
12 de Setembro de 2020  •  Ano LXXVII  •  N.° 1996
Quinzenário  •  Jornal de Distribuição Gratuita

DA NOSSA VIDA Padre Júlio

NÃO são muitas vezes mas algumas, em que nos sentamos para 
 escrever as linhas que cozem as páginas d’O GAIATO, e ficamos, 

como o profeta Elias, à porta da gruta à espera do Senhor, olhando o 
firmamento. Não esqueçamos que como Pai Américo disse, devemos 
«escrever como quem reza».

Por vezes não vem nada de interessante que tenha a ver com Ele. O 
tempo vai passando e nada… Deixamos para mais logo.

Também acontece, esporadicamente, ser necessário arrancar uma 
ideia e o seu desenvolvimento à força. O Senhor também empunhou a 
bravura do chicote para pôr as coisas no seu lugar. Se calhar, muitas 
mais vezes do que pensamos. A sua bondade não é melaço mas mel.

Outras vezes vem uma palavra, um pensamento, e eis que começa 
um diálogo atraente. O Senhor vem no sopro da brisa.

É bonito de pensar que as coisas mais simples são as mais inspirado-
ras. Nestas coisas simples Ele se revela e dialoga. 

A palavra que hoje me inspirou foi «folha». Algum dos nossos mais 
próximo a proferiu, vendo-me parado a contemplar uma folha branca 
diante de mim: «Há bocado uma folha caiu, mas não tinha nada escrito», 
disse. Não ficou sem resposta: «Isso foi lá fora, retorqui, mas olha que 
tinha de certeza alguma coisa escrita. O que é preciso é saber ler!»

De facto, uma simples folha de uma qualquer planta, tem inscrita 
nela palavras do seu Autor-Criador. Foi sob a moção dessas palavras 
que a planta-mãe nasceu, cresceu e se perpetuou a sua existência.

É certo que a ideia do meu interlocutor tinha o seu próprio termo de 
comparação. Mas é interessante ver como uma ideia feita palavra pode 
ser como o vento: Não se sabe de onde vem nem para onde vai. 

Pai Américo referiu na primeira edição d’O GAIATO, que Ele have-
ria de sair todos os quinze dias até ao fim do mundo, isto é, sempre. 
Assim há-de ser, porque fala de Alguém que permanece, que tem a fonte 
da existência em Si mesmo.

Escrever n’O GAIATO é isto. Sendo assim, nada aqui se cria, tudo se 
transforma e renova. Cobre a cabeça e escuta-O.  q

Escrever aqui

SINAIS Padre Telmo

RECORDO, muitas vezes, a imagem de Pai Américo a entrar 
 discretamente na capela – sem barulho de porta, como o ladrão 

que vai roubar. O Senhor da Casa tem todas as riquezas – ele sabia 
e não era peco no pedir. E, como pelicano, precisava de sangue no 
peito para alimentar os filhos. 

Quando vou ao túmulo, olho sempre no vitral da janela a ima-
gem do pelicano.

Pai Américo continua agora no Céu, de saco encostado nas 
tulhas de Jesus.

A morte de Padre Carlos, Padre Horácio e Padre Luís abanou-
-nos. Depois, o facto de três dos nossos Padres estarem já fora 
de mira…

— Não tenhais medo…
Eis que, lá na curva do caminho, surge sem esperarmos o nosso 

Padre Fernando Fontoura. Ele está tapando lacunas que nos pare-
ciam sem fundo. E, logo atrás, o nosso Padre Alfredo — calmo, 
confiante, a dar-nos paz. 

Duas bicadas fortes que o nosso pelicano deu no peito!
O encarregado de medir o trigo nas tulhas de Jesus olhou os 

sacos de Pai Américo e perguntou: — Uma quarta de trigo?!...
— Não, dois alqueires cogulos —, respondeu Pai Américo.  q

MALANJE Padre Rafael

DEPOIS de um ano de ausên- 
 cia da nossa Casa do 

Gaiato de Malanje, surpreende-
-me a degradação que Angola 
está a sofrer. A cidade está cheia 
de lixo nas ruas principais… 
muitos jovens esperam fazer um 
biscato (pequeno serviço que é 
pago no momento) para conse-
guir algum dinheiro. Fiquei sur-

preso quando uma motocicleta 
carregada com sacos de cimento 
deixou cair um, apareceram pes-
soas de todos os lados a recolher 
o cimento em caixas de pape-
lão ou sacos. As quintandeiras 
(mulheres que vendem na rua) 
percorrem todas as praças para 
venderem um item e poderem 
comprar um peixe para o jantar. 
No outro dia, foi noticiado que 
mais de 700.000 empregos foram 
perdidos nos últimos cinco anos. 
A lei da sobrevivência volta à 
vida com o passar dos dias.

Aqui, esperamos que as chuvas 
possam sustentar tantos agricul-
tores com as nossas máquinas. 
Procuramos por todos os meios 

reparar os tractores avariados 
— e com o problema do confi-
namento e a falta de material se 
torna uma tarefa impossível… 
procuramos recorrer a Portugal 
para que nos enviem as peças por 
correio.

Desde que cheguei, passo pra-
ticamente todas as manhãs na 
Carianga, montando o sistema 
de rega por aspersão… mais de 
vinte gaiatos passam o dia todo 
no campo enquanto outros se 
concentram na fábrica de blocos 
de cimento… Todos os dias apa-
recem pessoas com necessidades 
— e é uma realidade que a maio-
ria das pessoas faz apenas uma 
refeição por dia.  q

BENGUELA – VINDE VER! Padre Quim

A bondade expressa em cada 
gesto que uma pessoa 

assume no seu quotidiano faz 
toda a diferença nas relações que 
os seres humanos estabelecem, 
quer seja entre ricos e pobres, 
patrão e servente, governantes e 
governados, educadores e edu-
candos, santos e pecadores. O 
homem está chamado a ser bom; 
na verdade, na origem da sua 
essência encontramos o Criador 
que é Sumamente bom. — Deus. 
E quando terminou a obra da 
criação do universo o Autor con-
cluiu que tudo que tinha feito era 
tudo muito bom.

A História da humanidade tem 
dado tantas voltas, ora aos sal-
tos, ora às cambalhotas, entre 
altos e baixos momentos, entre 
a bonança e a tempestade, entre 
a prosperidade e a miséria, entre 
a era da descoberta da roda e 
a era das novas tecnologias de 
informação que aproximam os 
homens dos quatro cantos do 
mundo numa única sala de reu-

nião, embora geograficamente 
muito separados por milhares de 
quilómetros/hora.

Vivemos num tempo em que 
o que é local passou a ser glo-
bal. Basta um click para aceder 
ao minuto a tudo o que está a 
acontecer no globo terrestre. As 
notícias do momento são sobre 
o Covid-19. Uma pandemia que 
mudou o curso normal da vida 
das pessoas. O temor e a ansie-
dade sobre o que vai acontecer 
daqui a algum tempo domina 
o pensamento. Outro elemento 
assustador é a forma pouco com-
prometida com que são tratadas 
outras doenças que assolam a 
nossa população. O paludismo, a 
tuberculose, a febre tifóide lide-
ram de longe as estatísticas na 
linha da mortalidade. O que dizer 
mais sobre a fome? O deficitário 
saneamento básico? Essas é que 
são doenças crónicas e por elas 
ninguém se dá ao trabalho de 
procurar uma vacina. E porquê? 
A resposta é clara e simples: — 

Não afecta em escala assustadora 
os grandes da sociedade. Não 
tenho dúvidas que a inteligência 
do homem chegará um dia aos 
resultados positivos para dar a 
volta a esta pandemia.

No meio deste contexto meio 
nublado há também gestos huma-
nos fortemente marcados pelo 
amor ao próximo. A única vacina 
que os humanos não deveriam 
deixar de apanhar ao nascer. O 
amor. É a única forma possível 
para combater as injustiças e 
afastar as desigualdades entre os 
homens.

Encontrando-me, num dia des-
tes, muito aflito a pensar como 
pagar algumas facturas que nos 
chegaram do conserto de um 
motor para a rega que se tinha 
avariado, dos dois mil litros de 
gasóleo preciso em cada mês 
para os tractores e gerador, da 
velha carrinha que estragou o 
disco de embraiagem, de Luanda, 
sem estar a contar, uma senhora

Continua  na  página  4

Actos cheios de humanidade

Os nossos de Malanje nas águas frescas do rio Lucala
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PAÇO DE SOUSA Fausto Casimiro

LIMPEZAS — Apesar já ter-
mos este ano eliminado as ervas das 
nossas calçadas, com as chuvas que 
foram caindo, as ervas voltaram a 
rebentar e a crescer. Então, o Paulo 
«Mudo», no seu regresso de férias, 
com a sua máquina limpou as cal-
çadas, ficando assim a nossa Aldeia 
mais limpa. O «Guga» e o Carlinhos 
deram a sua ajuda, protegendo os 
vidros das casas com os papelões. 
Outros Rapazes foram limpando 
outras partes. Há sempre coisas para 
limpar na nossa Aldeia.

HORTA — Depois de se reco-
lherem os últimos produtos da 
nossa horta, a abóbora, a melancia e 
outros, o sr. Jorge limpou e gradou 
o terreno, para semear o nabal, as 
nabiças e algumas couves. Só ficou 
a plantação do tomate que ainda está 

CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

CUMPRIR PROMESSAS — Já demos aqui conta do facto de, 
durante o último ano, termos procedido a reparações nalgumas casas do 
Património dos Pobres da paróquia. Numa delas onde foram feitas as 
obras de custo mais elevado, um familiar da pessoa que lá vive é alguém 
que mora longe cá da terra. Esta pessoa disse-nos sempre que, quando cá 
viesse, nos deixaria ficar uma verba, à medida das suas possibilidades, 
para contribuir para o pagamento dessas obras. Essa promessa foi cum-
prida agora.

Queremos registar aqui esta atitude não porque o que fazemos esteja 
dependente de qualquer tipo de retribuição da parte das pessoas que aju-
damos ou dos seus familiares, mas porque o mundo teria menos pobreza e 
menos exclusão social se houvesse mais atitudes como esta.

Se quem foi ajudado numa situação de necessidade, se dispusesse a 
ajudar outros no que pudesse quando essa oportunidade surgisse, o mundo 
seria melhor.

Isto também se aplica ao cumprimento das promessas que as pessoas 
fazem por graças que atribuem à intercessão de Nossa Senhora ou de 
algum santo. Não vamos aqui julgar e muito menos condenar as pessoas 
que fazem esse tipo de trato com Nossa Senhora ou com algum santo da 
sua devoção em momentos de grande aflição nas suas vidas.

Dito isto, uma boa forma de uma pessoa retribuir uma ajuda que tenha 
recebido é ajudar outras pessoas com aquilo em que lhes puder ser útil e 
estiver ao seu alcance.

Também sem querermos estar aqui a julgar o que as pessoas fazem em 
momentos de grande aflição, temos dúvidas que esteja na mente de muitas 
das que fazem promessas o modo de as cumprir que atrás referimos, ou 
seja, retribuir uma ajuda que se recebeu, ajudando outras pessoas.

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. O nosso NIB: 
004513424003543534043.  q

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

CAMPANHA DE ASSINANTES 
— Conforme foi dito e a exemplo de 
anos anteriores, desta Casa, os irmãos 
Marcelino e Norberto e o nosso Padre 
Manuel foram à Figueira da Foz, nos 
dias 22 e 23 de Agosto, para as Missas 
vespertina e de Domingo, na igreja 
matriz. Nas pregações, foi anunciada 
a Palavra de Deus e apresentada a 
Obra da Rua como serviço aos pobres. 
Foram cinco Eucaristias muito parti-
cipadas, com as regras próprias para a 
prevenção do Covid-19. As partilhas, 
no final das celebrações, foram desti-
nadas para as muitas necessidades da 
nossa Casa, com despesas grandes. 
Agradecemos o bom acolhimento de 

todos — do Pároco, colaboradores, 
comunidade paroquial da Figueira 
da Foz, figueirenses amigos e vera-
neantes em férias. Precisamos muito 
de trabalhar, pedir ajuda aos nossos 
amigos e amigas, e continuar com 
a campanha de novos assinantes do 
Famoso.

Na segunda quinzena de Agosto, 
temos assim a registar mais novos 
assinantes do nosso jornal O Gaiato: 
Augusto Neves [Portela — Loures]; 
Daniel Alexandre [Figueira da Foz]; 
Maria Clara [Coimbra]; Luísa Maria 
[Oliveira do Hospital]; Joana Flores 
[Tocha]; Manuel Viegas [Santarém].

Os novos leitores têm recebido, 

como oferta, o livro Uma história do 
Pai Américo, do Padre José Alfredo 
Este sacerdote da Diocese do Porto, 
nosso amigo, foi enviado pelo Sr. 
Bispo para servir na Obra da Rua, 
o que nos alegra mesmo muito, pois 
Deus continua a chamar para cuidar 
dos pobres, na Santa Igreja. As maio-
res felicidades e saúde!

Os contactos da nossa Casa, para 
novas assinaturas e donativos, são 
os seguintes: 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 — NIB: 0035 0468 
00005577330 18.  q

a produzir. Também as malaguetas 
se estão a desenvolver bem, pois de 
vez em quando vou dar uma olhada 
nelas. Esperamos vir a ter nabos de 
boa qualidade e em quantidade para 
as nossas sopas.

FUTEBOL — O mister Bruno, 
já fez as inscrições do nosso Grupo 
Desportivo na A. F. P.. Este ano ire-
mos competir nos seniores. Os Rapa-
zes estão entusiasmados. Esperamos 
que o campeonato arranque bem 
e termine com um bom resultado a 
nosso favor.

ESCOLA — Alguns dos nossos 
Rapazes que estudam em Escolas 
Profissionais já começaram as suas 
aulas. São o Manuel, o Mateus, o 
Carlinhos, o Fadul, o Sabino e o 
Diogo. Este ano temos um Rapaz que 

vai começar o seu curso de Desenho 
de Construções, o Joel. Os restantes 
irão começar em breve, quando se 
iniciar o ano lectivo. Desejamos que 
tenham um bom aproveitamento, 
pois no meio deste problema da 
covid não vai ser fácil.

AMIGO FALECIDO — A ami-
zade da família Cunha vem já dos 
inícios da nossa Obra. O Sr. Manuel 
Cunha foi um colaborador muito 
próximo de Pai Américo. O seu filho 
Sr. Rui Cunha, manteve forte ligação 
à nossa Obra. Só tivemos conheci-
mento do seu recente falecimento 
aquando da celebração do 7.° dia, 
onde participamos na Eucaristia por 
sua alma, e onde pedimos pela sua 
família e pelo seu encontro em Deus 
com todos os que o precederam nesta 
ligação amiga com a Obra da Rua.  q

BEIRE — Flash’s Belezas Ignoradas… Um admirador

1 — … As nossas Belezas Igno-
radas. Gosto de parar a observá-
-los/as. Só a com+TEMPL+ar1… 
Olho a Fatinha, a Linita, o Carlitos, 
enfim. Sempre vou ter a esse não-
-lugar onde mora o mistério central 
da nossa existência. E com ele, nele, 
moram os mistérios da Beleza, os 
mistérios da Bondade e os mistérios 
da Verdade — essa trilogia insepa-
rável que constitui a matéria-prima 
do Homem de Deus e do Deus do 
Homem. Um e outro, um no outro, 
revelados em Jesus de Nazaré — “o 
filho do carpinteiro”, a grande pai-
xão de Pai Américo. Como se avant 
la lettre, tivesse descoberto, como o 
Papa Francisco, que “somos feitos 
da mesma massa de Deus”. Que 
bonito poder olhar assim o mundo 
das pessoas. Olhar assim a vida des-
ses Veneráveis que nos precederam 
na Fé! 

Hoje bateu forte. Até bati uma 
fotozinha, para ruminar a cena. 
Já tinha olhado pr’aquilo e dei-
xado soltar aquele coitadinho/a, é 
um/a inocente, dos pais frente aos 
filhos pequeninos, quando tentam 
imitar os grandes… — Não vai 
dar nada. Mas, oh!, está ali todo 
entretido/a!… Observando bem a 
fotografia, logo se vê que aquilo 
é um enfeite de pedra / banco de 
jardim, em forma de boca de poço, 
atulhado com terra e que também 
pode fazer de vaso alargado… 
Ao longo dos anos que por aqui 
ando, dei-me conta que, de vez em 
quando, há alguém que faz daquilo 
o seu jardim — para a festa do ter 

algo ou alguém de quem cuidar2…
Vindos de Benguela, já com prá-

tica das nossas Casas do Gaiato, há 
uma voluntária que passa por cá 
quase todos os dias da semana. O 
marido também aparece, mas só de 
vez em quando. Penso que andam a 
observar e a observar-se — a ver se 

descobrem o que é que Deus / a Vida 
/ o Calvário podem querer dela/es. 
Naquele misterioso aqui e agora da 
revelação de Deus ao homem. 

Ela, sempre muito discreta, silen-
ciosa, sorridente, sabe estar-em-co-

BENGUELA César Daniel “Mará”

DESPORTO — Continuam paralisadas as actividades desportivas na 
nossa província, esperando dias melhores quanto à situação da pandemia. 
Assim, encontrarmo-nos ocupados internamente quanto ao desporto, temos 
feito futebol de salão, apostas entre adeptos do Barcelona e do Real Madrid ou 
também da Juventus e para os nossos pequenos também o Pedro João (Yeyo) 
tem organizado campeonato de salão para esses grupos uma vez que ele é o 
responsável deles. Também temos o matraquilho que tem ajudado na ocupa-
ção dos nossos rapazes nesta fase sem aulas.

TRABALHOS — Com muitas dedicações e muitas vezes com muita 
paciência os nossos rapazes têm dado respostas positivas quanto à ocupação 
diária na sua actividade. Pensamos nós que cada rapaz tem procurado amadu-
recer com o trabalho sendo ele a base da sustentabilidade do homem.

Assim, o grupo dos mais pequenos continuam a cuidar do quintal var-
rendo e apanhando o lixo, o grupo das enxadas vão limpando todo o capim 
que aparecem na aldeia, outros ainda vão dando o seu contributo no campo 
agrícola ajudando nas plantações da banana, melancia entre outros produtos.   

OFICINAS — Ainda continuam fracas, quanto aos trabalhos das obras 
nas nossas oficinas. Mas o nosso Marcolino que é actualmente o responsável 
pela serralharia não tem deixado que a sua rapaziada fique sem trabalho, tem 
dado sempre algo para ser feito, porque os rapazes sabem que o trabalho é 
saudável.

Quanto à área da carpintaria também alguma fraqueza por falta de obras, 
mas os mestres têm sabido ocupar os rapazes com alguns trabalhos internos 
tais como: na mudança de redes nas camaratas, refeitório, casas de banho, 
arranjos dos armários, mudanças das fechaduras, entre outros trabalhos que 
vão aparecendo.

Na pintura também pouco nada se faz com grandes obras, mas vão dando 
alguns arranjos em vários sectores das camaratas, caiar as árvores e os pas-
seios entre outros trabalhos que vão aparecendo. 

ESCOLA — Enquanto não começam as aulas, continuamos com a vida 
normal que é os estudos. Porque preocupa-nos muito as classes iniciais que 
é base da aprendizagem de uma pessoa que quer triunfar na vida. Os nossos 
rapazes da 3ª classe deste ano é o grupo mais fraco, por isso a importância do 
estudo para estes. A nossa amiga professora Cressinda tem estado com este 
grupo e alguns estão a progredir pela positiva, outros lentamente vão dando 
passo importante para o seu aprendizar. Pensamos que está a ser positivo está 
ocupação.

AGRICULTURA — Hoje é graças aos nossos campos que as nossas 
refeições têm sido dos produtos vindos dos nossos campos. Como a nossa sopa 
é feita de abóboras, couves que são produtos dos nossos campos. O próprio 
tomate, a cebola, a cenoura, as alfaces tudo isto é produzido no nosso campo. As 
nossas sobremesas também são produto vindo do nosso campo como a banana, 
a melancia e o próprio melão. Sem falarmos do lanche que também são produtos 
vindos dos nossos campos agrícolas como o milho e a banana.

Assim ainda temos batata-doce espalhada por todo lado do campo, e 
quando chegar a altura da colheita é mais outro produto vindo do nosso campo 
que vai nos ajudar nas compras de comidas uma vez que nesta altura a cesta 
básica está muito cara.  q
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munidade. Atenta às necessidades, 
mas sem intromissões nem comen-
tários que possam descambar. 
Rega os jardins, passeia os doentes, 
brinca com os rapazes. Bota uma 
mãozinha onde lhe pareça opor-
tuno ou se para isso a convidam. 
Vai vendo cada um e vai desafiando 
aqueles que mais se lhe aproximam 
e mostram gosto de estar com ela, 
para ajudar. Ela sabe que, às vezes, 
muito ajuda quem não estorva. Mas 
também sabe, ainda melhor, que 
para um/a voluntário/a xispeteó3, o 
que mais importa não são as tarefas 
da casa. Isso agora, por lei, tem de 
estar confiado aos assalariados. A 
um/a voluntário/a, o que, hoje, lhe 
compete é ir descobrindo aquele 
magis de que falava S.to Inácio, 
aquele plus humanizador que só o 
coração sabe ver… Porque ele, no 
sábio dizer de A. Exupery, vê mais 
longe que olhos… E assim, evita-
mos complicações com os/as letra-
dos/as e fariseus/as do nosso tempo 
— às vezes tão doentinhos de tec-
nopatite que já não vêem mais nada 
para além do próprio umbigo… 

2 — … Oh!, fui eu que fiz!… 
Olho-a na sua azáfama diária de 
cuidar do seu jardim . — Fui eu que 
fiz, oh!… Rega, planta, tira ervas, 
substitui plantas que não pega-
ram… Depois vai a outros sítios, 
com outras tarefas. — Foi o Nando, 
o pai, que mandou; — Foi a Têsa 

SETÚBAL Padre Acílio

Peço uma mãe
SIGO o conselho do Mestre: — Procurai e achareis, batei e abrir- 

 -se-vos-á. Quem procura encontra.
Não é qualquer senhora, mas alguém com vocação maternal, com 

ânsia de se dar aos que não têm mãe. Não é uma funcionária, uma técnica, 
mas uma mulher que ame, a sério, os mais pequeninos, os quais, quando 
crescerem, lhe chamarão mãe e ensinarão os seus filhos a tratarem-na por 
avó. É um caminho de família, uma vida realizada, a resposta a um apelo 
do Senhor. O reino dos céus à vista — eu não tinha mãe e tu, tu, tu foste 
a minha mãe.

Bicicletas
NUM dia destes, encontrei, abandonada no parapeito de fora do  

 comprido corredor, uma enciclopédia de animais. Um livro caro, 
muito atractivo e bonito. Peguei nele, folheei-o e disse para comigo tenho 
de saber quem tirou este livro da prateleira e depois o abandonou desta 
forma.

À noite, após o jantar, pego no volume e mostrei-o a todos os rapazes, 
perguntando quem o tinha assim esquecido. Acusaram-se dois que estive-
ram a ler e o deixaram onde o encontrei, que também o tinham visto no 
mesmo lugar mais ou menos no mesmo sítio!

— Então quem o tirou da prateleira e levou para o banco do corredor?
Foi fulano? Foi sicrano? Nada. Ninguém foi.
O livro tem muito valor. É muito útil para todos, não pode ser tratado 

assim… etc., etc.. Gastei o meu latim a enaltecer o livro, a rebaixar a 
acção do abandono e a pedir que alguém se acusasse: — Fui eu. Mas nada. 
Mas qual quê, ninguém se denunciava.

Elogiei os que são capazes de assumir o mal que fazem. Que aquilo 
podia ter sido um esquecimento, um descuido compreensível por qualquer 
um… nada…

Ameacei com castigo geral, mas não resultou.
— Então ficamos assim: não haverá bicicletas para ninguém enquanto 

não soubermos quem tirou o livro da prateleira.
Foi um castigo duro. Severo, sobretudo para mim que gosto tanto de 

os ver pedalar pelas calçadas do jardim, por toda quinta e na estrada muni-
cipal à volta dela sem trânsito nenhum.

O Rafael que tem sido chefe, veio na sexta-feira à noite, após o jantar, 
ter comigo: — Sepadacilio não pode levantar o castigo das bicicletas? 
Passamos já um fim-de-semana sem elas. Veja se pode levantar o cas-
tigo!...

Consolou-me tanto o pedido do rapaz que não resisti: — Tá bem, 
pronto… andem lá.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Aos meninos da Cova da Moura
e milhões de estrelas.

Poetas fazem livros.
Mártires fazem casas.
Antes quero ser mártir.

Padre Américo

UM bairro de lata é um aglome- 
 rado de construções precá-

rias e habitações pobres, de génese 
ilegal, sem as infra-estruturas fun-
damentais, localizado na periferia 
de centros urbanos e normalmente 
habitado por pessoas carenciadas. 
Infelizmente esta chaga humana 
está disseminada por vários con-
tinentes e também se encontra na 
sociedade portuguesa, surgindo 
em vários contextos históricos e 
situações geográficas e sociais, 
v.g.: conflitos, depressões econó-
micas, migrações e marginalida-
des. Neste sentido, uma das doen-
ças visíveis de qualquer sociedade 
encontra-se nos bairros de lata.

Nos bairros de lata abrigar-se-ão 
cerca de mil milhões de pessoas 
— uma em cada sete pessoas da 
Terra. Nomeadamente nas gran-
des metrópoles mundiais, encon-
tram-se zonas periféricas mais ou 
menos extensas que padecem desta 
grave doença social, sendo enor-
mes focos de tensão suburbana, 
v.g.: Bombaim, Nairobi, Cidade 
do México… E Rio de Janeiro, que 
se transformou em Agosto num 
autêntico cenário de guerra, com 
traficantes de um gangue a invadi-
rem uma zona de facção rival, nas 
favelas de S. Carlos.

Nos séculos XIX e XX, na his-
tória urbana dos continentes ameri-
cano e europeu, os bairros degrada-
dos [slum], com grande densidade 
populacional, foram um fenómeno 
comum de miséria social. As duas 
grandes guerras mundiais [1914-
1918 e 1939-1945] foram horrores 
sucessivos, com consequências 
humanas e sociais muito graves.

A miséria habitacional foi uma 
ferida que também Padre Américo 
sentiu verdadeiramente como um 
lugar importante de intervenção 
da Igreja, em Portugal e no seu 
tempo [anos 30 — anos 50], pois 
procurou chamar a atenção para 
este grande problema social e aju-
dando centenas de famílias pobres 
em meados do século XX — com a 
chama do Património dos Pobres. 
Depois, enveredou pelo auxílio à 
autocontrução. Assim escreveu, 
com acerto cristão: Reparar bem 
na ordem: Casa. Pão. Evangelho. 
Não vá a gente pretender pregar o 
Evangelho aos que não têm casa 
nem pão. Cautela. Menos ricos, 
para haver menos pobres, e que 
cada um guarde os seus tostões.

Nos anos 60 e 70, aconteceram 
as sangrias forçadas para a guerra 
colonial em África e da emigração, 
maioritariamente para a Europa, 
em que muitos portugueses deixa-
ram a suas terras, com viagens a 
salto e sobrevivendo em condições 
precárias — bidonville, bem retra-
tados em França por Gérard Blon-
court. No pós-25 de Abril, deu-se 
o fenómeno dos retornados; e, em 
Lisboa, na área de Lisboa existiam 
cerca de 100 mil barracas. 

Este quadro habitacional da 
Capital foi traçado desta forma: A 
região de Lisboa registou um ele-
vado crescimento demográfico na 
segunda metade do séc. XX, deri-
vado de movimentos migratórios 
de áreas rurais (a partir da década 
de 50), do regresso dos retornados 
das antigas províncias ultramari-
nas africanas (1975-76) e de imi-
grantes provenientes dos PALOP 
(a partir de meados da década de 
80). Este aumento populacional 
traduziu-se numa demanda na pro-
cura de habitação e na respectiva 
incapacidade de absorver essa 
mesma procura. Como consequên-
cia, verificou-se a generalização 

Bairros de lata e Covid-19

que disse pa eu fazê… Entro em 
cena e digo que também tenho ali 
duas plantas que precisam dela. Não 
com o regador — só molha a terra 
por cima… É com aquele balde, 
tás a ver?!… Vou com ela, encho 
o balde, repito até entrar…; volta e 
meia passo a louvar ou a dizer que 
a araucária ou o jacarandá… — 
Elas disseram-me que a Fatinha, 
hoje, esqueceu-se de nós… — Oh, 
num dissero nada. Elas num falo… 
Levo-a comigo ao sítio. Tento aju-
dá-la a educar o olhar. — Vês aquela 
terra seca e aquelas folhinhas mur-
chas?!… É ela a falar… Tá a dizer 
que precisa de água. Temos de ouvir 
o que ela nos diz…

Penso no belíssimo trabalho já 
realizado — por estes voluntários 
e alguns assalariados xpto. Mário 
/ Carlitos — que, de saltar lá para 
fora (covid-19 à espreita…), passa 
a exemplo de trabalhador cá den-
tro. Porque o Mário é que manda…; 
Marcelo / Paulo Sérgio, Pomba e 
outros bem especiais que, se os 
deixarem à rédea solta, só criam 
problemas e … comem e dormem. 
Penso em D. Rosa, a querer apren-
der a passar do coitadinhos ao 
vamos lá que é preciso acabar hoje, 
como pede o amor firme… Penso 
no, ainda muitíssimo mais, trabalho 
à espera de ser realizado por quem 
ouça a voz de Deus, querendo-te 
chamar… Em breve, esperamos ter 
aqueles nossos que nos foram reti-

rados e que estão à espera de voltar. 
Levaram-nos ao engano. Dizem que 
foi um erro de agulha. Mas já vai 
para dois anos que… Ouço os tele-
fonemas da Bela: — Estamos fartas 
de estar aqui…. Ouço os gemidos 
da Maria do Carmo, porque quero 
ver a menina. Ela está bem?!… 
Ouço a voz trapalhona da Rosa: — 
Olá, candé keubou?!…

Penso ainda na Formação que 
é preciso DES+encadear… Um 
trabalho que não pode ser feito 
por nenhum formador/a, por mais 
prática que ele/a tenha. Não. Tudo 
isto poderá entrar. Mas o principal 
caminho é aquele pro+cesso inte-
rior que… Sendo individual, só em 
comunhão se pode ir chegando lá — 
cada um em seu ritmo… Penso em 
Paulo Freire: Ninguém forma nin-
guém, ninguém se forma sozinho, 
formamo-nos em comunhão…

1 — Gosto de me repetir: Deus quer morar 
no coração de cada um de nós; todos esta-
mos talhados por nascimento para nos tor-
narmos o templo onde Deus quer morar. 
Dito numa linguagem mais fenoménica: em 
cada um de nós a vida pulsa a chamar-nos 
ao Bem Comum de Todos – The Common 
Good of Humanity.
2 — O homem é um ser de cuidado. Quanto 
me encantava ouvir isto na Formação de 
Voluntários praticada no T. E. Ficava pr’ali 
a remoer, em busca do real escondido por 
detrás desta afirmação. Ai o que ela me tem 
revelado
3 — O Gaiato nº 1914  q

de tecidos urbanos indiferencia-
dos e bairros de génese ilegal na 
periferia de Lisboa, entre os quais 
o da Cova da Moura [Luís Freitas 
— Influência do desenho urbano 
na insegurança da cidade: Uma 
proposta para o bairro da Cova da 
Moura, Lx.: UTL-IST, Maio 2011, 
p.13].

Em Portugal, enquanto se têm 
multiplicado os condomínios de 
luxo e se atraem especuladores 
imobiliários, a questão dos bair-
ros de lata não se tem enfrentado 
de forma concertada e abrangente 
como prioridade política e social, 
embora se notem durante décadas 
várias alternativas de autarquias e 
alguns programas de realojamento 
para resolver alguns problemas 
graves, como: Programa Especial 
de Realojamento, Porta 65, 1.º 
Direito. Contudo, exclusão social, 
marginalidades e comportamentos 
cívicos errados vão persistindo, 
também por escassez de investi-
mentos em verdadeira educação 
social e pessoal para a cidadania 
e comunitária. Nestes contextos 
sociais problemáticos, a cada 
passo, surgem manchetes noticio-
sas sobre guetos degradados, pois 
acontecem certas explosões sociais 
com sinais negativos de violência 
e criminalidade. As áreas críticas 
urbanas são rastilhos de revoltas, 
sendo aglomerados populacionais 
de sobrelotação e segregação.

De facto, sobretudo em subúrbios 
de grandes cidades, como Lisboa e 
Porto, encontram-se situações de 
miséria habitacional que se mani-
festam problemáticas e incómodas. 
Na área do Porto, há focos de ten-
são em alguns bairros sociais como: 
Aleixo, Cerco e Pinheiro Torres. 
Na área metropolitana de Lisboa, 
entre outros, são problemáticos 
bairros como: Quinta da Fonte e 
Quinta do Mocho (Loures), Cova 
da Moura (Amadora), Bela Vista 

(Setúbal) e Princesa (Seixal). Nos 
anos 70 e 80, na sua maioria, nes-
tes bairros juntaram-se moradores 
vindos de outros bairros que foram 
demolidos e imigrantes oriundos 
das antigas colónias portuguesas. 
Em 2019, na área da Grande Lis-
boa, contavam-se 13 bairros de 
lata, com mais de 12 mil famílias 
e 1800 delas vivendo em barracas. 
Os piores casos encontram-se em 
concelhos como Seixal, Almada, 
Loures, Amadora e Odivelas.

Para além desta chaga habitacio-
nal e social, o arrendamento tem 
sido encarado como uma opção de 
habitação por muitas pessoas em 
Portugal. Em Agosto, foram refe-
renciadas 3663 casas para arrendar 
até 800 euros, em especial nestes 
distritos: Porto, Lisboa, Braga, 
Faro e Coimbra.

Com relativo conhecimento de 
causa, in loco, desde há uma dúzia 
de anos, em especial de famílias fra-
gilizadas, seguem-se brevemente 
alguns ligeiros traços dum bairro 
no Alto da Cova da Moura, espica-

çados por mais encontros recentes, 
por mor de vários apelos para ajuda 
e promoção familiar. Temos verifi-
cado a predominância da alegria 
das crianças e de população jovem, 
necessidades habitacionais e fami-
liares, o uso intenso da rua como 
lugar de estadia e dificuldades de 
circulação. A Cova da Moura é um 
bairro classificado como degra-
dado, que se situa no concelho da 
Amadora, com origem na Quinta 
do Outeiro e génese ilegal. Sendo 
dos mais antigos enclaves [com 
16,5 ha] de população migrante na 
área metropolitana de Lisboa, os 
primeiros residentes viveram em 
barracas, vindos da pobreza rural; 
e, nos anos 70, acolheu pessoas 
oriundas de Cabo Verde, a que se 
foram juntando outros migrantes 
das antigas colónias portuguesas 
em África. A proximidade de 
Lisboa e o fácil acesso à rede de 
transportes permitiu à população 
residente mais acessibilidade ao 
emprego e a outros serviços.

Continua  na  página  4



4/ O GAIATO 12 DE SETEMBRO DE 2020

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

BRILHOU-ME hoje na alma, uma luz fulgurante que tudo alumia, 
 sem deixar sombras e destruindo toda a escuridão: A palavra do 

profeta Jeremias: — Vós me seduziste Senhor e eu deixei-me seduzir.
A atracção pelo Senhor Jesus nasceu-me no coração sem eu dar por 

isso no começo da minha adolescência e era tão forte que eu perguntava 
muitas vezes a mim próprio, porque é que uma pessoa tão boa como Jesus 
que fez tanto bem para demonstrar a sua bondade sobrenatural e a sua 
Natureza Divina: — tantos cegos a ver, coxos a andar, famintos a comer e 
mortos a ressuscitar!... Como é que é desprezada pela maioria dos homens. 
Já nesse tempo a resposta a esta dolorosa questão perturbadora dos meus 
sentimentos era esta a preocupação pela riqueza e pelo dinheiro.

Nesse tempo a sociedade que me envolvia era sobretudo rural. Na 
vila, havia apenas dois automóveis, nenhum tractor, muitos carros de bois 
e algumas carroças puxadas a cavalos ou mulas, dois advogados e dois 
médicos. O comércio era reduzido; as pessoas vendiam e compravam os 
produtos sobretudo nas feiras.

TU VAIS PARA PADRE PARA ARRANJARES DINHEIRO.
Surgiu-me, já na juventude no meu ansioso caminho a Obra da Rua 

com o Padre Américo enamorado da pobreza a proclamá-la como força 
vencedora deste desprezo humano. Uma pobreza que não era somente um 
voto — os padres da rua não fazem votos — mas uma pobreza que acima 
de tudo era uma comunhão com os pobres, os desprezados e diminuídos. 
Uma pobreza que além do nojo pelo dinheiro utilizava-o para aliviar o 
sofrimento de tanta gente! Eu vi então uma pobreza a sério, que me obri-
garia a viver com os pobres e como eles. Era esta a coerência que me 
dominava e fornecia forças para vencer os obstáculos que se opunham à 
minha paixão.

As vozes começaram a soar: ele vai para a Casa do Gaiato porque 
não é capaz de mais nada!... 

Agora as vozes levantam o som: a Obra da Rua não é o único e 
exclusivo caminho de seguir Jesus Cristo. Ele (eu) tem uma linguagem 
escrita que parece o padre da Lixa, etc..

Sei muito bem que igreja católica é enriquecida de variadíssimos 
carismas e que todos os cristãos podem alcançá-los, mas a vida de qual-
quer sacerdote, para ser apostolicamente eficaz, tem de ser marcada pela 
virtude da pobreza e pelo zelo sério e discreto dos mais pobres.

Era mais cómodo calar-me… mas perante tanta indiferença, mentira 
e injustiça não sou capaz.

Não quero atacar ninguém mas somente banir da sociedade actual e 
de quem as dirige, estes infernais e horrendos pecados, próprios de uma 
política maquiavélica que esquece os seus compromissos constitucionais 
em favor da conveniência partidária e se cala para não fazer ondas.

Enquanto me aparecer, como ontem, uma pobre mulher que alugou 
um quarto por 250 euros/mês e agora deve quatro mensalidades e está 
ameaçada de ir para a rua, sem trabalho e sem perspetivas dele, não me 
posso calar. Interpretem como quiserem digam o que lhes vier à cabeça 
que eu não me estou a defender de ninguém, mas somente os excluídos e 
os em vias de exclusão…

O problema habitacional é cada vez mais grave e ninguém lhe põe a 
mão como devia e se comprometeu. Um dos meus alugou um T2 por 600 
euros e, por mais voltas que desse, não conseguiu, em parte nenhuma, 
nada mais barato. 

Como é possível viver a pagar a casa por um preço destes ganhando 
apenas um salário mínimo? Estará esta situação para se alterar breve-
mente? Nada nem ninguém me diz que sim. Que hei-de fazer eu?

O problema entre nós é tão grande e dispendioso que só o Governo lhe 
poderá dar algum remédio.  q

Continuação  da  página  3

Entre outros estudos, foi objecto 
de dissertações de Arquitectura há 
cerca de uma década, com con-
tributos de muito interesse. Eis 
algumas das questões colocadas: 
Até que ponto a autoconstrução 
é um acto cultural? Num bairro 
que se apresenta multi-étnico, que 
diferentes manifestações culturais 
podemos encontrar associadas ao 
universo construído? Na verdade, 
este bairro constitui um dos maio-
res bastiões da cultura PALOP no 
nosso país, verificando-se aí uma 

grande diversidade de manifesta-
ções culturais que passam não só 
pela excentricidade morfológica 
do espaço urbano e das habita-
ções que o definem, mas pela culi-
nária, pela dança e pela língua, 
entre outras. [Marco Godinho 
— Cova da Moura: Bairro histó-
rico em evolução. Coimbra: FCT-
-UC, Dez.2010, p.3,121]. Porém, 
sendo uma área crítica urbana, 
confronta-se com diversos proble-
mas de saneamento, estabilidade 
construtiva e de exclusão social, 
económica e urbana, as quais 
fomentam a imagem negativa e a 

insegurança existente no bairro 
[Freitas, p.12].

] ] ]

O Covid-19 tem atingido popu-
lações fragilizadas em regiões 
desenvolvidas e países em desen-
volvimento, economicamente, em 
especial os mais velhos, débeis e 
profissionais de saúde. Todavia, 
os bairros de lata constituem 
preocupantes incubadoras desta 
pandemia e bombas-relógio, con-
siderando a sua sobrelotação popu-
lacional e carências múltiplas: 
água potável, alimentos, higiene, 
cuidados de saúde e saneamento 
básico. São necessidades básicas 
que deverão sempre ter prioridade 
e respostas urgentes, no planea-
mento e decisões dos governantes, 
acompanhadas por informações 
credíveis e alargadas, para evitar 
surtos infecciosos graves e cres-
centes perdas de vidas humanas. 
Uma pandemia global exige uma 
resposta global, como: divulga-
ção massiva e respeito de regras 
preventivas, acessibilidade de 
cuidados de saúde e de materiais 
de protecção, gratuidade da vaci-
nação contra o Covid-19. O Papa 
Francisco renovou o apelo para se 
cancelar a dívida dos países mais 
frágeis no contexto da pandemia 
Covid-19 e sublinhou que a explo-
ração do sul do planeta provocou 
um enorme deficit ecológico, 
cujos países também são usados 
indevidamente e em massa para 
receber resíduos tóxicos.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes
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Benfeitora de longa data chama por telefone... Padre sou a Dona Leonor 
amanhã vou enviar uma ajuda para a vossa Casa do Gaiato. Obrigado do 
fundo coração. Foi a resposta. Deus te pague pela coragem de tirar do 
que é teu para dar às crianças pobres. Coragem que ainda não tocou a 
porta do coração de outras pessoas. Outro gesto admirável e carregado de 
esperança e entusiasmo veio das Salinas Calombolo. Fui pedir sal para a 
cozinha e o senhor que me atendeu trouxe outra autorização do patrão para 
levar também peixe para mudar a dieta dos rapazes. Obrigado também do 
fundo do coração. Deus, Autor de todos os bens, vos recompense vezes 
sem conta.

A conclusão é de Pai Américo «O sacrifício de cada hora é parte 
integrante destas Obras. É necessário afrontar o calor e o frio das esta-
ções, o incómodo das viagens, os fiascos dos peditórios, as amarguras 
da crítica, a dureza dos argentários — tudo quanto repugna ao nosso 
ser e dificulta o nosso ideal. Todo aquele que dentro das Obras chama-
das sociais pretenda fazer e na verdade faça obra humana, torna-se por 
isso mesmo e só por isso, o revolucionário do seu tempo. Revolucionário 
pacífico, equilibrado, fervoroso, penitente, muito feliz. Trata em tudo com 
o Pai Celeste! Leva na alma a paixão do Evangelho e indica ao mundo a 
beleza de Cristo».  q

BENGUELA – VINDE VER! Padre Quim

O NOSSO CALVÁRIO Padre Fernando Fontoura

PARA os nossos “bons amigos” 
 e benfeitores podemos comu-

nicar que as almejadas obras de 
“(re)contrução do Calvário estão 
no “bom caminho”, quer as fisica-
mente falando, quer a implementa-
ção de dinâmicas de (re)adaptação 
às circunstâncias e situações exigi-
das nos tempos em que vivemos, 
mas esperamos nós, conseguir isto 
mesmo, no espírito do nosso Pai 
Américo, e como foi “sentido” 
pelo nosso Padre António Baptista.

As palavras que hoje escrevo, 
foram motivadas pela partilha com 
“o Admirador” que escreve no 
“Gaiato”.

Pois, no XXI Domingo do Tempo 
Comum, tive a oportunidade de 
partilhar o ministério Sacerdotal 
na paróquia do Sobrado, Valongo, 
onde se encontra a paroquiar o 
meu amigo Pe. Vicente Nunes. E 
como Padre da Obra da Rua, ao 
aceitar o convite, além de ser um 
gesto de agradecimento para com 
ele (estagiei pastoralmente no 5º 
ano Teologia em Soalhães, sendo o 
P.e Vicente pároco e onde pela sua 
iniciativa, celebrei Missa nova)  
também me veio logo à lembrança, 
pelas conversas com o Pe Telmo, 
que esta poderia ser uma oportuni-
dade para dar a conhecer o ponto 
de situação do “Nosso Calvário”, 
e promover o “O Gaiato”, com 
a possibilidade de angariação de 
“ajudas” para as obras e assinatu-
ras do jornal.

No Evangelho do dia, Jesus con-
vida os discípulos a aderirem ao 
seu projecto e a acolherem-n’O 
como “o Messias, Filho de Deus”. 
Dessa adesão, nasceria a Igreja – 
a comunidade dos discípulos de 
Jesus, convocada e organizada à 

volta de Pedro. A missão da Igreja 
será assim, dar testemunho da pro-
posta de salvação que Jesus veio 
trazer.

Na segunda parte reflecte-se 
sobre o chamado “poder das cha-
ves”, que Jesus entrega a Pedro 
como o primeiro servidor do 
Evangelho e congregador dos dis-
cípulos. Mas aquele que detém “as 
chaves” não pode usar a sua auto-
ridade para concretizar interesses 
pessoais e para impedir aos seus 
irmãos o acesso aos bens eternos; 
mas deve exercer o seu serviço 
como um pai que procura o bem 
dos seus filhos, com solicitude, 
com amor e com justiça. Assim 
aconteceu com o Venerável Padre 
Américo, e que nós devemos de 
continuar a servir com a mesma 
solicitude.

Na primeira parte, Jesus tinha 
questionado os seus seguidores de 
quem eles diziam que era o Filho 
do Homem… Por isso a deste 
texto evangélico que é central 
no Evangelho de Mateus,  e Ele 
(Jesus) se prepara para enfrentar 
as consequências da sua missão, 
também nós devemos colocar as 
seguintes interpelações: Serei dos 
que caminham com Ele? Para tal, 
surge a pergunta: Quem é Ele, 
para os outros… para mim? Mais 
que as palavras, importa a relação 
com Ele. Como está a minha fé? O 
que representa Cristo para a minha 
vida? A sua presença é tal que, em 
tudo e para tudo nas minhas deci-
sões, Ele conta?

Assim,  agradecendo o convite 
do vosso zeloso pároco para vir 
celebrar na vossa comunidade, 
desde logo, despertou no meu espí-
rito a oportunidade que teria para 

poder trazer à memória alguém, 
que decerto calcorreou estes luga-
res, dando testemunho pessoal 
com a sua palavra e vivência plena 
da resposta às palavras de Jesus, 
que ele descreve na primeira pes-
soa dirigindo-se a um amigo: 
«sabes…é uma “martelada”. Olha 
é uma “martelada”! Não sei expli-
car-te melhor.» Foi esta experiência 
de encontro intimo com Jesus que 
levou o Venerável Padre Américo  
a uma entrega incondicional ao 
Evangelho da Caridade, no serviço 
dos mais pobres e marginalizados 
do seu tempo, como há uns tempos 
nos propunha o Papa Francisco na 
encíclica “A Alegria do Evange-
lho”: a igreja pobre para os pobres 
como uma Igreja em saída para 
as periferias económica, sociais e 
existenciais.

Quem dizes que eu sou? O Padre 
Américo responde: “A Obra da 
Rua (sua fundação) é já, por si, 
uma afirmação da Divindade de 
Jesus (Pedro disse: Tu és Cristo, O 
Filho de Deus vivo); ela é o man-
damento novo em marcha. O amor 
ao próximo sem cerimónias…” E 
nesta resposta pessoal a Jesus colo-
ca-se ao serviço dos irmãos: “A 
Obra da Rua é o amparo da criança 
abandonada. Ela prefere os mais 
repelentes. Os mais difíceis…e 
exclama – oh riqueza da altíssima 
pobreza do Evangelho; só tu sabes 
fugir do lixo… e do luxo!”

Como uma verdadeira intuição, 
devido às prementes situações que 
se encontravam muitos doentes 
incuráveis colocados porta fora 
dos estabelecimentos de saúde, o 
nosso fundador, em 1954, no Coli-
seu do Porto  propôs-se construir o 
que viria a ser a futura realização 

da Obra, O Calvário, dizendo: “o 
êxito de uma obra assim não se dis-
cute. Não há homem de bem que 
possa duvidar…”

Assim, dava início ao Calvá-
rio, que diferentemente das outras 
casas já em funcionamento, vinha 
dar resposta a algo igualmente 
emergente: os doentes incuráveis 
e abandonados familiar e social-
mente. Realidade esta que perma-
nece até aos nossos dias. O próprio 
Padre Américo intuía o surgir de 
estruturas que pudessem replicar 
esta sua proposta: “Noutras vilas, 
noutras aldeias abram-se casas 
desta natureza”, quais serviços de 
cuidados continuados e paliativos, 
hoje implementados.

Apesar de finalidade diferente do 
objectivo primeiro da Obra da Rua, 
mas imposta pela tal premência, 
como acontecera com “os gaiatos”, 
Pai Américo sempre acreditou no 
seu sucesso, porque obra de fé: 
“Mas há ainda outra razão mais 
subida do seu formidável êxito, e 
esta não pode faltar – é a vontade 
de Deus”

Também nós hoje e com a ajuda 
de todos os que acreditam na ale-
gria do Evangelho e no serviço aos 
irmãos (como a Obra da Rua que 
não recebe subvenções, nem sub-
sídios do Estado, apenas confiando 

na generosidade das pessoas e que 
se encontra a renovar e restruturar 
o Calvário que acolhe doentes e 
pessoas portadoras de deficiência, 
sem nada esperar em troca, pois 
normalmente são de classes com 
baixos rendimentos económicos 
e com situações familiares des-
truturadas), queremos continuar 
a acreditar nas palavras convictas 
do seu instituidor: “A pobreza é a 
única fonte que alimenta as Obras 
de Deus…elas são sempre moças, 
fecundas, queridas das almas, 
abençoadas por Deus.”

Tal como no seu tempo, também 
no nosso, continuamos a querer 
dizer um sim pleno a Jesus através 
dos nossos gestos de beneficência 
e partilha! Deste modo, ficamos a 
esperar com o vosso apoio e con-
tributo!

No final das celebrações Euca-
rísticas, celebradas na igreja 
Matriz de Santo André do Sobrado 
e na Capela de São Gonçalo, fez-
-se apelo à assinatura do Jornal “O 
Gaiato” e oferenda para as obras 
do Calvário, concluindo-se  com a 
reza da Oração pela causa de Bea-
tificação do Padre Américo.

Deixo as minhas saudações espe-
ciais em Cristo para o Reverendo 
Pe Vicente Nunes e a sua comuni-
dade!...  q


