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DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

HÁ dias, um dos nossos mais pequenos (do grupo dos «Batatinhas») 
 disse-me à queima-roupa que não era justo os mais pequenos 

não terem telemóvel. A resposta que lhe dei, em termos comparativos, 
não terá sido muito convincente, embora puxando à realidade. É por 
aqui, pelas situações que eles conhecem, que podem destrinçar o que 
é ou não justo.

Sempre foi para mim causa de admiração a perspicácia com que Pai 
Américo lia a realidade, a fineza com que o seu olhar separava o justo 
do injusto, para além da coragem com que o trazia à vista de todos. 
A sua cultura era considerável, mas esta sua capacidade vinha-lhe de 
outra fonte: a humildade.

O humilde é capaz de apreciar as coisas sem juízos prévios ou pre-
conceituosos, ele vê as coisas tal como elas são. Ele não é afectado 
pela posição, valor ou sinais exteriores do que observa. O humilde 
nada favorece ou desfavorece. A lição da história mostra-nos que os 
humildes a influenciam para o bem de todos.

O humilde tem a capacidade para se conformar com qualquer que 
seja o desfecho dos acontecimentos, agradáveis ou desagradáveis. 
Ainda que seja violento esse desfecho, ele é capaz de o suplantar inte-
grando-o com a sua probabilidade de ocorrer na normalidade da vida.

Nunca como hoje se manifesta a carência desta virtude na vida 
das pessoas. Cioso da sua segurança e das suas potencialidades, o 
homem de hoje não tem em si as defesas que a humildade confere. 
Tornou-se banal o recurso a acompanhamento psicológico perante 
um acidente grave, um atentado terrorista, uma grave aflição ou até 

perante a infalível morte. No confronto com a reali-
dade só é aceite aquilo que favorece, o que corres-
ponde aos desejos e anseios de cada um. Quando 
não, é injusto, algo que não pode fazer parte da 
realidade que se constrói.

Também o nosso pequeno sente que tudo o que 
existe deve estar disponível para ele. Sem ter cons-
ciência das implicações que comporta ter um tele-
móvel, ele sente-se no direito de o ter, mesmo sem 
pensar que alguém teria de lho dar, pois por si só 
não o poderia obter licitamente. Eu chamaria a isto 
falta de humildade, ou seja, uma visão desade-
quada da realidade. E, infelizmente, isto não é só 
coisa de crianças.

Humildade

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

DERAM-NOS, para a Casa,  
 uma grande e variada 

quantidade de fruta, bem 
madura, tirada de armazéns fri-
goríficos.

Várias vezes, a mesma enti-
dade benfeitora, tendo géneros 
alimentícios a chegar ao fim de 
prazo de validade ou a começar 
a apodrecer, nos telefona para 
irmos buscar e nós vamos.

O que se aproveita do que per-
manece em bom estado, fica para 
nós, para darmos aos pobres 
que demandam a nossa porta e, 
se está deteriorada, utilizamo-
-la para alimento dos animais; 
se podre, vai para a estrumeira 
a não ser batatas que devem 
ser enterradas porque poluem 
o estrume e podem ocasionar 
doenças a algumas culturas.

Desta vez, a fruta e o tomate 
vinham bem amadurecidos e 
pouco estragados. Que fazer 
a tanta fartura? Não tínhamos 
outro remédio senão ir distribuir 
estes dons pelos mais pobres da 
cidade às famílias mais carentes. 
Foi uma riqueza e uma alegria  
para todos.

Por três vezes, nos dirigi-
mos aos pontos nevrálgicos da 
pobreza setubalense a matar a 
fome de fruta a tantas crianças e 
adultos que raramente a provam.

Levei comigo dois rapazes 

seguros, com ordens para que a 
distribuição fosse equitativa e 
variada.

Eles concediam a cada pessoa 
adulta ou criança credenciada 
pelas vizinhas como substituta 
da mãe de família, dois pratos 
de sopa de ameixas vermelhas 
ou amarelas, dois cachos de 
banana, dois pratos de maçãs. E 
eu dava, à parte, uma dúzia de 
tomates muito madurinhos, que 
punha por cima das frutas, em 
sacos, panelas, tachos, terrinas 
ou alguidares que as mães tra-
ziam junto de mim, transbordan-
tes de alegria.

Algumas exprimiam a sua 
satisfação dizendo que não pre-
cisavam tanto, o que me caía 
bem, por exibirem um espírito de 
pobreza e de economia. Outras, 
ávidas e ambiciosas queixaram-
-se que o Milton só lhes havia 
dado um cacho de bananas. 
Logo eu embarguei a partilha 
para interromper a distribuição 
do rapaz:

— Ó Milton, não destes 
dois cachos de bananas a esta 
senhora?!

Ele peremptório e de olhar fixo 
na gananciosa:

— Dei sim senhor!  Dei dois 
a cada senhora e também a si. 
Não venha cá com histórias.

Continua  na  página  4

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

QUEM dera que os fios da His- 
 tória escrita pudessem ser 

 tecidos com documentos 
autênticos e seguros, preservados 
e a descobrir. É para lamentar pro-
fundamente a sua destruição por 
ventos devastadores. Sirva-nos de 
lição em Portugal, entre outras 
situações, o decreto fraticida de 
28 de Maio de 1834, da mão do 
ministro dos Negócios Eclesiásti-
cos e da Justiça, Joaquim António 
de Aguiar, promulgado a 30 de 
Maio por D. Pedro IV, apesar 
do Conselho de Estado se mos-
trar unanimemente contra. Por 
força deste decreto, aconteceu a 
supressão das casas de religiosos 
em Portugal e no Ultramar, com 
a confiscação e incorporação dos 
seus bens na Fazenda Nacional. 
Tantas foram as cenas de triste 
agonia, como a pilhagem das 
livrarias conventuais (verdadeiro 
património da humanidade!) e 
o abandono dos seus conventos 
pelos religiosos (muitos deles 
enfermos e velhinhos), tornados 
à força indigentes pelas ruas, sem 

os seus santos panos… O Mos-
teiro de Santa Cruz de Coimbra, 
onde viveu Santo António, é um 
caso emblemático de glória para 
Portugal, mas que se delapidou.

Mais tarde, na sequência dos 
acontecimentos de 1910, no caso 
da Diocese de Coimbra, houve 
em 1917 a pretensão da saída 
da sua biblioteca do Seminário; 
o que teve a oposição do Bispo 
D. Manuel Luís Coelho da Silva 
e do seu amigo Dr. António de 
Vasconcelos, conseguindo-se 
que voltasse à posse deste Semi-
nário. O mesmo Prelado, em 19 
de Janeiro de 1918, aprovou os 
Estatutos do Seminário Episco-
pal de Coimbra, que substituí-
ram os anteriores de 1748. Na 
senda de encontrar documentos 
atinentes ao servo de Deus Padre 
Américo, foi para nós motivo de 
júbilo encontrar noutra Diocese 
uma relíquia impressa do século 
XVIII, nomeadamente as Cons-
tituições do Seminario, de Jesus, 
Maria, Joseph. No frontispício 
reza assim: Letras Apostolicas 

em forma de Breve, que expedio 
o Santissimo Padre Benedicto 
XIV. Para confirmaçaõ dos Esta-
tutos do Seminario Episcopal da 
Cidade de Coimbra, Os quaes 
com summa prudencia ordenou 
o Bispo moderno o Senhor D. 
Miguel da Annunciaçaõ, Fun-
dador do mesmo Seminario; e 
propoz à Santa Sé Apostolica 
para que se revisse, e appro-
vasse. Roma: Na Imprensa da R. 
Camera Apostolica, No Anno de 
1748.

Foi neste venerando Seminá-
rio que Américo Monteiro de 
Aguiar, com 38 anos, foi admi-
tido em 3 de Outubro de 1925 por 
D. Manuel Luís Coelho da Silva. 
A 18 de Fevereiro de 1936, nas 
últimas palavras do seu punho, 
este Bispo de Coimbra escreveu 
assim aos sacerdotes e fiéis: pedi 
a Nosso Senhor que vos dê um 
grande amor pela salvação da 
vossa alma, um grande amor 
pela Igreja Católica, um grande 
amor pelo nosso Seminário que

Continua  na  página  4

Do Seminário de Coimbra

Esta superficialidade tão vulgar nos dias de hoje, 
tem graves consequências, que terminam no esta-
telar-se no chão. Por razões similares Pai Américo 
fazia frequentes avisos a si mesmo e aos outros, dos 
perigos em que anda quem se sente seguro lá no 
alto e por lá fica, e contrariava esta ilusão com o 
realismo do eu sou pó, eu sou lama, eu não valho 
nada… embora valendo.

Pela visão esclarecida «vendo tudo ao contrário», 
Pai Américo obteve a percepção da verdade das 
coisas, escondida à superficialidade, pelo único 
caminho por que se lá chega — a humildade, e 
por isso insistia, afirmando que «sem humildade 
nada».  q
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Pelas CASAS DO GAIATO
PAÇO  DE  SOUSA Vicente António

PRAIA — O tempo de férias na Azurara já terminou, e todos os Rapa-
zes já estão em Paço de Sousa. Mais uma vez estas férias correram bem e os 
Rapazes descansaram e divertiram-se ao seu gosto. Na Azurara temos mui-
tos amigos da nossa Obra que nos conhecem de há muitos anos, e já con-
vivem com os nossos Rapazes desde essa altura. Temos agora pela frente 
algumas reparações a fazer na casa, pois o ar marítimo estraga muito os 
materiais.

VISITAS — De Baião tivemos a visita de dois grupos de jovens acom-
panhados pelo seu Pároco, que vêm conhecer a nossa Casa e os nossos 
Rapazes. Estiveram na nossa Capela em visita à campa de Pai Américo, e 
passaram pelas casas que compõem a nossa Aldeia. Deixaram-nos também 
as suas ofertas. Agradecemos a sua vinda. Também muitas outras pessoas 
nos têm visitado, individualmente ou em família, aproveitando o seu tempo 
de férias para cá virem, uns para nos conhecerem pela primeira vez, outros 
pela sua devoção a Pai Américo e à Obra da Rua, mantendo a sua fidelidade 
amiga ao longo dos anos.

LIMPEZAS — Devido ao calor e tempo seco as folhas estão a cair 
com muita abundância das árvores, especialmente dos plátanos e tílias, o 
que nos obriga a apanhar as folhas mais cedo que o habitual, para garantir 
a limpeza da nossa Aldeia. É um trabalho para continuar até que as árvores 
fiquem desfolhadas. Também as sebes começaram a querer secar devido ao 
aparecimento de insectos e larvas, o que resolvemos com a aplicação de um 
insecticida.

CAMPO — O nosso milho que está em crescimento, está em risco de se 
perder devido ao tempo muito seco e à falta de água. Nunca passamos por esta 
dificuldade e, por isso, temos de repensar o modo de regar o milho no futuro. 
Já estamos quase a começar a nossa vindima, uma vez que o calor acelerou o 
amadurecimento das uvas. Esperamos ter uma boa colheita.  q

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

NOVAS FORMAS DE 
POBREZA — Há dias passou 
por cá, a pedir uma casa, uma 
pessoa que viveu por aqui alguns 
anos e que depois se foi para uma 
vida em que esteve na condição de 
“sem abrigo”. Actualmente, essa 
pessoa é acompanhada e apoiada 
pela rede de organizações que, no 
Porto, cuidam das pessoas nesta 
situação. Por isso, tem por lá casa, 
algum rendimento obtido hones-
tamente, bem como oportunida-
des de participação num conjunto 
de actividades que lhe permitem 
conviver sadiamente com outras 
pessoas e utilizar bem algu-
mas competências interessantes 
que tem. Retirá-la dessa rede de 
apoio pode ser um erro, mas a ver 
vamos.

Falo aqui desta pessoa não 
só porque é mais um caso que 
temos para ponderar nos próxi-
mos tempos, mas também por-
que é pretexto para o assunto 
principal que queremos trazer 
para esta crónica. Uma boa parte 
das situações de “pobreza” que 
vamos encontrando nos dias de 
hoje começam, não na miséria 
económica, mas em roturas pro-
fundas na vida das pessoas que 
depois as podem levar à miséria 
económica. Podem ser situações 
de divórcio, violência doméstica e 
demais conflitos familiares insa-
náveis, outros géneros de con-
flitos interpessoais que podem 
acontecer na vida pessoal, ou 
profissional, desemprego, etc.

Nuns casos estas roturas dege-
neram em situações de “pessoas 
sem abrigo” como a que atrás 
referimos, mas há um grande 
número que tem por resultado as 
pessoas afectadas entrarem em 

ABENÇOADAS INICIATI-
VAS. Sabe-me bem este remoer 
o acontecimento… E lembro 
aquele dito de Einstein: “Quando 
um homem se abre a uma ideia 
nova nunca mais volta a ser o 
mesmo”. Hoje, Beire mostrou-nos 
que Einstein tinha razão. Pelo que 
registei, a coisa nasceu assim:

A freguesia de Beire alimenta 
e está a fazer tradição da “Con-
sagração dos Lares de Beire ao 

Imaculado Coração de Maria”. 
Fundamenta esta devoção no 
“apelo materno da Virgem San-
tíssima, feito a Lúcia, em Fátima, 
a 13 de Junho de 1917”. E, no 
centro da povoação, perto da 
igreja matriz, num lugar onde, 
em tempo de outras devoções, 
terminava a Via Sacra (Calvário), 
há um nicho/capelinha, com uma 
bonita imagem desta invocação 
mariana. E todos os anos, muito 
cedo ainda, espalhados pelos 
cafés e outros lugares procura-
dos pelo público, aparecem os 
cartazes chamativos a anunciar 
a Renovação da Consagração 
dos Lares de Beire ao Imaculado 
Coração de Maria. Assim, o dia 
15 de Agosto, aqui em Beire, é 
de Solenidade Religiosa. Ainda 
não conspurcada pelos arraiais 
profanos da negociata de comes e 
bebes ao som de músicas pimba. 
Aqui a música é outra — cânticos 
de Fátima e seus sucedâneos. 
Tudo se quer no seu lugar próprio.

Quando, em 2009, entrou a 
nova Junta de Freguesia, a equipa 
eleita pegou nesta devoção popu-

lar, conversaram entre si, con-
sultaram amigos e conhecidos. 
Procuraram o seu Pároco e expu-
seram a ideia nova. Sentindo-se 
bem acolhidos pela autoridade 
eclesiástica a quem competia a 
última palavra, a festa começou 
a ter nova feição: em vez de se 
reduzir ao interior da igreja de 
pedra e cal, começou a tentar-se 
despertar MAIS VIDA (Jo 10,10) 
nas Pedras Vivas da Igreja do 
Senhor — os paroquianos que 
comungam desta devoção. E 
assim, em cada ano, o acto reli-
gioso passou a incluir sempre 
uma procissão a partir da capela 
do lugar designado para o ano 
em curso. E, se o lugar não tem 
capela, parte de uma casa parti-
cular que a isso se preste.

O CALVÁRIO TAMBÉM 
PERTENCE A BEIRE… Mesmo 
sendo “particular, o nosso Cal-
vário, na antiga Quinta da Torre, 
geograficamente, não deixa de 
pertencer a Beire. E até, quando 

BEIRE  –  Da original capela do Calvário para… Um admirador

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

AGROPECUÁRIA — Em 
Agosto, o tempo tem estado mesmo 
quente. Os incêndios continuaram 
a devastar grande áreas de floresta 
em Portugal; e também neste dis-
trito de Coimbra, infelizmente. Com 
a secura, a rega do milho grão, das 
árvores de fruto, da horta, das sebes 
e dos jardins tem sido uma preocupa-
ção, mesmo não tendo falta de água 
em nossa Casa. Uma parte da horta 
foi limpa das ervas daninhas com 
uma roçadoura. Temos apanhado 
tomate na horta para as saladas, que 
gostamos. Um amigo de Lamas deu-
-nos fruta, que agradecemos. A bom 
preço fomos comprar batata a Outil 
(Cantanhede). As nossas galinhas 
vão pondo alguns ovos. Temos uma 
gatinha branca, na zona do gado.

ARRANJOS — Continua a ser 
consertada a rede do campo de fute-
bol, junto à horta. Foi preciso arran-
jar novas tomadas para as câmaras 
frigoríficas. Alguns fios antigos, por 
cima do estendal e da piscina, foram 
retirados por serem desnecessários, 
ficando melhor essa zona. Foram 
montadas várias camas, que nos 
deram, para se completarem outra 

vez os quartos do rés-do-chão e do 
edifício do Lar, nesta Casa. 

REGRESSO DE FÉRIAS — 
Uma boa parte dos Rapazes, em 
Agosto, depois da praia, foi estar 
algum tempo com familiares seus, 
mas que não reúnem as condições 
devidas para o seu regresso à famí-
lia biológica. Deseja-se que quei-
ram fazer-se homens, nesta Casa, 
segundo o desejo de Pai Américo: 
fazer de cada rapaz um homem.

INÍCIO DO ANO LECTIVO — 
O novo ano escolar está próximo e é 
preciso voltarmos ao ritmo do tempo 
de aulas, com outro horário durante 
o dia e novas matérias a aprender. Os 
livros e o material escolar têm de ser 
organizados para todos os Rapazes 
estudantes. Mochilas dão-nos jeito. 
Pontualidade, bom comportamento 
e aplicação nas aulas e no estudo são 
exigências a tomar em atenção por 
todos para haver sucesso escolar.

RAPAZES CRESCIDOS — 
Damos conta a seguir da situação de 
vários rapazes mais velhos, que pre-
cisam de se autonomizar. O Leandro, 
que fez o 12.º ano, anda a trabalhar 

numa empresa de carnes, em Vila 
Nova de Poiares. O F. André con-
cluiu o 12.º ano de Cozinha e vai-se 
ocupando nesta área. O Diogo Silva 
terminou o 12.º ano de Mecatrónica 
e arranjou emprego em Anadia. O 
Joel fez o 9.º ano na ARCIL (Lousã) 
e vai para o 10.º ano de Desporto. O 
Arménio também passou para o 10.º 
ano e irá frequentar o mesmo curso. 
O Danilson foi matriculado em 
Cozinha na Escola Profissional de 
Sicó (Alvaiázere). Aguarda-se que 
o Higino e o Diogo Madeira possam 
ingressar nos cursos de Mecânico 
e Tratador de Equinos, respectiva-
mente, na APCC (Quinta da Con-
raria). A todos estes mais crescidos 
e aos outros Rapazes do 1.º ao 3.º 
Ciclo, votos de bom ano escolar!

PARTILHA — É nosso dever 
agradecer a todos os nossos amigos 
e amigas que nos têm feito chegar 
as suas ofertas, de várias manei-
ras, a esta Casa, o que nos ajuda a 
suportar as muitas despesas de fun-
cionamento. Bem hajam! Os nossos 
contactos encontram-se disponíveis 
no nosso site oficial da Obra da Rua 
– www.obradarua.pt.  q

atitudes de revolta contra tudo e 
contra todos. Há dias, soubemos 
de uma rapariga que teve uma 
infância massacrada com proble-
mas de violência doméstica entre 
os seus pais. Agora, já adulta, vive 
só e a lutar pela sua subsistência. 
O problema é que faz isso como 
se houvesse apenas essa luta pela 
“sua” subsistência, sem espaço 
mental para reais actos de parti-
lha com outros, embora virtual-
mente vá “partilhando” muito no 
Facebook. Pior ainda, essa rapa-
riga despeja, agora, sobre outras 
pessoas toda a revolta que lhe 
vem dos traumas da sua infân-
cia, incluindo sobre pessoas que 
a tentaram ajudar.

Passando a outro nível, bem 
mais trágico, vamos sabendo 
pelas notícias que grande parte 
dos jovens que cometem os aten-
tados horríveis organizados pelo 
fundamentalismo islâmico têm 
histórias de vida do género que 
atrás referi.

Ora, infelizmente, o mundo de 
hoje é cada vez mais propício a 
que aconteçam roturas traumáti-
cas nas vidas das pessoas: divór-
cios, conflitos familiares, desem-
prego, competição destrutiva, etc. 
Não há semana que passe em que 
não encontremos pelo caminho, 
pelo menos, uma pessoa conhe-
cida que esteja a passar por este 
tipo de situações. Por isso, nos 
dias de hoje, cada vez mais os 
caminhos por onde a “pobreza” 
se vai encontrando são estes das 
vidas pessoais que entram em 
colapso porque as relações huma-
nas se romperam gravemente. A 
ajuda material, às vezes, tem aqui 
o seu lugar, mas bem sabemos 
que vale de muito pouco. Infe-

lizmente, também sabemos que, 
a maior parte das vezes, pouco 
mais podemos fazer do que ser 
um ombro amigo no qual pessoas 
nessas situações podem repousar 
um pouco, caso elas nos deixem 
sê-lo. Ainda, infelizmente, tam-
bém sabemos que nos pode acon-
tecer, como no caso da rapariga 
atrás referida, que estas pessoas 
a quem assim ajudamos, virem, 
depois, despejar para cima de nós 
a revolta que sentem contra tudo 
e contra todos. Que havemos de 
fazer? Perdoar e continuar a ajudar 
no que estiver ao nosso alcance.  q
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DOUTRINA Pai Américo

Uma vez em Lisboa e antes de mais nada, dirigi-me 
o hospital dos Capuchos ver ò Zé Ernesto que ali temos 
internado, a quem se amputou um dedo da mão. «Olhe; 
não posso ir p’ra militar», foi a lamúria do rapaz. Às aves-
sas de inúmeros deles que morrem por não ser magalas! 
O Capuchos é labirinto. Já estava mesmo a desanimar 
quando um garoto me diz: «Vá à cama 24». 

Parece ter sido ali outrora um convento de frades e 
hoje quer ser hospital. Adaptação. Anda o Governo empe-
nhado em construir de raiz. Feliz hora em que tal se resol-
veu. Assim, sim. 

Dali fui ò Quelhas, à Emissora Nacional. Eu agora 
falo na Emissora Nacional! E tudo são atenções e porta 
franca e sempre que queira e protestos de muita admiração 
e tudo mais que é dado à liturgia das coisas e das pessoas. 
Eu, porém, faço o sinal da Cruz antes de começar e com 
este sinal venço-me e venço.

Da Emissora dirigi meus passos ao Terreiro do Paço. 
Gosto dos nomes antigos. Que mundo de evocações não 
tem aquele nome! Nasceu ali a História de Portugal! A 
Obra da Rua tem escrito ali, também, algumas páginas da 
sua humilde história. 

Subi acima, a um dos Ministérios, e perguntei pelo 
senhor fulano de tal. O contínuo apresenta-se e informa que 
ainda não tinha chegado. Como eu fizesse menção de olhar 
prò relógio, ele, que sabia as horas, logo acudiu: «É que ele, 
às vezes, tem que fazer lá por fora e vem um bocadinho mais 
tarde». Inteirado da demora pelos afazeres, indaguei do seu 
colega. Também não estava; «mas não demora», disse. E 
acrescenta: «Sabe?, o senhor fulano tem uns incómodos de 
vez em quando». Delicado e solidário, o contínuo puxou de 
uma cadeira para eu me sentar, mas eu tinha na verdade 
que fazer lá por fora e não aceitei. O ministro daquela pasta 
tinha-me recebido no gabinete antes de eu procurar os dois 
subordinados!

É necessário pregar
com obras realizadas
a missão social da Igreja

O dia correu-me bem. Aquele terrível non do Padre 
António Vieira não me apareceu. Consegui, de um minis-
tério, um pequenino subsídio para a compra de um fogão 
de que há necessidade no Lar do ex-Pupilo dos Reformató-
rios, de Coimbra. Consegui, de outro ministério, um outro 
subsídio para ajuda do pagamento de um pequenino olival 
e casa rústica, para juntar ao património da Casa do Gaiato 
de Coimbra. Não se cuide, porém, que estas pequeninas 
ajudas vêm logo ao primeiro toque. Não vêm. Por vezes, 
há troca de gemidos. Eles que não e eu que sim; e no final 
de tudo é que vem alguma coisinha! Mas nem por isso 
nos damos por descontentes. Ai de nós se vivêssemos de 
facilidades e de abundância! 

Finalmente, chega a hora de pedir na Estrela. Estava 
marcado que o fizesse a todas as Missas; e assim foi. Opi-
nava-se que devia ir à capela da Lapa, em vez da igreja, na 
Missa do meio-dia. Que ali é que era! Que estavam ali os 
embaixadores recamados e constelados. Agradeci e não 
fui. Cumpram-se os programas.

Era duma vez um cão que se botou à água para apa-
nhar a carne que outro cão levava na boca... Miragens! 

Eu não peço; eu dou. Parece basófia e é humildade. 
Humildade porque verdade. É a Obra da Rua que está por 
trás. É ela que fala, que comove, que convence. Ela é fogo, 
é luz. Obra social. Obra da Igreja. É necessário pregar com 
obras realizadas a missão social da Igreja. Quem mais 
social do que Jesus Nazareno? Não era Ele o Homem das 
multidões? Dos caminhos? Dos doentes e dos aleijados? 
Ele dava de comer e aceitava de comer. Era convidado 
e comparecia. O que não seria o festim de Betânia com 
Lázaro ressuscitado?! E outros e outros e outros. 

Sim. Obras que falem a língua de Jesus Nazareno para 
que o povo veja, acredite e vá em cata d’Ele como naquele 
tempo: Volumus Jesum videre. Sim. Queriam vê-lo. Ele 
tinha ressuscitado Lázaro! 

No fim dos peditórios fui a ver: sensivelmente a 
mesma coisa que na igreja anterior. Muito bem! 

Como tivesse umas horas à minha disposição, fui à 
Parede ver um doente. Ia mais gente no comboio, muita 
gente. Quem é que não gosta daquela cercadura de Lis-
boa? Eu, porém, ia com intuitos mais alevantados. Eu era 
o romeiro silencioso do turbilhão: Ia visitar um doente. 
Doente que se pode adorar sem cair em pecado de idola-
tria. Como? Adorando nas suas chagas as Chagas de Jesus, 
o Homem das Dores. «Estou assim há mais de sete anos!» 
Aquele assim é o estado do doente que eu visitei. Hei-de 
lá tornar. As forças vão-se buscar à fraqueza: à própria e 
à dos mais. O Reino de Deus é às avessas dos reinozinhos 
do mundo. 

Regressei à capital pelo mesmo caminho. Na carrua-
gem aonde me encontrava, encontrava-se igualmente um 
grupo de rapazes finos, elegantes, ar da Costa do Sol. Um 
deles, de dezasseis anos, não tinha feito a quarta-classe e 
é um abandonado. O pai vive ocupado com outra. A mãe, 
ocupadíssima com outro. O filho anda por lá; e, para maior 
desgraça dele, tem quanto dinheiro quer. Os meus são 
todos abandonados por miséria. Aquele, aqueles, pois há 
muitos mais, também por miséria vivem abandonados. É o 
vínculo. É o sacramento. Eis o papão. Amarrado por toda 
a vida? Não senhor. Pode haver a separação. O vínculo é 
que permanece. De todos os problemas que a vida oferece, 
o nosso é o pior de todos e o mais difícil de resolver — 
porque nosso. Mas nenhum é nó cego. Não é. Não existe 
homem nenhum que esteja fora do pensamento actual de 
Deus: ele e o seu problema. Com esta luz e com esta cer-
teza, nós próprios podemos tirar um bem dum mal. O vín-
culo é esta doutrina. O vínculo é fonte de energias morais, 
até para os mal-entendidos. Une os separados. Os filhos 
não sofrem por isso. Doutra sorte é o que para aí se vê. 

Tomei o caminho do Porto no comboio da noite, de 
sorte que cheguei ao Lar à hora do café. Estavam todos 
à mesa. Não contavam. O «Ferreirinha» ainda estava 
quente dum relógio que tinha comprado uns dias antes 
por 380$00. Mal me vê, estende o pulso: «Olhe!» A seguir 
vem o rosário dos pedidos: «Deixe-me comprar também 
um». Safei-me das barafundas e meto-me noutra maior, 
em Paço de Sousa. Quatro dias de ausência. As notícias. 
As queixas. As perguntas. Só visto! (…)

Do livro De como eu fui…, pp 152-157. 

SETÚBAL Padre Acílio

Missa
na Arábida

DOIS cartazes bem visíveis 
 anunciam a celebração 

da santa Missa, às 19 horas, na 
capela da nossa casa de férias na 
Arrábida. Já o ano passado tive-
mos alguns cristãos, que por ali 
passam férias, a acompanhar-nos 
na Celebração do Mistério santo, 
mas este ano o número de pes-
soas aumentou tanto que a nossa 
capela fica cheia de gente e temos 
de abrir a porta e as janelas para 

facilitar o arrefecimento interior 
e a renovação do ar.

Várias famílias inteiras: pai, 
mãe e filhos. Pequenos, jovens 
e adultos enriquecem a nossa 
comunidade de fé e partilham 
connosco de forma generosa os 
seus bens, a sua oração, o canto, 
como participam nas leituras e 
oração dos fiéis. A capela situa-se 
no interior da Casa, as pessoas 
têm de entrar, passar por um cor-
redor e entrar à esquerda numa 
porta dupla em vidro de forma 
gótica.

Uma centena de pessoas cabem 

nela sem grande incómodo. 
É enriquecida por uma valiosa 

e enorme pintura reveladora do 
Mistério da Salvação e uma ima-
gem da Mãe do Céu, em cobre, 
envolvendo o Seu Filho Natural 
e dando-nos a sensação de dis-
tribuir também, carinho materno 
por todos quantos A contemplam. 

Cebolas

NA cozinha, usamos muito a 
 cebola em vários pra-

tos mas sobretudo na sopa. Este 

bolbo além de muitas reservas 
nutritivas, fornece à sopa um 
sabor especial e uma consistência 
muito agradável. Normalmente 
escolhemos das coisas que nos 
vêm do Jumbo algumas cebolas 
em bom estado variando a abun-
dância e a escassez, conforme a 
época o que nos obriga a comprar 
muitos sacos delas ao longo dos 
meses.

Este ano, plantámos um quarto 
de hectare daquela hortícola para 
evitarmos a compra e ter em Casa 
com abundância. 

A cebola, no nosso clima, cul-
tiva-se quase todo o ano mas o 
melhor tempo para a sementeira 
é no fim do inverno e princípio da 
primavera.

Comprei um quilo de sementes 
mas só semeámos metade. Pedi-
mos a uma pessoa nossa amiga 
que tem uma máquina de semear 

em covetes, compramos sacos 
de turfa e a senhora manteve-as 
na sua estufa até ao tamanho do 
transplante. Após a sementeira, a 
nossa amiga advertiu-me: — Olhe 
que o senhor tem cebola para 
meio hectare de terra. Então, 
desistimos de semear mais. Ficou 
o outro meio quilo para o pró-
ximo ano. 

Uma parte deu boa colheita. 
Andamos em cima dela com 
mondas sucessivas mas a outra 
parte ficou mais pequena. Mon-
dámos, mondámos mas não ven-
cemos a erva que acabou por aba-
far parte do cebolal.

Ainda usamos uma herbicida 
mas, não resultou. A prática desta 
cultura terá de ser melhor adqui-
rida por nós, exactamente pela 
dificuldade da monda em terras 
tão enriquecidas com estrume, 
como a nossa.  q

sob a capa de atacar P.e Baptista 
— o criador desta obra ímpar 
— a comunicação social, mais 
uma vez, entrou numa de atacar 
a Igreja, Beire, na pessoa do seu 
Presidente da Junta, levantou-se 
a dar a cara para defender esta 
faceta da Obra de Rua, de que 
tanto se orgulha e de que sempre 
ouvi dizer muito bem. Mais: aqui 
o nosso Calvário tem uma capela 
muito original e única no seu 
género — um velho espigueiro da 
quinta que, de casa das espigas — 
para pão do corpo —, virou Casa 
do Pão do Céu que sacia as nos-
sas fomes de Um Sentido para 
a Vida. E mais ainda: temos até 
duas capelas — esta, na Aldeia 

dos Doentes e outra lá em baixo, 
na Casa dos Rapazes. É a capela 
de Pai Américo, mandada cons-
truir assim por ele mesmo e ben-
zida ainda com a sua  presença, 
por D. António Ferreira Gomes, o 
grande Bispo do Porto, admirável 
impulsionador da Obra da Rua. É 
uma capela românica (por ana-
cronismo…) que também vale 
a pena conhecer e, sobretudo, 
saborear o que dela disse Pai 
Américo. 

Aqui há tempos, no fim da 
missa das dez, abordaram P.e 
Telmo sobre a viabilidade de 
“este ano a procissão poder sair 
daqui”. Com aquela sua alma 
grande (um Mahatma, como 

Gandhi!...), aberta a tudo o que 
cheire a MAIS VIDA, P.e Telmo 
disse logo que SIM. — Acho a 
ideia muito bonita, dizia-me 
ele. Conversamos prós e contras 
e tudo se foi preparando para a 
festa. Uma paroquiana, nossa 
colaboradora, tinha feito uma 
promessa a Pai Américo de lavar 
a capela por dentro e alindar 
a escadaria que lhe dá acesso. 
Cumpriu, na primeira semana de 
Agosto. Estava tudo a postos. Era 
só chegar o dia. 

Porque o nosso espaço é limi-
tado e porque o restinho é que é 
sempre o melhor da festa, abram 
lá o vosso apetite para o que vos 
contarei na pf quinzena…  q
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BENGUELA Padre Manuel António

O Secretariado Diocesano 
de Pastoral, Diocese de 

Benguela, enviou-nos um Docu-
mento escrito, a propósito das 
ELEIÇÕES que vão acontecer 
no próximo dia 23 de Agosto. O 
povo de Angola vai escolher o 
primeiro responsável pelos des-
tinos da Nação. A Solicitude 
Social da Igreja tem como fim 
um desenvolvimento autêntico do 
homem e da sociedade. Como? 
Pelo respeito e promoção da pes-
soa humana, em todas as suas 
dimensões, esta Solicitude Social 
sempre se manifestou das mais 
diversas maneiras. Deste modo, a 
Igreja com todos os seus Filhos, 
conscientes das implicações da Fé 
e do compromisso pastoral com 
o actual momento ímpar que a 
nossa querida Angola vive, com a 
proximidade das Eleições, é con-
vidada a participar numa vigília 
de Oração. Para quê? O amor e a 
justiça social estejam em primeiro 
lugar e não as opiniões poli-
tico partidárias. É, sem dúvida, 
uma participação cheia de valor 
para benefício da nossa terra de 
Angola. Acolhemos esta proposta 
com todo o coração. Queremos 
integrá-la numa acção eficaz, pro-
motora do desenvolvimento inte-
gral do homem, criadora de novas 
condições humanas. Os filhos que 
vivem na miséria são multidão. É 
necessária uma mudança do cora-
ção dos próprios governantes. As 
estruturas sociais devem mudar 
no sentido de serem mais huma-
nas. É, sem dúvida, um tempo 

excepcional que está a ser vivido 
por Angola. Temos muita espe-
rança, em união com o nosso que-
rido povo e, em especial, com os 
mais pobres. É a nossa resposta ao 
convite para assumirmos as res-
ponsabilidades, frente ao mundo 
em que vive a Casa do Gaiato de 
Benguela.

Durante esta semana, vários 
pedidos para recebermos crian-
ças abandonadas bateram à nossa 
porta. O impedimento mais grave 
para uma resposta positiva está 
na presença dum pequeno grupo 
de rapazes que já deviam estar 
no seu emprego, fora da Casa do 
Gaiato, a viver a sua autonomia. 
É, neste momento, um dos proble-
mas mais aflitivos da nossa vida 
familiar. Quando o Sr. Ministro 
da Assistência Social veio visitar-
-nos, recentemente, abrimos-lhe 
o nosso coração a esta dificul-
dade muito grave. Deu-nos espe-
rança. Por isso, vamos confiar. 
Um dos caminhos seria a porta 
para a rua, sem qualquer garan-
tia de segurança social. A des-
graça cairia sobre eles, porque 
lhes faltavam os meios normais 
para a vida autónoma normal. O 
emprego, com o respectivo salá-
rio, é a solução ideal. Porém, não 
podemos desanimar. O nosso 
coração sofre, porque não pode-
mos acolher as crianças abando-
nadas. Estes filhos sofrem porque 
vivem na miséria, à espera da sua 
casa de família que é a Casa do 
Gaiato. Quem nos ajuda eficaz-
mente?

Os filhos mais novos, nesta 
manhã de Domingo, foram pas-
sear, na carrinha muito cheia. O 
nosso querido José Luís, com o 
grupo O Grão e a Laurinda, foi o 
condutor. São momentos felizes, 
por que passam, graças ao amor e 
carinho dos corações voluntários 
que deixam as suas vidas nor-
mais para se dedicarem a estes 
filhos e acompanhá-los. É uma 
maravilha gerada pelo amor. Está 
nesta dimensão humana o cami-
nho seguro da felicidade autên-
tica. O grupo de seis jovens — O 
GRÃO — que veio, de Portugal, 
para viver, durante cerca de dois 
meses, com estes filhos da nossa 
querida Casa do Gaiato de Ben-
guela, está neste caminho de feli-
cidade. Este período do mês de 
Agosto é tempo de pausa pedagó-
gica. Os rapazes que chegaram à 
idade de ocupar os seus tempos 
livres escolares, com activida-
des nas oficinas, aproveitaram a 
oportunidade para visitar alguns 
Centros de trabalho, organizados, 
dentro da cidade. É um contacto 
saudável com a actividade que 
vão desenvolver. Temos as ofici-
nas de serralharia, carpintaria, 
electricidade e pintura, onde ocu-
pam os seus tempos livres, com 
preparação para as suas vidas 
futuras, como complemento da 
sua preparação escolar. O nosso 
querido José Luís tem sido a alma 
deste movimento elevador. Rece-
bei um beijinho dos filhos mais 
pequeninos da nossa e vossa Casa 
do Gaiato de Benguela.  q

Não podemos desanimar
VINDE VER! Padre Quim

GANHAR a confiança de outra pessoa não é tarefa fácil, sobre- 
 tudo nos nossos dias em que o ser jovem, é ser confundido com 

ser incompetente, sem experiência, ou seja, um simples mancebo, ou 
novato no ofício. Que erro grave! Por cá encontramos-nos nas vésperas 
das eleições do Presidente da República do Vice-Ministro e dos Depu-
tados. Tudo feito de uma só vez. Com uma cacetada matam-se três coe-
lhos em Angola. Na nossa Casa foi montada uma Assembleia de voto, 
a comunidade dos arredores fará o seu exercício patriótico na nossa 
escola. Os nossos rapazes também fizeram o seu registo e farão parte 
deste processo de cidadania. Já todos os que completaram dezoito anos 
sabem a mesa onde se irão dirigir para tal fim.

A confiança constrói-se, não se caça, como se faz com a presa 
encurralada no meio do mato. O nosso povo vive esperançado em dias 
melhores. A Nação inteira geme as dores da maternidade, para dar à 
luz pelo menos um futuro digno aos seus filhos. Os da Casa do Gaiato 
também são parte deste filhos que ainda não tomaram parte à mesa dos 
filhos desta Angola sofrida.

Quando pergunto sobre a disponibilidade e vontade para escolher 
alguém de confiança para dirigir o futuro da Nação, inquieta-me a 
reacção dos jovens que são os mais afectados pelos diferenças sociais 
entre os irmãos. Sem casa nem trabalho digno vagueiam pelas ruas 
construindo crimes sobre crimes. Cansados de lutar e desesperados 
pela mudança, trilham os passos da indiferença por uma causa que a 
todos diz respeito. E a marcha continua. Dizem os simpatizantes que a 
vitoria é certa. E a incerteza se instala.

Não foram poucas as promessas feitas. O cumprimento sabe Deus 
quando. Os políticos andaram à caça ao voto. Foram ao encontro das 
populações a pedir a confiança para os próximos cinco anos de poder. 
E o serviço? Como se está longe da lógica do Evangelho. «Aquele que 
quiser ser o maior, há-de ser o servo de todos». Para muitos, loucura; 
para alguns, escândalos e só para uns poucos, vida.

Projectos virados à criança abandonada e sem família? A criança 
não vota, não decide, portanto não conta. A assistência à pessoa idosa 
ou inválida, uma miragem. Pontes, sim. Viadutos, sim. Estradas, sim. 
Máquina de lapidação de diamantes, sim. Federalismo, sim. E o homem 
na sua situação concreta na actualidade? Amanhã vai ser, já começou a 
ser. A lenha já arde e a chama vai ateada. Pela paz e pela democracia. 
Mais, ainda, pela paz e pela justiça entre os irmãos. A conclusão é de 
Pai Américo, «Senhor dos Céus para quem eu vivo, se for necessário 
dar o peito às balas por amor destas verdades, que são a vossa Palavra, 
não dou licença de ninguém ir à frente. É justamente a defender causas 
justas e honestas que os homens se fazem santos e são homens».  q

Voto de confiança

Continuação  da  página  1

é a primeira Obra da Diocese 
[…] e tudo o mais virá depois […] 
e a grande crise será vencida. 
Depois, a 20 de Fevereiro, ainda 
assinou o decreto da criação do 
Seminário da Imaculada Con-
ceição da Figueira da Foz.

Neste mês de Agosto, com a 
devida licença de Padres amigos, 
foi-nos dada a feliz oportunidade 
de pregar o Evangelho de Nosso 
Senhor Jesus Cristo (e falar do 
servo de Deus Padre Américo), 
em várias comunidades da grande 
Diocese de Coimbra, desde 
Pedrógão Grande à Figueira 

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

da Foz. Sentimos fortemente a 
entrega desses pastores e a ami-
zade sacerdotal, em comunidades 
cristãs vivas. O Povo de Deus tem 
sempre necessidade de ministros 
ordenados e está viva a promessa 
transmitida pelo profeta Jeremias 
— Dar-vos-ei pastores segundo o 
Meu coração.

À porta do novo ano esco-
lar, é para esta grande causa dos 
Seminários, como corações das 
Dioceses (Coimbra, Porto…), 
que também nestas páginas viva-
mente apelamos: perseverante 
oração pelos seminaristas e for-
madores e partilha tão necessá-
ria.

Pelo seu mérito e proximi-
dade, neste momento, abrimos 
aqui três excepções que envol-
vem amigos pastores deste pres-
bitério: Padre Aníbal — a certeza 
da nossa comunhão orante, na 
sua provação… Padre João Cas-
telhano — as nossas vivas feli-
citações pelos seus 60 anos de 
sacerdócio ministerial e a grati-
dão da Obra da Rua! Padre João 
Veríssimo — Nos seus 80 anos 
de vida, ad multos annos, sempre 
gratos pela sua grande amizade!

No último banco de uma 
Igreja Matriz, encontrámos 
radiante um rapaz por ter sido 
chamado pelo Bom Pastor!  q

Em www.obradarua.pt, os nossos Leitores podem encon-
trar todo o conteúdo do nosso Jornal, depois de se inscreve-
rem como assinantes. Tal como na edição em papel, não tem 
preço a assinatura da edição digital.

Na nossa página, podem ser consultados todos os jornais 
publicados desde o primeiro número em formato PDF.

Poderá também consultar e encomendar os livros da 
nossa Editorial e de outras que acompanhamos, bem como 
as fotos, postais e outras publicações que vamos desenvol-
vendo, e outras novidades.  q

PENSAMENTO Pai Américo

O espírito de pobreza domina o ser da Obra da Rua. Quem 
vier às nossas Casas, vê esse espírito pairar, orientar, vivificar 
a nossa Obra. Eis porque ela remedeia tanta gente. Como…? 
Repartindo. A verdadeira argamassa das obras sociais está 
no espírito de pobreza. Poupar, poupar, poupar. As pedras de 
elevação são feitas de confiança nesse mesmo espírito.

in Notas da Quinzena, p 76-77.

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio
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Os rapazes exaltaram-se por 
causa do barulho e da confusão 
que algumas faziam, querendo 
adiantar-se às outras, natural-
mente com medo de a fruta não 
chegar também para si.

Às tantas, oiço um estrondo. Os 
rapazes fecharam ruidosamente a 
porta de trás da carrinha e deram 
ordens!

— Ou fazem uma fila ou a gente 
vai-se embora para outro lado.

Foi o remédio santo. Logo se 

organizaram em fila e a desordem 
acalmou.

Que faria eu sozinho? Pen-
sei comigo. Os rapazes têm a 
escola da vida e esta experiência 
ainda lhes acrescenta mais sabe- 
doria.

Qual é a instituição que faz isto 
aos seus educandos?… Sim, onde 
está ela? No princípio cada Casa 
do Gaiato tinha uma Conferência 
Vicentina e os rapazes iam visitar 
os seus pobres ao Domingo, no 
fim da Missa, levando-lhes ali-
mentos e roupas que pediam às 

senhoras da Casa. Hoje não temos 
Conferência, mas quase todos os 
dias os rapazes e as senhoras dis-
tribuem bens aos pobres que nos 
batem à porta.

Esta acção além de lhes facul-
tar o contacto com os pobres, 
também lhes dá uma visão mais 
próxima da realidade social, 
sentido de economia, refreia a 
ambição e lhes incute nobreza de 
ideal!

Neste, como noutros vértices 
da educação humana, as Casas do 
Gaiato foram, e são pioneiras.  q


