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DA NOSSA VIDA

Doença
APESAR de todos sabermos o  

 que é a pobreza, pelo co-
nhecimento mais ou menos in-
tuitivo, por a vermos incarnada 
num nosso semelhante, por expe-
riência de a ter como opção, fui 
mesmo assim ao dicionário ver 
como ele a define. Tomei nota 
de uma: «Falta do necessário à 
vida». Entendi aqui como vida 
um estado em que as várias di-
mensões humanas se interligam, 
gerando um estado de equilíbrio 
no dia presente que tende para 
um amanhã com confiança. Não 
basta o hoje para estar vivo, mas 
é também necessário a confiança 
no amanhã. Talvez por isso Jesus 
tenha dito que os mortos sepultem 
os seus mortos, ou seja, aqueles 
que vivem só para o hoje.

Quando algo afecta este equilí-
brio, esse algo é causa de pobre-
za. Há, portanto, uma panóplia 
de causas geradoras de pobreza. 
Muitas delas estão retratadas no 
Evangelho. De todas elas a que 
mais sobressai, na minha modesta 
leitura, é a doença: Física, psico-
lógica, espiritual… São imensos 
os que, portadores de uma destas 
doenças, procuram o Senhor para 
serem curados. E são-no de facto.

Os Pobres de bens materiais 
passam despercebidos. Pratica-
mente só sabemos que Jesus os 
atende porque é referido que Ju-
das Iscariotes levava a bolsa das 

ofertas que davam a Jesus, e que 
ele estava incumbido de distribuir 
ofertas aos Pobres.

Pai Américo, especialmente nos 
anos em que se assumiu «Recovei-
ro dos Pobres», atendeu a múlti-
plas situações de pobreza. A que 
mais certamente o atingia e feria, 
era a dos doentes, pois à ausên-
cia de bens para viver se juntava 
a incapacidade para os ganhar 
e a incapacidade para se cuida-
rem. O seu último canto amoroso 
foi-lhes dedicado — O Calvário, 
onde os doentes levassem a sua 
cruz, sim, mas sem a arrastar. 
Coisa que os detractores do Cal-
vário nunca compreenderam nem 
são capazes de compreender.

MALANJE

O Jornal «O Gaiato» sempre foi uma janela pela qual os nossos amigos e colabo-
radores puderam contemplar com um olhar terno a vida de cada uma das nos-

sas Casas. Também um púlpito desde o qual a Obra pode proclamar e denunciar as 
pobrezas que vão caindo no esquecimento. Sem olvidar aquela porta através da qual 
os nossos rapazes e a «família de fora» têm oportunidade de se encontrar e expressar 
seus pensamentos.

Os Padres da Obra têm uma tarefa muito importante em tudo isto, pois são o filtro 
pelo qual a maior parte das mensagens é traduzida. Por este motivo, a diversidade de 
escritos, tanto no seu estilo literário como na expressão, fazem com que muitas pessoas 
possam escolher qual o texto que mais desperta seu amor ao irmão mais desamparado.

Seu carácter gratuito o enobrece, pois: de graça o recebestes, dai-o de graça. O 
importante é distribuir a riqueza que recebemos e compartilhá-la com aqueles que não 
a podem tocar com suas mãos, mas, sim, com o coração. Quantos Leitores/as escolhem 
um momento e um lugar para se sentarem e se encontrarem com esta pequena Obra, 
como o são os nossos «Batatinhas». E que alegria quando recebe uma nova assinatura 
ou um pequeno donativo para os gastos da sua publicação.

A Obra nunca se definiu pela quantidade, sim pela qualidade. Assim também o 
nosso Jornal. Pai Américo recorda-nos, aos Padres, que devemos escrever como quem 
reza. Assim deve ser também para quem o lê. Pois, como dizia um meu amigo histo-
riador: «Não há histórias falsas, apenas mal contadas», «nenhuma frase diz a verdade, 
apenas te lança ao seu encontro»; por isso, receber o jornal e não lê-lo é como ter um 
presente e guardá-lo sem o abrir. Portanto, aproveitem a leitura.

Muito obrigado a todos que fazem possível este milagre todos os 15 dias.
Padre Rafael

SINAIS

AS igrejas ardidas serão um 
 sinal? Sinal de Jesus a 

pedir-nos que O levemos às ruas, 
aos bairros pobres da nossa ci-
dade, onde os nossos irmãos po-
bres clamam — com sua doença 
ou sua fome.

O Senhor está cansado de Suas 
prisões — quer que O levemos 
connosco — como chuva que a 
todos beneficia; como sol que a 
todos consola; como amigo que 
a todos ama e deseja beijar… É 
tempo de todos nos conhecer-
mos como irmãos que esperam 
Jesus em nossas igrejas domés-
ticas. 

] ] ]

Vizinho pobre — vizinho rico 
na mesma estrada. O mesmo 
medo. Quem não tem medo de 
morrer?!  O fantasma pode ma-
tar: vamos todos no mesmo ca-
minho de pedregulhos. Natural-
mente, os mais fortes devem dar 
a mão aos mais débeis. Quem vai 
negar se todos vamos no mesmo 
perigo? Demos a mão — segure-
mos bem — caminhemos juntos 
sem medo do fantasma.

Que o Senhor faça alto ao fan-
tasma negro. Jesus é nosso ami-
go, ama-nos e pode. 

Sejamos amigos como irmãos 
no repartir do pão. Seguremos 
bem a nossa esperança.

Padre Telmo

Hoje vivemos uma situação ge-
neralizada de uma doença difícil 
de enfrentar, por quem por ela é 
afectado e por quem o não é. Uns 
porque a sofrem em si mesmos ou 
em alguém próximo e querido, 
outros porque carregam o fardo 
de a tratar ou evitar. Outros ainda 
não a enfrentam com realismo, fa-
zendo-o de ânimo leve como se 
lhe fossem incólumes.

Podemos por tudo isto afirmar 
que há hoje uma situação de po-
breza generalizada. Uma pobre-
za difícil de aliviar porque mui-
to contagiosa e que carece de 
meios muito especializados para 
ser tratada. Uma pobreza gera-
dora de outras pobrezas, que ori-

gina desfalecimento e desânimo 
pelo amanhã.

Quem sofre a doença quer vi-
ver. E deve ter confiança no seu 
viver, porque desfalecer é próprio 
de quem vive e até de quem con-
fia no amanhã. Este era o ânimo 
que impelia os Pobres e Doentes 
a irem ter com Jesus. E, com esta 
confiança que se chama fé, eram 
atendidos. Noutras vezes eram os 
discípulos os actores. A presença 
de Deus e o labor humano é ne-
cessário num agir em uníssono, 
não um só mas ambos, porque 
ambos são necessários para a 
cura desta pobreza.

Padre Júlio

BENGUELA – VINDE VER!

Obras em curso
«DEUS quer, o homem sonha, a obra 

 nasce.» Esta frase de Fernando 
Pessoa é um Instrumento motivador para 
quem aprecia pôr mãos à obra e deixar-se 
conduzir pela providência até à sua con-
sumação. Se não houvesse possibilidade 
de sonhar não nasceriam as grandes obras 
de carácter solidário e caritativo, nem 
as de outro género e identidade social. 
Sonhar é projectar um amanhã diferente 
e melhor para todos. Quem sonha adia o 
impossível! No coração de Pai Américo 
fez-se o querer de Deus e no sonho de 
homem de Deus — a Obra da Rua nas-
ceu para ser uma obra cujos proprietários 
legítimos são os pobres, aqueles que Deus 
ama e ampara através da Mãe Igreja com 
amor de predilecção.

Pai Américo sonhou e Deus realizou 
o seu sonho contando com o seu sacrifí-
cio, sua dedicação, sua boa vontade em 
ajudar os pobres a encontrarem-se com 

o amor de Deus no seu doloroso cami-
nho. O garoto com fome, doente do corpo 
e da alma, abandonado, rejeitado pela 
sociedade, sem nada nem ninguém para 
o assistir, amparar, educar, promover e 
integrar na esfera social.

A Obra da Rua é uma resposta ao cla-
mor dos mais desfavorecidos da socie-
dade. É o amparo do pobre abandonado. 
É uma Obra em curso na vida de cada 
um dos rapazes que se encontram sob a 
sua tutela. Digo em curso porque todos 
os dias, em todos os tempos e gerações a 
Obra da Rua, constrói com o querer e boa 
vontade do rapaz os mais altos e nobres 
princípios humanos e cristãos contidos 
no projecto educativo de Pai Américo. O 
rapaz é a obra preciosa que estamos todos 
os dias a edificar com a ajuda de Deus 
e dos homens de boa vontade. Homens 
e mulheres de perto e de longe. É pelo 
rapaz que edificamos e melhoramos os 
edifícios das nossas aldeias, é pelo rapaz 
que se bate às portas das escolas para

Continua  na  página  3

«Os filhos de ninguém contraem graves doenças nas ruas… Doenças da alma, as mais difíceis de curar.»
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Pelas CASAS DO GAIATO
PAÇO DE SOUSA

LENHA — O Bruno andou com alguns Rapazes a rachar lenha. Ele 
aprendeu com o sr. Jorge a engatar a máquina, que faz de machado, no 
tractor novo. Estiveram a rachar uma boa quantidade de lenha que veio das 
nossas podas e abates. Esta lenha vai ser arrumada no local habitual que é os 
antigos galinheiros. Quando secar vai-se gastando, pouco a pouco, para as 
nossas lareiras e para aquecimento da água e das casas.

PORCOS — O nosso responsável pelos animais é o «Guga». Ao longo 
de alguns meses, nós vimos que os nossos porcos estavam-se a reprodu-
zir muito, e que se chegou a um ponto para que fosse necessário reduzir a 
população de porcos. Então, há dias, eu e o Paulo «Mudo» mais o «Guga», 
encarregamo-nos de guardá-los todos para se escolher os que deviam ser 
separados e aproveitados para o nosso consumo. O Bruno mais o Manuel, 
andaram a fazer os chouriços e a pô-los no fumeiro. Deu muito trabalho, 
mas valeu a pena.

COELHOS — As nossas três coelhas já tiveram as suas crias, com 
umas belas ninhadas. Quem se está encarregando delas é o Bruno e o 
«Guga». Esperamos que as crias se desenvolvam bem, sem doenças, para 
que venhamos a ter bons coelhos e coelhas.

JARDINEIROS — Agora temos cá em Casa uns novos jardineiros. 
São um grupo de ovelhas com dois cordeirinhos, que andam livremente por 
toda a aldeia a rapar as ervas que vão crescendo pouco a pouco. O incon-
veniente é que vão sujando os caminhos e as ruas, pelo que temos que ter 
cautela onde pomos os pés. De qualquer maneira são uns animais muito 
bonitos.

Fausto Casimiro

BEIRE — Flash’s

Fabricantes de fantasmas…
1 — (…) depois, dás para 

mim… Estava na ‘casa da horta-
liça’ a tratar de uma abóbora que 
nos ofereceram, de cujas semen-
tes não posso perder-me. Sancta 
sancte — lembrei eu, lá do 
latim. As ‘coisas boas’ (sancta!) 
precisam ser tratadas com deli-
cadeza (sancte!). Nisto entra-me 
por ali dentro o Valdemar — um 
dos nossos, com marcas mais 
fundas. Desvairado, como lhe é 
habitual, incapaz de falar, sem-
pre que nele o mal1 se activa. 
Mira tudo, pronto a atacar, se 
encontra resistência. Olha para 
mim, olha para a bacia que tenho 
entre mãos. Como que num gru-
nhido rouco, avança, tira-me a 
bacia das pevides e zarpa com 
ela dali para fora. Conhecedor 
e já algo treinado em lidar com 
ele, não ofereci resistência. Fui à 
porta e, com a voz mais doce de 
que fui capaz naquele momento, 
disse: — Leva, Valdemar, mas 
depois dás pra mim… Avançou 
mais uns passos, olhou para trás, 
e parou. Olhou-me de esguelha 
e, frente à minha serenidade 
sorridente, voltou atrás. Com a 
maior das calmas, entregou-me 
a bacia em mão… Lembro D. 
Margarida: — Estes são os filhos 
que Deus nos mandou!

Fiquei a magicar esta cena. 
Recordei outras, também nele. 
Algumas, de enternecer a gente. 
Aquele beijo na Cruz Gloriosa, 
na Visita Pascal de 2017, que 
já vos contei. No rodar do filme 
interior, que sempre me acom-
panha nestas situações de treino 
do Aprendiz de Vivente em mim, 
aparece-me uma cena atribuída 
ao Papa Leão XIII. Reza assim:

Certo pintor francês desejava 
fazer um retrato ao Papa. Mas 

este não arranjava tempo para 
posar. Até que, para despachar 
o artista, lá arranjou uma meia 
horita. Já em casa, o pintor, 
satisfeito, deu o quadro por ter-
minado. Foi a correr mostrá-lo 
a Leão XIII. E pediu-lhe uma 
legenda para o quadro. Sorrindo, 
o Papa ditou: — Veja Mt 14, 2.

Ansioso, de volta a casa, con-
sulta a citação proposta. Depa-
ra-se com as palavras de Jesus 
quando, naquela noite de tem-
pestade, vai caminhando sobre 
as águas, ao encontro dos seus 
discípulos que, assustados, jul-
garam ver um fantasma… —
Calma, rapazes, que sou EU!…

2 — Os ‘pintores’ do nosso 
Calvário… Da cena com Leão 
XIII lá no Vaticano, passo para 
o nosso Calvário. Um Calvário 
que, em termos de acção social, 
ainda hoje é mesmo ‘uma pala-
vra nova’ porque ‘uma palavra 
tirada do Evangelho’ — aqui, 
onde a Boa Nova é viva e vivi-
fica. Em termos da laicidade da 
Segurança Social, o Calvário é 
apenas mais uma entre a vulga-
ridade de tantas ERPI (Estrutu-
ras Residenciais para Pessoas 
Idosas). Vejo aqui a tentação de 
César a querer meter no que é 
d’ele aquilo que já o ULTRA-
passa porque é de Deus (Mt 22, 
15-22). Saboreio esta diferença! 
Procuro entender a tentação. 
Vejo porque é que o Calvário 
não possa passar despercebido. 
E que sejam muitos os artistas 
a querer ‘fazer o retrato’ do Cal-
vário. Acho até curioso e muito 
significativo que, em novembro 
e dezembro de 2018, a quando 
da invasão da barbárie, um dos 
artistas que, na comunicação 

social, mais pintou o fantasma 
do Calvário, meses antes, tenha 
andado por cá a recolher dados 
e imagens para pintar a ‘palavra 
nova’, ‘tirada do Evangelho’. 
Parece que até isto de ‘pinturas’ 
também está sujeito às leis da 
moda — aquilo que, em termos 
de audiência, está a dar mais…

3 — Sou EU, não tenhais 
medo… A cena do Valdemar 
traz-me à mente aquela velha 
quadra de que ‘o coração e os 
olhos // São dois amigos leais 
// Quando o coração está triste 
// Logo os olhos dão sinais’… E 
ainda o curioso poema ‘Impres-
são Digital’, de A. Gedeão: Os 
meus olhos são uns olhos // E 
é com estes olhos uns // Que eu 
vejo no mundo escolhos // Onde 
outros, com outros olhos // Não 
vêem escolhos nenhuns// De 

MIRANDA DO CORVO

CATEQUESE — Considerando 
que não podem cá vir as catequistas, 
devido à pandemia, no fim do estudo 
vamos acompanhando várias cateque-
ses disponíveis na internet. Há alguns 
Rapazes que ainda não foram bapti-
zados e querem receber este Sacra-
mento, quando houver condições.

ESCOLAS E ESTUDO — O 2.º 
período do ano lectivo 2020/2021 
teve início em 4 de Janeiro e temos 
ido às aulas nas escolas com os 
devidos cuidados, pois a situação da 
pandemia tem-se complicado tam-
bém neste concelho, infelizmente. 
Alguns Rapazes tiveram de fazer 
testes do Covid-19, tal como vários 
colegas de turmas das escolas que 
frequentam. Tendo várias salas no 
nosso centro de estudo, conforme os 
ciclos, e com apoio de professores 
destacados, vamos acompanhando 
as matérias e fazendo os trabalhos 
para casa, utilizando a internet. 
Esperamos muito que melhore esta 
situação difícil de saúde, para bem 
de todos; mas, é preciso termos 

muita atenção na higiene, no uso de 
máscara e no distanciamento social.

ARRANJOS — Foi efectuada 
outra canalização de água para os 
nossos animais — no redil das ove-
lhas, patos e pombas. Uma caldeira 
de aquecimento da nossa escola – 
centro de estudo avariou e teve de ser 
consertada. Um escorrega, dado pelas 
amigas Criaditas dos Pobres, depois 
de feitas as fundações, foi colo-
cado no nosso parque e arranjado, 
ficando bem para nós brincarmos.

AGROPECUÁRIA — O tempo 
tem estado muito frio, pelo que 
temos acendido uma salamandra 
no nosso refeitório com lenha que 
fomos armazenando no nosso bar-
raco. Tem-se andado a limpar mato 
de partes dos nossos montes, na 
zona do olheiro, com marcos CG 
[Casa do Gaiato], tendo em atenção 
carvalhos e sobreiros. Fez-se a poda 
das latadas das videiras de uvas 
de mesa e das fruteiras do pomar. 
Temos dois lindos cordeiritos e não 
vingaram três. Precisamos de mais 

galinhas poedeiras, mas não tem 
sido possível ir à feira. O telhado da 
nossa passareira, onde temos muitas 
rolas, precisa de ser arranjado.

CAMPANHA DE ASSINAN-
TES D’O GAIATO — Temos o 
dever de agradecer muito aos nos-
sos amigos e amigas que enviaram 
ajudas, para pagar as despesas da 
nossa Casa, e nos ofereceram bens 
alimentares e materiais de pro-
tecção. Como a pandemia se tem 
agravado, esta campanha tem sido 
difícil; mas, ainda foi possível 
enviar uma lista natalícia de novos 
assinantes para a nossa sede, que 
irão recebendo o nosso jornal quin-
zenalmente, logo que possam ser 
inscritos no ficheiro geral. Agrade-
cemos os votos amigos recebidos 
e retribuímos, desejando saúde e 
bem a todos! Os nossos contac-
tos: Obra da Rua – Obra do Padre 
Américo, Casa do Gaiato, 3220-034 
Miranda do Corvo; telefone – 239 
532 125; correio electrónico – gaia-
tomiranda@gmail.com; NIB – 0035 
0468 00005577330 18.

Rapazes de Miranda

tudo, o mesmo se diz // O onde 
uns vêem luto e dores /[fantas-
mas!…]/,  Outros descobrem 
cores do mais formoso matiz 
(- Sou Eu!…). Fecho os olhos 
para ver melhor. Deixo o Valde-
mar de hoje, e percorro um a um 
todos estes filhos que Deus nos 
mandou. São milhentas as cenas, 
deste e de outro tipo, que fazem 
parte do nosso quotidiano. Uma 
verdadeira paixão, para quem se 
sente em processo de aprender 
a ver com o coração e os olhos. 
D’aqueles que querem amar 
como Jesus amou, sonhar como 
Jesus sonhou…. Ouço o res-
soar daquela voz milenar: “Se 
hoje ouvires a voz de Deus, não 
endureçais o vosso coração”… 

Rumino Isaías 45, 15 e seguin-
tes: ‘Nada compreendem os 
que elevam ídolos de madeira 
e oram a um deus que não pode 

salvar’… Recordo Paulo, Hb 4, 
12-16: ‘(…) Confiantes, vamos 
em busca de um auxílio opor-
tuno’. 

Nesta hora de apertos — a 
pandemia, as obras em curso e 
em custos, incógnitas pelo enten-
dimento do ‘dar a César o que é 
de César e dar a Deus o que é 
de Deus’, temos de ir direitos 
lá onde Cristo agoniza. A gritar 
para que, em nós, se afaste d’Ele 
este cálice de dor. 

Acredito que todos somos 
chamados para servir de ‘instru-
tores uns dos outros’. A prestar 
uns aos outros o alívio que todos 
necessitamos.

1 — Gosto da expressão ‘o mal’ (ou ‘o 
maligno’, ‘o demónio’), com seu sabor 
bíblico. Para significar o sofrimento, a dor 
insuportável, quando o paciente perde todo 
o controlo, e tudo fica por conta da emoção 
descontrolada…

Um admirador

A NOSSA TIPOGRAFIA
Em virtude da própria natureza 

da nossa Obra, pela verdade de que 
ela é feita, pelo bem que ela acarre-
ta a todo o mundo, nós temos neces-
sariamente de receber encomendas 
de trabalho, […] Ora, é por isto 
meus senhores e minhas senhoras, 
que eu aqui estou a pedir trabalho 
para a nossa Tipografia. Pai Améri-
co, O Gaiato, n. 150.

Era o ano de 1949. A nossa Ti-
pografia tinha acabado de nascer e 
formava os primeiros rapazes. Hoje, 
volvidas sete décadas, cada qual 
com suas circunstâncias específicas, 
a nossa Tipografia sofre a mesma 
carência de trabalho.

É sabido que aquele trabalho que 
“aconchegava” o tempo entre a edi-
ção do Jornal e os títulos da nossa 
Editorial, foi absorvido pela infor-
mática. Mas nem todo o trabalho 
gráfico foi “descontinuado”. A Tipo-
grafia da Casa do Gaiato está apta a 
realizar trabalhos de retalho, livros, 
catálogos e revistas. E nós estamos 
aptos a responder rapidamente às so-
licitações dos nossos Amigos.  q
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CORRESPONDÊNCIA DOS LEITORES

DOUTRINA

Tenho aqui uma carta que me chama vaidoso.
É a sacristia a falar.
É a sacristia a defender o seu grupinho.

A respeito dos Barredos, tenho aqui uma 
carta que me chama vaidoso: «Cuida você que 
não há mais quem visite pobres ou que eles 
não eram visitados antes de si! Você é todo 
vaidade». Como esta, chegam outras de vez em 
quando; algumas pelo nome, são, até, de ele-
mentos chamados da nossa melhor sociedade. 
É a sacristia a falar. É a sacristia a defender o 
seu grupinho. Eu cá leio. Tomo conhecimento. 
Boto no cesto. «Moléstia» vem e apanha os 
selos e assim se queima vaidade.

Isto são excepções. Noventa e nove por 
cento dos nossos leitores morrem pelas notícias 
do Barredo e não me chamam nomes. Fazem 
delas a sua meditação. Por elas amam o seu 
semelhante. E por elas enriquecem, repartindo 
os seus dons. A suposta vaidade do visitador de 
Pobres em nada prejudica estes dons de Deus.

Desta vez fui sozinho e por caminhos dife-
rentes; a área dos Barredos estende-se por 
muitas léguas, infelizmente. Numa toca, fui dar 
com uma criancinha de dois anos e não contava 
que para ela se abrisse tão depressa a porta do 
Hospital Maria Pia. Bendito seja o Senhor Deus 
de Israel! Louvemos outra vez o Senhor. O pai 
morreu o ano passado. Bendito seja Deus em 
todas as Suas obras.

Em uma toca, fui dar com um Doente, o qual 
os vizinhos tinham colocado à porta da rua, a 
ver se ele angariava esmolas. Tinham-no reco-

Pão dos Pobres (4 volumes),  Respigámos do 
1.° volume: «(…) é um arranjo das notas semanais 
que aparecem no Correio de Coimbra desde o ano 
de 1932: primeiramente sob o título «Sopa dos Po-
bres» e, agora, «Obra da Rua». É um livro de di-
tado. O nome que se vê no lugar do autor, é única 
e simplesmente o do humilde ouvinte das queixas 
do Pobre que escreve dentro da mansarda o que 
eles ditam a pedir pão. Por isso mesmo tu choras 
ao ler, como eu também choro ao ouvir. Lágrimas 
vivas, vertidas por Irmãos nossos, (…) A queixa 
deles, amarga e justa, vai soprar as cinzas do teu 
coração, como faz o vento às folhas caducas; e fi-
carás num instante deslumbrado com a beleza do 
tesoiro que trazes dentro de ti mesmo, de que nun-
ca deste fé por causa da poeira: o teu coração!»

Podem pedi-lo pelo telefone 255752285, 
e-mail: geral@obradarua.pt ou directamente no 
site: www. obradarua.pt  q

OS NOSSOS LIVROS

Continuação  da  página  1

que possam preparar-se intelectualmente para o futuro. É pelo rapaz 
que se bate às portas das empresas para pedir emprego para os mais 
crescidos.  O rapaz é o centro da nossa atenção permanente. Passam os 
dias, as semanas, os anos. Vemo-los crescer, ganhar asas e ganhar voos 
altos em alguns casos. Nas universidades disseram-me que sim — estão 
quatro dos novos a frequentar cursos à sua escolha. Noutra empresa 
disseram também sim e já entraram dois, outros aguardam a chamada 
do patrão. O «Raimundo» foi para as vendas da coca-cola a cargo de 
um estabelecimento na cidade. Andou por lá contente da vida. Outro 
dia apareceu triste quando viu o seu salário. Disse que era pouco e que 
queria abandonar o posto de venda. Quer ganhar mais. Quer sorrir com 
mais moedas nas mãos. Também temos junto ao esforço e sacrifício, 
a arrepiante decisão do rapaz — quero deixar este trabalho porque o 
salário é inferior às suas expectativas. Ainda não aconteceu, mas se vier 
a acontecer desta vez será o próprio rapaz a procurar o seu emprego.

Nas obras de carácter físico, estamos todos muito contentes com 
a segurança, paz e tranquilidade que o nosso muro veio dar à Aldeia 
são ao total três quilómetros em volta de toda a propriedade corres-
pondente a cinquenta hectares de terra. Com esta segurança aumen-
tamos a capacidade de produção agrícola e diversidade na criação de 
animais. Ainda falta a reabilitação da casa dois de baixo, a casa onde 
morava a professora, e a nova vacaria.

Tudo isso é possível com a ajuda de Deus e dos homens e mulhe-
res que reconhecem na Obra da Rua um valor grande na edificação 
do homem. Continuamos a viver da divina providência e da genero-
sidade das pessoas.

A conclusão é de Pai Américo, «Cada casinha é um lar. O chefe, 
que é o pai de família, sairá da Casa do Gaiato para a constituir. Em 
cima, habita-se; em baixo, oficinas; fora, horta e jardim. Vida inde-
pendente; escola e capela comum. Domingos, confraternização. Ai 
que coisa tão disparatada! Dirão os mestres de pedagogia. É que não 
amam. Se tiveres mil pedagogos nenhum é pai como eu sou, dizia o 
Apóstolo aos do seu tempo. Se não és pai, não és mestre».

Padre Quim

BENGUELA – VINDE VER!

lhido na maré em que eu cheguei. Arranjara 
dezassete tostões e estava com eles na mão a 
fazer contas do que havia de comprar para sua 
primeira refeição daquele dia; o sol declinava. 
O calor de Julho e as moscas fustigavam. Eu tra-
zia comigo uma caixa de doces de Santarém, 
que nos Clérigos me deram. Balbuciei ao Pobre 
a oferta, mas fui dizendo que não; doces de 
ovos num estômago doente, faminto… O Pobre 
não me deixa prosseguir e  arrebata a caixa das 
minhas mãos: «Deixe cá ver; eu como de tudo». 
Era a voz da fome. Não tive coragem e fiz ali 
aquele mal, por bem. Que o nosso bom Deus 
perdoe esta minha fraqueza.

Dali, segui ao Lar de S. João da Madeira. 
Tinha posto ir lá jantar com os rapazes e fui. 
O senhor Paulo nosso vizinho, ao ver-me entrar 
mandou um regalo de  duas garrafas de vinho 
branco. Que bom!

Inácio, o Chefe, falou-me da sua Conferên-
cia recém-nascida e do número de Pobres que 
tinham e das visitas que lhes fazia e das somas 
que distribuíam. E  que da venda os rapazes tra-
ziam todas as quinzenas nomes de novos subs-
critores. Ora disto é que eu gosto. Enquanto os 
rapazes da Obra da Rua se interessarem real 
e eficazmente pela sorte dos Pobres, ninguém 
tenha medo das suas quedas. Deus levanta-os.

PAI AMÉRICO

O Barredo, 116-118

«Desejo-vos saúde e muita co-
ragem nestes tempos difíceis que 
estamos todos a viver e só com a 
ajuda de Deus e Sua Mãe é que 
poderemos alcançar. Leio sem-
pre o vosso jornal que considero 
autêntico Evangelho, pois quan-
do o leio não preciso de outra 
meditação e inquieta-me sempre 
para fazer alguma coisa. Bem-
-hajam e continuem, pois dos 
fracos não reza a história.

Assinante 49809»

«Podemos dizer que ainda es-
tamos a saborear o doce Meni-
no Jesus do Natal, embora Na-
tal, seja sempre quando eu e tu 
quisermos deixar nascer Jesus 
na nossa vida, no nosso cora-

ção e tivermos a coragem de O 
anunciar aos outros e de O le-
var aos que andam perdidos nos 
escolhos dos caminhos e nem se 
lembram que Deus se fez homem 
e está no meio de nós, tão perto 
que lhe podemos tocar… na eu-
caristia… No pobre, no que está 
só, no abandonado, no doente…

Bebamos no Evangelho com 
Pai Américo, que tão bem sou-
be reconhecer Jesus aqui na 
Terra, por isso creio que não 
vai demorar muito que do Céu 
virá o Sinal que é preciso para 
o levar às honras dos altares. 
Ele que se gastou em prol da 
juventude e não só, agora lhe 
pedimos que, junto de Deus in-

terceda por nós e por este mun-
do tão conturbado.

Agora uma palavra sobre o 
nosso O GAIATO: Leio de fio 
a pavio todas as crónicas, peço 
a Deus que vos dê saúde para 
continuardes a desinstalar os 
nossos corações e a catequizar 
quem vos lê, pois todas as quin-
zenas nos dais um abanão para 
não adormecermos na inércia, 
muito obrigada.

Assinante 49400»

«Começo por agradecer o es-
forço que vão fazendo dia-a-dia 
para que a Obra do P. Américo 
continue com a sua actividade 
benemérita sem intromissão de 
leis absurdas e desumanas ou de 
escassez de meios. Junto envio o 
meu pequeno contributo…

Assinante 10371»

«É com muita alegria que 
vejo surgir a esperança de Pai 
Américo poder ser venerado 
nos nossos altares. Eu já não 
o poderei ver porque, com 93 e 
sempre muito débil, tenho pouca 
esperança dessa alegria, mas é 
muito consolador saber que um 
dia vai acontecer. Oxalá seja em 
breve.

A Covid-19 não me permitiu 
escrever mais cedo mas creio, 
nunca é tarde.

Assinante 27639»

«Envio comprovativo da 
transferência. Desta vez é para 
o Padre Fernando, pois come-
çou as obras no Calvário e espe-
ra a generosidade dos amigos. 
Palavras dele. Mas que Calvá-
rio… ele arranjou!

Isto vem a propósito do arti-
go que o Padre Rafael escreveu. 
Estando ele em estado de recu-
peração, que nem sabe quando 
ficará bem. Se ficar! Ele mesmo 
o diz. “Que as pessoas só têm 
uma ligeira ideia de como se 
encontra”. Descreve o estado 
dele. […] Mas continua preocu-
pado com a Casa do Gaiato de 

Malanje. E ele? Se ficar marca-
do para toda a vida… Foi esta 
admiração que eu sempre senti, 
como se dá uma vida sem recom-
pensa…

Assinante 2743»

«Acabo de receber o 1.° volu-
me do Pão dos Pobres, de Pai 
Américo, e fiquei impressiona-
do pela grandeza da miséria 
existente e pela grandeza de 
Pai Américo no combate a essa 
mesma miséria. Quem lê não 
pode ficar indiferente e envio um 
pequeno donativo para atenuar 
o sofrimento de alguém que se 
dirija à Obra da Rua para ser 
atendido.

Assinante 35615»

«Envio nota de transferência 
bancária para pagamento da 
minha assinatura do jornal O 
GAIATO e mais qualquer coisi-
nha. É sempre com alegria que 
recebo as vossas notícias. Obri-
gada pelos ensinamentos que 
sempre me trazem. Que a Obra 
do Pai Américo continue a ilu-
minar este mundo tão difícil!

Assinante 26802»
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PÃO DE VIDA

Do Venerável Padre Américo
A caminho do Altar

O grande Santo Agostinho [354†430], 
relativamente à sua conversão, 

confessou: Tarde Vos amei, ó Beleza tão 
antiga e tão nova, tarde Vos amei [Confis-
sões-10,27]. No seu itinerário vocacional, 
Américo Monteiro de Aguiar, à beira dos 
38 anos, não terá chegado tarde ao Semi-
nário da Sagrada Família de Coimbra, mas 
na sua hora — a hora estabelecida por 
Deus! A sua admissão aconteceu em 3 de 
Outubro de 1925, com recomendação de 
seu irmão mais velho, Padre José Montei-
ro de Aguiar, e do franciscano Fr. Inocên-
cio [José] do Nascimento [1877†1936]. 
Nesse dia muito significativo, foi recebido 
pelo Bispo de Coimbra, D. Manuel Luís 
Coelho da Silva, também penafidelense 
[de Bustelo, 1859†1936], que afirmou: 
Que venha. Vamos a ver o que sai [O 
Gaiato, n. 326, 1 Set. 1956]. Este Prela-
do firme, justamente homenageado na sua 
terra e em Coimbra [2015], esteve dester-
rado em 1912, em Vizela, por defender a 
Igreja Católica na Diocese do Porto. Amé-
rico de Aguiar continuou assim a dar uma 
resposta amadurecida e afirmativa ao cha-
mamento de Jesus, o Bom Pastor, na linha 
do sacerdócio ministerial. Eis o seu termo 
de matrícula, escrito pelo Vice-Reitor do 
Seminário de Coimbra, Cónego Tomás 
Fernandes Pinto [1880†1940]: Améri-
co Monteiro de Aguiar, de 37 anos, filho 
legítimo de Ramiro Monteiro d´Aguiar 
e Teresa Ferreira Rodrigues, natural de 
Galegos, concelho de Penafiel, diocese do 
Porto, foi admitido neste Seminário em 3 
de Outubro de 1925 como aluno interno 
pensionista [Arq.º Sem.º Coimbra — Li-
v.o matríc.as, 1925, n. 262]. 

UMA Obra que se orienta por méto-
dos profundamente humanos, sem 

espartilhos da moda ou dos costumes, 
nem de hábitos instalados e comummen-
te aceites, será obrigatoriamente alvo 
de equívocos. Este tem sido o mote na 
vida da Obra da Rua ao longo da sua 
existência de 81 anos cumpridos, mais 
aqueles que também foram vividos mas 
não contados.

Sem ficarmos presos à ordem crono-
lógica da vida e dos acontecimentos, 
procurando no entanto segui-la, vamos 
percorrer alguns dos que estão factua-
lizados nos textos que Pai Américo nos 
deixou, abundantemente.

Quando em Maio de trinta e cinco 
Pai Américo se encontrou com o miúdo 
que lhe despoletou, pela sua situação, 
o ímpeto revolucionário para salvar a 
vida àqueles seres, estava este aconte-
cimento marcado por um contexto de 
equívoco. Levado pelo rapaz junto do 
pai, reconheceu o homem que jazia à 
sua frente num catre; contavam-se-lhe 
os ossos. Este homem era aquele tipó-
grafo que o assobiava quando passava 
às portas da Imprensa da Universidade 
de Coimbra, local de trabalho do dito. 
«O padre é o grande mal do mundo… 
corrê-lo da sociedade é um grande be-
nefício», tais eram os epítetos com que 
ele e os companheiros o brindavam ao 
passar.

Equívocos Um outro tipógrafo tivera, como aque-
le, a sorte de ver desfeito o seu equívo-
co, antes de morrer. À porta de casa, 
recebera Pai Américo com «uma pedra 
na mão: Enganou-se, padre; aqui não 
há dinheiro». Pai Américo não desistiu: 
«O padre, corrido ontem, volta no dia 
seguinte com mimos e tabaco; arrisca 
duas palavras e some-se nos degraus — 
para vencer.» O homem, «de idade em 
flor», morreu pouco tempo depois «com 
sangue pela boca», deixando tudo a 
Pai Américo: «um filho mai-la viúva».

Estes equívocos, desfeitos com as evi-
dências da vida, tiveram a sua origem 
nos Pobres de que Pai Américo cuidou. 
Ideias feitas, não correspondentes a 
realidades concretas, são causa de in-
justiças que só a fome e sede de justi-
ça pode desmentir. Este o caminho de 
Pai Américo, do revolucionário pacífico. 
(vd. Obra da Rua, pp. 9-13).

Padre Júlio

PELA CASA DO GAIATO DE SETÚBAL

«Servir, quer dizer dar-se»

Pai Américo, Pão dos Pobres

AS “obrigações”, expressão usada na 
 nossa Casa de Setúbal, com as 

quais os nossos rapazes dão o seu con-
tributo para a família, são de verdade um 
serviço indispensável, não pela necessi-
dade, ainda que nunca se deve desprezar 
esses pequenos “trabalhinhos”, mas pela  
função pedagógica/educativa, utilizando 
o provérbio: “de pequenino se torce o pe-
pino”, em que até os mais novos, com a 
missão de preparar o refeitório e fazer pe-
quenas limpezas vão sendo instruídos nos 
hábitos de trabalho, que ajuda ao exercí-
cio das suas capacidades e virtualidades 
e, nessa medida, os vai preparando para 
o futuro. Não só os torna mais aptos para 
entrar no mercado de trabalho, como po-
derão ser  bons exemplos para a sua futu-
ra vida familiar. 

No contexto social hodierno, com todos 
os elementos dos agregados familiares 
inseridos em ocupações profissionais, os 
maridos, juntamente com as esposas têm 
cada vez mais de assumir e partilhar todos 
as funções domésticas. 

As tarefas referidas, passam também 
por servir na copa, destinada aos mais ve-
lhos, e porventura, a algum que tem de ser 
“corrigido” e assim dar o seu contributo 
à comunidade. Alguns têm a missão de, 
aos fins de semana, colaborar na cozinha, 
apoiando a “senhora da Casa”.

Também aqueles “gaiatos” com os seus 

empregos exteriores, mas que se encon-
tram ainda a residir entre nós, assumem 
ao Domingo e dias santos a sala da orde-
nha, pois há necessidade diária de “mun-
gir” as nossas vacas leiteiras, e também 
precisamos do leite diário para os peque-
nos almoços e o lanche. 

No “placard” dos avisos, marca a “obri-
gação” dos Leitores, que sob a orienta-
ção do P.e Acílio, preparam e são exímios 
na proclamação da Palavra de Deus nas 
missas comunitárias. Até para o exercitar 
da oralidade nas várias ocasiões de futu-
ro, esta tarefa é muito valiosa, ainda que 
alguns não entendam para já, o bem que 
lhes pode advir para a vida.

Aos sábados de manhã, com a presença 
de todos em casa, são distribuídas outras 
tarefas que implicam a limpeza, as arru-
mações, entre as quais dos seus quartos e 
casa onde moram, a colheita de laranjas, 
e o fazer sumo para consumo do fim de 
semana. E outros encargos que surgem, 
pois a dimensão da nossa Casa e Quinta, 
a isso obriga.

Outras ocupações mais sazonais vão 
sendo realizadas, principalmente as rela-
cionadas com a actividades agrícolas, em 
que vai dando noção aos rapazes do que 
é a vida real.

Esta pedagogia activa e de comprometi-
mento, segundo o nosso projecto de edu-
cação integral, formará para a sociedade 
“homens” mais responsáveis e empenha-
dos na vida social e familiar.

Padre Fernando

Em 1925-26, frequentou as aulas de 
Filosofia, sendo seu professor o Padre 
Alírio Gomes de Melo [1894†1973]. Em 
6 de Julho de 1926, fez exame e foi apro-
vado com 14 valores. Sendo aluno do 
1.º ano do Curso Teológico, de 18 a 20 
de Dezembro de 1926, recebeu a Prima 
Tonsura e as quatro Ordens Menores [Os-
tiário, Leitor, Exorcista e Acólito], confe-
ridas pelo Bispo de Coimbra, D. Manuel 
Luís [Boletim da Diocese de Coimbra, 
ano 12, 1926, p.171]. Em 28 de Junho de 
1927, fez acto do 1.º ano Teológico, sen-
do aprovado com 13 valores. No final de 
1927, na sua viagem a Portugal, deu-se 
uma passagem importante por Coimbra 
do célebre Padre Matéo Grawlei Boe-
vey [1875†1960], caixeiro-viajante do 
Sagrado Coração de Jesus, que deixou 
em Américo de Aguiar uma profunda 

impressão. Em carta ao seu irmão Jaime 
Aguiar referiu um caso extraordinário: 
Durante a conferência conversei com 
Deus, de joelhos. Pedi para que aqueles 
intelectuais vissem todos o que eu dan-
tes não via e agora vejo. Mas pelo me-
nos um, Senhor, disse eu. […] No final 
da conferência aparece um cavalheiro 
[…] com os olhos marejados, me agra-
dece tamanho favor [O Gaiato, n. 496, 
16 Março 1963]. 

Como seminarista em Coimbra, en-
tre candidatos mais novos, Américo de 
Aguiar foi um bom exemplo para os 
seus companheiros, como Nunes Perei-
ra [1906†2001], por quem intercedeu no 
seu percurso artístico, ajudando-o nesta 
sua opção: Pode-se ser padre e artista 
[…]. Repara, por exemplo, em Fr. An-
gélico que, sem deixar de ser um bom 

monge, foi o artista que foi [Correio de 
Coimbra, 7 Ago. 1980, p.4]. Do pictor 
angelicus [1395†1455], na Carta aos 
artistas [4-IV-1999, n. 6], o Papa João 
Paulo II disse: Modelo eloquente duma 
contemplação estética que se sublima na 
fé são, por exemplo, as obras do Beato 
Fra Angélico. No Seminário de Coimbra, 
revelou-se um grande artista das pala-
vras escritas, com um veio franciscano; 
pois, nesse tempo formativo fundamen-
tal, redigiu crónicas belas e saborosas 
sob o pseudónimo franciscano de Frei 
Junípero, na preciosa revista dos alunos 
— Lume Novo [do n. 1, 8-XII-1926, ao n. 
13, Junho 1930 – Arq.º Sem.º Coimbra; 
ed. Coimbra, 2015].

Em Junho de 1928, fez um reque-
rimento ao Bispo de Coimbra, em que 
escreveu: No conceito da sociedade que 
abandonei, o Padre é um homem inútil 
e prejudicial; a Religião, uma fábula e 
Deus, um mito. Eu mesmo assim conside-
rava e confessava as coisas! Hoje, porém, 
vejo a verdade e quero convencer os que 
deixei. Com argumentos? Inútil. Como 
então? Subindo para que me vejam. Subir 
como? Desprendendo-me do que tenho e 
do que sou [O Gaiato, n. 325, 18 Agosto 
1956]. Em 19 de Junho de 1928, fez exa-
me de Canto Eclesiástico e ficou espera-
do; mas, em 16 de Setembro ficou apro-
vado com 11 valores, conforme escreveu: 
Gosto loucamente de Música. Os meus 
mestres do Seminário de Coimbra deram-
-me uma gata a cantochão, mas não me 
tiraram o ouvido nem o gosto [O Gaiato, 
n.9, 25 Junho 1944]. Em 20 de Junho, fez 
acto do 2.º ano Teológico e foi aprovado 
com 12 valores. Em Outubro de 1928, por 
escrito e ao seu Bispo de Coimbra, com-
prometeu-se com votos de pobreza e obe-
diência [O Gaiato, n. 325, 18 Ag. 1956]. 
Em 23 de Dezembro de 1928, foi ordena-
do de Subdiácono [Boletim da Diocese de 
Coimbra, ano14, 1929, p.158].

Continua

Padre Manuel Mendes

PENSAMENTO

Dá-me uma vaga na tua copa, a um 
destes pequeninos, irmão dos teus 
filhos; procura nele traços do Naza-
reno que tanto melhor os encon-
tras quanto mais desgraçado ele 
for. Tens a página às tuas ordens; 
escreve nela o verbo amar — hoje. 

PAI AMÉRICO, Pão dos Pobres, p 295.


