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MALANJE Padre Rafael

HÁ dias, foi publicado num jornal português 
 que cerca de 40 crianças morreram de des-

nutrição em Angola. Rapidamente soaram sobre a 
veracidade desta informação. A realidade é que os 
números podem ser menores ou maiores porque, 
no momento, não acredito que nenhuma institui-
ção tenha capacidade para controlar a mortalidade 
infantil. Portanto, mais uma vez, as crianças são as 
primeiras vítimas da pobreza.

Já preparámos 12 hectares para cultivo da man-
dioca. Normalmente os camponeses pagam um euro 
por um rego de cem metros onde podem cultivar 
diferentes produtos como mandioca, milho, fei-
jão… durante um ano. Normalmente, sem traba-
lhar muito, podem produzir quinze euros por rego. 
Muita gente, neste momento de pandemia, aposta 
na agricultura e como o dinheiro que pedimos é 
relativamente baixo, já vendemos todos e já estão à 
espera que preparemos mais terreno.

Tivemos a notícia, há dias, que a Obra da Rua vai 
preparar um contentor de alimentos para Malanje e 

outro para Benguela. A verdade é que ficámos muito 
felizes porque a nossa alimentação vai melhorar 
consideravelmente. Ninguém se queixa, pois todos 
temos consciência das dificuldades que têm todas as 
famílias em Angola e como muitas delas, às vezes, 
não conseguem comer uma refeição por dia

Estamos reactivando as medidas de biossegurança 
em nossa Casa do Gaiato de Malanje, pois ultima-
mente vêm muitas pessoas, com bidões de vinte 
litros, por falta de água potável. O problema da água 
traz consigo a febre tifóide, que é muito difundida 
no País e se manifesta com tanta insistência como 
o paludismo. Por isso, mandámos consertar uma 
manivela para que as pessoas possam encher suas 
latas. A questão é quanto tempo durará até que volte 
a avariar-se.

Em nossa Casa do Gaiato procuramos viver tudo 
isto dentro de uma certa normalidade, tentando 
que estas dificuldades não sejam sentidas com 
muita força pelos nossos rapazes, especialmente os 
«Batatinhas».  q

DA NOSSA VIDA Padre Júlio

Gratuidade
O Papa Francisco disse publicamente que o dinheiro que origina 

riqueza desonesta é «esterco do diabo». Já Pai Américo disse algo 
de equivalente que me dispenso de escrever (também ele não o escre-
veu, que eu saiba)… Aliás, como contou o nosso Padre Baptista, um dia 
Pai Américo encontrou um cofre numa casa de banho de uma das nossas 
Casas e comentou que o mesmo estava no lugar mais indicado…

Apesar deste apontamento, sabemos como Pai Américo dedicou 
grande parte do seu tempo em busca de dinheiro para as obras que 
ia edificando. Aquando da construção do Calvário, disse: «Estamos em 
frente de uma empresa onde o dinheiro é preciso. Muito dinheiro. Milha-
res… Mas isso não pode ser obstáculo. Nem para a construção nem 
para a manutenção de centenas de doentes…»

O dinheiro é necessário como um meio para o trabalho em favor 
da humanidade e das pessoas individualmente. Mas não deve ser um 
meio para o “belo prazer” ou ganância pessoal ou interesses egoístas 
de grupo. Deve ser um bem para o serviço da comunidade. Por isso e 
para isso é necessário. Quando para satisfazer egoísmos desmesurados 
é esterco e torna-se uma fonte de corrupção, a raiz de todos os males 
como disse o apóstolo Paulo.

Quando há muito dinheiro, especialmente na mão de quem não o 
angariou, a iniciativa decresce e definha. Tantas vezes nas famílias em 
que ele abunda, os filhos tornam-se levianos e meros gastadores. Nas 
sociedades em que o dinheiro «cai do céu», multiplicam-se os corruptos e 
só o dinheiro vale. Não admira, por isso, que tudo o que seja gratuidade 
é desprezado e tido como coisa ridícula e incompetente, já que é coisa 
escandalosa para os amigos do dinheiro.

O ambiente em que vivemos é exemplo disto. Tendo nós como 
dinamismo da nossa vida o amor ao serviço generoso e gratuito, fácil é 
de concluir o lugar em que somos colocados pelos administradores do 
dinheiro que vai «caindo do céu». Caímos, a seus olhos, no ridículo e eti-
quetados como incompetentes ou não especialistas. Mas nós insistimos, 
e acreditamos que a melhor técnica para lidar com os problemas huma-
nos é o amor, parafraseando Pai Américo, nele nascem as melhores e 
mais felizes iniciativas.

Olhamos o mundo e vemos, como todos podem ver, as carências 
gritantes de tantas pessoas, particularmente de crianças. Onde pode-
mos, já chegamos há muitos anos, em Angola especialmente, e com eles 
partilhamos a nossa vida e os bens que vais colocando nas nossas mãos. 
Mas algumas outras nós também queríamos ajudar e não podemos, pelo 
que referi atrás e pelas opções de quem governa. É que, muitas vezes, 
o dinheiro precede a iniciativa, e então fica tudo contaminado. Nesses 
meios não entramos nem nos deixariam entrar.  q

BENGUELA — VINDE VER! Padre Quim

Ainda é tempo de Esperança
VIVEMOS envolvidos num contexto quase 

 dominado pela incerteza da vinda de dias 
melhores. As dificuldades são cada vez maiores e 
continuam em linha ascendente. A pandemia tem 
sido apontada como responsável do agravamento 
desta situação de crise em quase todos os níveis. 
A rádio local noticiou, há dias, que um homem 
que vivia com dois filhos não tendo meios para 
os sustentar e não encontrando alternativa algu-
ma de vir a dar solução ao problema de miséria 
que os atormentava decidiu pôr fim à sua própria 
vida e dos seus filhos. Todos estes e outros acon-
tecimentos de que vamos tomando conhecimento 
aqui e acolá fazem sangrar o coração de tristeza. 
A falta de pão leva muitas famílias a perder o 
equilíbrio e a esperança de viver. Muitas pessoas 
carenciadas andam pelas ruas da cidade a pedir 

ajuda aos bons samaritanos que passam pelo seu 
caminho. No final do mês aqueles que ainda têm 
emprego mal conseguem pagar as dívidas que fo-
ram contraídas com o magro salário que levam 
para casa.

Em frente ao portão da nossa Casa do Gaiato de 
Benguela, tornou-se habitual encontrar jovens e 
adultos, homens e mulheres a pedir alguma coisa 
para comer, alguns sem máscara e outros com ela, 
mas mal aplicada, e sem distanciamento entre as 
mesmas. Tenho constatado que quando a miséria é 
extrema, as pessoas afectadas deixam de obedecer 
às normas estabelecidas. A fome não tem regras 
e, por isso, em muitos casos, faz com que as suas 
vítimas facilmente venham a prescindir da sua 
observância.

Continua  na  página  4

SETÚBAL Padre Acílio

Peço uma mãe
Esta rubrica será daqui em diante preenchida pelo 
Sr. Padre Fernando, que vai tomando o ónus desta 
Casa em meu lugar para toda a vida deste mundo.

ES TE é um grito da própria Casa e — porque não? — o da própria 
Obra.

Sem mãe não há família completa. A mãe não é a directora, esta é 
uma técnica. A mãe é também técnica com sabedoria muito superior à 
dos técnicos. A mãe vê com os olhos do coração e da inteligência, a téc-
nica, na maior parte delas, vê alguma coisa com os olhos da inteligência 
e do ordenado que aufere. A mãe assume cada rapaz como se fosse o 
único e dá-se a todos como fazem as mães naturais com muitos filhos. 

Quase poderíamos dizer que sem mãe não há Casa do Gaiato. 
A mãe, para a família, é como o sol para as plantas, chega a todas 

ao mesmo tempo, a todas alumia e aquece com a sua doação atenta e 
singular.

Quem quer assumir este ideal? — Não tenha medo. A Obra da Rua 
também lhe pertencerá.  q

Na Casa do Gaiato de Malanje também se pesca… nos seus viveiros.
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LAR DO PORTO Adelaide

CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS — «Nunca é de mais 
bater na condição do Pobre e na dos que se formam em comissões para as 
festas em seu favor, que vêm nas gazetas com o nome discordante de Festas 
de Caridade; nunca é de mais. Quem é o Pobre? Quem são os festeiros? Eis 
as duas terríveis e sérias interrogações…!

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

Dizia-nos o “santo” Pai Américo, e repetido muitas vezes pelos nossos 
padres da Casa do Gaiato: «Ser vicentino não é um festeiro e o que levais 
não são foguetes. É o amor com lágrimas de tantos que partilham a dor dos 
outros. Sois anónimos na vossa missão.»

CAMPANHA TENHA O SEU POBRE — O que nos deram: Carminda 
Gonçalves, trezentos euros. Serafim Ferreira, com sessenta euros. Maria Inês 
C Gonçalves, setenta euros. Maria de Fátima Vide, cem euros.

Um muito obrigado em nome daqueles que visitamos.

O nosso NIB: 0010 0000 4417 8020 0015 8

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

PAÇO DE OUSA Fausto Casimiro

TIPOGRAFIA — Os nossos mestres tipógrafos estão a 
terminar de fazer um novo livro encomendado por nossos 
clientes de fora. Têm feito também outros trabalhos para 
além do que fazem para nós: cadernos, blocos de notas, o 
nosso Jornal e o Boletim Ama. Fazem também a manuten-
ção das máquinas, para que os trabalhos corram bem. Estão 
ao dispor de alguma encomenda que nos peçam.

ÁRVORES — Veio um grupo de trabalhadores flores-
tais para podarem algumas das árvores da nossa Aldeia, 
que não davam garantias de segurança. Umas estavam 
muito próximas das casas e outras já não estão com muita 
saúde. Nós aproveitamos os ramos que foram podados 
para servirem de lenha nas nossas lareiras, para aqueci-
mento ambiental e de água para os nossos duches.

DESPORTO — A nossa equipa de Futsal ainda não 
iniciou os seus jogos porque teve que adiar o primeiro 
jogo por não estar ainda completa a papelada para a 
Associação. No entanto vão fazendo os seus treinos com 
outras equipas, o que tem mostrado que ainda precisam 
de muito trabalho para chegarem à boa forma. Continuam 

a precisar de ajuda e patrocínios para as suas despesas. 
Quem está encarregado dos assuntos do Grupo Despor-
tivo é o Bruno Alexandre.

CÂNTICOS — O Joel, o Júnior e o Alziro são os 
membros do nosso grupo dos Cânticos, que agora está 
desfalcado devido a que dois Rapazes, que faziam parte 
do grupo, terem ido com a sua mãe. Os que restaram é 
que estão a tomar conta do recado, de tocar nas nossas 
celebrações dominicais. O Joel e o Júnior estão na gui-
tarra e o Alziro toca órgão. Temos que esperar que apare-
çam mais instrumentistas para o nosso grupo de Cânticos.

CAMPO — O sr. Jorge já semeou as ervas de inverno 
nos nossos campos, para servirem de alimentação para o 
nosso gado no próximo ano. Quando as ervas estiverem 
prontas, serão palha para enfardar, e irão ser consumidas 
ao longo dos meses. Entretanto o nosso gado será alimen-
tado com a silagem de milho que já fizemos. Na nossa 
horta, temos produzido couves e nabiças e outras verdu-
ras. Na estufa temos alface que tem sido servida à nossa 
mesa.  q

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

SAÚDE — A covid-19, doença provocada pela infecção pelo 
coronavírus SARS-CoV-2 continua a assustar e a fazer vítimas no mundo 
e em Portugal também. Nesta Casa, foram feitos mais testes laboratoriais. 
Assim, fomos para as Escolas, o que já não acontecia desde Março, em que 
ficámos em Casa com aulas à distância. Na nossa comunidade, todos foram 
informados e sabem as recomendações sanitárias para prevenir esta grave 
doença, em especial: uso de máscara, higiene pessoal [com uso de desinfec-
tante] e distanciamento. É preciso que todos sigam à risca as indicações de 
prevenção, na nossa Casa, na rua e nas Escolas. Nenhum Rapaz está autori-
zado a sair, a não ser para assuntos necessários e urgentes, como idas para 
as Escolas e consultas. Da Escola Secundária desta Vila, vieram máscaras; 
e amigas de Bruscos — Vila Seca têm-nos dado algumas etiquetas respira-
tórias, feitas pelas suas mãos, que gostamos e agradecemos. Diariamente, 
a sra. D. Nazaré põe-nas na máquina de lavar [a 60.º], mudando-as assim 
todos os dias. Nesta altura crítica, é evidente que agradecemos mais más-
caras e desinfectante, pois temos comprado algumas. Ainda, referimos que 
toda a nossa comunidade foi vacinada contra a gripe, no Centro de Saúde 
de Miranda do Corvo. Alguns Rapazes têm ido às consultas de Medicina 
Dentária, em Celas, e no Hospital Pediátrico de Coimbra.

ARQUIVO DOS RAPAZES — Os Padres da nossa Obra da Rua 
— começando logo e bem pelo nosso fundador, Padre Américo — que ser-
viram nesta Casa e noutras, ao longo do tempo, foram registando as entradas 
e algumas notas pessoais de cada Rapaz, em livros próprios. Desde o princí-
pio, na chamada Casa de Repouso do Gaiato Pobre, em Miranda do Corvo 
[7-1-1940], o primeiro livro, escrito à mão, foi aberto por Pai Américo e 
encontra-se actualmente no Memorial Padre Américo — Obra da Rua, na 
Casa do Gaiato de Paço de Sousa — sede da Obra da Rua. Desde 2007 
que se têm recolhido mais elementos e documentos dos Rapazes desta Casa 
do Gaiato, para se organizarem melhor os seus processos individuais. Nas 
últimas três décadas, contaram-se cerca de duas centenas de Rapazes. Nós 
temos muito gosto que nos guardem papeladas e fotografias que dizem res-
peito a nós, pois é importante para as nossas histórias de vida e no nosso 
futuro, quando formos maiores. Dos processos anteriores a 1990, veremos 
o que ainda é possível fazer a partir do que resta do arquivo antigo. Aqueles 
rapazes mais velhos que desejarem ceder alguns materiais com interesse 
[em cópias e escritos pelos próprios, com dados pessoais], para o seu pro-
cesso individual, a organizar dentro do que for possível arranjar, podem 
enviar-nos o que entenderem e pelo meio que acharem mais conveniente. 
A longa história desta Casa [80 anos!], a primeira da nossa Obra da Rua, é 
feita principalmente da história de cada Rapaz com aqueles e aquelas que os 
ajudaram a fazerem-se homens — Padres, senhoras e mais colaboradores e 
amigos. Informamos, ainda, que o nosso arquivo dos Rapazes está sujeito ao 
devido sigilo e protecção de dados.

CAMPANHA DE ASSINANTES — Não devia parar a nossa modesta 
campanha de novos assinantes/leitores do nosso jornal O Gaiato — dito 
Famoso. Devido à perigosa pandemia covid-19, não vai sendo possível sair 
para as igrejas e outros sítios, no sentido de dar a conhecer a mais pessoas a 
vida de Pai Américo e a Obra da Rua, com o seu jornal. É de salientar, nesta 
coluna, que o próximo número d’O Gaiato será de festa — é o 2000! Na 
quinzena anterior, foram inscritos mais dois novos assinantes: Maria Emília 
— Beire [Paredes]; e Vítor Manuel — Vila Verde [Figueira da Foz], antigo 
gaiato. Agradecemos muito todas as ajudas que nos têm chegado, neste 
tempo difícil para todas as pessoas. 

Para a inscrição de novos assinantes, donativos e missivas, eis a nossa 
morada e contactos: Obra da Rua ou Obra do Padre Américo, Casa do Gaiato, 
3220-034 Miranda do Corvo; NIB — 0035 0468 00005577330 18; telefone 
— 239 532 125; correio electrónico — gaiatomiranda@gmail.com  q

BENGUELA César Daniel «Mará»

TRABALHO — Temos ainda rapazes que não des-
cobriram o valor do trabalho. Pois fazem do trabalho 
como um passar tempo, é uma pena quem assim pensa 
ou mesmo age desta forma, porque só mesmo a ele está a 
enganar-se, é sabido que o tempo não para e nem é amigo 
de ninguém por isso é preciso saber tirar bem o proveito 
dele. O trabalho para alguns rapazes ainda significa pas-
sear, mas também temos outros que à medida que o tempo 
vai passando vão dando bons sinais a respeito do valor do 
trabalho, é preciso que os que estão atrás apanhem os que 
estão à frente para que cada rapaz com as suas capacida-
des venha a dar uma resposta positiva.  

A DINÂMICA DA VIDA — Na nossa Casa a dinâ-
mica da vida passa por cada rapaz ocupar a sua obriga-
ção. Desde a escola, os trabalhos e a própria oração que 
fortifica o espírito do próprio rapaz quanto à sua vida do 
dia-a-dia, já que a pessoa não é apenas carne, mas é cons-
tituído também por espírito. 

A nossa sociedade hoje precisa de homens formados, 
competentes e com vontade de fazer e de trabalhar, 
por isso é muito importante o cumprimento dos nossos 
deveres e sobretudo a valorização de tudo quanto nos 
é dado.

ESCOLA  — Depois da paralisação forçada por causa 
da pandemia (cov-19), agora, finalmente, vão reiniciar 
as aulas, mas por etapas assim como orienta o governo, 
começando pelas classes de exames (6ª, 9ª, 12ª, e 13ª 
classes) e depois seguir-se-ão as outras classes.

Da nossa parte dizer que estamos preparados para o 
arranque das aulas. Partindo da própria organização desde 
as batas, roupas, calçados de escola, as máscaras e o pró-
prio material didáctico. Acreditamos que fisicamente e 
psicologicamente também os nossos rapazes estão prepa-
rados e bem dispostos para assim receberem as matérias, 
mas é verdade que temos de ter muito cuidado por causa 
da contaminação da doença.  q

BEIRE — Flash’s As nossas ‘eco+nomias’… Um admirador

1. … Olhos que a terra vai comer… Olho as 
obras. As nossas. Do ‘nosso’ calvário! Porque há por 
aí muitos calvários. O nome foi moda, para este tipo 
de… Mas este ‘é uma palavra tirada do Evangelho”. 
Não é mais um. Bonito, com obras bonitas e a des-
cambar para “a banalidade das obras semelhantes”. 
Não. Nós aqui (governantes, colaboradores, volun-
tários e benfeitores) ACREDITAMOS que, por ser 
“uma palavra tirada do Evangelho”, é um Calvário 
‘do querer de Deus’. Para os últimos — por Ele ama-
dos.

Ponho-me a ‘olhar’… Os homens por Ele amados. 
E as obras que estão em curso mai-las que “a Segu-
rança Social exige que se faça, para podermos conti-
nuar de portas abertas”. 

Ouço Pai Américo: “Vamos precisar de dinheiro. 
Muito dinheiro”. E, falando aos leitores d’O Gaiato 
— ‘não podemos deixar estancar a fonte’… Dei-
xo-me ‘passear’ pelas nossas economias e vejo Pai 
Américo, ainda em Coimbra. Já de volta d’O Pão 
dos Pobres, a ‘sonhar’ o que, na sua Fé crescente, 
já prevê o que ‘Deus quer’ dele. Sente-se impelido 
a fazer nascer essa Obra, a que mais tarde chamará 
Obra da Rua. De que o Calvário é apenas ‘uma edi-
ção’, no seu próprio dizer. 

Paro-me a com+TEMPL+ar o ‘mistério’ eston-
teante da RE+lação1 de Deus com o homem e deste 
com Deus. Firmo-me no continuar a cultivar2 esta 
minha Fé de que ‘Ele está vivo’. Mesmo vivo! Acre-
ditar que ‘Ele está no meio de nós’. A com+VIDA+r! 
Para nos ‘dar mais vida e vida em abundância’ (Jo 
10, 1-10). 

Todavia, com os pés bem assentes na terra, vejo-me 
obrigado a dizer-me-vos: SIM, Ele ‘está vivo’. ‘Está 
COMnosco’. ‘No meio de nós’. Mas, para agir no 
tempo (Ele o Eterno), precisa de nós. Do nosso cora-
ção para amar os últimos — Seus predilectos. Precisa 
dos nossos pés e das nossas mãos — para O levar onde 
é preciso agir, erguer as obras que Ele quer. Precisa da 

nossa cabeça para fazer bem as contas — ‘ajustadas’ 
ao nosso dinheiro e à nossa Fé… É isto o que vejo com 
estes olhos que a terra há-de comer.

2. Mas… há também uma ‘economia divina’… 
Deixo-me estar-com Pai Américo. Rumino o que 
disse e o que fez com o dinheiro. Aquele que era o 
seu — ‘economias humanas’ e aquele que lhe davam 
como ‘recoveiro dos Pobres’ — economia divina… 
Isto é, dinheiro que recebia para entregar. Mas muito 
bem entregue… “As minhas mãos são canal, não 
reservatório” (PdP 3, 80). 

Recordo que, antes de ‘mergulhar em cheio no 
Evangelho’, se despiu de todo o seu dinheiro… Ainda 
diácono, deixou-o todo no Seminário de Coimbra, 
para uma Mútua do Clero. Alegando que “o dinheiro 
é estorvo”… E que “ninguém se atira à água sem 
saber nadar”… Ele que, em tanta busca d’o caminho 
que Deus queria para ele, aprendeu a nadar bem nas 
águas turbulentas da loucura do Evangelho…

Hoje é domingo. Mt 20, 1-16, a dar-nos a ‘por-
ção’ do dia. Vejo ali um ‘patrão’ que olha o dinheiro 
(os ‘denários’ daquele tempo) não como mero ins-
trumento para satisfazer a legalidade e descansar a 
sua consciência social. Não senhor. Ali, mesmo con-
tra o resmungar de alguns que estavam à espera de 
mais algum, o ‘patrão’ mostra que, nas mãos dele, 
o dinheiro que lhe foi confiado é apenas um meio/
instrumento para ‘aliviar o sofrimento’, para ‘matar 
a fome’, para ‘criar igualdade’ entre os que já têm 
trabalho e os que andam à procura dele. 

Foi o que fez Jesus naquele tempo. Foi o que fez 
Pai Américo naquele outro tempo. É o que fazem hoje 
aqueles que, como o Papa Francisco, O seguem pau-
tando a sua vida pela vida d’O Carpinteiro de Nazaré.

Vou até Paço de Sousa. Paro-me a olhar a mata, em 
frente da Aldeia dos Rapazes. Lá onde é a ‘casa da 
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José Pinho de Carvalho
António Gil
Rui Fernandes
Mário Mendonça
Alfredo Rosa
Francisco de Pinho Ferreira
Rui Alberto Ferreira
Ricardo Cirino
Victor Manuel Henriques Lopes
Rafael Santos
«Xan-ca-xé»
Zé Maria
Zé do Porto
Serafim Emanuel
Óscar Manuel
Zéquita
Orlando da Silva Barros
Tomás
Vergílio
Xico Bessa
João da Rocha
M. Cruz
Miguel Nodais
Zé Violanto
Zé Maria Diniz
José Paulo
Rui Amilcar
Rufino
Rogério Gomes
Quim

António A. Pereira de Almeida
Luís Gonzaga
Manuel de Sousa Cardoso
Fausto Teixeira
Octávio de Oliveira
Hermínio José Magalhães
Manuel F. Afonso
António Augusto
Henrique Carvalho
Mário Ferro
Mário Fernando
António Anjos
Osvaldo Manuel dos Santos
Raúl Dias Costa
António Ferreira Leite
José Francisco de Seixas
José Luís Faria Magro
António Ferreira da Silva
Carriça «Satélite»
Bernardino Ferreira da Rocha
Alcino
Cassiano Reimão
José Mendonça
Santana
Santos Silva
M. Rosas
Laurindo Ferreira Lopes
Agostinho Borges de Carvalho
Álvaro Henriques
Américo da Rocha

Carlos «Melgaço»
Francisco José Henriques
Defensor de Jesus
Joaquim de Sousa
Júlio de Sousa
Ilídio Norberto
Manuel Cesário
José Manuel «Santana»
Tomás
Fonseca
Rogério
Xavier
Manuel Simões
Orlando da Rocha
Américo dos Santos
Rui
Jorge Manuel
José Maria Cunha
Adriano Fernandes
Luís Manuel
Manuel António
Ezequiel
José Luís Pinheiro
Luís Nunes Marques
Jorge Cruz
Carlos Gomes
Cronista X
Henrique Ribeiro Fernandes
Zé Domingos
João Maria
Lita
Jorge Alvor «Eusébio»
José Manuel Aleixo
Júlio Leandro
Alberto José Alvelos da Silva Rosado 
«Faísca»

O GAIATO a caminho do número 2000
Dando continuidade ao número anterior, lembramos os cronis-

tas d’O GAIATO com presença mais assídua nas suas colunas. Mui-
tos outros com menor participação, não fazem parte desta relação 
devido à escassez de espaço. De qualquer forma é devida a todos 
esta homenagem que lhes atribuímos nesta efeméride.

Manuel Amândio
João Paulo Mendão
Nicolau
«Morgado»
«Rouxinol»
João Manuel Lourenço Ganhão
Joaquim Carlos Fernandes
«Marcelino»
Elísio Humberto
Fernando Tinoco
Solano
«Salsichas»
Benjamim
Maurício «Tiroliro»
Luís Eduardo
Luís Mendes
Carlitos
Guido
«Chiquito-Zé»
Manuel Mendes
«Pato Bravo»
«Garrote»
Carlos Alberto
Manuel dos Santos
Manuel José
Jorge Calmeiro
«Régua»
«Palhaço»
Carlos Alberto
César (Amante)
Jorge Nave
José Carlos
Manuel Augusto «Chinês»
José Manuel dos Anjos Nunes
Ludgero Paulo
Bento
Serafim
Pires
Luís Miguel Fontes
Hélio dos Santos Alves Soeiro

Lourenço
«Andorinha»
Ângelo
Jorge Anjo
Paulo Martinho Lopes
António Maria
João Paulito
Carlos Zé
Lupricínio
Artur
«Cebola»
Paulo Alexandre «Rambo»
Repórter X
Frederico
«Vitinho»
Benjamim Alves
Joaquim Miguel Pinto
Rui «Pequeno»
Sérgio Paulo Pessoa Nunes
João «Pequeno»
Arnaldo Santos
Daniel «Cenoura»
Rui Manuel
«Albufeira»
Almeidinha
Repórter Zero
«Melão»
Filipe David
Abílio «Pequeno»
«Martelo»
Alberto «Resende»
Rolando Polónia
António Loureiro
Adriano
Danilo Rodrigues
Alunos do Alternativo
Zé Reis
Bruno Alexandre
Rapazes de Miranda
Fausto Casimiro

mata’. Onde Pai Américo tantas vezes se refugiava 
para aqueles seus privilegiados tempos de ‘silêncio e 
quietude’. Imprescindíveis a quem se deixou / deixa 
seduzir pelo terrível Carpinteiro… Lembro P.e Car-
los e as nossas conversas, com sabor a ‘mais vida’. — 
Está a ver aqueles muros de socalco por aquela mata 
acima… Um mau investimento… Nunca aquilo veio 
a dar o que ali se gastou… Mas Pai Américo, quando 
acabaram as obras aqui na Aldeia, para não deixar 
ninguém sem trabalho, quis arranjar que fazer para 
aquela gente…

1 — Que tipo de ‘re’ (coisa) está a clamar por uma ‘lação’ 
(ligação) a outra ‘re’; e, que outra ‘re’ é essa ?! O que venho 

DES+cobrindo encanta-me. O homem é uma ‘res sacra’ (‘coisa’ 
de Deus — ‘Res Divina’. Vista assim a História do Homem é 
também a História de Deus, em suas relações de reciprocidade, 
em busca de ‘comunhão amorosa’…

2 — Gosto de olhar este ‘fenómeno humano’ a que chama-
mos FÉ sempre aparece como um extraordinário ‘dom de Deus’. 
Claro que o é. Como o é também o sistema biológico de que 
somos parte específica. Mas, dito assim sem mais, parece que 
Deus dará d’ISSO’ mais a uns que a outros. Não. Junto de Deus 
não há acepção de pessoas. Todos são ‘filhos predilectos’. Acon-
tece é que também a Fé nos é dada em ‘semente’. Inerente à 
nossa ‘vocação’ (aspiração) à trans(As)cendência… Depois, 
compete a cada um cultivar esse ‘grão de mostarda’ — “…a 
mais pequena de todas as sementes”… (Mc 4, 26-34).  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Filhos de pai incógnito
Não há pais incógnitos, nem filhos ilegítimos.
Os pais é que o são. Estes é que devem legitimar.

Padre Américo

ENVOLVIDOS no turbilhão das correrias 
 da vida actual, cada vez mais global, 

neste tempo sob pressão e efeitos da covid-
19 e de outras pestes e focos de guerras des-
truidoras, vive-se naturalmente preocupado 
com situações difíceis que tocam a todos. 
Com a agitação do mundo tão paradoxal 
que nos rodeia, em que telescópios poten-
tes vão desvendando o espaço, nesta Terra 
em perigo ecológico e sempre a girar, sur-
gem ao minuto notícias de sinal negativo 
na sua maioria, ao alcance da mão. Neste 
13 de Outubro, com menos peregrinos em 
Fátima, por exigências sanitárias, em espe-
cial os mais frágeis sentem-se receosos com 
o crescendo da pandemia, que exige maior 
responsabilidade social na sua prevenção e 
contenção. É importante, pois, estar atento 
aos sinais do nosso tempo.

 Na manhã soalheira desse dia de Outono, 
ao descer uma calçada e olhar para as folhas 
caídas no chão, que darão verduras nos 
sulcos do arado, avistámos mais uma vez 
uma raposa sorrateira perto do jardim Pai 
Américo, em busca de sustento que escas-
seia nos montes. Jesus foi bem claro sobre 

a ordem da Criação e na sua entrega por 
todos: As raposas têm tocas e as aves do 
céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem 
onde reclinar a cabeça [Mt 8, 20]. No que se 
refere à célula-base da sociedade, no mundo 
ocidental e nomeadamente em Portugal, 
é pertinente que se vão analisando e deba-
tendo sempre e aprofundadamente algumas 
vertentes essenciais da humanidade (v.g., 
transmissão da vida, vida humana nascente 
e no ocaso, e família), para o crescimento 
humano pessoal equilibrado e o desenvol-
vimento social sustentado, rasgando hori-
zontes saudáveis para as gerações actuais 
e vindouras. Numa sociedade plural, nada 
vai sendo como dantes, com alguns fenóme-
nos sociais pós-modernos a provocar outras 
configurações dos agregados familiares e 
populacionais: aumento dos divórcios, prá-
ticas de procriação medicamente assistida 
e igualdade de género. Estas questões têm 
feito esbater a chamada família tradicional, 
vindo ao de cima outras mentalidades mino-
ritárias e realidades divergentes do modelo 
em que nascemos e crescemos. Apesar de 
campanhas e leis em sentido contrário, a 
visão cristã da família e a opção preferen-
cial pelas pessoas mais frágeis são sempre 
faróis da missão evangelizadora, em diver-
sos povos e culturas, ao longo dos tempos.

Na última década, é significativo que em 
Portugal o número de crianças sem indicação 
de paternidade aumentou. Tem havido tam-
bém registos sem indicação do nome de mãe. 
Em 2017, a maioria dos casos de bebés sem 
essa indicação do nome de pai registou-se no 
concelho de Lisboa, seguindo-se a Amadora 
e o Porto. Enquanto noutros tempos, era um 
ferrete ser filho de pai incógnito, parece-nos 
que se têm promovido socialmente os pais 
incógnitos, utilizando v.g. dadores anóni-
mos. Porém, doar gâmetas e doar sangue não 
são a mesma coisa.

Com a investigação e a comercialização 
crescente em matéria de reprodução humana, 
certas técnicas têm permitido que mui-
tos casais [homem e mulher] concretizem 
o seu desejo de maternidade/paternidade. 
Neste âmbito, colocam-se muitas questões 
éticas relacionadas com a dignidade da pes-
soa humana, ao surgirem procedimentos de 
respeito pela vida humana e conjugal, mas 
também na disseminação de tecnologias 
condenáveis. Centros públicos e privados 
dispõem de várias técnicas de procriação 
medicamente assistida [PMA] – como inse-
minação artificial intra-uterina, fertilização 
in vitro, micro-injecção citoplasmática. Nos 
seus fundamentos morais, a ética cristã da 
dignidade humana proíbe a sua instrumenta-
lização, considerando que a identidade gené-
tica de cada ser humano é constituída a partir 
do momento em que há fusão dos gâmetas – 
feminino e masculino; e o embrião humano, 
em processo contínuo de vida individuali-
zada, sem cortes – num devir biológico, psi-

cológico, social, cultural, ético e espiritual – 
mesmo sendo passível de manipulação, não 
dá para tal o seu consentimento. Assim, não 
pode haver dúvida que cada pessoa humana é 
única e irrepetível, devendo ser tratada como 
um fim em si mesma e não como um meio. 
Isto significa que as técnicas de reprodução 
humana com as suas implicações não devem 
ser vistas só em função dos pais. Neste âmbito 
muito delicado e com opiniões divergentes, 
importa considerar o que afirmou Jacques 
Testard, responsável pela primeira bebé pro-
veta em França [Amandine, n. 24-2-1982]: 
[…] decidi fazer uma paragem neste cami-
nho. Não para travar a investigação que nos 
ajude a melhorar o que estamos a fazer, mas 
para travar aquela investigação que tem por 
objectivo uma mudança radical da pessoa 
humana, ali onde a medicina procriativa está 
em conexão com a preditiva. Note-se que o 
primeiro bebé-proveta do mundo chama-se 
Louise Brown [n. 25-7-1978, Bristol – Ingla-
terra]. Há limites éticos e legais que devem 
ser impostos às ciências e tecnologias, no 
respeito pela dignidade humana, pelas suas 
implicações familiares e no futuro da espé-
cie humana. É de incrementar, sim, a experi-
mentação para fins terapêuticos, contribuindo 
para o bem dos novos seres humanos. 

Da breve análise supra, em matéria de 
transmissão da vida humana, verifica-se que 
vai acontecendo uma revolução ética, nas 
últimas décadas, com algumas consequên-
cias determinantes na vida humana, familiar 
e social. Um sinal negativo é o crescendo 

Continua  na  página  4
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SINAIS Padre Telmo

NOS meus olhos da noite, os nossos meninos de Malanje. São os 
 mais lindos do mundo! Ei-los a correr, perseguidos por uma abe-

lha zangada que um deles maltratou. — Não façais mal às abelhinhas. 
Elas são tão bonitas e dão-nos o mel. Eles que sim, sorriem e deixam 
que a abelhinha volteie por cima das suas cabeças. Depois foi embora 
a rir…

— Sambapito?!... E fomos a correr para a casa três. 
Podemos fazer da Natureza um sonho lindo.

] ] ]

O nosso gaiato Adão fez a filosofia no Seminário de Malanje. 
Veio este ano para frequentar no Seminário do Porto, a Universidade e 
Curso de Teologia. Quer ser Padre da Obra. Que belo!

Fui hoje com ele ao Seminário do Porto, que ainda não conhecia. 
Belo! Um edifício belo! Com vista para o Douro.

Fiquei cravado no meu Rio e no casario do Barredo. Nos passos 
amorosos de Pai Américo, nas suas visitas aos Pobres — subindo e 
descendo degraus apodrecidos… 

O Adão puxou-me e continuamos a saborear a majestade silen-
ciosa do Seminário. 

] ] ]

Temos mais três seminaristas no Seminário de Malanje. Rezamos 
confiantes. Soube hoje que o Paulo, já na Filosofia, está doente. Vamos 
rezar com Fé para que Jesus o ajude. Um abraço, Paulo. Esperamos 
também por ti.  q

Continuação da página 3

de orfandade, até por via laborato-
rial. É de questionar não se garan-
tir o direito de saber quem são os 
progenitores com algumas técnicas 
da Procriação Medicamente Assis-
tida, quando há anonimato dos 
dadores. 

] ] ]

Desde 1977, é contraditório que 
a lei portuguesa não permite o 
registo de crianças sem indicação 
do nome do pai, podendo o Minis-
tério Público ordenar a realização 
de testes de ADN para averiguação 
da paternidade.

Temos à mão o Código Civil de 
1966 [com notas de Adriano Vaz 
Serra], em exemplar do espólio 
sobrante do Dr. José Marques da 
Cruz Almeida, magistrado cató-
lico, sendo um grosso calhamaço, 
carregado de anotações e acrescen-
tos. Como amostra para o tema em 
epígrafe, apenas dois artigos: 1801 
– Presume-se legítimo o filho nas-
cido ou concebido na constância 
do matrimónio da mãe […]; 1824 
– São ilegítimos todos os filhos 
não considerados legítimos nos 
termos dos artigos 1801 e seguin-
tes. Comparando os dois regimes 
de investigação da paternidade, 
o vigente entre 1967 e 1978, e o 
decorrente da entrada em vigor do 
Decreto-Lei n. 496/77, até 1978, só 
excepcionalmente podia ocorrer o 
reconhecimento judicial, sendo que 

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

o princípio fundamental da versão 
do Código Civil de 1966 era o da 
proibição-regra da investigação 
da paternidade, ao passo que no 
Código Civil de 1977 o princípio 
é o da permissão-regra [Francisco 
Pereira Coelho – Filiação. Coimbra, 
1978]. Certo é que a paternidade e 
a maternidade representam sempre 
uma referência essencial de cada 
pessoa humana, enquanto suporte 
extrínseco da sua própria individua-
lidade – o direito de pertencer ao 
pai e à mãe cujo filho/filha é [ver 
reconhecido o pai e a mãe].

Na defesa da paternidade e mater-
nidade responsáveis em Portugal, 
desde os anos trinta do século XX, 
por direito de serviço na defesa dos 
últimos, é de notar a voz profética 
de Padre Américo. Na sua tarimba 
perseverante em sítios miseráveis 
– junto dos mais pobres, enfermos, 
reclusos e rapazes da rua – ajudou 
a matar a fome e ainda a dar cama, 
em casa decente. Eis um retrato 
vivo e eloquente da sua vida de 
samaritano: Os lugares clássicos 
da piolhice, que em todas as terras 
têm seus nomes e na de Coimbra se 
chamam Bairro das Latas, Quinta 
do Poço, Arco Pintado, Páteo dos 
Lázaros, Lojão, Casa do Inferno – 
são zonas tenebrosas, conhecidas 
somente de fachada, que lá dentro 
ninguém vai, a não ser a polícia! Eu 
também lá vou, por outras razões./ 
O garoto ateima que eu seja mãe 
e chama-me para tudo./ Se algum 
companheiro adoece, os outros pas-
sam palavra e levam-me onde ele 

Continuação da página 1

Os funcionários que temos em Casa pela necessidade de assegu-
rarem alguns sectores, tais como: os mestres nas oficinas, os guardas, 
e o pessoal do campo e cuidado dos animais, frequentemente fazem 
adiantamento do seu próprio salário que deveria ser recebido no fim 
do mês porque as necessidades que têm em suas casas são maiores 
em relação ao número de membros que compõem a família. Temos 
sido neste sentido muito atenciosos para com todos os nossos colabo-
radores tendo em atenção o conhecimento que temos da realidade de 
vida de cada um. As relações humanas são muito importantes entre as 
pessoas que realizam uma missão cujos objectivos são os mesmos. No 
nosso caso é o de dar assistência e educação à criança num ambiente 
onde todos possam sentir-se em família. Muitos dos nossos rapazes 
chamam tio, tia, mana ou mano aos trabalhadores e o mesmo afecto 
é-lhes retribuído.

O «Paulinho», voltou a Casa. A família que o tinha adoptado há 
quase um ano mandou-o embora. E quando perguntei pelo motivo da 
sua vinda o rapaz disse-me assim: «Senhor padre comportei-me mal e 
eles não me quiseram lá mais». Disse a verdade ao menos e em nome 
da verdade é recebido outra vez em nossa Casa para continuar a prepa-
rar-se para a vida adulta que o espera com uma postura mais correcta 
de estar na vida. A ver vamos Paulinho, o nosso bom Deus te vai ajudar 
a mudar de vida. Não tenhas medo. Segura na minha mão e vamos para 
o refeitório. Era a hora do jantar e o intruso é bem conhecido da rapa-
ziada. O rapaz assume o seu posto e come do nosso caldo quentinho. 
O rapaz é feliz e fica bem no meio da gente. Não será fácil de agora 
em diante que alguém venha com mais uma histórinha de adoptar um 
dos nossos rapazes. O caso tem vindo a repetir-se. Foi, há dois anos, o 
«Cassinda» voltou pelas mesmas razões do Paulinho. No ano passado 
foi o «Zeca» e pelas mesmas razões voltou a Casa. Não podemos expe-
rimentar se o rapaz dá ou não para ser filho. Ou é filho e o aceitamos 
como ele é para podermos ajudá-lo a ser melhor ou então não dá para 
ir ao laboratório constantemente para ser testado se serve ou não serve.

Temos tido boa colheita nos campos. Esperamos também ter 
boas colheitas no campo académico agora que retomamos as aulas. 
A conclusão é de Pai Américo: «Não há rapazes maus; mas é muito 
difícil torná-los homens bons, quando começamos tão tarde a conhe-
cê-los. É no berço que se forma a criança, sobretudo crianças desta 
natureza.»  q

BENGUELA — VINDE VER! Padre Quim

PENSAMENTO Pai Américo

Tenho pena deste século! Século de doentes! Se o homem não 
tem a força de se limitar a si mesmo, pouco vale. Se quer mais 
e mais e mais, mata os outros e morre à fome. É tufão que passa 
a fazer poeira e a derrubar. É raiz de todos os males. […] Alturas 
não são para todos. Porém, rasteirinhos como somos, podemos 
fazer alguma coisinha. Mais sentido social. Menos febre do 
dinheiro. Mais equilíbrio.

De como eu fui – Crónicas de viagem, pp  116-117.

habita. Chegado que sou à porta, 
vai uma chusma deles atrás de mim. 
Vão tristes. São solidários. O amigo 
está doente./ O catraio da rua 
adoece por comer mal. A tudo ele 
resiste – frio, sol, aguaceiros, noi-
tadas, sarna, tinha, maus tratos – 
tudo. Menos à fome lenta./ Entro. A 
mãe não está em casa; pai não tem. 
Um deles procura fósforos, acende 
um candeeiro e mostra – olhe ali! 
Este ali é o sítio que os espera, após 
a debandada das colónias [Obra da 
Rua, Coimbra, 1942, p. 37-38].

Chegados aqui, tem de ficar para 
outra vez o essencial das palavras 
fortes de Padre Américo no I Con-
gresso Nacional de Protecção à 
Infância, em Novembro de 1952, 
em Lisboa, nas quais denunciou a 
situação dos filhos de pai incóg-
nito e apontou algumas soluções. 
A propósito, de um juiz ameri-
cano [na Califórnia], Leon Rene 
Yankwich [1888-1975], é conhe-
cido um pensamento próximo da 
epígrafe: Não há filhos ilegítimos, 
só há pais ilegítimos. É seguro 
que Padre Américo não copiou 
da América, até no caso do Padre 
Edward Joseph Flanagan [1886-
1948], com as Boy’s Town [Cida-
des dos Rapazes, Omaha – EUA, 
1917]. Veremos isto também nou-
tra oportunidade, até para desfazer 
um equívoco recorrente: a célebre 
frase Não há Rapazes maus é do 
irlandês Padre Flanagan, cuja fase 
diocesana de beatificação foi con-
cluída em 2015, tendo o seu pro-
cesso seguido para Roma.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

OS casos extremos vêm, quase sempre, bater à 
 nossa porta. Mesmo agora, quando a pande-

mia chegou à cidade e a fome e o frio apertam, este 
caminho de oito quilómetros é calcorreado a pé, na 
esperança de remédios, de um avio, uma ajuda para 
as rendas, cauções, arranjos de casa, como portas e 
janelas, nas suas fracas habitações.

Na cidade, não há casas acessíveis à economia 
dos pobres e uma tremenda indiferença envolve as 
multidões e tapa as vistas a esta realidade actual.

Eu gostaria muito que os homens do poder político 
passassem, ao menos, umas fériazinhas, de quatro a 
oito dias numa destas casas, antes de lhes pormos as 
janelas e as portas!… Gostaria!… Abrir-se-lhes-ia 
o coração e deixariam de se conduzir pelo egoísmo 
partidário, em favor do bem comum, sobretudo dos 
infelizes. 

Desejaria também que os homens encarregados 
por Deus como S. Paulo, de pregarem o Evangelho, 
fizessem a mesma experiência nos mesmos moldes, 
para sentirem que a pregação de Jesus se referia 
tanto à justiça e à verdade como às certezas eternas 
e que estas se relacionam, substancialmente, umas 
com as outras.  

Ambicionaria ainda que os cristãos mais ricos 
humanizassem melhor as suas consciências, em 
contacto com a extrema pobreza, como a que venho 
descrevendo no Jornal. 

Duas mulheres, cada uma na sua hora. Eu estava 
para ir celebrar com o Padre Fernando, já ia a cami-
nho da capela, a arrastar as pernas, com o auxílio 
das muletas e a pobre insistiu comigo, pondo-se à 
minha frente:

— Quero falar consigo. 
— Mas o que é que me quer, diga lá. Nós já esta-

mos a falar. 
— Mas quero fazê-lo a sós! Eu não demoro, é 

só um bocadinho, dê-me lá um bocadinho do seu 
tempo. 

O Padre Fernando já tinha ido para a capela e eu 
sabia que também ele tem muitas preocupações e 
que o seu tempo é precioso. 

A mulher, com máscara e ainda nova, tinha arran-
jado fora da cidade uma casa sem janelas e sem por-

tas. Tem dois filhos: uma menina e um menino. — 
Eles passam muito frio, Sr. Padre!

O eco daquela voz, o tom choroso da mãe, obri-
garam-me a ouvi-la mais de vinte minutos… — As 
crianças passam tanto frio.

— E o pai delas? — Interrompi. 
— Moía-nos com maus tratos, não trabalhava e 

tive que o deixar.
Esta casa, naquele estado, era boa para converter 

qualquer um destes citados cidadãos. Mandei-lhe 
pôr as janelas e comprometi-me com as portas.

A outra, no dia a seguir, era uma mulher com apa-
rência de nova mas já com filhos e netos encarrei-
rados, embora com muitas necessidades. Não pôde 
pagar a renda da casa onde vive e resolveu vir para 
o campo habitar a casa onde seus pais criaram sete 
filhos, mas o edifício não tem janelas nem portas. 
«Se eu a ajudava ao menos com as janelas», que 
lhe havia eu de dizer? Que havia de fazer, se não 
comprometer-me?

Trago aqui o recado da assinante n.º 601: «Leio 
com muito interesse os seus artigos no jornalinho. 
O seu desejo de ajudar os pobres e a sua preocu-
pação com a vida deles, que não é muito vulgar na 
classe eclesiástica! Mais preocupada com a sua 
barriga do que com os infelizes!… 

Tenho 78 anos, vivo num condomínio para idosos. 
Ando com o auxílio de um andarilho e saio muito 
pouco daqui…

Para o Senhor Padre poder ajudar os infelizes tem 
de haver quem contribua para tal porque já disse 
que nem o Estado nem a Segurança Social lhe dão 
algo. Venho enviar-lhe um cheque de mil e quinhen-
tos euros para o senhor distribuir por quem precisa. 

Peço-lhe orações pelas almas dos meus pais e 
restantes familiares.»

Ora aqui está uma pessoa que lê o Evangelho sem 
o adulterar.

Para aquele sacerdote referido no Património pas-
sado, não posso ficar só pelos 2000€ que lhe dei.

O Padre Américo dava cinco contos para cada 
casa de 12 mil escudos. Eu tenho de responder na 
mesma proporção, pois o meio é pobre e os cristãos 
rareiam.  q


