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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

O mês de Julho é, para a Obra da Rua, o mês de Pai Américo. 
Não haverá quem lhe tenha alguma ligação que lhe não dirija, 

ao menos, um pensamento neste mês. Agora, declarado Venerável, por 
maioria de razão ficou avivado e se terá alargado o número dos que 
admiram a sua Obra, a sua pedagogia e todo o testemunho que nos 
deixou edificado e escrito, e dos que, sensíveis à comunhão dos santos, 
anelam ver declarada a sua fama de santidade.

De facto, Pai Américo não foi essencialmente um filantropo ou um 
altruísta. Ele foi um cristão de «virtude comprovada», como reconhe-
ceu o Papa Francisco ao declará-lo Venerável, que viveu num nível de 
heroicidade as Virtudes, nomeadamente as Teologais — Fé, Esperança 
e Caridade — e as Virtudes Cardeais — Prudência, Justiça, Fortaleza e 
Temperança. Em tudo se manifestou um homem de Deus no meio dos 
seus semelhantes, merecedor de veneração e honra porque, em tudo o 
que foi e fez, nos remete para Deus.

Só Deus dá perenidade às obras humanas, sem Ele fenecem e, como 
um sopro, desaparecem. Em tudo o que fazia, Pai Américo agia e só que-
ria agir por mandado de Deus, em nada queria que aparecesse o seu 
eu, como sublinhava: «O Padre Américo é um manietado… Vai. Impelido. 
Cumpre o mandado. É Deus que escolhe a hora. Que escolhe o lugar. 
Que dá o toque. Que ajuda a realizar e termina a realização… É preciso 
que se compreendam estas verdades eternas para não atribuir as obras, 
a pessoas que não são os autores. Nós somos apenas os executores».

As suas obras, humanas, tinham sabor divino, aparecendo nelas 
uma e outra coisa. Sendo a justiça a mãe de todas as virtudes huma-
nas, Pai Américo teve-a como primazia do seu pensamento e acção, 
deixando na sua vida um rasto de fome e sede que dela sentia. Era às 
«tocas escuras» e aos «antros de miséria moral» onde queria que ela 
chegasse. Ali não se poderia esperar encontrar luz e moralidade, nem 
pregá-las; somente com justiça e verdade se poderia alterar tal estado 
de coisas. Nesta sua revolução pacífica impunha-se falar a quem tinha 
poder e meios para tal: «Nós temos que falar às autoridades. Se a auto-
ridade não está com a justiça e com a verdade, não tem autoridade». 
«O pobre honrado, aquele pobre de quem eu me ocupo… não quer uma 
transferência de riquezas, não inveja, não deseja. O que ele quer é a 
justa e adequada distribuição delas».

Justiça e verdade, virtudes e realidade: «Se nós tivéssemos come-
çado no princípio deste século… em vez de pôr e sobrepor, pôr e sobre-
por… dissessem: vamos ao quinhão dos pobres. Nós hoje cantávamos 
vitória.»

Pai Américo

Próximos de mais um aniversário da sua partida para o Céu, em 
16 de Julho de 1956, passados que são 64 anos, tendo em conta não 
ser possível fazer as tradicionais celebrações devido à epidemia que 
se mantém, resolvemos propor a todos quantos puderem e quiserem 
aceitar este convite, que participem na celebração desta data, escre-
vendo um pensamento de Pai Américo ou um sobre ele na nossa página 
do Facebook (facebook.com/Casa.do.Gaiato/) no próprio dia 16 de 
Julho. Será uma bela forma de fazer memória da experiência de vida de 
Pai Américo, que continua a enriquecer a Igreja e, por via dela, a todos 
os cristãos e homens de boa vontade.  q

Desafiamos os nossos Lei-
tores e Amigos a postarem 
um Pensamento do Venerá-
vel Pai Américo, no dia 16 de 
Julho, no Facebook da Casa do 
Gaiato (facebook.com/Casa.do.
Gaiato) — uma singela forma 
de comemorarem o aniversário 
do seu nascimento para o Céu, 
este ano celebrado de forma 
atípica, devido à pandemia.

COMEMORAÇÃO
DO 16 DE JULHO

OS tempos mudam e com eles 
 a sociedade, seus hábitos 

e costumes seguem a mesma tra-
jectória. Muitas vezes, ao longo 
da história, ficou claro que esse 
processo demorava anos, sécu-
los, até à sua consumação. Nos 
dias de hoje, em apenas poucos 
meses, a Humanidade foi obri-
gada a estacionar os seus sonhos 
e anseios, a adiar a construção dos 
seus mais nobres ideais. A pala-
vra de ordem — “fica em casa”, 
tem tido, neste contexto, impli-
cações graves no seio de muitas 
comunidades, de modo particular 
àqueles que são dependentes dos 
recursos que ganham saindo para 
a rua. Fazendo recurso ao adágio 
popular “barco parado não ganha 
frete”, enquadra-se perfeitamente 
naquilo que está a acontecer a 
muitas famílias, onde o pão-de-
-cada-dia depende de cada um 
dos dias em que os membros res-
ponsáveis pela família abando-
nam a casa e saem para a labuta.

Continuamos a observar, a 
nível da comunidade, as reco-
mendações dadas pela autoridade 
competente para evitar a propa-
gação do covid-16. As másca-
ras foram todas feitas em Casa, 
podem ser lavadas e passadas a 
ferro antes de serem usadas. Na 
nossa Casa todos têm uma ocu-
pação saudável para a sua idade, 
edificante e digna, para colocar 
os alicerces firmes para construir 
um amanhã melhor.

O mundo já não é o mesmo. 
Mudou na sua forma mais radi-
cal, distanciando ainda mais as 
distâncias já antes existentes 
entre os seres humanos próximos.

Continua  na  página  3

O novo
normal

VINDE VER!
Padre Quim

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

ES TÁ comigo, nesta Casa de 
Setúbal, o nosso P. Rafael.

Veio para ser uma presença 
paternal nos tempos em que eu 
estivesse ausente, por causa da 
operação à anca. Como esta foi 
adiada e eu ainda não sei quando 
se realizará, ele permanece 
comigo e tem-me proporcionado 
uma convivência muito agradá-
vel pela sua posição humilde e 
alegre e pelo testemunho vivo da 
sua entrega aos pobres.

O meu companheiro actual 
nasceu em Saragoça, Espanha e 
a sua vida enquanto sacerdote, 
foi dedicada aos mais pobres 
— Pobreza de bens, de instru-
ção, cultura hábitos de trabalho, 
higiene e convivência. Não con-
tente com este chamamento fez-
-se missionário e encontrou-se 
connosco no centro de Angola, 

onde a pobreza dos Padres da 
Rua o encantou e atraiu.

Há treze anos que carrega a 
Casa do Gaiato de Malanje e, 
no seu serviço, teve um acidente 
rodoviário gravíssimo quando se 
dirigia de Luanda para Malanje. 
Partiu vários ossos das pernas e 
o tornozelo do pé esquerdo ficou 
todo partido. Veio para Portu-
gal onde, no Porto, foi operado 
e ainda continua com os ossos 
dum artelho ligados por ferros. 
Terá consulta somente no final de 
Agosto para ver se lhe poderão 
tirar os referidos ferros e cami-
nhar normalmente. Está ansioso 
por se sentir no meio dos seus 
rapazes e comungar das carências 
daquela gente.

Malanje fica no centro de 
Angola, alinhando para leste 
numa distância da Capital supe-

rior a 400 quilómetros. Foi uma 
cidade forte em tempos passados, 
quer na indústria quer na agricul-
tura. Hoje é uma pequena aldeia 
onde se juntou muita gente des-
locada pela guerra e pelas dificul-
dades próprias do mato.

Dizia-me, há dias, que em cada 
dez pessoas, sete vivem abaixo 
do limiar da pobreza. Só por 
estes dados verificamos como 
está difícil morar naquela região 
angolana e, mais ainda, sustentar 
e preparar para a vida mais de 
uma centena de rapazes.

Foi a pobreza dos Padres da 
Rua que o cativou, foi o mesmo 
Espírito que acorrenta e alicia os 
outros padres. Aqui devo pergun-
tar porque é que o mesmo Espí-
rito não atrai outros sacerdotes 
ao mesmo ideal? Porquê meu 
Deus!?

O P. Rafael é missionário sem 
pertencer a qualquer congrega-
ção, instituto ou ordem. É pobre 
no meio dos pobres onde esses 
são explorados e como ele, de 
bico tapado pelo medo.

Poder-se-ia pensar que a 
pobreza daquela gente se com-
bateria com riqueza mas isso é 
engano do mundo!... A melhor 
forma de aliviar a situação social 
daquele povo é a Justiça. Mas 
quem promove esta virtude fun-
damental de qualquer situação e 
mais ainda daquele povo? Sim, 
quem a promove? Todos que a 
deviam accionar calam-se como 
cães mudos e escolhem outro 
caminho mais adequado ao pen-
sar e sentir do mundo o qual tem 
como DEUS o dinheiro com os

Continua  na  página  4
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NOVO LIVRO

No seu primeiro texto n’O GAIATO [o Padre 
Horácio] faz a notícia da doença e morte do 
seu Gaiato Zé Brio. Este é como que o prelú-
dio para toda uma vida dedicada aos que mais 
sofrem.

Deu-se conta da vida de muitos mergulhada 
na miséria, numa condição mais degradante 
que a de uma situação de pobreza; afligiu-se 
com os pobres sem casa, pegando o testemu-
nho deixado por Pai Américo — o Património 
dos Pobres — calcorreando repetidamente todo 
o País; rejubilou com a maternidade heróica de 
mães a cujos filhos deu a paternidade espi-
ritual e tudo o que humanamente careciam, 
que os pais progenitores lhes negaram. Este 
olhar estendeu-se ao longo dos seus quase 
50 anos de sacerdócio sobre muitos outros, 
mas também sobre as venturas e desventuras 
da juventude com que tanto simpatizava (fez 
escutismo na idade juvenil), sobre a família e 
suas vicissitudes, sobre os doentes abandona-
dos que visitava, sobre os Amigos que comun-
gavam com a Obra, e sobre outros aspectos da 
vida social carentes de fraternidade.

PAÇO DE SOUSA Fausto Casimiro

VACARIA — Na nossa vacaria 
nasceu mais um vitelinho. Ele é da 
raça cruzada, uma raça muito forte, 
pelo que não precisa de ter ajuda dos 
nossos vaqueiros para nascer. Espe-
ramos que se desenvolva bem. O 
nosso gado já está a comer da palha 
que colhemos no mês passado nos 
nossos terrenos. Também come da 
nossa silagem, que já está a acabar, 
e ração.

BOLETIM «AMA» — Os nossos 
tipógrafos fizeram mais um número 

do Boletim da Causa de Beatificação 
do nosso querido Pai Américo, que 
vai sair juntamente com esta edi-
ção d’O GAIATO. No «AMA» nós 
publicamos as graças recebidas por 
intercessão de Pai Américo e tudo 
o que se relaciona com a sua Causa 
de Beatificação. Os nossos Rapazes 
estiveram a colaborar colocando 
o «AMA» dentro do Jornal para o 
fazer chegar aos nossos Assinantes.

LIVRO — O novo livro do nosso 
falecido Padre Horácio, que esteve 

muitos anos na nossa Casa do Gaiato 
de Coimbra e que traz os seus artigos 
que escreveu no nosso Jornal, está a 
ser despachado para os nossos Ami-
gos que o encomendam. Quem dese-
jar ter o livro, pode encomendar para 
a Administração d’O GAIATO nesta 
Casa do Gaiato de Paço de Sousa.

PISCINA — Um grupo de Rapa-
zes foi fazer limpeza na nossa pis-
cina. Começaram por fora, a limpar 
e lavar todo o chão, lavando depois 
o interior. Depois, com a ajuda do 
Mendão, começámos a encher a 
piscina. Terminado este trabalho, os 
Rapazes já poderão ir tomar os seus 
banhos e dar os seus saltos e mergu-
lhos. A piscina é muito boa para nos 
refrescarmos no calor do Verão.

ESCOLA — Mais um ano lectivo 
se passou. Foi um ano muito triste 
devido à epidemia, que mudou o 
sistema escolar. Para o próximo ano 
lectivo esperamos que as escolas 
já estejam a funcionar em pleno, e 
assim os nossos Rapazes vão reen-
contrar os seus colegas. O Bruno e o 
Manuel acompanharam o estudo em 
Casa, o que lhes deu muito trabalho 
para organizar o estudo e as aulas dos 
nossos Rapazes. Parabéns pelo seu 
trabalho.  q

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

O EVENTO DO DIA DE PAI 
AMÉRICO NÃO SE VAI REA-
LIZAR — Dizia-nos há tempos 
alguém, num dos nossos convívios: 
“Gosto sempre muito do que vocês 
fazem ao longo das várias gerações 
de Gaiatos, quer a nível Religioso, 
desportivo ou artístico, individual 
e colectivamente, pois para mim 
tem mais valor do que aquilo que é 
feito nessas áreas por srs. doutores, 
políticos, jogadores ou artistas pro-
fissionais, porque vocês partiram do 
nada, sem apoio algum, baseando-se 
apenas na Educação e Pedagogia do 
vosso Pai Américo.”

Pai Américo criou raízes culturais 
na Obra da Rua, que qualquer um 
de nós, logo que assim o deseje, as 
possa seguir, dando dessa forma sen-
tido e fazendo jus às suas históricas 
palavras: «Eu cá gosto que os rapa-

zes vibrem e que tenham opinião. 
Sejam criativos. O garoto das ruas 
é capaz de se erguer, de atingir, de 
compreender. É capaz de se encon-
trar, dar fé da sua dignidade, achar 
a própria consciência, distinguir o 
bem do mal e determinar-se por uma 
e outra coisa.»

Exemplo disto, é o dia 16 de Julho 
ou Domingo imediato, que todos os 
anos a Obra da Rua comemora com 
as Comunidades de actuais e antigos 
Gaiatos, assinalando a partida de Pai 
Américo para o Céu. Tudo é reali-
zado sempre com espirito Fraterno 
e de Comunidade, ininterruptamente 
ao longo dos anos. Todavia, infeliz-
mente este ano não vai ser realizado 
o evento, devido ao confinamento e 
regras sanitárias, por causa do flagelo 
covid-19. Aliados com dever moral 
e cívico decretados pelo Governo 

Português, e para o qual todos deve-
mos respeitar e cumprir em “Situa-
ção de Calamidade” que permanece, 
onde os eventos que impliquem uma 
aglomeração de pessoas, estão con-
dicionados ou proibidos, para defesa 
de todos. Infelizmente, esta causa 
deixa-nos mergulhados em profunda 
tristeza de isolamento.

ASSEMBLEIA GERAL ORDI-
NÁRIA DA ASSOCIAÇÃO — 
Conforme atempadamente publica-
mos na nossa página do Facebook 
“Nova Associação Gaiatos”, aqui 
deixamos resumidamente a Convo-
catória do presidente da Assembleia, 
para o dia 19 de Julho, a realizar na 
nossa sede social: 

Nos termos do artigo 12º dos esta-
tutos, e para os efeitos da alínea b), 
do n.º 1, do artigo 10º e alínea a), 
do nº 1, do artigo 11º, convoco os 
senhores associados para a Assem-
bleia-geral ordinária, a realizar no 
próximo dia 19 de Julho (Domingo), 
pelas 09:00h, na sede da Associação 
dos Antigos Gaiatos e Familiares do 
Norte, Rua do Franco, 4560-386, 
Paço de Sousa, (antigo edifício dos 
CTT), com a seguinte ordem de tra-
balhos:
1.  Leitura e aprovação da Acta da 

Assembleia Geral anterior;
2.   Apreciação, discussão e votação 

do Relatório de Actividades e 
Contas da Direcção e parecer do 
Conselho Fiscal, referente ao ano 
de 2019.

3.  Apreciação, discussão e votação 
do Orçamento e Plano de Activi-
dades para o ano de 2020.

4.  Eleições dos órgãos sociais 
da Associação para o biénio 
2020/2022.

5.  Outros assuntos de interesse.
6.  Tomada de Posse.

Se há hora marcada não estiver 
presente o número de associados 

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

SAÚDE — Em 11 de Março, a Organização Mundial de Saúde [OMS] 
declarou a Covid-19 como pandemia, considerando níveis alarmantes de pro-
pagação. Desde essa altura que, também na nossa Casa, as entradas nos nos-
sos portões se limitam às passagens necessárias, pois encontram-se fechados. 
Avisamos os nossos amigos que a entrada de atendimento é feita no portão 
antigo próximo do cruzeiro, que tem melhor estacionamento. Temos recebido 
de vários amigos máscaras de protecção [até artesanais], o que agradecemos. 
A vacinação [no Centro de Saúde], e algumas consultas [no Hospital Pediá-
trico] têm sido cumpridas. Todos os cuidados são poucos e continuamos a ser 
avisados para evitar saídas desnecessárias.

DESPORTO — A prática desportiva faz parte da formação e ocupação dos 
tempos livres, desde sempre, na vida da Obra da Rua, desde as Colónias de 
Férias onde os antigos Rapazes até andavam de canoa no Rio Ceira! Neste 
tempo de mais isolamento, temos dado mais valor ao facto de haver em nossa 
Casa espaços grandes e bons para a actividade desportiva, em especial o fute-
bol. Depois da merenda e às vezes no fim do jantar, em especial o chamado 
campo de ténis é o centro das atenções, onde apanhámos boas suadelas e gas-
támos muito as bolas, até irmos abaixo das canetas. Outro jogo que andamos 
muito aferroados é o berlinde, no poço e no parque, nas horas de mais calor, o 
que nos leva ainda a disputarmos quem tem mais berlindes.

MÚSICA — Continuamos a ter aulas de Educação Musical, ao sábado, em 
dois grupos, de pequenos e médios, das 10 às 12 horas, no nosso salão, com a 
professora Maria João, pois a música também faz parte da formação na nossa 
Casa, quando é possível, o que tem sido bom para nós aprendermos as noções 
básicas. Alguns Rapazes estão a começar a aprender a tocar órgão — partes 
simples da Missa. Era bom que conseguissem animar a Missa toda, pois assim 
era melhor para todos nós, aos Domingos, às 10 horas [neste tempo, ainda só 
para a nossa comunidade].

ARRANJOS — Os consertos de avarias e algumas obras vão-se fazendo 
conforme é possível, com o sr. Emídio. Assim, andou-se a arranjar a rede 
do campo de futebol, nalguns sítios que se foi estragando. Uma calçada na 
zona do gado, onde fica o cão, começou a ser consertada, pois várias pedras 
foram-se soltando. Para proteger esse local, é preciso um portão, que é preciso 
encomendar, mas é caro.

CAMPANHA DE ASSINANTES — Conseguir mais leitores amigos para 
o nosso jornal não é tarefa fácil, quando boa parte da população lê pouco e 
em papel; mas, também há O Gaiato digital! Os bons jornais não transmitem 
vírus. Assinar e ler O Gaiato é uma boa forma de ajudar a nossa Obra da Rua. 
Através do jornal O Gaiato, Pai Américo, os Rapazes e seus colaboradores 
têm dado a conhecer a vida das várias Casas e do serviço aos pobres. Da nossa 
sede e com atenção, pelo correio, foram enviados vários exemplares do livro 
Uma história do Pai Américo, do nosso bom amigo Padre José Alfredo, e que 
foram prometidos aos novos assinantes. 

Em mais esta quinzena e sem stress, damos conta de mais alguns amigos 
que se fizeram assinantes/leitores: Maria do Céu — Assafarge [Coimbra]; 
Patrícia — Nevogilde [Lousada], Alzira — Casal de Ermio [Lousã]; Mar-
garida — Coimbra; Fernando — Coimbra; e Ana Laia — Coimbra. É inte-
ressante notar que esta senhora viveu na nossa Casa com os seus filhos, que 
organizaram as suas vidas; e veio pessoalmente, com gratidão, dar parte da 
venda dum lindo livro seu — O sentimento da vida. Bem-hajam! Aos amigos e 
amigas que têm partilhado com esta comunidade, por vários meios, os nossos 
vivos agradecimentos e votos de boa saúde!

Contactos: Os pedidos de assinaturas novas e donativos para esta Casa 
do Gaiato de Miranda do Corvo — Coimbra podem ser enviados para esta 
morada: Obra da Rua ou Obra do Padre Américo, Casa do Gaiato, 3220-034 
Miranda do Corvo; NIB: 0035 0468 00005577330 18; telef. 239 532 125; 
e-mail: gaiatomiranda@ gmail.com  q

Com este pequeno levantar do véu que 
envolve este, como todo o livro que ainda não 
foi explorado, pretende-se dar uma contribui-
ção para a hermenêutica dos retratos nele 
revelados. Esta publicação, ocorrendo no mês 
de Maio de 2020, contém só uma parcela dos 
textos que estão registados nas várias edi-
ções do Jornal O GAIATO, desde 1950 até ao 
ano 2000, deve-se ao simbolismo desta data, 
na qual se completam 20 anos sobre a passa-
gem de Padre Horácio desta vida para a Vida. 
É com muito entusiasmo que a Editorial Casa 
do Gaiato promove esta edição, a qual vem 
pôr no velador o que não deve ficar sob o 
alqueire.

Da Apresentação do Padre Júlio

Já anda nas mãos de muitos amigos que 
quiseram ser da primeira hora e está pronto 
a ser enviado a quem no-lo queira solicitar 
pelo telefone: 255752285 ou pelo e-mail: 
geral@obradarua.pt  — e os seus Amigos 
com certeza não faltarão à chamada.  q
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DESEJO desde já informar os meus leitores que neste lugar a 
palavra Barredo significa a cintura de casebres que se estende 

à beira rio desde os arcos de Miragaia ao Monte do Seminário. É 
o esgoto da cidade.

Eu tinha ido na companhia de um rapaz do Lar do Porto, de 
folga naquele dia. Batemos de mansinho e entrámos numa porta 
que diz para a rua; é uma loja. O rapaz tapou o nariz e daí a um 
minuto já não estava ao pé de mim: «Não posso mais». E saiu 
imediatamente para a rua. Por este pequenino e terrível episódio 
pode cada um julgar da nossa desumanidade!

Eu deixei-me ficar. Ando afeito. Estou salgado. Tenho visto 
muito pior. Por isso mesmo tudo quanto se diz de civilização e 
progresso, aborrece e faz-me virar a cara.

Ela estava deitada numa enxerga. Quer-se levantar, mas não 
pode. É a tosse… duma alcova interior surge o marido. É trabalha-
dor do rio; nem sempre trabalha; a água tem marés. Três filhos 
daquele casal andam por lá. Não admira. O rapaz que foi comigo 
não pode estar um minuto dentro daquela casa. Nós somos tão 
desumanos! Somos tão cruéis! Nós não amamos o nosso seme-
lhante e dizemos que sim à boca cheia!

A volta prossegue. O dia era para a romaria. Mais um casebre; 
era uma «ilha». O mesmo clima. As mesmas visitas. Igual vida. 
Em uma casa estava deitado na cama um rapaz de dezassete. Daí 
a nada entra a mãe e informa que os outros filhos tinham ido à 
Carvalhosa e este, por não ter forças, ficou deitado na cama. Em 
outros sítios tinha ouvido dizer Cedofeita. Agora oiço Carvalhosa 
e venho a saber que se trata da mesma coisa: é um Dispensário 
aonde multidões vão ao engano. Eles estão ao pé para que se 
não diga que nós não fizemos caso dos doentes pulmonares, mas 
toda a gente sabe que não havendo casa nem pão, os remédios 
perdem a força de curar; e os que vão ao Dispensário não têm 
casa nem pão. Nós todos sabemos isto, para maior culpa, para 
maior castigo.

Os vizinhos daquelas regiões conhecem-se. Fazem uns aos 
outros pequenos favores. Amam-se. Há um que vem ter comigo 
a dizer que o outro precisa mais do que ele e pede-me que lhe dê 
a esmola! Dir-se-á que o mal de inveja que tanto nos ataca, tem 
medo de penetrar naqueles sítios.

O Barredo, pp 47-49

OS VIZINHOS DAQUELAS REGIÕES 
CONHECEM-SE.
FAZEM UNS AOS OUTROS
PEQUENOS FAVORES. AMAM-SE.

DOUTRINA Pai AméricoBEIRE — Obrigado, Américo, “nosso” Venerável!… Um admirador

1. Sonhos de “homem acor-
dado”…1 Lembras-te?! Foi na 
Casa do Gaiato de Malanje. 
Ainda andávamos todos empol-
gados pela, há tanto esperada, 
Declaração Oficial da tua Vene-
rabilidade. Era o reconhecimento 
solene, por parte da Igreja, das 
tuas Virtudes Heroicas. Como 
porta que se abre para uma pos-
sível Canonização… Que nós 
dizemos / fazemos depender de 
um “milagre” teu… Como se 
Deus precisasse destas “provas” 
para te reconhecer como filho 
predilecto porque bom cuida-
dor dos Seus predilectos — os 
miúdos e pobres abandonados. 
Estava sozinho contigo. Já ao 
deitar, no emblemático “quarto 
de Pai Telmo”. A ruminar os ecos 
da minha breve passagem por ali, 
em Janeiro pp. Na minha mente, 
estavas tu e contigo perpassavam 
as Casas do Gaiato de Portugal, 
a de Moçambique, as duas de 
Angola e as tantas que ainda é 
preciso erguer. Até já ouvi falar 
na Argentina… Contigo, nosso 
Venerável, perpassavam Padres 
da Obra que foram “pessoas 
seminais” na minha vida. Por-
que, ao passar, também eles dei-
xaram em mim, como tu, rastros 
que continuam a orientar os meus 
passos. Rastros que o tempo não 
consegue nem diluir. São eles 
que, tão gostosamente, ainda me 
prendem aqui nesta avançada 
idade. Já mais como filho do que 
como um desconhecido admi-
rador… Em cada vez mais doce 
prisão, porque, no dizer do nosso 
Camões, amor é um estar preso 
por vontade… 

Estava contigo. De volta das 
minhas queridas e interpelan-
tes questões: — Se estes e estas 
conseguiram fazer tantas e tais 
coisas, porque não eu? E logo: 
— Eu, que agora começo a ver, 
o que é que vou fazer da minha 
luz? Lembro que até me ri con-
tigo… Se, quando te viste “P.e 
Américo” e, recordando aquele 
Ameriquito (irrequieto porque 
já inquieto), saído ali de Gale-

gos,  Penafiel, isso te encheu de 
uma admiração tal que te sentiste 
impelido2 a pôr aquele, já consa-
grado, “ponto de admiração” a 
seguir ao teu nome, AGORA, se 
estivesses ainda aqui entre nós, 
nesta passageira dimensão da 
nossa imanência, ao ver-te assim 
Venerável P.e Américo, o que é 
que irias tu fazer?!… 

Deitei-me, contigo a bailar cá 
dentro. Apaguei a luz. Mas logo 
tive de me levantar e amarrar 
no papel os ecos daquele nosso 
encontro — tu mais eu e eu mais 
tu, nesse “nós” que, em mim, 
sempre se torna mais vida e vida 
em abundância (Jo 10,10). Amar-
rar no papel. Para depois poder 
partilhar com os nossos leitores. 
Porque os leitores d’O Gaiato 
também são tu e também são eu 
e também são vós. Cada um dos 
que fazem e/ou lêem / divulgam 
este Famoso e mantêm viva a 
Obra da Rua. Com o teu canto de 
cisne à frente — o Calvário. Por-
que “o filho doente é o que sem-
pre está mais perto no coração da 
mãe”… 

2. Um apontamento de 
30.01.20. Abro o meu caderno 
pró-diário. A folha 22 reza assim: 
“Estou em Malanje. Com Beire, o 
Calvário, toda a Obra da Rua — 
a já feita mai-lo muito que ainda 
nos falta fazer… Deixo-os falar(-
-me). Com toda a alegria e toda 
a dor que isso implica. De qual-
quer modo, sinto-me de coração 
agradecido. A rebentar no peito. 
Como aconteceu, naquele tempo, 
a caminho de Emaús (Lc 24, 
13-35). Obrigado, Américo, pela 
arte com que soubeste registar 
a festa daquele momento único 
em que chegaste ao sacerdócio 
de Cristo — P.e Américo! Esse 
ponto de admiração grita aos 
quatro ventos que te sentiste um 
escolhido, um fiel “impelido 
pelo espírito de Deus” (Mc 1, 
12-15). Impelido a tornar(-te) um 
Homem Novo a quem incumbia 
uma “Missão Nova”.

Os crentes dizem(-se) uns aos 

outros que o seu Jesus de Nazaré 
está vivo, está ressuscitado. 
Dizem(-se) uns aos outros que 
nem a morte conseguiu acabar 
com Ele. — Onde está, ó morte, 
a tua vitória?!… Gosto de m’o 
dizer também a mim. Porque me 
encanta acompanhar os avanços 
da Teologia da Ressurreição. E 
sentir que, como nos diz o Papa 
Francisco, “quando rezo, Deus 
respira em mim”. Acho que é 
uma forma ousada e bonita de nos 
dizermos que a vida desse ‘Filho 
do Carpinteiro’ não terminou 
com a morte. Nem a d’Ele nem 
a de tantos que Lhe seguiram os 
passos. Como Pai Américo, que 
tanto gostava de O tratar assim 
— Filho do Carpinteiro!… Por-
que selaram, com o rastro de uma 
fecunda acção social, a doutrina 
que defenderam. Para que outros 
pró+sigam “a vontade do Pai que 
está no Céu”, a favor destes filhos 
abandonados. 

Obrigado pelo tanto que mar-
caste a minha juventude. Capaz 
de, ainda hoje, passados já 64 
anos depois da tua partida do 
meio de nós, sonhar também dar 
a vida a favor da Obra da Rua. A 
tua obra (que não é tua, mas obra 
do Deus/Abba a Quem deste a tua 
vida!) não pode morrer por falta 
de padres… 

Pois. Se não há padres, que 
haja leigos. Gente de Fé. Gente 
que acredite que os que gritam 
na rua são Teus filhos. Irmãos 
nossos. Em quem Tu respiras, já 
a ‘ofegar’, por falta de uma res-
posta nossa.

1 — Parece que remonta já a Aristóteles 
esta ideia de que a esperança é o sonho 
do homem acordado. Ai de nós se não 
sonhamos! Porque o sonho comanda a 
vida. Parece que a Ciência já descobriu que 
qualquer pessoa aguenta mais tempo sem 
dormir do que sem sonhar. O segredo está 
em aprender a selecionar os sonhos que 
vale a pena sonhar e os que há que passar 
à frente…

2 — É nas gravações que nos restam de 
Pai Américo que mais gosto de ver/ouvir 
o impelido que ele refere para acontecer 
aquilo que sente como sendo um querer de 
Deus a empurrá-lo para a frente…  q

previsto no n.º 1, do artigo 13º, dos 
estatutos, a Assembleia funcionará 
trinta minutos mais tarde, em 2ª con-
vocatória, com qualquer número de 
associados presentes com direito a 
voto.

A apresentação das listas de can-
didatos decorre até às 17:00h do dia 
16 de Julho de 2020. Os Associados 
poderão consultar os estatutos na 
sede.

Fiquem todos BEM e recebam de 
nós Aquele Abraço.  q

CONFERÊNCIA DE S. 
FRANCISCO DE ASSIS — 
Esperamos que estejam todos bem, 
apesar deste Coronavírus ter con-
dicionado as nossas vidas, tivemos 
que nos adaptar a novos hábitos 
e cuidados, para assim podermos 
continuar em segurança. Temos 
que estar todos unidos e sermos 
cuidadosos, seguindo as regras da 

LAR DO PORTO Adelaide e Zé Alves

DGS, para não se repetir o que já 
houve, tem de haver bom senso e 
civismo.

Apelamos para que todos os que 
dirigem este País, não se esque-
çam dos mais necessitados e todos 
aqueles que perderam os seus 
empregos e parte dos seus ordena-
dos. Sabemos que não vai ser fácil, 
mas se forem justos e cumpridores 
das promessas que foram feitas, 
têm agora oportunidade de mostrar 
a vossa lealdade para com o Povo 
que confiou o seu voto.

Quanto aos nossos pobres, até 
este momento, estão bem de saúde, 
os filhos continuam a estudar e tem 
corrido bem, o único problema são 
os rendimentos que são muito bai-
xos e nós tentamos ajudar dentro 
das possibilidades da Conferência.

Quanto aos outros confrades os 
seus pobres também têm pedido 
ajuda para Farmácia e renda de 

casa, não está a ser fácil, mas ire-
mos tentar socorrer.

Queridos amigos, sabemos que a 
vida não está fácil, mas apelamos 
que dentro das vossas possibilida-
des, nos continuem a ajudar, para 
assim podermos completar a nossa 
caminhada como recoveiros dos 
pobres.

CAMPANHA TENHA O SEU 
POBRE — Dr. Mário Augusto 
300€; José Gonçalves 30€; 
Alberto Matos 25€; Aura Silva 
20€; Isabel Magalhães 30€.

A todos os nossos amigos e em 
nome dos nossos pobres muito 
obrigado.

O nosso NIB: 0010 0000 4417 
8020 0015 8. O nosso endereço: 
Conferência S. Francisco de Assis 
— Rua D. João IV, 682 — 4200-
299 Porto.  q

VINDE VER! Padre Quim
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 As relações sociais e  humanas foram alteradas na sua forma normal 
de ser e no seu modo peculiar de manifestação. Nem o culto público 
foi poupado pelo contexto da covid-19. A autoridade, a quem merece o 
direito de elaborar decretos e leis de carácter obrigatório, diz que para 
a realização do culto é necessário respeitar as medidas sanitárias (uso 
de máscaras e 2 metros de distanciamento, uso de máscara durante a 
celebração e outras tantas exigências. Assim teremos de nos acostumar 
a viver para podermos estar vivos. Segundo o decreto presidencial, 
a partir do dia 24 de Junho, por sinal solenidade de São João Bap-
tista, fica restabelecido o culto público. Em nossa Casa temos a capela 
pequena, insuficiente para a observação das medidas impostas, razão 
pela qual estamos a preparar o salão de festas para ser o nosso local 
das celebrações da Missa dominical por ser muito mais espaçoso que 
a capela Santa Isabel.

Vamos cumprir ao máximo as regras impostas para a prevenção do 
covid-19. O lema é, protegendo-se, para proteger o irmão.

A conclusão é de Pai Américo “o ambiente de família transforma e 
convence estes pequenos sem família. A verdade encontra-se na pró-
pria natureza das coisas, virgem. Nem sistemas, nem violências nem 
pautas. Basta a lareira!”  q
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MALANJE Padre Rafael

HÁ dias, aqui em Setúbal, uma senhora muito amiga da Obra da 
 Rua e leitora assídua d’O GAIATO, perguntou-me pela minha 

saúde. Há pessoas que só têm uma ligeira ideia de como me encontro 
neste momento. Então, para essas, pensei em publicá-lo.

Assim, a rótula da perna direita partiu. Foi costurada em Angola 
e parece estar a recuperar dentro da normalidade. O caso da perna 
esquerda é mais complicado, pois fracturei a tíbia, peróneo [fíbula] 
e astrágalo [talo] e foram colocadas diferentes placas de titânio para 
segurar tudo isso.

Agora, ando de bengala, e quando as distâncias são grandes, de 
muletas. Ainda sofro inflamações [inchaços] e sinto dores, principal-
mente quando ando. O médico sugeriu a remoção de todo o material 
colocado no pé, mas isso só será possível a partir de Setembro. Por este 
motivo a Casa do Gaiato de Malanje se encontra sem Padre e está nas 
mãos das Irmãs e dos Rapazes desde que começou o confinamento por 
causa do Covid-19. Tenho programado viajar para Malanje logo que 
abram as fronteiras entre Portugal e Angola.

De momento, e dentro das minhas limitações, estou a apoiar a 
Casa do Gaiato de Setúbal enquanto o nosso Padre Acílio faz uma 
cirurgia. Na verdade, vou-me dando conta que, às vezes, o mais impor-
tante é mesmo estar — o que fazer, Deus dirá. Já suspenderam uma vez 
a cirurgia do Padre Acílio por falta da toma de um medicamento que 
não lhe foi enviado. Esperamos que a próxima chamada seja definitiva 
e rezamos para que tudo corra bem.

As notícias que nos chegam de Malanje dizem que tudo decorre 
dentro da normalidade que por ali podemos esperar. Todos estes meses 
estivemos em contacto via internet e assim resolvemos alguns proble-
mas, mas outros ficaram pendentes, pois é necessária a presença do 
Padre da Casa.

Agora, temos o Adão, que é um gaiato seminarista da Casa do 
Gaiato de Malanje, que vai seguir os seus estudos de Teologia no semi-
nário do Porto… Ainda temos mais quatro gaiatos no seminário de 
Malanje. Vamos pedir ao Pai que fortaleça a sua vocação e possamos 
contá-los entre os Padres da Rua.  q

SINAIS Padre Telmo

PA DRE Acílio pede uma mãe e pede-nos para fazermos eco da sua 
angústia. Aqui estou, faço eco.

Como recordo as nossas mães… Vejam: Ainda com Pai Américo 
e em Paço de Sousa — eram 180 rapazes. Os mais velhos ainda recor-
dam a D. Sara que acompanhava sempre nas praias e a D. Áurea, no 
tratamento dos doentes. A D. Sofia, a quem gostavam de fazer parti-
das. Ela deu tudo à obra — a própria vida. A seguir a D. Virgínia e D. 
Hortense. Ainda agora, já a descansar num quartinho bonito do nosso 
hospital, a D. Esmeralda — doente e velhinha. A D. Virgínia passou 
também pelo Tojal — Casa de Lisboa e Casas de África.

No nosso Lar do Porto, recordamos a D. Diamantina. Sempre 
atenciosa e disponível para todos nós. Uma verdadeira mãe no Lar, 
onde faleceu.

Em Miranda do Corvo, a D. Maria do Rosário, onde morreu — já 
velhinha e doente. No Lar de Coimbra, com os estudantes, a D. Maria da 
Luz. Alguns formados, hoje a recordam como grande educadora e mãe. 

Na Casa de Setúbal, a D. Conceição, há muitos anos sempre pre-
sente, uma grande mãe! Lá, a Isaura, ainda jovem, deu a sua vida — 
como mãe dos mais pequeninos. No Lar, a D. Teresa, com os estudantes. 

Recordo as mães no Calvário, com os doentes — lavar, vestir e dar 
as refeições. Com carinho e em todos os dias. A D. Margarida, aqui 
entregou a sua vida. A sua dedicação aos rapazes com carências — 
uma entrega total até à morte. 

Também no Calvário, a Adelaide. Começou com 19 anos, numa 
total dedicação às doentes. Agora descansa, já doente, na Casa de Paço 
de Sousa. Teve várias companheiras ainda jovens, no atendimento às 
senhoras doentes: a Teresa, que depois foi para a Casa do Gaiato de Ben-
guela, a Rosa e a Paula. Vi o carinho com que trataram todas as doentes.

Recordo também a D. Guiomar, que esteve em Paço de Sousa. Vi 
como ela ensinou os nossos rapazes a fazer pão. Também a sua estadia 
na Casa de Malanje.

A Teresa, tantos anos no Calvário e na Casa do Gaiato de Benguela 
— onde o seu carinho no acompanhamento do P.e Manuel.

Uma mãe para Setúbal – que o Senhor lhe toque o coração.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

AINDA neste tempo de pan- 
 demia covid-19, esta crise 

sanitária vai levando a uma 
pandemia da pobreza, com con-
sequências notórias — pessoais, 
familiares, sociais e económicas. 
É de notar que tem havido um 
visível aumento de situações de 
pobreza com a pandemia actual, 
associada a causas de vária 
ordem, como as dificuldades de 
acesso aos cuidados de saúde e 
medicamentos, que levam boa 
parte dos magros recursos da 
população fragilizada e doente.

O necessário isolamento 
fez-nos reflectir com acuidade 
sobre a permanente actualidade 
e necessidade imperiosa e con-
tínua da visita domiciliária aos 
pobres, pois a Igreja é missioná-
ria pela sua própria natureza. Os 
discípulos escutaram o Mestre, 
pelo que uma prioridade é escu-
tar as dores e as necessidades 
dos pobres, a quem S. Vicente 
de Paulo chamou nossos amos 
e senhores. Deste cantinho em 
zona deprimida, com tropa fan-
danga (de situações familiares 
desarticuladas) confinada em 
estudo, escutámos alguns ape-
los, de comunhão orante, bem 
como várias provas de amizade e 
ajuda para o sustento diário desta 
comunidade cristã.

O Padre Américo, com a cer-
teza da fé activa no amor, escre-
veu bem assim: mais Conferên-
cias de S. Vicente de Paulo. Uma 
delas em cada freguesia. Todas 
por aí fora a trabalhar. Aliviemos 
o Pobre. As chagas. A penúria. 
As situações. Os vícios. Tudo. 
O Pobre acredita em quem lhe 
dá pão e está pronto a grandes 
sacrifícios por amor de quem lho 
der. Deste amor ao amor de Deus, 

é um instante. É o caminho. Os 
sem pão não acreditam em Deus 
se primeiramente lho não der-
mos. Samaritanos. Samaritanos. 
Muitos samaritanos. Haja deles 
nas Paróquias, deles nos con-
celhos, nas cidades, nas nações, 
no mundo inteiro. O Samaritano 
é o homem que o próprio Jesus 
assinalou. No Seu alto conceito, 
as obras de misericórdia estão 
em primeiro lugar. Quem as não 
tiver feito, permanece na morte 
uma vida inteira.

Numa linha vicentina, deixamos 
um testemunho simples, entre 
milhões, do significativo valor 
cristão da vocação de serviço aos 
pobres das Conferências Vicen-
tinas, pela sua extraordinária 
rede de Caridade e proximidade 
aos mais frágeis, na linha do que 
escreveu o principal fundador 
— Antoine-Frédéric Ozanam 
[1813-1853]: Desejaria abraçar 
o mundo inteiro numa rede de 
caridade. É importante enaltecer 
e fomentar o carisma vicentino na 
pastoral das comunidades cristãs, 
no serviço aos pobres, pois é radi-
calmente eclesial e de base laical.

No quotidiano e ao longo da 
vida humana, todas as pessoas 
sentem as feridas e as dores que 
as tocam e das pessoas com quem 
se relacionam ou têm conheci-
mento. A fragilidade afecta todo 
o ser humano e muitos deles 
encontram-se sós, perdendo a 
alegria de viver, em ambientes 
mais ou menos populosos, com 
problemas de vária ordem, v.g.: 
físicos, psicológicos, familiares 
e materiais. Daí que, mesmo de 
forma simples, se deve e pode 
contribuir para restaurar alguma 
confiança nos nossos irmãos, na 
escuta e com simples palavras e 

obras de esperança, sendo fiéis 
à palavra dada. Entre várias 
situações que temos encontrado, 
em saídas de serviço aos pobres, 
deparámo-nos com um apelo 
persistente de uma mãe jovem 
e do seu filhito. Num simples 
quarto, escondido, numa serra de 
zona urbana com vista para um 
belo rio, foram várias as visitas 
domiciliárias, em que deixámos 
géneros necessários, alguns das 
Filhas de Maria Auxiliadora. O 
pai do menino encontra-se noutro 
continente, a mãe não deixa o seu 
pequenino sozinho e tem dificul-
dades habitacionais e de legaliza-
ção. E, assim, fomos percebendo 
melhor essa realidade familiar, 
carecida de ajuda e orientação. 
Antes de tudo, é uma questão de 
atenção, pois o coração é que nos 
aproxima.

Para um acompanhamento 
mais próximo desse lar precário, 
urgiu contactar com os vicenti-
nos, cuja rede funcionou logo, do 
centro para essa periferia — Con-
selho Central, Conselho de Zona 
e Conferência Vicentina - a partir 
do momento em que foi solici-
tada mais ajuda. O acompanha-
mento vai requerendo uma acção 
de apoio directo e a confidencia-
lidade exigida nestas situações de 
debilidades. Entretanto, os vicen-
tinos mais próximos não espera-
ram para arriscar outras visitas 
domiciliárias, com confiança, 
verificando in loco a necessidade 
de ajudar e promover essa famí-
lia debilitada, como outros agre-
gados familiares sujeitos a cair 
na lama ou pessoas sem-abrigo 
e com carências alimentares. 
Depois, foi pedida a colaboração 
das Irmãs do Bom Pastor. 

Na verdade, servir os pobres 
com amor afectivo e efectivo, 
como expressou S. Vicente de 
Paulo, vai no seguimento do 
mandato e da amizade de Jesus: 
Já não vos chamo servos, mas 
amigos [Jo 15, 15]. Se o carisma 
vicentino nos merece assim tanta 
admiração, foi porque nele tam-
bém mergulhámos e dele recebe-
mos exemplos inesquecíveis! 

P. S.: É, ainda, ocasião para sau-
damos o nosso amigo Padre Nélio, 
novo Superior Provincial da Con-
gregação da Missão, em Portugal, 
que foi bom companheiro no final 
da Teologia. Boa missão, pelos 
pobres e com Jesus!  q

Um apelo de uma mãe
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seus atributos de poder, influen-
cia e domínio humano.

A única maneira de viver é 
unir-se ao povo, vítima do esque-
cimento, da ignorância, da explo-
ração e viver com ele.

É necessário uma coragem 
inaudita para assumir esta virtude 

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

com os pobres desta maneira, a 
qual é a única possível. Assim 
o fizeram os padres Carlos de 
Foucauld, Damião, dos Lepro-
sos, e quantos no escondimento 
e desprezo humano se deram e 
continuam a imolar ao CRUCI-
FICADO ACTUAL nos pobres e 
com os pobres.  q

PENSAMENTO
Pai Américo

A verdadeira hierarquia não 
destrói a igualdade baseada, 
como é, na identidade do 
ser. As categorias do Uni-
verso dão beleza ao mundo, 
como as sociais dariam jus-
tiça aos homens se estes se 
não afastassem e tomasse 
cada um o seu lugar.

Pão dos Pobres, 3.° vol., pg 97.

Página da OBRA DA RUA na internet

Visite o nosso site em www.obradarua.pt e encontrará 
diversa informação:
•  Contactos
•   Assinatura e leitura do Jornal O GAIATO e do Boletim AMA 

nos seus dois formatos:
— Edição digital
— Edição impressa, digitalizada em PDF

•  Livros da nossa Editorial e outras
•  Biografia de Padre Américo
•  Pedagogia da Obra da Rua
•  Padres da Rua
•  Memorial / Museu Padre Américo
•  Documentação diversa.  q


