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A lei é cega
É, pelo menos, contra os pobres 

  e ignorantes.
A Janete, aquela pobre para 

quem comprámos uma casa, mãe 
de seis filhos ainda crianças e o 
marido preso há anos, foi agora 
intimada pelas Finanças, sob 
pena de lhe irem à casa.

Parece que o marido, que é 
uma pessoa pouco desenvolvida 
e infantilizada, vendeu, à tempos, 
um carro velho e não deu baixa.

Vem agora o Estado, através 
dos seus serviços, exigir que ela 
pague a dívida de 106 euros, 
senão os bens dela, que são 
somente a sua casa, estão amea-
çados.

Tanta gente engravatada e 
culta que roubou o Estado em 
milhões e milhões, não sabemos 
se os restituíram ou devolverão, e 
não lhes acontece nada a não ser 
andarem nas bocas dos media!… 
Esta pobre mãe, ou paga ou vão-
-lhe à casa.

Emigrantes
ERA o final da tarde de um  

 sábado quente.
Os Rapazes, felizes e frescos 

da olímpica piscina, sentados às 
mesas já comiam o jantar, que 

DA NOSSA VIDA Padre Júlio

A Obra da Rua ganhou identidade quando, há 
quase oitenta anos, Pai Américo lançou os ali-

cerces da primeira Casa do Gaiato, Coimbra, sita em 
Miranda do Corvo. Nesse dia 7 de Janeiro de 1940, a 
Obra da Rua nascia, pronta a “ganhar dentes” e a cres-
cer. O seu desenvolvimento, ao longo das décadas que 
se seguiram, não a transformou noutra realidade, antes a 
consolidou no que já era ao nascer.

Do realizado nos anos subsequentes, a expressão acu-
tilante de Pai Américo, ponto de fecho das Normas de 
Vida dos Padres da Rua, vai no sentido da fidelidade 
ao ideal que esteve na génese da fundação: «As Casas 
existentes e outras que porventura se venham a fundar, 
devem gozar de uma racional independência e, quanto 
possível, bastarem-se. Porém, jamais a multiplicação 
venha nunca a prejudicar a sua Unidade».

A Obra da Rua não é pois um somatório de Casas, 
como o nosso Padre Carlos costumava sublinhar, mas 
um espírito levado à acção material pelo exercício da 
Caridade ao serviço dos Pobres, independentemente 
do volume das iniciativas: as crianças da rua, os doen-
tes incuráveis a quem a família faltou ou abandonou, os 
Pobres em suas carências.

Obra da Rua

As coisas do espírito nem sempre são fáceis de apreen-
der, especialmente por quem ande conduzido e absorto 
nas coisas materiais, como se só por elas se resolvessem 
os problemas. Daqui o equívoco em que muitos caem, de 
nos enquadrarem no simples contexto de obra de assis-
tência ou social, esquecendo os valores humanos mais 
escondidos: o acolhimento, a valorização do que parece 
sem valor, o acompanhamento, o calor da fraternidade 
e o limite humano à eternidade. Mas, porque é mais evi-
dente, o que é visível ganha supremacia em face do que 
é riqueza interior, impondo-lhe as suas leis muito objec-
tivas.

Estas leis, como todas as outras, controlam e marcam 
limites. Mas, para o espírito não há leis, isto é, «ama e 
faz o que quiseres». Foi o que Pai Américo fez, e porque 
fora dos limites da época, foi profeta e realizou Obra 
com identidade.

Esta identidade permanece, na vida interna da Obra 
e fora dela. Valores que acompanham positivamente 
o homem desde a sua origem, que traduzem aquela 
máxima de Santo Agostinho atrás referida: liberdade e 
responsabilidade. Como base disso, Porta Aberta, poder 
entrar ou sair, responsavelmente.

Por outro lado, que a multiplicação das Casas feita ao 
longo dos anos, não «venha nunca a prejudicar a sua 
Unidade». Se e quando esta multiplicação afectar a Uni-
dade da Obra, então é conveniente que se desligue para 
que a fidelidade à Unidade e à identidade se conservem 
para o bem perene da Obra.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre AcílioBENGUELA Padre Manuel António

O nosso coração, no seu programa de vida, tem o amor aos Pobres. 
É, sem dúvida, uma condição necessária. Mais do que uma 

escolha, é a resposta a uma chamada gratuita que Deus faz às nossas 
vidas. Nesta condição, posso manter a vida segura, feliz para cada dia, 
no caminho dos meus irmãos e das minhas irmãs. Não desanimemos! 
O egoísmo é um mal que devemos eliminar das nossas vidas. A socie-
dade será tanto mais feliz, quanto mais generoso for o nosso coração. 
Os filhos que enchem a nossa Casa do Gaiato de Benguela são fruto 
dos vícios que matam o amor verdadeiro que deve encher os corações 
humanos. São extraordinariamente sensíveis aos gestos de ternura e 
carinho que lhes são oferecidos no dia-a-dia da nossa vida. Por isso, 
estejamos todos convencidos de que, na medida em que formos fiéis ao 
nosso compromisso de vivermos animados pelo amor diário, teremos 
uma sociedade fraterna e feliz.

Sem negar, nem ignorar, o dano causado por muitos dos nossos 
irmãos, seria injusto não reconhecer a multidão que, de maneira cons-
tante e íntegra, oferecem tudo o que são e têm disponível pelo bem dos 
Pobres e destes filhos abandonados. Vivem uma paternidade e mater-
nidade espirituais, capazes de chorar com os que choram. Há, sem 
dúvida, inúmeros corações que fazem das suas vidas uma verdadeira 
Obra de Misericórdia para com estes filhos que nasceram com o direito 
natural a uma vida com dignidade. Cada um de nós faça o seu exame 
de consciência, em lágrimas, perante a monstruosidade de situações 
sociais provocadas pelo egoísmo da vida de muitos corações.

Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e Homem, chama os filhos da 
sociedade humana ao amor dos Pobres. É a condição necessária para 
segui-l’O. Quando um jovem foi ter com Ele e manifestou o desejo de 
O seguir, obteve a seguinte resposta: Dá os teus bens aos pobres e vem 
seguir-Me. O jovem desistiu do seu projecto inicial, porque era muito 
rico e não teve coragem de abrir o seu coração ao mundo dos Pobres. 
Tenhamos coragem! Sem dúvida, todos precisamos do conforto e da 
força de Deus e dos irmãos, em tempos difíceis. Para manter o coração

Continua  na  página  2

Queremos viver felizes… neste dia é quase sempre seme-
lhante ao almoço: uma feijoada 
com bastante hortaliça, carne 
de porco e enchidos de variadas 
qualidades, feitos e fumados na 
nossa cozinha velha, com carne 
biológica criada por nós.

Sentado à mesa eu apenas 
gozava o à-vontade e descontrac-
ção da rapaziada, presa cada um 
ao seu delicioso prato.

A senhora entra pelo refeitó-
rio adentro e dirigindo-se a mim: 
— Está aí o pai do Samba que 
traz um casal cujo pai é doente 
e vem pedir para que receba o 
filho.

Levantei-me e fui ao encon-
tro das pessoas. Não era só um 
casal de gente africana, mas 
também outra senhora que pedia 
igualmente que recebesse o seu 
menino.

Corria uma aragem agradável 
e os quatro estavam recostados 
sob a copa da lindíssima bugan-
vília em cadeiras de pano onde é 
aprazível a gente sentar-se.

Aproximei-me e saudei com 
agrado as duas senhoras. O pai 
doente começou o seu pedido, 
relatando o estado de saúde e 
a impossibilidade de cuidar do 
filho. A mãe olhava-me com tris-
teza e alguma fome.

O rapaz já de treze anos, apre-
sentava uma acentuada deficiên-

cia visual que estava a ser tratada 
na Estefânia, em Lisboa.

Ouvi, ouvi. Condoeu-me a 
situação, mas nesta altura do ano 
é muito difícil matricular alguém 
na Escola. Pedi ao próprio pai 
que fosse ao Agrupamento falar 
com alguém responsável a ver se 
conseguia lá a matrícula do filho.

Pareceu-me que estavam todos 
com fome e ofereci-lhes jantar, 
explicando-lhes o que havia para 
comer. Se fossem muçulma-
nos jamais comeriam feijoada. 
Responderam-me: — Não, não 
senhor, somos cristãos católicos.

É gente que vem da Guiné-Bis-
sau, arrasada com a saúde dos 
filhos sem recursos na sua Pátria.

A graça de Deus avivou-me a 
fé e senti o que é ser estrangeiro e 
andar à míngua. Acolher pessoas 
neste estado é, na verdade, uma 
grande obra de misericórdia.

Como lembrei o tempo em que 
tínhamos a Escola em Casa. Oito 
salas de aulas para alunos e uma 
para professores. Duas casas de 
banho, uma em cada andar, e um 
amplo corredor! Hoje, tudo às 
moscas e nós temos de andar a 
pedir que matriculem os nossos 
meninos ou Rapazes!… Além de 
os devermos levar à Escola dia-
riamente e os reconduzir a Casa à 
tarde, após as aulas.  q

Oh! Pelicano, que morres exangue… por amor!
Pai Américo
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ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS
E FAMILIARES DO CENTRO José Martins

Alegremo-nos! Graças a Deus! Finalmente vê-se luz a aparecer — o devido 
encaminhamento do nosso Calvário e Casa do Gaiato de Beire —, segundo o 
que se lê n’O Gaiato de 3 de Agosto passado, no escrito do nosso Padre Fer-
nando Fontoura. Valeu a pena a luta pacífica de opiniões ao longo dos meses de 
Novembro e Dezembro últimos para que se encontrasse o rumo lógico e justo 
dos seres humanos, e das instalações que os acolheram ao longo de tantos anos. 
Regressarão ao seu ambiente familiar, agora com melhores condições materiais 
e de acordo com o regular funcionamento das instituições de caris semelhante. 
Louvável encaminhamento e empenho de todos os intervenientes, particular-
mente dos que tiveram a coragem de deixar a sua “zona de conforto” e de se 
adaptar às melhores condições e alterações que hoje são possíveis.

No passado 28 de Julho realizou-se no Seminário Maior de Coimbra 
uma Missa de Acção de Graças pelo nonagésimo aniversário da ordenação 
presbiteral do Padre Américo, presidida pelo Senhor Bispo de Coimbra, Dom 
Virgílio Antunes, e a apresentação do livro Caminhos na Minha Terra — Uma 
História de Pai Américo —, de José Alfredo (texto) e Avelino Leite (ilustra-
ção), editado por Letras e Coisas, Lda.. É um livro muito interessante, de fácil 
leitura, que nos dá uma visão rápida da vida e obra de Pai Américo e que nos 
mostra a grande admiração que o Povo português tinha, e tem, por ele.

Estivemos presentes um pequeno número de associados. A Capela esteve 
cheia e o Salão São Tomás de Aquino esteve bem composto de gaiatos, de  
admiradores e de amigos.

Agradecemos aos Autores e Editora esta nova obra que enriquece o nosso 
conhecimento e afecto para com este tão grande apóstolo do Senhor Jesus 
Cristo e benfeitor da humanidade.

Recordamos aos nossos associados que em 22 de Setembro estaremos 
em convívio fraterno e com a natureza na Senhora da Piedade, em Tábuas — 
Miranda do Corvo. Aparece.  q

PAÇO DE SOUSA Nuno Machado

FUTSAL — O Bruno, que é o nosso treinador de Fut-
sal, anda a preparar as inscrições e os exames médicos 
para os Rapazes da nossa equipa. Está também a organi-
zar o jogo de apresentação da nossa equipa, e tem muitos 
convites para treinos. Já tem também recebido convites 
para ir treinar outras equipas de fora, mas ele prefere ser 
o nosso treinador, e nós também.

FÉRIAS — Muitos dos nossos Rapazes foram visitar 
os seus familiares neste mês de Agosto. Todos já tiveram 
o seu tempo de praia na nossa casa de Azurara. Também 
todos os dias à tarde vamos tomar banho à nossa piscina. 
Para aqueles que precisam de melhorar algumas coisas da 
escola, tem havido alguns tempos de estudo.

CAMPO — A nossa horta tem produzido muitas coi-
sas boas, para as nossas refeições. Temos tido melancias, 

melões e meloas nas nossas sobremesas, muito saborosas, 
que o sr. Jorge tem cultivado com muito gosto. Para além 
disso, temos também tomate e pepinos nas nossas sala-
das, produzidos também na nossa horta.

BIBLIOTECA — O Júnior, nestes dias, anda a arru-
mar a Biblioteca e a completar o ficheiro dos livros da 
literatura infantil e juvenil. É um trabalho grande e demo-
rado, mas é muito importante para sabermos localizar 
qualquer livro. O Júnior já está a ficar um bocado can-
sado, mas sem esforço nada se consegue.

CRÓNICA — Ao fim de um ano de cronista do nosso 
Jornal O GAIATO, vou interromper a minha carreira para 
descansar e dar a oportunidade a outro Rapaz. Obrigado 
aos nossos Leitores por lerem as nossas Crónicas, e des-
peço-me com um grande abraço.  q

NOVO LIVRO

Não assim tão novo, pois foi 
aqui anunciado aquando das 
comemorações do nonagésimo 
aniversário da Ordenação Sacer-
dotal do Padre Américo. Dito do 
seu lançamento, na Igreja Paro-
quial de São Martinho do Campo 
— Valongo, e da sua apresenta-
ção no Seminário de Coimbra, O 
GAIATO, n.os 1965-1966.

Agora, colocado em nossas 
mãos pelos Autores, temo-lo 
disponível para os nossos Ami-
gos e Leitores que no-lo podem 
requerer, referindo que o preço 
de capa é de oferta livre.

O número de exemplares é 
muito limitado, facto que nos 
leva a solicitar aos interessados 
agilidade no seu pedido.  q

MALANJE Rapaz de Malanje

A nossa Casa do Gaiato de Malanje tem de passar, uma 
vez mais, uma dura prova. O Padre Rafael viu-se envol-
vido num acidente de trânsito, causado pelo mau estado 
da estrada, cheia de buracos, e do nevoeiro que apenas 
deixava ver cerca de dez metros. Como em todos os aci-
dentes, o pior são as vítimas que perderam a vida. Tornar 
a recordar o ocorrido, traz consigo lágrimas e uma grande 
tristeza.

Agora, é Padre Telmo e a Irmã Marlene que estão ao 
leme da nossa Casa do Gaiato e, sobretudo, os nossos 
Rapazes — que tentam dar o máximo, como disse Padre 
Telmo — para que tudo funcione como se o Padre Rafael 
estivesse com eles.

Outra notícia triste nos chega, o falecimento do nosso 
motorista, Tio Fernando, que serviu a nossa Casa durante 

mais de 17 anos. Um ataque cardíaco seguido de palu-
dismo…

Entretanto o Padre Rafael foi operado à tíbia e outras 
fracturas; o Padre Fernando está de abalada para Malanje, 
pois o Padre Telmo tem de regressar a Portugal por ques-
tões de saúde e a Casa é uma carga muito grande para a 
Irmã Marlene — que tem o seu trabalho, como o de dar 
aulas.

É muito importante rezar em todos os momentos, mas 
com maior insistência neste tempo, onde tudo parece 
cambalear e o destino põe à prova a nossa capacidade 
de aceitar.

Agradeço todas as mostras de apoio e carinho e peço 
que rezeis pela nossa Casa do Gaiato de Malanje e por 
aqueles que perderam a vida no acidente.  q

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

90.º ANIVERSÁRIO DA ORDE-
NAÇÃO DE PADRE AMÉRICO 
— No dia 28 de Julho, Domingo, 
no Seminário Maior de Coimbra, 
teve lugar a celebração do 90.º ani-
versário da ordenação presbiteral do 
nosso Padre Américo. Na verdade, 
no Seminário de Coimbra, Américo 
Monteiro de Aguiar foi recebido 
em 3 de Outubro 1925 e ordenado 
Padre há 90 anos, em 28 de Julho 
de 1929, aos 41 anos, pelo Bispo de 
Coimbra, D. Manuel Luís Coelho da 
Silva. Pelas 16 horas, aconteceu o 
momento principal deste grande dia, 
na igreja do Seminário de Coimbra, 
pois foi celebrada a Eucaristia, pre-
sidida pelo Sr. Bispo de Coimbra, 
D. Virgílio Antunes, e concelebrada 

pelo Vigário-Geral — Padre Pedro 
Miranda, Reitor do Seminário — 
Padre Nuno Santos, e por vários 
sacerdotes da diocese de Coimbra 
(como o Padre Daniel Mateus, que 
celebrava 56 anos de ordenação) e 
alguns padres ao serviço da Obra 
da Rua (Padre Júlio, Padre Manuel 
e Padre Fernando) e da diocese do 
Porto (Padre José Alfredo e Padre 
João Pedro — Postulador da Causa 
de Beatificação de Padre Américo), 
bem como os rapazes da nossa Casa 
e de outras Casas do Gaiato, antigos 
gaiatos, seminaristas de Coimbra, e 
muitos amigos e amigas. O Sr. Bispo 
de Coimbra, na homilia, na linha do 
Evangelho desse Domingo, disse 
que o Padre Américo não precisou 

que lhe batessem à porta, pois ele 
é que se antecipou e pôs-se a cami-
nho, movido pela força da bondade, 
a força que vem do amor de Deus. 
Por isso, espera-se que, dentro de 
pouco tempo, a Igreja reconheça as 
virtudes do Servo de Deus Padre 
Américo e o considere Venerável. 
Foi elaborado (pelo Padre Francisco 
Claro) um guião com as leituras e 
cânticos, por nós escolhidos e entoa-
dos pelos rapazes da nossa Casa do 
Gaiato, que os ensaiaram bem para 
esta linda festa, com a professora 
de música, Maria João. O grupo 
coral esteve assim constituído: Nor-
berto, Ayrone, Neio, Abubacar, João 

CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

AJUDAR “QUEM MERECE” E “QUEM NÃO MERECE” — 
Daqui a bocado iremos ver como estão a ficar concluídas as obras numa 
das casas do Património dos Pobres da paróquia, depois de já termos cui-
dado da reparação de outra casa, que ficou vaga por falecimento do seu 
ocupante, e antes de a atribuir a uma nova moradora.

Estas obras, agora, são maiores do que as anteriores porque envol-
vem a substituição de quase todas as portas e janelas e a reconstrução do 
telhado que metia água, não só porque tinha telhas partidas, mas, sobre-
tudo, porque tinha uma configuração deficiente que, em vez de evitar que 
a água da chuva entrasse na casa, a encaminhava para um ponto onde ela 
acabava por inundar uma parte do interior da habitação.

Quem tem estado, e vai continuar nesta casa, tem sido exemplar no 
modo como cuida do seu asseio. É uma senhora viúva, que também cui-
dou bem dos filhos que a pessoa com quem casou já tinha e dos que, 
depois, dele teve. Destes filhos, que agora estão longe, houve quem já se 
tivesse disponibilizado para contribuir com o que estiver ao seu alcance 
para o custo destas obras. Nem sempre isto acontece por parte de familia-
res de quem está nas casas do nosso Património dos Pobres, obviamente 
quando eles existem e têm possibilidades de o fazer. Por isso, merece ser 
dada aqui nota pública deste gesto.

Sempre que a situação o permite, temos tentado que os moradores ou 
familiares de moradores de casas do nosso Património dos Pobres que são 
reparadas, contribuam com o seu trabalho ou doutras formas, para essa 
reparação. Temos um caso recente de reparação de uma outra casa, para 
além das duas anteriores, onde são os próprios novos moradores que estão 
a providenciar o trabalho necessário para a sua reparação.

No extremo oposto, também temos situações onde, apesar de muito 
esforço da nossa parte, nem sequer conseguimos que os moradores destas 
casas cuidem sequer de limpar, com regularidade, as ervas do pequeno 
espaço de quintal anexo às casas.

Às pessoas que procuramos ajudar, antes de lhes darmos o apoio ao 
nosso alcance, nós não fazemos um exame para sabermos se são bem 
comportadas ou não, retendo, depois, apenas as que são bem comporta-
das. Temos que ajudar todas as que precisarem de ajuda, sejam elas como 
forem, mesmo que não consigamos mudar-lhes comportamentos errados. 
Temos que fazer isto, mesmo que o nosso trabalho seja criticado pelos que 
dizem que estamos a ajudar “quem não merece”, obviamente sem desistir-
mos de procurar mudar esses comportamentos.  q

Continuação  da  página  1

animado é necessário manter muito vivas estas duas ligações, constituti-
vas da nossa própria identidade: Jesus e os Pobres. Os filhos abandonados 
continuam muito numerosos. Já o dissemos, que eram necessárias mais 
Casas do Gaiato. Faltam vocações com o coração disposto a deixar tudo 
por amor dos filhos Pobres. Vamos continuar a nossa missão partilhada 
convosco para que não faltem os bens necessários, fruto do vosso amor. 
Recebei um beijinho, com muito carinho, dos filhos mais pequeninos da 
nossa, e vossa, Casa do Gaiato de Benguela.  q

BENGUELA Padre Manuel António
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SETÚBAL Padre Acílio

Piscina

A nossa piscina é forte atracção dos Rapazes, nestes dias de calor 
intenso.

Os maiores saltam da prancha, com três metros de altura acima da 
água. Os mais audazes, atiram-se de cabeça, dando alguns cambalho-
tas no ar, no meio de grande aplauso dos outros. Os menos afoitos, 
jogam-se de pés, braços abertos com enormes gritos de prazer e ale-
gria, espontâneos.

Os mais pequenos, nadam e divertem-se na parte mais baixa da pis-
cina, jogando-se à água, cada um conforme é capaz, no meio de gal-
reada contínua e atraente.

Muito gosto eu de contemplar o espectáculo e saborear o quanto nos 
custou fazer uma construção destas!

Ninguém pode ir para a água sem primeiro se lavar em três chuvei-
ros com sabão e passar pela revista do chefe.

Nestes dias de Agosto, estão em Casa os que já fizeram férias em 
Julho, na Arrábida. A piscina é um corolário da praia e do mar.

O prazer de nadar, a frescura da água e a liberdade da piscina, é um 
dos maiores prazeres proporcionados aos Rapazes. Nem o pavilhão 
para jogar a bola, nem as bicicletas, nem trotinetes, nem patins, nem a 
caça aos passarinhos, as corridas na pista ou à volta do jardim, nada se 
compara ao gosto da piscina.

Esta, tem 25 metros de cumprimento por 11 de largo e uma fossa 
de saltos com a fundura de 3,10 metros. Um mar de água que dá para 
todos ao mesmo tempo!

O meu livro

O Reitor do Santuário de Cristo Rei deu-lhe o título de Gestos de 
Misericórdia — num coração missionário, e diz que ele devia 

ser adquirido por todos os Padres que presidem a obras sociais, e ser 
lido por quantos nelas trabalham.

O livro não tem tido grande saída, mas quem o lê, fica melhor, com 
mais gosto de viver e ajudar os Pobres.

Dizia-me uma Leitora que o 
devorara num dia, e de olhos 
rasos de lágrimas de alegria: — 
Fez-me tão bem, tão bem, quem 
nem calcula.

O mesmo e de forma diferente, 
mas com muita admiração: — Li 
o livro, mas quero comprar mais 
dez, para oferecer às minhas ami-
gas de Lisboa —, e deu-me mil 
euros!

Outra, na sua paróquia já ven-
deu trinta e quer mais!

O preço de capa é dez euros, 
mas ela vendeu-os a quinze, e 
já depositou a soma na conta do 
Património dos Pobres.  q

BEIRE — Voluntariado com “Novos Horizontes”… Um admirador

1. P.e Acílio, um “instru-
mento da Sua Paz”. Ambos já 
bem entraditos nos oitenta, certo 
é que desde muito novo me habi-
tuei a olhar o P.e Acílio como uma 
dessas “pessoas seminais” que 
passam pela gente e, sem dar por 
isso, espalham a Boa Semente. 
Essa que, quando encontra terra 
da boa, sempre dá muito fruto (Mt 
13, 18-23). Sei que P.e Telmo tem 
por ele um carinho muito espe-
cial. Pela sua amizade ao nosso 
saudoso P.e Zé Maria e seu apoio 
às nossas Casas de África — Ben-
guela, Malanje e Maputo. Desde 
a minha juventude que trago o 
P.e Acílio comigo. A gerar mais 
vida. Sempre em abundância (Jo 
10,10). Faz pouco tempo que até 
trouxe, para mostrar a P.e Telmo, 
uma ficha de anotações minhas, 
copiadas de P.e Acílio nos anos 70. 
Uma entre muitas outras coisas 
que ia recolhendo d’O Gaiato — 
para ruminar.

Acontece que, hoje, ao pegar 
n’O Gaiato n.º 1961, de 11 de 
Maio pp, na local Património dos 
Pobres, dei com isto: «… Com 
dois rapazes — eles são sempre 
os melhores e mais sábios com-
panheiros — fomos aos pobres 
distribuir hortaliças, trazidas na 
nossa camioneta, do Banco Ali-
mentar contra a fome». A que 
logo se segue uma dura aguarela 
do «Bairro Negro, não o do Canto 
do Poeta, mas o real, que se situa 
numa antiga fábrica de conserva e 
pela encosta acima, com casinhas 
pouco mais dimensionadas do que 
as palhotas»…

Desde que ando nestas andanças 
de aprendiz de voluntário no Cal-
vário / Rapazes de Beire, a ideia 
já me visitou muitas vezes. Mas, 
vítima de algumas ideias feitas 

e de certas resistências de quem, 
antes de mim, já andava por aqui, 
nunca me deixei habitar por ela. 
E, agora, vejo que afinal ela já é 
familiar a P.e Acílio. Quando do 
Banco Alimentar contra a fome 
nos vêm coisas que podemos 
dispensar, porque não irmos nós 
levá-las a quem delas necessita?! 
O Banco deu para nós, mas não 
impôs como condição termos de 
ser nós a consumir tudo, naquelas 
datas. Até porque, muitas vezes, 
são prazos muito curtos, a coin-
cidir com outras ofertas vindas de 
outro lado. Porque não dispensar, 
então, a favor de outros irmãos 
que…?!

2. A semente que ficou a ger-
minar… Curiosamente, passa-
das poucas semanas depois desta 
com+Un(h)i+ão com P.e Acílio, 
numa sexta-feira ao fim da manhã, 
ligam-me do Banco Alimentar. 
Tinham acabado de receber uma 
oferta exorbitante de yogurtes 
com a validade a terminar já no 
domingo seguinte. Aflitos, ligam 
às instituições beneficiárias a 
dizer que têm muitos yogurtes à 
disposição. — Terão é de vir bus-
car já, porque o prazo… 

Eu sabia que também nós ainda 
estávamos a abarrotar. E até já 
tinha ouvido ralhar: — Pf, não nos 
tragam mais yogurtes!… Pus-me 
na pele da voluntária do Banco que 
acabara de ligar-me. Prazos a cum-
prir. Com a ameaça de sempre: “A 
ASAE não deixa distribuir nada 
que esteja fora do prazo…” Ime-
diatamente, disse: — Sim. Pelas 
14:00h., eu vou aí no meu carro e 
trago o que couber.

Entretanto, liguei a pessoas ami-
gas que cuidam da irmã pobreza. 
Sobretudo nas Conferência de S. 

Vicente de Paulo. Fui confiante. 
Vi carros particulares de gente 
que já costumo ver a representar 
as instituições que ali se cruzam 
connosco. Vi até um táxi. Senti-
-me bem por ter dito sim e tentar 
abrir novos canais de distribui-
ção. Sei que há muito quem pense 
mal do voluntariado. Mas sei, 
muito melhor ainda, que o Volun-
tariado Organizado (com todas 
as suas verdades e mentiras…) é 
uma Grande Bênção que o séc 
XX legou à humanidade. Urge 
é aprendermos a ser instrutores 
uns dos outros para abrir bem os 
olhos nestas matérias da constru-
ção desse Reino dos Céus (aqui na 
Terra!…), onde tudo nos é doado 
para bem de todos. Nesta Casa 
Comum da Humanidade…

Só para o Calvário, estavam ali 
destinadas 100 caixas. Apenas 
consegui trazer 60. Mas a alegria 
que vi esguichar de tantos rostos, 
mai-la euforia do ai quando o Luís 
vir isto! Ai a minha Sara! Ai o meu 
João. Ele/a adora este yogurte! E 
este! E mais este! Voltei ao Cal-
vário com o carro vazio como o 
tinha levado. Quase arrependido 
de não ter voltado atrás a buscar 
as 40 caixas que lá ficaram…

3. Ninguém me nomeou 
Educador de Adultos… Desde 
tenra idade, ainda me anda cá 
dentro aquele versinho de uma 
bonita oração do inesquecível P.e 
Zezinho: — Não atirei verdades 
à cara de quem mas não pedia. 
Porque ninguém me nomeou edu-
cador de adultos… No Telefone 
da Esperança, fui descobrindo o 
quanto URGE uma formação per-
manente para os voluntários que 
abracem aquela missão. Há ramos 
do voluntariado onde sempre nos 

espreita o perigo (péssimo!…) da 
corrupção do óptimo…1 No Cal-
vário temos essa experiência. O 
bem que o voluntariado já aqui 
fez! E também o mal que o volun-
tariado já aqui tem feito! Agora, 
há que aprender a fugir à tentação 
de acreditar que, porque morreu 
uma andorinha, já não vai haver 
mais PRIMAVERA!…

Penso que, realmente, não pre-
cisamos de educadores de adul-
tos. Porque ninguém educa nin-
guém. Mas também ninguém se 
educa sozinho. Urge descobrir 
que, em comunhão, podemos aju-
dar(-nos) a EDUCAR(mo-nos) 

uns aos outros. Por isso, acho que 
muito ganharíamos se, periodica-
mente, nos sentássemos uns com 
os outros para revisitar os nos-
sos conceitos de Voluntariado. E, 
sobretudo, analisarmos o clima 
emocional que nos criamos e res-
piramos. Na mira de fortalecer-
mos os nossos pulmões para a luta 
que este modo de ser voluntário 
nos pede que tenhamos.

1 — Os latinos tinha o aforismo “corrupcio 
optimi pessimi”… Já experimentei que as 
flores mais bem cheirosas, quando apodre-
cem, tresandam ao longe… As boas pes-
soas, quando descambam, ficam insuportá-
veis…  q

Armindo, Mário N., Adimir, Crino, 
Anelca, António da Costa, Bernar-
dino e Amizade. O Marcelino ajudou 
como bom acólito. Foi uma Cele-
bração Eucarística cheia de grande 
significado, em que era bem visível a 
grande alegria estampada no rosto de 
todos os presentes!

Depois, pelas 17 horas, no salão 
de S. Tomás de Aquino, foi a apre-
sentação do belo livro Caminhos na 
minha terra — Uma história do Pai 
Américo, da autoria do Padre José 
Alfredo (texto) e de Avelino Leite 
(ilustração). No vasto auditório, vol-
taram a reunir-se muitos amigos para 
escutar o seu autor, que deu conta da 
criação desta linda história, em for-
mato infantil, cujo desafio foi lan-
çado pelo saudoso D. António Fran-
cisco dos Santos, Bispo do Porto. 
Também falou do seu fio narrativo, 
conduzido por um rapazito, Fran-
cisco, natural de Campo (Valongo), 
que guardou vidros do carro onde 
seguia o Padre Américo, no local do 
acidente de viação que o veio a viti-
mar em 16 de Julho de 1956. No final 
do livrito, escreveu assim: Só é pobre 
quem não dá. Resumiu assim a sua 
obra: contactar com o Padre Américo 
é aceder ao sentido da vida, da san-
tidade, do mistério de Deus! Entre-
tanto, o Padre Júlio, Director da Obra 
da Rua, disse que Pai Américo foi 
uma semente lançada à terra, cuja 
Obra tem sentido alguns abanões, 
que significam revigorar da vida. O 
Sr. Bispo de Coimbra, D. Virgílio, 

visivelmente feliz, salientou nesta 
sessão: Há pessoas a lutar e que 
não deixam morrer esta figura, que 
queremos tenha um impacto ainda 
maior. A figura do Padre Américo 
é motivo de grande honra para a 
Diocese e o Seminário de Coimbra, 
onde bateu à porta e foi aceite. Que 
o Padre Américo seja figura inspi-
radora do nosso modo de estar na 
Igreja — na senda da caridade, do 
amor aos pobres, e na promoção 
das vocações sacerdotais. Durante a 
sessão, os rapazes da nossa Casa do 
Gaiato, cantaram: Saudai o Senhor; 
Pai Nosso [galego]; e Melhor que 
Jesus não há! Foram entregues lem-
branças a vários participantes, como 
gestos de simpatia e gratidão pela sua 
presença amiga. Foram vendidos e 
autografados muitos exemplares do 
livro apresentado, sobre Pai Américo, 
para ajudar a nossa Casa do Gaiato. 
Finalmente, à saída, saboreámos ale-
gremente o nosso farnel (ao cuidado 
da sra. D. Nazaré), concluindo assim 

este dia inesquecível. Regressámos 
muito felizes, pois Padre Américo! — 
Pai Américo foi lembrado justamente 
com muito carinho pela Igreja, à qual 
se entregou para sempre, conduzido 
por Jesus — o Bom Pastor!

OBRAS — Continuam as neces-
sárias obras de reparação de alguns 
edifícios da nossa Casa do Gaiato. 
Foram limpos e arranjados alguns 
telhados das zonas dos serviços 
domésticos e dos animais, e foram 
pintadas as paredes voltadas para a 
Rua Padre Horácio. Depois, serão 
limpos os telhados do edifício onde 
se encontra o refeitório e arranjados 
os vários quartos — rés-do-chão, 
casa-Mãe e primeiro andar. Agra-
decemos as ajudas que nos têm che-
gado e o mealheiro é o mesmo: NIB 
[CGD] – 0035 0468 0000557733 
018, da Obra do Padre Américo – 
Casa do Gaiato – 3220- 034 Miranda 
do Corvo; telef. 239 532 125; e-mail: 
gaiatomiranda@gmail.com.

Bem-hajam  q

PENSAMENTO Pai Américo

O visitador do Pobre, quem quer que ele seja, deve viver daquela 
grandeza de ânimo que é o dom do Espírito Santo, para caminhar 
em linha recta sem jamais desfalecer; e ter aquela alegria sempre 
viva e recolhida, semper gaudentes, que chora quando é preciso, 
Tanquam tristes, sem mostrar lágrimas a ninguém.

Pão dos Pobres, 2.° Vol., 5.ª ed., pg 60.
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SINAIS Padre Telmo

HOJE é um sinal-menos: O nosso querido Padre Rafael, ao des- 
 viar-se de um grande buraco, chocou com outra viatura.
Padre Rafael sofreu fracturas nas pernas, foi tratado numa clínica de 

Luanda e segue para Portugal para concluir o tratamento.
Estamos tristes. A sua presença faz muita falta. Da parte dos rapazes 

— a preocupação pela falta do pai é bem um sinal mais.
Rezamos e procuramos manter a nossa Casa na mesma ordem e no 

mesmo rumo.

] ] ]

Fiquei encantado com a nossa horta: beringelas, beterrabas, tomate, 
couve e feijão já nascido mesmo por baixo dos aspersores. O sistema de

VINDE VER! Padre Quim

EXISTE um património comum que nos foi dado pelo Autor da cria- 
 ção do universo. Uma bênção universal de tamanha dimensão e 

alcance para todas as gerações, passadas, presentes e futuras. Refiro-me 
à nossa casa comum, a mãe Natureza — de maneira ainda mais directa, à 
Terra.

O percurso histórico da humanidade ilustra um quadro de harmonia 
social. O homem não sabia trabalhar, a mãe Natureza encarregava-se de 
alimentá-lo com os seus frutos; folhas, flores e sementes. A sua despensa 
era ao ar livre.

A bondade do Criador encheu a Terra de fecundidade. Deus é a fonte 
última de tudo, fundamento amoroso e comunicativo de tudo o que existe. 
Todo o homem tem direito a um pedaço de terra para se poder estabilizar; 
montar a sua tenda; outros, a sua vivenda e, outros ainda, o seu arranha-
-céus, poder comer dos frutos da Terra, resultado do seu esforço e do suor 
do seu rosto. Sabe melhor o pão que amassamos! Para cada um, o sabor 
será mais doce quanto mais envolvido estiver para consegui-lo arranjar. 
Queremos o pão nosso de cada dia! Sim. E o sabemos pedir em cada cele-
bração que rezamos o Pai Nosso!

A nossa terra é generosa, abençoada e com verdes campos. Uma verda-
deira potencialidade para dar de comer aos seus filhos. Mas o verde a que 
me refiro em grandes extensões desta bela Angola, é um verde de ervas do 
campo — o capim bravo. As sementes do milho, do trigo, do arroz, do feijão 
e outras tantas, ainda não foram lançadas nestes campos férteis. As aldeias 
encontram-se quase desérticas, a fome obrigou o homem a fugir do campo 
para os grandes centros de comércio. Onde a compra e venda de produtos 
“plantados pelos contentores”, vindos de fora, aliciam e desincentivam a 
produção local. A moeda nacional tem o nome do maior rio do País e real-
mente cumpre a sua missão de correr veloz até à sua foz. É o dinheiro que 
não compra nada. Encontra-se completamente desvalorizado!

Quem vive neste contexto é conhecedor da dor que experimenta. A 
dor é conhecida pelo seu dono! Então impõe-se resolutamente a revira-
volta da situação. Que fazer? Estou convencido que chegou a hora de 
voltar para o campo, para quem já lá esteve, e, para a malta jovem, uma 
grande oportunidade de colocar em marcha um plano inovador de reforma 
sócio-agrária como solução para tirar os jovens da rua, da criminalidade, 
e do alto nível de desemprego — onda ainda ancorada há várias décadas.

Não é novidade para ninguém que as reformas da administração do 
Estado continuam sem impacto algum na vida do cidadão. A dança de 
cadeira é a mesma; enquanto isso, a realidade também é a mesma. E vão-
-se perdendo os valores culturais e morais. A troca da dignidade por uns 
bolinhos adocicados. 

Em nossa Casa do Gaiato de Benguela queremos levantar o sector da 
agricultura, é saudável para todos. O rapaz aprende a trabalhar no campo, 
aproveitamos a fertilidade dos campos e todos nos saciamos com os frutos 
da terra. À partida sabemos que a agricultura é uma arte cheia de incer-
tezas, mas vamos confiantes. Precisaremos de muito material, desde as 
alfaias agrícolas, sementes e tudo o que concorre para uma boa produção. 
Pedimos aos amigos da Casa do Gaiato, mais uma vez, a extensão da 
generosidade do seu coração para este novo desafio. A conclusão é de Pai 
Américo «é a mãe-terra a infundir vida e alegria na própria vida destas 
crianças. Ele há tanta gente dos nossos campos que vai procurar melhor 
vida no trabalho das cidades, para ali queimar as próprias asas como 
as borboletas na luz! Nós havemos de remar contra a maré e induzir os 
nossos rapazes a sacar da terra pão e saúde».  q

De olhos postos
na agricultura

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

NO extraordinário filão biográ- 
 fico do Servo de Deus 

Padre Américo, o marco da sua 
ordenação presbiteral, em que foi 
ungido sacerdote de Jesus Cristo, 
é fundamental. Na sequência 
deste acontecimento incontorná-
vel, ainda há outro testemunho 
escrito, rubricado pelo seminarista 
M. [Manuel] P. [Peixoto], sobre a 
sua primeira Missa Nova, em 29 de 
Julho de 1929, intitulado Só um dia 
feliz?… Foi publicado em Lume 
Novo — Revista dos alunos de 
Teologia e Filosofia — Seminário 
de Coimbra, N.º 11, Novembro de 
1929. A sua colecção completa [?] 
seria importante reunir no Arquivo 
do Seminário Maior de Coimbra e, 
se possível, digitalizada. Por isso, 
faz todo o sentido ser transcrito na 
íntegra, nestas colunas eclesiais, 
como saiu num volume organizado 
[em 2015] pelo erudito Henrique 
Manuel Pereira. Foi dado a conhe-
cer parcialmente neste jornal [n. 
272, 31–VII–1954], por ocasião 
das Bodas de Prata presbiterais de 
Padre Américo, que se encontrava 
no Gerês, em eloquente e festivo 
silêncio!...

Como gratíssima memória, 
então, deliciemo-nos com esta fiel 
e comovida reportagem, deixada 
em manuscrito nas valiosas pági-
nas do Lume Novo. Ora, eis: Santo 
Agostinho, reflectindo sobre o 
valor e a dignidade do sacerdote, 
teve este pensamento profundo: — 
Sacerdos, quis es tu? E imediata-
mente responde — nihil et omnia.

Esta frase, que à primeira ins-
pecção se nos pode afigurar um 
contra-senso, um paradoxo, não 
o é na verdade. Eu tive ocasião, 
feliz ocasião!, de a ver mais uma 
vez realizada nas minhas últimas 
férias. Foi numa manhã fresca de 
Julho [de 1929]. Numa capelinha 
muito limpa, muito bem-disposta, 
muito linda numa palavra, ia ter 
lugar nesse dia um duplo acto: — o 
novel sacerdote ia estrear a capela, 
e a capela ia estrear o sacerdote.

É sempre muito tocante, muito 
comovedor, a celebração duma 
missa nova. Um rapaz que nós 
ontem considerávamos um nosso 
igual, com quem brincávamos des-
preocupadamente, e vermo-lo hoje 
tão distante de nós, envolto nas 
suas vestes sacerdotais, distribuir-
-nos o próprio Deus que ele mesmo 
fez descer do Céu, dar-nos a beijar 
as suas mãos sagradas, são coisas 
que não podem deixar de comover 
as fibras mais insensíveis da nossa 
alma.

Logo de manhã, a pequena 
capela encheu-se de lés-a-lés, não 
restando um único lugar vazio. Ia 
começar o acto tremendo do sacri-
fício.

O sacerdote, hirto nas suas ves-
tes sagradas, grave e recolhido, 
dirige-se num passo solene para 
o altar, enquanto o órgão manu-
seado por hábeis mãos fazia ouvir 
os seus acordes solenes e festivos.

In nomine Patris, et Filii et Spi-
ritus Sancti, e todos como que 
electrizados pela voz comovida do 
sacerdote levam a mão à testa e 
começam da mesma forma o santo 
sacrifício.

Desde o intróito à comunhão a 
missa continuou naquele tom cheio 
de fé e cheio de enternecimento 
que para mim nesse momento já 
não causou estranheza.

Aproximou-se o momento solene, 
indescritível da comunhão; o som 
do órgão era mais melodioso, mais 
piano e assim se ouvia distinta-
mente a voz trémula do neo-cele-
brante.

Comoveu-me sempre o tom de 
sinceridade, de convicção, que 
aquele nosso ex-companheiro 
sabia imprimir aos seus discur-
sos, aos seus conselhos. Diante 
dessas palavras senti-me sempre 
pequenito e bastante edificado. 
Mas nesse dia, certamente o mais 
feliz da sua vida, no momento da 
comunhão as suas palavras de 
sacerdote fizeram em mim uma tal 
impressão que ainda nenhumas 
outras tinham feito. Domine, non 
sum dignus. Ele, segurando na sua 
mão trémula uma hostiazinha que 
encerrava o Criador, olhando para 
a sua dignidade e indignidade — 
porque todos somos —, comoveu-
-se e os seus olhos disseram-nos 
o que a sua alma sentia. Domine, 
non sum dignus. Estas palavras, 
pronunciadas num tom de grande 
sinceridade e profunda comoção, 
fizeram uma grande impressão na 
assistência. Houve muitos olhos 
que se humedeceram. Eu por mim, 
confesso, também chorei. O cen-
turião do Evangelho não as teria 
pronunciado doutra forma.

Começa a distribuição da Santa 
Eucaristia, e o novo despenseiro 
do Senhor, com um regozijo imenso 
que bem lhe vimos impresso no 
rosto a todos nos saciou com as 
melhores dádivas do seu Amo. 
Desde esse momento soleníssimo 
até à bênção, que era a primeira 
dada pelas suas mãos sagradas, 
do coração de todos sem dúvida, 
subiu ao Céu uma prece fervo-
rosa agradecendo a Deus o com-
panheiro que nos havia dado e 
pedindo-lhe derramasse sobre ele 
graças abundantes para poder 
cumprir os pesados deveres do 
novo estado. Deo gratias, respon-
dem os acólitos.

E a mesma frase com certeza foi 
balbuciada pela assembleia: gra-
ças por nos ter concedido assistir 
a acto tão edificante, graças por 
mais um sacerdote, graças por nos 
haver saciado com o seu Corpo 
preciosíssimo.

Por fim, a rematar toda a cerimó-
nia houve o beija-mão, acto sem-
pre tocante na sua simplicidade.

Foi reflectindo nesta cerimónia 
litúrgica que me surgiu no espírito 
esta interrogação: qual a razão 
deste acto? Porque nos ajoelhar-
mos aos pés do novo sacerdote 
para lhe beijarmos as mãos?

E então quem me esclareceu 
foi a frase do profundo pensador 
acima citado: nihil et omnia. Sim, 

o sacerdote, por suas forças, não 
é nada, nada vale. Apenas é capaz 
do pecado, da miséria. Isto mesmo 
tinha visto proclamar solenemente 
ao sacerdote, na véspera, no dia 
da ordenação estendido aos pés do 
Bispo: peccatores ut nobis parcas, 
te rogamos audi nos.

Mas então, com as suas ves-
tes sagradas, com as suas mãos 
ungidas, com a graça de Deus, o 
sacerdote era tudo. Sim, ele era 
tudo com a graça de Deus. Omnia 
possum in eo qui me confortat. E 
não foi sem um profundo respeito 
que osculei aquelas mãos há pouco 
ungidas.

Chegado ao fim destas linhas, 
não consegui, talvez, prender 
por um pouco a atenção dos que 
me leem. Contudo a minha alma 
vibrou intensamente no dia da pri-
meira missa do novo mui Rev.º P. e 
Américo.

Era minha intenção ao princi-
piar este artigo, dar uma pequena 
ideia do que foi a missa nova do 
nosso Américo, como ontem lhe 
chamávamos. Mas não o conse-
gui, bem o sei; contudo voltarei a 
dizer que foi um acto tocantíssimo, 
muito edificante.

Ah! se todos os sacerdotes dis-
sessem a sua milésima missa como 
este celebrou a sua primeira, não 
haveria sem dúvida tantos des-
crentes.

Um dia feliz! Foi-o sem dúvida 
esse para o “ Frei Junípero” a 
quem o Lume [Novo] deve as suas 
melhores páginas. Feliz, felicís-
simo! Eu vi toda a sua felicidade 
expressa num abraço, muito fra-
ternal, muito do coração que o 
Américo deu a um antigo criado 
desta casa, uma boa alma que cos-
tuma muitas vezes visitar-nos.

Naquele momento foi o seu 
irmão mais querido.

Nov. 1929
M. P.

Frei Junípero era o conhecido pseudó-
nimo do seminarista Américo Monteiro 
de Aguiar, na revista Lume Novo. Esse 
frade franciscano foi um dos primeiros 
companheiros de S. Francisco de Assis, 
a que se juntou em 1210 e sobre o qual 
terá dito: Será bom Frade Menor aquele 
que, como frei Junípero, se vencer a si 
próprio e ao mundo. Foi um homem de 
profunda humildade, de grande fervor de 
alma e caridade. Faleceu em 1258 e foi 
sepultado na basílica de Santa Maria in 
Aracoeli, em Roma.

Sobre Manuel Peixoto, do seu pro-
cesso presbiteral, no Arquivo da Cúria 
diocesana de Coimbra, indicamos bre-
ves dados biográficos: Nasceu em 5 de 
Novembro de 1908, em Anceriz, conce-
lho de Arganil, filho de Joaquim Peixoto 
e de Maria da Assunção Fernandes. Em 5 
de Outubro de 1922, entrou no Seminário 
de Coimbra e no qual cursou Teologia. 
Foi ordenado Presbítero em 31 de Julho 
de 1932, na Capela de Nossa Senhora da 
Anunciação, do Seminário de Coimbra, 
pelo Bispo de Coimbra D. Manuel Luís 
Coelho da Silva. Em 18 de Agosto de 
1932, foi nomeado Coadjutor de Louri-
çal; e, em 17 de Julho de 1933, Coadjutor 
da Lousã, onde foi Pároco e Arcipreste. 
Também paroquiou Rio de Vide e faleceu 
em 1994.  q

Um dia feliz!

rega que o senhor Padre Acílio nos ofereceu, a trabalhar em pleno. «Um 
grito à índio a ressoar nas baçoeiras do rio Lombe!»

Nossos amigos trabalhadores plantavam couve. Um rego de água cor-
ria e cantarolava. Pena o seu som não chegar à praceta da nossa Casa de 
Setúbal.

] ] ]

Job é o nosso Gaiato que todos os sábados atende os Pobres. Veio ao 
meu quarto pedir o livro das Abelhas. Todos querem o livro das Abelhas. 
O mel é docinho! Todos gostam. 

O Job falou: — Termino o nono ano e quero entrar no Seminário. 
Sementinha de Mostarda — que pode ser árvore frondosa. 

Job, o teu nome já é grande, mas se for de Jesus-será maior ainda…  q


