sim. Mas, acima de tudo, é preciso muita força de vontade, 
alegria e entusiasmo nesta missão. Já lá vão duas semanas em que foi 
exercido o direito ao voto em nossa Casa. A democracia foi altamente 
respeitada por todos os rapazes, e o sinal mais claro desta demonstração 
veio do facto de ter sido escolhido um rapaz que não era do grupo dos 
chefes em Casa. Foram buscá-lo à casa 2 de cima para o fazerem chefe 
maioral, através da confiança que depositaram nele para ser uma senti-
nela no caminho da cada um dos rapazes. Aconselhando, mostrando o 
caminho da disciplina e da ordem, da boa convivência e do respeito de 
uns pelos outros, da justiça sempre necessária nas relações com os rapa-
zes. É hoje o nosso chefe maioral, o «Filipe». Tem 19 anos de idade, está 
a terminar o Curso Médio na Escola Industrial. Veio para a nossa Casa 
no ano de 2009, tinha apenas 9 anos. Antes de ser eleito chefe maioral 
era aprendiz de serralharia e responsável da televisão do bar. Está ani-
mado na sua nova missão e os rapazes gostam muito dele. Seguem as 
suas orientações, e assim é que esta certo. A conclusão é de Pai Américo: 
«Meus filhos: nós somos uma Obra de rapazes, para rapazes e pelos 
rapazes. Todo aquele que for considerado digno de subir a um posto de 
sacrifício, esse mesmo apresente-se e tome as armas dos seus talentos. 
É mesmo por causa desses talentos que ele é chamado. Alegre-se no Seu 
Senhor, pois d’Ele mesmo é que os recebeu e faça-os render».  q

Chefe é Chefe
PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

O Património do último Gaiato ficou mudo por-
que uma falta de ar me arrebatou as forças e 

atirou comigo para o hospital na semana em que devia 
escrever.

Não que me faltasse assunto, mas, sim, ausência de 
forças.

Hoje, trago-vos, amigos leitores, a carta de um 
padre, a qual me deu imensa alegria, com quem reparto 
as vossas esmolas: — Fulano desejo que esteja bem 
apesar da sua cruz que não deve ser leve. — Amigo, 
a palavra do Mestre é o maior conforto que podemos 
gozar: O meu jugo é suave e a minha carga é leve.

Continua: — Vou ser sincero: escrevo-lhe porque 
a Providência de Deus me pede. Preciso ajudar uma 
mãe… Estou sem dinheiro para a ajudar. Trata-se de 
uma mãe que tem uma filha de 6 anos que é diabética 
tipo 1. Uma mãe que tem esta filha e consigo a irmã 
dela, de 14 anos de idade. Não tem marido e o seu pai 
já faleceu.

O tipo 1 da diabetes é muito severa: a pessoa tem 
de pesar a comida e calcular as calorias tendo em 
conta o peso e o tipo de alimento que vai comer. Tem 
de verificar a glicemia muitas vezes injectar insulina 
muitas vezes ao dia e, de noite, a mãe tem de acordar 
de duas em duas horas para medir a glicemia e dar 
insulina.

Hoje já existem umas bombas que injectam insulina 
mecanicamente e facilitam a vida a esta criança e a 
esta mãe.

Esta bomba custa 7500 euros. Na internet encontrei 
uma à venda por 1600 euros. E… comprei-a. Melhor 
quero oferecê-la. Melhor queremos. 

Tenho-me esforçado por não o incomodar. O meu 
trabalho com os meus pobres compreendo que seja 
pouco comum.

Mas pelos frutos se conhece a árvore. Basta espe-
rar um tempo e o padre Acílio terá resposta sobre 
o meu trabalho com os pobres. —  Não preciso de 
esperar caro padre, tenho a certeza de que o fruto é 
abundante e florescente. Esta convicção vem-me da 
experiência do Evangelho. Este é infalível.

E a carta continua: — Isto de ter filhos é diferente, o 
dinheiro chega só para o imediato, a conta bancária 
está sempre no vermelho… A preocupação e o amor 
que se dá e que se recebe é Divino, é o paraíso. 

É tão bonito ver as lágrimas de quem se sente 
amado por Cristo (eu trabalho em nome d’Ele).

No verso envio-lhe fotos da casa de uma alma para 
à qual lhe pedi ajuda há um ano. O antes e o depois 
é o melhor é a vida nova desta alma. Que alegria! E 
que responsabilidade para mim para ajudar a pessoa 

e não voltar atrás. Melhor que responsabilidade para 
Cristo a Quem esta pessoa reza e vai à Missa todos os 
Domingos!

De lágrimas nos olhos me despeço. Penso que são 
de alegria.

Quero partilhar consigo mais um facto da Provi-
dência. Até ao dia 10 de cada mês devo comunicar 
à Segurança Social a minha declaração mensal de 
remuneração. Atrasei-me em 2016 uma vez e em 2018 
duas vezes. Pregaram-me com uma multa de 150+275 
euros. Jesus pediu-me que lhes mandasse uma carta 
na qual escrevi que já tinha dado este dinheiro aos 
pobres. Não esperava… mas perdoaram-me as 
infracções. Eu não menti já tinha dado dinheiro aos 
pobres. (Final da Carta) 

Não podia calar esta carta. A luz acende-se — Diz 
o Mestre — para ser posta no candelabro e alumiar a 
todos.

Ora aqui está!... A pobreza de um padre a brilhar 
para a Igreja toda. Mais ainda para as suas 4 paró-
quias.

No interior do País onde os recursos são escassos, 
o padre, que é pai, assume na sua vida os pobres e 
indefesos e… como não tem, dirige-se ao Património. 
A resposta foi imediata. Seguiu um cheque de 1600 
euros para aquela criança e aquela mãe. 

Tanto se fala hoje da frieza religiosa e da indiferença 
para com os sofredores. Ora, venham daí padres, com 
esta alma eu quero ver um incêndio! É impossível que 
uma luz dessas não resplandeça. Ela tem tal força que é 
capaz de dizer àquela amoreira: sai daí e vá plantar-te 
no meio do mar. Até as senhoras da Segurança Social 
daquele distrito lhe perdoaram a multa e, naturalmente, 
se sensibilizaram com a pronta resposta: O dinheiro 
dei-o aos pobres!

Oh!, se tantos sacerdotes que ainda há, quisessem 
experimentar uma vida assim!... O Evangelho bri-
lharia com mais fulgor e a frieza espiritual conver-
ter-se-ia em calor humano e sobrenatural!... Mas não. 
Enchem-se as cabeças e o coração com tácticas pas-
torais, projectos que não levam a nada pois falta-lhes 
o óleo que tudo lubrifica: A pobreza e o amor dos 
pobres.

Este homem de Deus gasta a sua remuneração men-
sal com os seus pobres. Não amealha, não pensa no 
amanhã, basta-lhe o pão de cada dia e o conforto da 
sua gente.

Venham daí padres destes que eu quero ver a frieza 
espiritual a desaparecer como a neblina da manhã 
com o sol radioso.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

EM 2 de Fevereiro de 1925, 
 o Bispo de Coimbra, D. 

Manuel Luís Coelho da Silva, 
publicou uma Instrução pastoral 
intitulada A Vida das Criancinhas, 
que constitui um brado eloquente 
contra a elevada mortalidade 
infantil, referindo estas duras esta-
tísticas: Em Portugal sobre 1000 
crianças que nascem, 137 mor-
rem no 1.º ano da sua existência; 
a mortalidade dos sobreviventes é 
no 2.º ano 78 por 1000, e cada uma 
das que excedem esse período, 
tem ainda até aos seus 5 anos 58 
probabilidades de morte. Por isso 
dizem alguns médicos higienistas 
que a criança que nasce, não tem 
mais probabilidades de viver um 
ano do que um velho de 80 anos. 
Nesse precioso opúsculo, deu ensi-
namentos de médicos abalizados 
e conselhos oportunos, afirmando: 
empregarei todos os esforços para 
que a higiene, especialmente a 
higiene infantil, chegue a todas 
as camadas sociais; e, se com 
esta minha Pastoral eu conseguir 
salvar a vida da alma de uma só 
criancinha que seja, já me darei 
por devidamente compensado. E 
aos seus Padres, entre outras indi-
cações, disse assim: Segui o exem-
plo das grandes Ordens Hospita-
leiras, e dum S. João de Deus, dum 

S. Camilo de Léllis, dum S. Vicente 
de Paulo […].

Nesse ano também, Sebastião 
Cabral da Costa Sacadura deu à 
estampa o opúsculo A despopula-
ção em Portugal e o aborto cri-
minoso, no qual escreveu — e é 
pertinente lembrar: O título que 
conquistámos ao terminar os estu-
dos nas nossas Faculdades de 
Medicina impõe-nos o dever de 
defender a vida humana, de empre-
gar todos os esforços, de empenhar 
todas as energias, para arrancar às 
garras da morte as vidas que são 
confiadas aos nossos cuidados e 
ao nosso saber […]. E, a terminar, 
faz uma pergunta de rasgo: Porque 
não se promulgam leis protectoras 
da mulher grávida, concedendo-
-lhe socorros não somente durante 
a gravidez mas ainda depois do 
parto e durante os primeiros anos 
dos filhos? Este médico exemplar 
deu um forte testemunho, ao fun-
dar a primeira maternidade secreta 
para proteger raparigas abando-
nadas, como secção da Materni-
dade Abraão Bensaúde, em Lisboa 
[extinta em 1977].

Foi precisamente em 1925 que 
Américo Monteiro de Aguiar, vindo 
dos Franciscanos, em Vilariño de 
la Ramallosa [Galiza], foi recebido 
por D. Manuel Luís no Seminário 

Episcopal de Coimbra para iniciar 
a sua formação para o presbiterado. 
Naturalmente, as misérias huma-
nas da realidade social, em especial 
de Coimbra, das quais foi tomando 
conhecimento directo, enquanto 
seminarista, inquietaram-no pro-
fundamente, como testemunhou 
em missiva para Simão Neves, de 
30 de Janeiro de 1927: Vem aqui 
todos os dias certa mulher buscar 
uma panela de caldo para ela, uma 
filha e 4 netos, obra de ex-estudan-
tes, ocupando todos seis um mísero 
cubículo sem luz nem ar. Todos os 
domingos eu desço aos claustros a 
dar-lhe uma pequena esmola com 
a qual ela paga parte da conta 
semanal do padeiro. Vemos, assim, 
que no contexto dos dramas sociais 
do seu tempo, a sua devoção pelos 
pobres desde pequenino e vários 
testemunhos de vida, como o do 
seu Bispo de Coimbra, deixaram 
marca indelével e foram fazendo 
caminho para ir dando a sua vida 
aos pobres, seus amigos, na Igreja. 
Nesses tempos de Coimbra, são 
de referir, pela sua proximidade 
aos pobres, v.g.: os Vicentinos, o 
Padre Luís Lopes de Melo [18-II-
1885; 24-X-1951], as Criaditas dos 
Pobres, a Condessa do Ameal [D. 
Amélia Ayres de Campos].

De um opúsculo raro, das pri-

De ontem e de hoje — é Natal de Jesus mícias institucionais, sob o título 
Casa de Repouso do Gaiato Pobre 
[Coimbra, 1941], da autoria de 
Padre Américo — do qual vimos 
um exemplar assinado pelo Padre 
Manuel J. [Joaquim] Gonçalves [n. 
19-XII-1921] — vamos transcre-
ver alguns parágrafos, com sabor 
a uma das fontes sobre as origens 
da Obra da Rua. Das primícias, eis:

Um padrezinho da cidade de 
Coimbra pediu e obteve licença do 
seu Prelado para visitar pobres e 
cuidar deles, dentro de suas pró-
prias habitações, para melhor 
conhecer seus nomes e mais eficaz-
mente os servir.

Nas visitas à mansarda e ao 
tugúrio, topava o visitador legiões 
de crianças esfaimadas, deitadas 
no chão estreme ou sobre rimas de 
cisco, à espera da Mãe, que tinha 
ido pr’ó rio, ou do Pai, que anda 
desempregado. E começou o dito 
padrezinho a dar preferência à 
sorte dos filhos, sem de todo descu-
rar a dos pais.

Projectou organizar um pequeno 
grupo daquelas vítimas de fome 
lenta, e conduzi-las para qualquer 
sítio montanhoso, onde se lhes 
pudesse dar trinta dias de sol e de 
pão; e, do projecto ao acto, foi um 
tiro de espingarda.

No primeiro ano, conduziram-se 
vinte e sete gaiatos; no segundo 

cinquenta e três, e nos dois seguin-
tes, chegou-se à casa dos duzentos, 
em cada ano.

As colónias ganharam fama num 
instante. O garoto fazia a revolu-
ção e vinha em pessoa, dar o nome 
e alistar «recrutas», nos primeiros 
dias de Junho, todos os anos. Tra-
zia mais pobres e os mais abando-
nados das suas ruas, informado 
de que o benefício das colónias de 
campo era somente para os pobres 
— Eh pá, tu não vais, que és rico, 
exclamava! Para alguma coisa 
serve a desgraça! 

As colónias eram superiormente 
dirigidas por estudantes da Uni-
versidade e do Seminário de Coim-
bra, rapazes dedicados e gene-
rosos, obreiros do Evangelho; e 
coadjuvados pelo próprio colono, 
a quem se marcava tarefa todas 
as noites, à hora dos conselhos e 
dos avisos. Era assim a vida das 
Colónias de Campo do Garoto da 
Baixa.

Mais próximos de 7 de Janeiro, 
então dia do Santíssimo Nome de 
Jesus, continuaremos com mais 
um naco dessa bela prosa, vivida 
em tempos de escassez de bens e 
de filhos ilegítimos e abandonados, 
sobre os primórdios da Casa de 
Repouso do Gaiato Pobre, que vai 
celebrar 80 anos de vida, no ano da 
graça de 2020!  q


