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MALANJE Padre Rafael

FAZ uma semana que me  
 pediram para falar sobre 

«auto-sustentação do clero» na 
Diocese. Na altura, pensei que 
me escolhiam pelo facto de con-
seguir levar por diante uma famí-
lia de mais de cem filhos. Depois 
de pensar, dei-me conta que se 
lhes dissesse a verdade, eles não 
acreditariam em mim. Para salvar 
a situação, li-lhes o que a Igreja 
tem escrito sobre o tema.

Aqui, no Jornal O GAIATO, 
sim. Sei que me vão entender. Em 
primeiro lugar, não procuramos 
ser apenas uma família, mas, sim, 
ser consequentes com o que sig-
nifica este nome: colocamos tudo 
em comum e vivemos segundo as 
nossas possibilidades; Lauro, 19 
anos (gaiato-tesoureiro), faz um 
resumo mensal do que recebe-
mos e do que gastamos em nossa 
Casa do Gaiato. Em segundo 
lugar, somos todos responsáveis 
de todos e de tudo; «Rato», 15 
anos (chefe do refeitório), hoje 
disse que faltam alguns garfos e 
pratos, e recorda que a louça é de 
todos. Em terceiro lugar, educar 
no trabalho; Miguelito, 11 anos 
(chefe dos «Batatinhas»), todas 

as tardes, depois de apanharem 
os papéis espalhados pela nossa 
Aldeia, explica o importante que é 
ter tudo limpo e brinca um pouco 
com eles — e assim poderíamos 
falar de natureza, liberdade, edu-
cação, espiritualidade… Todos 
da família, para família, pela 
família… Uma família de portas 
abertas… ninguém se pode sentir 
estranho.

Outro segredo, como dizia Pai 
Américo, é poupar… e depois, 
poupar. Poupar, não para acumu-
lar, mas para não esgotar o que 
temos e podermos partilhar com 
os outros: Barrigas!, leva essa 
camisa para que a cosam, ainda 
serve para o trabalho… Zezinho!, 
faz um balde com essa caixa para 
guardar o lixo… Tilson!, esse 
caderno ainda tem folhas em 
branco… Vejeta!, diz ao Avo-
zinho que compre arroz em tal 
tenda, que é mais barato… Não 
nos cansamos de poupar para que 
chegue para todos.

E este é o último e para muitos 
o mais difícil: Mendigar! Somos 
pais que, depois de trabalhar e 
fazer tudo, sabem que não vão 
conseguir sustentar uma família 
tão grande. Pais que sempre têm 
a pobreza chamando à sua porta 
e que sabem que é dando que se 
recebe… agora com mais insis-
tência porque se acabou o leite e 
o atum… já estamos acostuma-
dos com o nosso arroz com feijão 
todos os dias… E há tantos que 
nem isso têm na nossa Angola… 
tantos que apenas comem uma 
vez ao dia!

Não nos queixamos: Mendi-
gamos! Tão pouco queremos do 
que te sobra — pedimos o que 
necessitamos.

A avó Maria chegou e disse 
que não tinha nada para comer. 
O chefe da despensa diminui dois 
quilos de arroz, um litro de azeite 
e um pouco de sal à comida da 
semana para lhe dar.

Não podemos pedir nada que 
não estejamos dispostos a dar…

Agora mesmo, a Irmã Quité-
ria colocou um quadro diante 
de mim, «para que se inspire», 
disse. O quadro tem dois meninos 
e uma menina sorrindo. Não sei 
porquê, nem quem os pintou. O 
mais importante é que se riem os 
três — e me parece que se riem 
de mim ou que se querem rir 
comigo… Assim, vou-me deixar 
ficar a desfrutar o quadro.

Feliz dia!  q

E o Verbo se fez carne, e habi-
tou entre nós… Nasceu crian-

ça e viveu criança. Escapou à 
morte em criança para entregar a 
vida na sua plenitude, com gene-
rosidade de criança.

Ser criança não é somente uma 
questão de idade mas um estado 
de vida. À infância está ligada a 
simplicidade, a humildade, a de-
pendência, mas também a alegria, 
a esperança e a verdade. Mas se 
é o espírito do mundo que coman-
da, encontramos o oposto de tudo 
isto. Não rejeita ele a criança? E 
ainda que o não faça explicita-
mente, selecciona as crianças e 
não lhes dá voz. E ainda que a 
admita à vida ou a tenha mesmo 
como necessária, tem em vista não 
o valor da criança em si mas o 
proveito que dela pode tirar como 
peça na engrenagem económica 
dos seus interesses,

A criança vale por si mesma, é 
sinal objectivo de esperança para 
o mundo. Não encontra o ancião 
esse sinal contemplando uma 
criança, ainda que sinta chegado 

o fim dos seus dias? Não encontra 
o homem só e nostálgico a alegria 
na presença de uma criança?

Se não vos tornardes como crian-
ças não entrareis no reino dos 
Céus. Recuperar o adulto o espírito 
de criança, é sinal de maturidade, 
que é a plenitude de vida verdadei-
ra. Recusá-lo é anquilosar a vida e 
dirigi-la para a corrupção.

Rodeado, nestes dias, por tan-
tas crianças, rapazes desta nossa 
Casa do Gaiato de Maputo, onde 
vim com o nosso Padre Rafael 
para manifestar e reforçar deste 
modo a presença da nossa Obra 
da Rua, e para estar com os nos-
sos e com todos os que aqui cola-
boram, onde a presença efectiva, 
de há alguns meses para cá do 
nosso Padre Fernando, e de há 
muitos anos da Senhora Quitéria, 
presença necessariamente refor-
çada depois da ausência física 
do nosso Padre José Maria de há 
dois anos, dando continuidade ao 
impulso para a vida desta Casa, 

percebe-se o valor de quanto aqui 
se dá aos nossos, e de quanto fica 
por dar a tantos outros que nunca 
terão uma vida responsável, por 
não terem quem lhes dê a mão 
enquanto crianças. A estes, que 
se lhes poderá exigir se não lhes é 
dado o que necessitam na fase da 
vida em que a dependência a ca-
racteriza? Mas a justiça de Deus 
pedirá a cada um na medida em 
que cada um tiver recebido.

Como aqui, o mesmo em tantos 
lugares do mundo. Se nuns luga-
res há carências noutros há exces-
sos. Aqui, excessos de bondade e 
simplicidade; noutros, excessos de 
egoísmo e arrogância. Nestes, ca-
rências de pão e saúde; naqueles, 
carências de alegria e esperança.

É da responsabilidade de todos 
contribuir para reduzir as carên-
cias e os excessos, para que as 
crianças tenham na justa medida 
o que fará delas, no futuro, adultos 
responsáveis e, no presente, luz e 
esperança para o mundo.  q

Crianças

NOVO LIVRO

Terá o seu lançamento no próximo 27 de Outubro, na 
homenagem dos 131 anos do nascimento do Pai Américo, na 
Universidade Católica, pólo do Porto-Foz, pelas 17:00 horas.

«Tudo o que aqui se relata é verdade e anúncio, bastas vezes 
interpelação e convite, nem sempre suave, à introspecção e 
meditação, necessárias como base para a acção. O leitor nem 
sempre terá os olhos enxutos nem a consciência tranquila, mas 
sairá para esta sua vida com outro brilho na alma e outro ânimo 
na vontade. Terá tido ainda o prazer, cada vez mais raro, de ler 
uma prosa ao mesmo tempo directa, simples e poética, a prosa 
de um homem de acção que medita e discerne. Como tão bem 
faz notar Henrique Manuel Pereira, os seus escritos «têm tex-
tura de poesia e oração; não raro, é como se as frases neles 
se incendiassem e as palavras nos queimassem». Nisso, asse-
melham-se às do Padre Américo, que, nas palavras de Mendes 
Fernandes, tinha um estilo «inconfundível, incisivo, nervoso, 
botava lume, subjugava. Era termocautério». Mas o Padre Bap-
tista não é um imitador ou epígono do Padre Américo: ambos 
incendiavam o amor e a compaixão, mas cada um a seu modo e, 
não nos cabendo fazer comparações, cremos poder opinar que o 
Padre Baptista exibe um pendor contemplativo e de consonância 
e convivência com a natureza que raramente encontramos nos 
escritores de hoje. Os seus textos são tecidos de verdade e com-
paixão, mas neles não raro se insinua a metáfora, a comparação, 
a asa poética que eleva e inspira. Não surpreende que assim 
seja, pois o Autor também foi quem desenhou as casas, a capela, 
o cemitério, até os vitrais.»

Do Prefácio de Walter Osswald 

Informamos os nossos Amigos que a partir de 30 de 
Novembro do corrente ano, o e-mail obradarua@iol.pt 
deixa de existir. O novo e-mail é geral@obradarua.pt e já 
se encontra em utilização.  q

NOVO E-MAIL DA OBRA DA RUA

DA NOSSA VIDA
Padre Júlio
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PAÇO DE SOUSA Nuno Machado

VACARIA — No dia 23 de 
Setembro nasceu um vitelo. O sr. 
Jorge foi ver as vacas e viu que o 
vitelinho estava a nascer. Então 
foi junto da vaca e só teve que 
agarrar nos seus braços o vitelo 
que nascia. Quinze dias antes, 
também uma vaca estava a parir, 
mas não teve ninguém para ajudar. 
Então, quando se foi ver, o vitelo 
estava morto. Tivemos muita pena 
que ele morresse até porque era 
bastante grande.

FUTEBOL — A nossa equipa 
de futebol de 11 teve a sua apre-
sentação num jogo realizado 
com a equipa de Ordins. A nossa 
equipa foi a primeira a marcar 
mas, depois, teve um grande pro-
blema que foi terminar o jogo 
perdendo por 4-1. Esperamos que 
tenha servido para se prepararem 
melhor para o campeonato que vai 
começar.

ESCOLA — Três gaiatos, que 
se chamam Manelinho, Quintino 
e Ratzinquer mudaram este ano 
de escola, para a E.B. 2/3 de Paço 
de Sousa, porque passaram para 
o 5.º ano. Eles estão a gostar da 
sua nova escola e dos seus novos 

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

AGROPECUÁRIA — No Outono deste ano, as temperaturas 
têm-se mantido altas e não tem chovido. Por isso, vai-se aprovei-
tando para cortar as ervas daninhas das barreiras da terra nova e da 
terra dos grilos, bem como as margens do ribeiro que passa por esses 
campos. Também se tem aproveitado para limpar as oliveiras dessas 
terras. 

Neste ano agrário, haverá menos azeitona para colher. Entretanto, 
cortando a relva e limpando as ervas, têm sido arranjados os jardins da 
nossa Casa, como: jardim de Pai Américo, em frente às oficinas e ao 
salão, junto à passareira, da piscina, em frente ao refeitório, ao lado do 
campo de ténis e do parque, atrás da escola e atrás da casa nova. Na 
horta, houve bom tomate para as saladas.

O nosso pequeno rebanho vai comendo da nossa palha de aveia e 
tem sido tratado, em especial a ovelhita mais nova.

ARRANJOS — Os nossos veículos, que têm muitos anos ao ser-
viço desta Casa, começam a acusar o cansaço e avariaram. Então, tive-
ram de ir para as oficinas e os orçamentos são pesados.

Andamos preocupados, pois fazem-nos muita falta.
São eles: o tractor, para a agricultura; a carrinha Ford e o VW, 

para transporte das escolas e outros serviços da nossa Casa/Obra. Os 
consertos vão ser pesados… 

SAÚDE — Todos os Rapazes, devidamente acompanhados, têm 
sido vacinados e estão a ser acompanhados nas várias consultas que 
precisam: Medicina Geral, no Centro de Saúde; Medicina Dentária e 
Estomatologia, e outras especialidades, no Hospital Pediátrico e no 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. 

A senhora D. Maria do Rosário (92 anos) também tem ido às suas 
consultas e encontra-se melhor, depois de outra ida ao hospital. É 
muito bem acompanhada nesta Casa, para onde veio no tempo do sr. 
Padre Manuel Gonçalves.

ESCOLAS — Os rapazes estudantes frequentam várias Escolas, 
nos concelhos de Miranda do Corvo, Lousã, Penacova e Coimbra, do 
2.º ao 11.º ano de escolaridade. De manhã, depois da oração da manhã 
e do pequeno-almoço, às 7:30 horas, vão saindo de Casa. Depois das 
aulas, vão regressando até às 18:30 horas. No nosso Centro de Estudo, 
com Professores destacados, têm possibilidade de estudar as matérias 
das aulas. Têm de ter bom comportamento e não estragar o material 
escolar. Devem ter em atenção os horários e as tarefas a cumprir nesta 
Casa.  q

BEIRE — Um “anel de noivado” para…                   Um admirador

Como formiguinhas que não 
param… Vejo-as. São mesmo da 
família dessas santas mulheres da 
Escritura. Discretas. Não param. 
Movidas pela ânsia de bem servir 
estes nossos últimos que ninguém 
quer. No último O Gaiato tentei 
abrir o vosso apetite para a linda 
história de um anel de noivado… 
Porque também aqui são muitas 
as noivas que o merecem. Sentia-
-me movido a isso à medida que 
me ia inteirando das ocorrên-
cias mais significativas, durante 
a minha ausência. Porque, como 
então vos disse, gosto de estar 
atento ao princípio de que, por 
amor das pessoas, às vezes, é 
preciso descansar delas. Foi 
assim que, acedendo a um con-
vite dos meus, me permiti umas 
feriazinhas com eles na ilha de S. 
Jorge, Açores. Porque cada vez 
acredito mais que muitos erros 
e dissabores seriam evitados, 
se todos nós estivéssemos mais 
atentos a esta nossa necessidade 
relacional. Parar(-nos). Para 
COM+versarmos. Para nos ver-
mos. A nós mesmos e aos outros, 
na nossa mútua inter-relação 
pessoal. Nomeadamente com 
aqueles que, dizêmo-lo tantas 
vezes da boca para fora, nos são 
mais queridos. E, porque vo-la 
prometi, então, aqui vos deixo 
a linda história de um “anel de 
noivado”. No prosseguimento de 
uma homenagem a essa(s) nos-
sa(s) Margarida(s) que, como 
no caso do Evangelho (Mt 13, 
44-46) são de um valor incal-
culável. Tanto que vale mesmo 
a pena vender tudo e comprar 
aquele campo… Verdade que, se 
na Obra da Rua as Margaridas 
são insubstituíveis, nesta Obra 

de Doentes, para Doentes, pelos 
Doentes, elas não podem mesmo 
faltar. Sob pena de que se não 
tudo se altera. Como numa famí-
lia. Quando falta a Mãe. Ou numa 
colmeia, quando morre a abelha 
mestra — a Rainha Mirabilis…

A linda história reza assim… 
«Com passo firme, um jovem 
escorreito entrou numa joalha-
ria e pediu que lhe mostrassem 
o melhor anel de noivado que 
tivessem. Passado um momento, 
o joalheiro traz-lhe um. O nosso 
jovem contempla o anel, em 
silêncio demorado. Por fim, sor-
ridente, faz um gesto de aprova-
ção — é mesmo isto que eu quero. 
Perguntou o preço e dispôs-se a 
pagá-lo. 

— O senhor vai casar em 
breve?  — Perguntou o dono.

— Não. Ainda nem sequer 
tenho noiva. — E a surpresa do 
joalheiro divertiu o nosso jovem. 

— É para a minha mãe. Quando 
eu estava para nascer, ela estava 
sozinha. Alguém a aconselhou a 
matar-me, antes que nascesse. 
Assim evitaria compromissos e 
mais problemas. Mas ela negou-
-se a isso. Deu-me o dom da vida. 
Claro que teve muitos problemas. 
Mesmo muitos. Foi pai e mãe 
para mim. Foi amiga e foi irmã. 
Foi professora e catequista. 
Ministro da Igreja e psicólogo. 
Fez-me ser o que hoje eu sou. 
Agora, que já tenho possibilida-
des de o fazer, compro para ela 
este anel de noivado. Ela nunca 
teve um anel desse tipo. Hoje, 
dou-lho eu, com a promessa de 
que, se ela fez tudo por mim, 
agora sou eu que farei tudo por 
ela. Talvez um dia também possa 

eu entregar outro anel de noi-
vado, mas já será o segundo…

O joalheiro não disse nada. 
Mas deu ordens na caixa para 
que lhe fizessem aquele desconto 
que só se fazem a clientes muito 
especiais.» 

— … Ninguém tem obrigação 
de aturar isto!… Deixo-me em 
silêncio e quietude. Aí onde todos 
podemos descobrir o valor de per-
der a vida, encontrando-a… (Mc 
8, 34 3 sgs). Pela minha mente, 
inquieta, perpassam-me cenas de 
flores de trigo e de amargos de 
joio… Às vezes, ainda que em 
momentos diferentes, a junta-
rem-se na mesma pessoa. Que, 
também às vezes, até sou eu 
mesmo. A deixar sair um nem me 
conheço… Ou: Ela/ele nem pare-
cia a mesma pessoa… O que nos 
vale, aos que acreditamos nisso, é 
que a oração, o silêncio e a quie-
tude são propícios à descoberta 
das pérolas escondidas no vasto 
campo da Boa Nova de Jesus. E 
a gente cá vai continuando a atu-
rar isto tudo. Como quem tem 
mesmo obrigação. Porque são 
estes os filhos que Deus nos man-
dou. Filhos que às vezes são os 
irmãos — assalariados, voluntá-
rios, visitantes. Tudo aprendizes 
de vivente, em buscas de mais 
vida. Quem sabe se sem saber 
bem o quê buscam... Mas vale a 
pena tentar descobrir…

Perpassa-me uma lista de 
nomes com quem pude contactar. 
Algumas que já repousam no Seio 
de Abraão — as irmãs de Aljus-
trel, D. Sofia e D. Áurea; a D. Vir-
gínia que, ao lado de P.e Baptista, 
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amigos. O Nuno ainda continua 
na Escola do Mosteiro, no 3.º ano. 
Também conheceu colegas novos 
que entraram para o 1.º ano. Espe-
ramos que todos estudem para 
terem bom aproveitamento.

PADRES DA RUA — No dia 
25 de Setembro vieram os nossos 

padres da Obra da Rua reunir na 
nossa Casa do Gaiato de Paço de 
Sousa, e aproveitamos a ter todos 
uma Celebração na nossa Capela. 
Presidiu o sr. Padre Manuel Antó-
nio, da nossa Casa do Gaiato de 
Benguela. Os gaiatos gostaram 
muito desta visita dos nossos 
padres.   q



13 DE OUTUBRO DE 2018 O GAIATO /3

20500

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

POR mor de outras peregrina- 
 ções e trabalhos, no serviço 

aos pobres, pelos caminhos de 
Portugal (jardim à beira-mar ou 
com montes de cinzas e eucaliptos 
até ao interior…), por vezes vai 
sendo necessário também parar 
por alturas da Cova da Iria, para 
retemperar ânimo para as veredas. 
Como chegar a Jesus sem Maria? 
Maria glorificou o Senhor, porque 
reconheceu a sua própria pobreza 
e humildade. Quando chegou a 
plenitude do tempo, Deus enviou 
o Seu Filho, nascido de mulher 
— diz S. Paulo. Na vinda de Jesus 
e anúncio da alegria do reino de 
Deus, os pobres são exaltados e 
os famintos cumulados de bens. O 
Santuário de Fátima, cuja cúpula 
se avista no horizonte, é cada vez 
mais procurado por multidões 
sequiosas de peregrinos prove-
nientes de tantas partes do globo, 
pois os acontecimentos da Cova 
da Iria (em 1917) marcaram de 
forma decisiva a história da Igreja 
em Portugal e no mundo, em espe-
cial no século XX. Nesse tempo 
marcado por um conflito mun-
dial e em convulsão social, per-
passaram por aí palavras e sinais 
extraordinários (numa revelação 
particular) para a paz na humani-
dade. Vem na linha da Mensagem 
evangélica, que é um apelo forte à 
fé em Jesus (activa no amor) e de 
conversão: arrependei-vos e acre-
ditai no Evangelho.

Conforme é reconhecido, o 
Padre Américo foi um amigo do 
Senhor e dos pobres, ligado dia-
riamente à Mãe de Jesus pelas 
contas do Rosário, isto é, também 
foi mariano. Quando, a 13 de 
Maio de 1952, em Fátima, pregou 

a parábola do Bom Samaritano, 
para chamar a atenção da neces-
sidade urgente de abrigos para os 
pobres, o Padre Manuel Formigão 
escutou e esteve atento às pala-
vras do Recoveiro dos Pobres, 
anotando: Acentuou que muitos 
[peregrinos] voltariam para a sua 
freguesia por caminho diverso 
daquele que os conduzira à 
Fátima, isto é, pensando de outra 
maneira. Iriam fazer justiça. Sem 
justiça, não há amor, nem há paz.

Na verdade, encontraram-se 
assim duas grandes figuras da 
Igreja em Portugal, nomeada-
mente na primeira metade do 
século XX. Segundo o testemu-
nho do Servo de Deus, D. Manuel 
Mendes da Conceição dos San-
tos, o Padre Manuel Formigão 
foi um homem de fé, não daquela 
fé vaga, mas daquela fé ope-
rosa e dominadora que ilumina 
e abrasa as almas. O chamado 
apóstolo de Fátima teve sempre 
a preocupação apaixonada de 
difundir o Reino de Deus.

Então, num desvio que fizemos 
no Ano Centenário de Fátima, 
tivemos oportunidade de visitar 

o belo Espaço Formigão, para 
procurarmos conhecer os traços 
fundamentais da vida e missão 
do Servo de Deus, Padre Manuel 
Nunes Formigão, que foi um 
autêntico apóstolo desta pre-
sença de Maria no meio do povo, 
de acordo com o Decreto sobre 
as virtudes. De facto, é uma casa-
-museu onde palpita a sua memó-
ria, mediante a contemplação de 
peças, devidamente enquadradas 
no espaço e no tempo, para assim 
se mergulhar na descoberta do 
perfil de um padre culto e discreto 
que acompanhou de perto os três 
pastorinhos de Fátima, a partir 
de Setembro de 1917. Nasceu em 
Tomar, em 1 de Janeiro de 1883, 
e aí foi baptizado em 18 de Feve-
reiro, na igreja de S. João Bap-
tista. Entrou em 12 de Outubro de 
1895 no Seminário Patriarcal, em 
Farrobo (Vila Franca de Xira), 
e logo depois (17 de Outubro) 
foi transferido para o Seminário 
Patriarcal de Santarém. No início 
do ano lectivo de 1900 – 1901, 
passou para o Seminário Maior, 
onde estudou Teologia. Em 1 de 
Novembro de 1903, entrou no 
Colégio Português em Roma e 
a partir do dia 3 desse mês fre-
quentou a Pontifícia Universi-
dade Gregoriana, onde se formou 
em Teologia e Direito Canónico. 
Foi ordenado Presbítero em 4 de 

Um encontro feliz

SETÚBAL Padre Acílio

Simpósio
RECEBI um convite para participar, em Fátima, no nono simpósio 

 do clero que tinha como tema: O padre ministro e testemunha da 
alegria do Evangelho.

Um simpósio é uma reunião para debater determinados temas e 
este era aliciante. Também eu tinha necessidade de ouvir sobretudo 
porque os palestrantes são pessoas credíveis e sábias!

Vim feliz, mais convicto e com mais força! Uma grande parte dos 
pregadores chegou ao fundo da missão sacerdotal cristã. Tudo clarinho 
como água limpa.

O sacerdote cristão católico é sempre, e tende a ser sob pena de 
traição, um samaritano pronto a ir junto do pobre e a dar-lhe a mão.

O discípulo de Jesus, sagrado pelo seu sacerdócio, ou é samaritano 
ou não é nada. Não há que fugir. A pobreza é a sua arma, a dor do pró-
ximo o seu incentivo e a cura a sua recompensa.

Partilharam quase todas as conferências mais de 400 padres. Que 
esta luz lhes tenha entrado na alma, como a mim, e os ajude a ser 
audazes!

Contentor para Malanje
JÁ chegou a tubagem para a rega dos vinte hectares. Faltam ainda 

 os aspersores e os componentes para ligar e espalhar a água. É, na 
verdade, um volume que será difícil encaixar num contentor mesmo de 
40 pés. 

Com o motor a gasóleo e bomba anexa adequada para regar a dita 
superfície, rondam os 50.000 euros. As máquinas, os alimentos, o cal-
çado e a roupa de cama que estamos a adquirir, atinge igual quantia. 
Foi uma aventura a que, ainda, não tive resposta igual, mas espero ter. 
Tenho confiança! Deus há-de bater em mais corações!  q

ERA O ANO I, N.° 17 Pai Américo

Ouçam o Pedro da Figueira
Como eu vim para a «Casa do Gaiato» e o que fiz antes de 

para cá vir. Eu quando o padeiro ia levar o pão a um andar eu 
ia ó cesto tirar uma carcaça e ia comê-la escondida na praia. 
Eu quando ia ao mercado mais os meus companheiros, eu 
punha um pé em cima de um melão e dava-lhe um chuto para 
trás para os meus companheiros o apanharem. Eu quando 
sentia apitar os barcos da sardinha ia logo a correr para a 
praia e depois de roubar muita sardinha levava alguma para 
casa e o resto vendia e despois levava algum dinheiro a 
minha mãe e guardava algum para alugar uma becicleta e eu 
quando via alguém da minha família cada vez corria mais. 
Eu também ia para a porta da tourada ver se entrava e às 
vezes lá conseguia entrar e ficava muito contente de estar lá 
dentro. Eu quando via o toureiro espetar uma farpa ó boi eu 
até dava saltos e eu gostava muito de ver agarrar à unha. Eu 
quando sentia apitar as barcas ia ver se era o arrastão para 
roubar arraias e enterrá-las na areia ao pé dum barco para 
despois vendê-la. Eu quando ia mais os companheiros ia ós 
figos e despois ia ó banho e os meus companheiros punham-
-me debaixo da água e eu gritava e tinha muito medo e des-
pois pouco a pouco perdia o medo e já me atirava da ponte 
abaixo e agora já sei nadar e eu quando ia ó banho à praia 
punha a roupa à borda do mar para quando viesse o cabo 
do mar e pegava nela e fugia para o forte de Santa Catarina 
para baixo dos penedos para me vestir e eu quando estava 
vestido ia pedir esmola de barraca em barraca. Quando eu 
via o marujo fugia para os casinos para pedir também um 
tostãozinho. Quando eu via algum polícia eu fugia para ver 
se não era agarrado e fugia para o pé do mercado para pedir 
algumas uvas e algumas maçãs e às vezes era corrido dos 
guardas e despois ia para a praia comer o que arranjava. Às 
vezes quando tinha muita fome ia pedir de porta em porta. 
Agora estou na Casa do Gaiato onde há saúde, alegria e con-
forto. Bem hajam todos os amigos da Casa do Gaiato. Eu sou 
da Figueira da Foz e chamo-me Pedro João Sá Lebre.

 
Esteve muitos meses sem obrigação, sentado ao sol, a 

curar inúmeras feridas que o consumiam; e com alimentação 
cuidada. Arribou. É hoje refeitoreiro. Tem merecido ir vender 
o Gaiato à Figueira.

Chamam-lhe o Rádio, por falar muito e falar sempre. A 
carta dele é, até, uma das maiores que tem aparecido.

Já estava eu recolhido no quarto, quando oiço bater à 
porta.

— Quem é?
— Sou eu.
— Eu quem?
— O Rádio.
— Abre.
Abriu. Disse-me que tinha mais coisas para me dizer e se 

podia acrescentar a carta!
— Oh rapaz; deixa-me dormir!  q

arrancaram com Beire; a D. Cle-
mentina que, no Lar do Porto, era 
a Mãe que sabia servir, sorrindo; 
e também sabia corrigir e acolher. 
Escutar os rapazes que se prepa-
ravam para casar. E as namoradas 
que buscavam saber histórias dos 
futuros maridos. D. Maria da Luz, 
no Lar de Coimbra, com idêntico 
papel; outras que, como D. Maria 
do Rosário, já estão arrumadas 
no seu cantinho, à espera que o 
Senhor as chame; e aquelas que 
ainda hoje estão a dar o corpo ao 
manifesto. Intrépidas. Às vezes 
com lágrimas escondidas, sem 
ter com quem conversar. Mas não 
perdem tempo a olhar para trás, 
quiçá com saudades do arado que 
deixaram. 

Falo para todas elas, as que 
nomeei e as que se me escapa-
ram. E é para todas elas que aqui 
deixo o melhor anel de noivado. 
Das suas núpcias com um Lar 
que tenta ser família para os sem 
família. Onde é preciso saber ser 
pai e mãe para cada um deles. 
Saber ser amiga e irmã. E mestra. 
Terapeuta e educadora.

Santas mulheres da Escritura, 
fecundadas por esse Espírito que, 
porque é O SANTO de Deus, só 
busca O BEM do outro.  q

PENSAMENTO Pai Américo

São assim as Obras de Deus. Quanto menos importância nos der-
mos a nós mesmos e ainda menos no-la derem os outros, mais e 
melhor realiza Ele, por nós, a Sua Obra no mundo. Não é a mim, 
nem por minha causa, tão pouco por meu amor, esta porfia no dar. 
Eu não sou Comissão, nem Campanha de Inverno, nem Abaixo-assi-
nado — nada, ninguém. Passo simplesmente à tua porta, em silên-
cio, trazendo debaixo da capa os casos do dia e o estigma deles no 
coração; e mais nada. O resto é obra de Deus.

Pão dos Pobres, 2.° Vol., pg 23.

Abril de 1908, na Basílica de S. 
João de Latrão. Entretanto, pas-
sou por Lourdes; e depois foi 
Professor no Seminário de Santa-
rém (até 1931). A 13 de Setembro 
visitou a Cova da Iria e em 27 de 
Setembro fez o primeiro interro-
gatório aos pastorinhos. Teve a 
preocupação de apurar a verdade 
e o significado da mensagem de 
Fátima, elaborou o Relatório da 
Comissão Canónica e tornou-se 
um grande promotor desses acon-
tecimentos. Em 6 de Janeiro de 

1926, na Rua da Arriaga (n. 41), 
em Lisboa, fundou a Congrega-
ção das Religiosas Reparadoras 
de Nossa Senhora de Fátima, 
presente em Fátima e a cargo do 
Sagrado Lausperene, concreti-
zando uma aspiração do Bispo de 
Fátima, D. José Alves Correia da 
Silva (em 1925): A Santa Hóstia 
adorada e desagravada naquela 
elevação, no centro de Portu-
gal!... Creio bem que seria uma

Continua na página 4
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BENGUELA Padre Manuel António

PROCUREMOS com toda a 
 vontade os dons mais per-

feitos para a nossa vida. A cari-
dade é o caminho mais excelente 
e mais seguro que temos como 
garantia da nossa verdadeira 
felicidade. O Amor aos nossos 
irmãos mais necessitados deve 
encher o nosso coração. Na 
medida em que os ajudarmos, 
sentir-nos-emos mais humanos 
e felizes. Há dias, houve um 
encontro de corações vicenti-
nos. Homens e mulheres, muito 
felizes e realizados, com a ajuda 
insubstituível do seu amor aos 
pobres. São autênticos obreiros 
duma sociedade humana, fraterna 
e feliz. Cada um de nós tem no 
seu coração o espaço necessário 
para a construção deste edifício 
humano. A pedra fundamental, 
que é o alicerce, chama-se Amor.

Na sociedade em que vive-
mos, encontramo-nos com uma 
multidão incalculável de pobres, 
sem o mínimo necessário para 
uma vida digna. Não devemos 
sentir-nos indiferentes. Sejamos 
capazes de olhar para eles como 
membros da família humana a 
que pertencemos. Deste modo, o 
nosso coração vai ao seu encon-
tro, com a ajuda necessária. O 
problema da falta de habitação 
condigna é, sem dúvida, muito 
grave. Temos no coração a pre-
sença dum movimento com o 
nome Património dos Pobres. O 
sentido orientador da sua exis-
tência está, em geral, nos cora-
ções de grupos comprometidos 
com os problemas sociais gra-
ves, as ajudas necessárias para 
a construção de casas simples, 
dignas e humildes para o aco-
lhimento dessas famílias. São 
multidões de filhos que nascem 
e crescem como filhos da rua. 

Que tristeza! Só há um caminho 
a seguir: amar dentro dos limites 
das possibilidades de cada um 
dos nossos corações. Não pode-
mos esquecer que a vocação do 
amor está em cada um de nós. 
Sejamos o Amor e com o Amor 
cada um de nós será tudo.

Continuamos a pensar e a ver 
a multidão de filhos abandona-
dos a pedir que a Casa do Gaiato 
de Benguela seja a sua casa de 
família. Este projecto enche o 
nosso coração. Não foi possível, 
até este momento, realizá-lo, por 
completo Continuamos, porém, 
com muita esperança. Queremos 
dar a nossa ajuda possível. Saí-
ram, entretanto, alguns rapazes, 
mais velhos, para os seus empre-
gos e para as suas moradias pro-
visórias. A Casa, onde dormiam, 
dentro das nossas Instalações, 
está a ser reformada, devido ao 
mau estado em que se encontra. 
Necessitamos de ajuda finan-
ceira para a realização deste pro-

jecto. Temos esperança no amor 
dos vossos corações. Com a 
colaboração dos rapazes, a ajuda 
dos chefes doutros sectores, 
vamos completar este projecto.

Os doentes continuam a bater 
à porta da nossa Casa do Gaiato 
de Benguela, à procura da ajuda 
para a cura dos seus males. Pro-
curamos fazer tudo o que está 
ao nosso alcance. O serviço 
dos pobres deve ser preferido. 
Acima de tudo, é um foco de luz 
muito forte no caminho das nos-
sas vidas. Contudo, todos deve-
mos ter os sentimentos de cuidar 
dos pobres, consolá-los e socor-
rê-los. Lembramos que a cari-
dade deve ser a máxima norma 
das nossas vidas e tudo deve ten-
der para ela. Renovemos o nosso 
espírito de serviço aos pobres, 
principalmente os mais abando-
nados, entre os quais se encon-
tram os filhos da rua, sem famí-
lia, ou tendo-a é como se não a 
tivessem. Recebei um beijinho 
dos filhos mais pequeninos da 
nossa e vossa Casa do Gaiato de 
Benguela.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

CHEGUEI a Casa numa destas tardes de intenso calor. Espe- 
 ravam-me duas mulheres, sentadas no corredor central, onde 

corre uma fresquinha agradável.
De relance olhei para elas e, na altura, senti um pressentimento 

forte e triste no coração: — alguém que me pede uma resposta que 
eu não posso dar.

Não me enganei.
As senhoras dirigem-se a mim e contam o seu propósito: — 

Viemos as duas a pé. Somos irmãs.
Quem começou a conversa foi a mais baixa, pessoa de certa 

idade e forte com cara de uma alimentação desequilibrada feita à 
base de pão. 

Ela com outra mulher alugaram uma casa, aqui, ao pé da cadeia. 
A outra foi vítima de um enfarte e está no hospital, há meses. Ela 
ficou sozinha com o encargo da casa mais a obrigação de cuidar da 
sua irmã que me era apresentada, como pessoa com uma grande 
depressão. Bastava olhar para ela, via-se logo.

A casa tinha sido arrendada em Agosto por 400 euros/mês mas 
só haviam saldado metade da caução. Com as multiplicações que a 
senhoria ia fazendo a dívida chegava já aos 2000 euros — eviden-
ciava a pobre mulher numa carta escrita a computador. Mesmo a 
que falava comigo, dava-me a impressão de uma certa dificuldade 
mental. Dizia-me que trabalhara nas estufas em Pegões e ganhava 
lá o ordenado mínimo. «Dava para mim e para a minha irmã. De 
repente mandaram-me embora e eu fiquei assim sem nada».

Que fazer? Como remediar o caso? Pagar a dívida era me 
impossível e mais não valia a pena porque os meses passam-se 
rapidamente e elas não têm capacidade nenhuma para manter uma 
casa tão cara. 

— Ai que vamos para a rua! — Gritava a interlocutora. — Veja 
se me acode senhor padre!»

— Mas como? — Respondi-lhe.
— Dê-nos alguma coisinha.
— Não vale a pena, é pôr dinheiro fora —, disse e continuei: 

— Arranjem uma casa mais barata que eu pago-vos a caução e o 
primeiro mês.

A que falava ainda insistiu enquanto a irmã olhava no vago.
— Mas dê-nos ao menos 200 euros.
— É pôr dinheiro na rua —, repeti-lhes. 
Lá se foram ambas agarradas uma à outra, mas eu fiquei com 

elas atravessadas dentro de mim! Como irão arranjar outra casa 
mais barata? Como? Se elas estão sempre a subir de preço?

Não fora a despesa feita com a compra da casa para a Janete e 
o contentor para Malanje, não as teria assim despachado, perdoem-
-me o termo, mas te-las-ia acompanhado e averiguaria de perto 
como vivem! Uma dor se fixou dentro de mim, sobretudo após ter 
observado as suas capacidades humanas. Pobre gente! Pobres os 
pobres desamparados.

Diz o Papa Francisco na sua mensagem para o dia mundial 
dos pobres: A condição de pobreza não se esgota numa palavra 
mas torna-se um brado que atravessa os céus e chega a Deus. Que 
exprime o brado dos pobres, o seu sofrimento e solidão, a sua desi-
lusão e esperança.

Podemos interrogarmo-nos: Como é possível que este brado 
que sobe à presença de Deus não consiga chegar aos nossos ouvi-
dos e nos deixe impassíveis e indiferentes?! O Senhor não só escuta 
o clamor do pobre mas também responde.

É verdade que não se contam por muitos os envolvidos na res-
posta ao clamor dos pobres. Não se contam. Não se contam mesmo.

Quantos viviam à maneira dos pagãos? 
Entre os políticos cristãos vemos que cuidam de si, da sua ima-

gem, dos seus interesses e dos seus partidos.
Falam dos pobres quando chegam às eleições, mas alcançado 

o poder, a primeira coisa que fazem é aumentarem-se a si próprios, 
sem uma única excepção, como aconteceu no nosso último acto 
eleitoral. 

Os pobres não têm influência política. Só os grandes! 
O Papa Francisco diz que a resposta de Deus aos pobres é sem-

pre uma intervenção salvadora para cuidar das feridas da alma e 
do corpo, repor a Justiça e ajudar a retomar a vida com dignidade. 
A resposta de Deus é também um apelo para que toda a pessoa que 
acredita n’Ele possa, dentro dos limites humanos, fazer o mesmo.

A Janete já tem casa, mas ainda não está nela, pois a escritura 
só se fará no dia 18 de Outubro. A sua compra deve-se ao peque-
nino rebanho que ouve a voz de Deus, e sua mobília do mesmo 
modo.

Vai ficar uma casa linda! 
Na cadeia já toda gente sabe que o marido preso vai ter uma 

casa. As assistentes sociais, estupefactas, já lhe pediram que quando 
estivesse na sua casa nova lhes mandasse a morada. O Evangelho é 
sempre uma palavra nova.  q

SINAIS Padre Telmo

NOS meus 93 já me custa subir a rampa que leva aos pavilhões dos 
 doentes, quando vou é uma cascalhada de alegria. Quem mais 

vibra é a nossa princesa — uma menina paralítica que sorri, sorri… 
e faz das nossas tristezas estrelinhas doiradas… Comunga todos os 
domingos. Jesus fica Menino e brinca com ela no seu coração peque-
nino.

Depois, vou ao «Faneca». Conheci-o de menino. Hoje, é também 
menino, mas já passou dos 40. O João, na sua cadeira de rodas, faz-me 
sinal duma chupada, mas mato-a com três rebuçados. Pede-me sempre 
que telefone a sua irmã: — Tens o número?

— Um qualquer — responde.
A seguir, o António, na sua juventude foi um folgazão. Quando 

está bem disposto ainda nos canta um fado.
Temos esperança de um indulto do senhor Presidente da República 

no Natal. Janela que nos trará de novo o senhor Padre Baptista para os 
seus doentes.

Será o caminho certo para este Calvário que o Padre Américo 
sonhou e Padre Baptista lhe deu vida.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Continuação  da  página  3

fonte perene de bênçãos para o 
nosso país. Noutras etapas da sua 
vida, foi Reitor do Seminário de 
Bragança (desde 10 de Outubro 
de 1939), Reitor do Seminário 
de Évora (em 2 de Outubro de 
1943) e teve acção pastoral em 
Meixomil e Figueiró (Paços de 
Ferreira). Escreveu numerosos 
artigos e vários opúsculos sobre 
a mensagem de Fátima; e fundou 
a revista Stella (1 de Janeiro de 
1937) e o jornal Mensageiro de 
Bragança (1 de Janeiro de 1940). 
Faleceu a 30 de Janeiro de 1958, 
em Fátima.

Foi, pois, na tentativa de nos 
aproximarmos ao itinerário bio-
gráfico do Padre Manuel Formi-
gão que acabámos por encontrar 
e pedir um testemunho a uma 
veneranda religiosa. Trata-se 
da Irmã Lúcia Fernandes, R. F. 
[Reparadora de Fátima], com 87 
anos, pois nasceu a 25 de Maio 
de 1931, em S. Cosme (Gondo-
mar). Proferiu a sua primeira pro-
fissão religiosa a 22-VIII-1957, 
em Fátima; e, 4 anos depois, 
realizou a sua profissão perpé-

tua. Após a partida da sua mãe, 
o seu pai levou-a a Paço de Sousa 
para conhecer o Padre Américo. 
Essa pequenina e bela história 
fica aqui gravada, também como 
sementinha vocacional, pois 
Deus vai passando e chamando 
(ao longo da vida…) à felicidade 
(santidade), se estivermos bem 
atentos à Sua voz! O título origi-
nal deste testemunho reza assim: 
Encontro com um santo. Ora, eis:

Há longos anos, o meu pai 
levou-me à Casa do Gaiato, em 
Paço de Sousa, dizendo que eu 
ia conhecer um Sacerdote muito 
santo que dedicava a sua vida 
a ajudar os pobres e a amparar 
jovens e crianças que precisa-
vam de protecção. Quando lá 
cheguei, fiquei encantada ao ver 
tantos rapazinhos, especialmente 
os Batatinhas de então, muito 
alegres e gordinhos, e um deles 
mais crescido logo se prontificou 
a mostrar-nos a Casa. Gostei 
de ver tudo, mas a minha maior 
curiosidade era ver o tal Sacer-
dote Santo, de que o meu pai me 
falou com tanto apreço.

Finalmente, apareceu o Pai 
Américo, com um grande chapéu 

de palha na cabeça, passeando 
pela alameda do jardim, a rezar 
o breviário. Como o meu pai, 
nessa altura se vestia de luto 
pesado, ele reparou nisso e logo 
entabulou conversa com ele, 
longamente, o que muito me ale-
grou, pois o meu pai nessa altura 
experimentava o sabor amargo 
da saudade e solidão pela morte 
recente da minha mãe.

Entretanto, chegou a hora da 
despedida, e o Pai Américo, colo-
cando a sua mão sobre a minha 
e fazendo-me o sinal da cruz na 
testa, disse para o meu pai: Cora-
gem, esta menina vai ser muito 
abençoada por Deus!

Hoje, penso que esta bênção 
se realizou e contribuiu para a 
graça da vocação religiosa que 
me levou a ingressar na Congre-
gação das Religiosas Reparado-
ras de Nossa Senhora de Fátima 
e a ser filha espiritual do seu 
Fundador, Padre Manuel Nunes 
Formigão. Pela santidade da 
sua vida bem merece, como o Pai 
Américo, ser levado à honra dos 
altares. Que Deus seja bendito 
nos Seus Anjos e nos Seus San-
tos!  q


