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O Calvário
ORA vamos… As obras  

 requeridas pelos Servi-
ços Sociais estão a caminho do 
fim. Contamos com os doentes 
que nos foram retirados. Pro-
meteram trazê-los. Eles próprios 
estão ansiosos pela vinda…

O sr. P.e, responsável pelo Cal-
vário, falou-me:

— E depois? O sustento — dia 
a dia — dos nossos doentes? 

As falsas insinuações sobre 
o Calvário pasmou muitos dos 
nossos amigos. Estão expectan-
tes…

Sempre cuidámos dos nossos 
doentes com carinho. O alimento 
nunca faltou. Perdemos um

tempo… Não queremos perder o vosso carinho e 
ajudas.

Nós estamos. Os nossos doentes vão estar. Virá 
de novo, com a vossa amizade, a ajuda que preci-
samos.

P.e Baptista: desejamos que venha de novo.
P.e Américo — vela por nós — no Céu. 
Ele deixou-nos este testemunho — lê:
«O Calvário! É um nome tirado do Evangelho. É 

o resumo de toda a economia da Redenção. Fazem 
falta no mundo estes nomes, estas ideias, estas 
Obras humanas de sabor divino. Um lugar onde 
cada padecente leve, sim, mas não arraste a sua 
cruz dolorosa. Na verdade, todos compreendemos 
que se ele é difícil ao Incurável não ter onde viva, 
quanto mais desesperado não ter sítio onde mor-
rer?! Temos obrigação de meditar nestas coisas e 
reagir contra o estado delas».

Padre Telmo

SINAISMALANJE

ESTAMOS quase no final do  
 ano lectivo. Como no mês 

passado houve um aumento 
nos casos da Covid, o governo 
decidiu antecipar o final do ano 
académico. Os alunos do pri-
mário terminarão antes do final 
de Maio e os restantes na pri-
meira quinzena de Junho. Este 
ano tem sido muito complicado 
nesse aspecto, pois a frequên-
cia dos alunos às aulas tem sido 
quinzenal e os conteúdos têm 
sido continuamente reduzidos. 
Aqui, como em muitos lugares, 
a comunidade educacional teve 
que se reinventar continuamente 
para poder viver com a Covid.

Em nossa Casa do Gaiato de 
Malanje, também nos prepara-
mos para concluir o ano e todo o
processo de revisão e avaliação da nossa vida em 
Casa acontecerá em Junho e a eleição dos novos 
chefes está agendada para o Dia de Pai Américo. 
Outro problema será a entrada de novos rapazes 
em nossa Casa. São muitos os processos que se 
acumularam ao longo deste ano e com certeza 
receberemos um bom grupo este Verão.

Na semana passada, recebemos uma pequena 
furgoneta Hiace, servirá para transportar os alunos 
que estudam na cidade e os trabalhadores. No ano 
passado, tiveram que pegar táxi para as desloca-
ções, porque nosso autocarro teve uma falha no 
motor e não o conseguimos consertar. Agradece-
mos à Obra por este presente — e a todos os nos-
sos amigos e benfeitores que realizam estes peque-
nos milagres. Agora temos o desafio de preparar 
um contentor com produtos alimentícios e outros 
materiais, porque a vida aqui é cada vez mais difí-
cil a cada dia e não há como ganhar dinheiro com o 
nosso trabalho. Neste momento, estamos concen-
trados na agricultura para garantir o básico.

Ontem celebrámos o dia da África, que coin-
cide, todos os anos, com o aniversário do padre da 
Casa. Como em todas as nossas festas, não faltou 
a Missa, o funge e a alegria de estar com a família. 
Que Deus proteja de maneira especial este conti-
nente tão ferido, por fora e por dentro. Que todos 
nós consigamos reduzir as diferenças criadas pelo 
egoísmo e a indiferença.

Parabéns Amada África.
Padre Rafael

Êxito
TIVEMOS em nossa Casa, por uns dias, um grupo de jovens católicos 

 denominado Grão, que anualmente nos vem conhecer e connosco 
conviver (são sempre jovens diferentes), para depois irem melhor pre-
parados para uma experiência numa actividade ad gentes, ultima-
mente, do que é nosso conhecimento, na nossa Casa do Gaiato de 
Benguela. Este ano irão para uma paróquia de S. Tomé e Príncipe.

O seu objectivo é levar Jesus Cristo àqueles com quem vão estar, 
pela partilha de amizade e de experiência de vida mútuas. A quanti-
dade de tempo que dedicam nessa missão é reduzido, mas não deixa 
de ser enriquecedor para a vida futura destes jovens e de algum alento 
para aqueles com quem conviverão.

No contexto social em que actualmente vivemos, é de realçar o sen-
tido que estes jovens vão dando às suas vidas a despontar para a 
responsabilidade no bem comum, que a todos é devida.

Quando vemos que muitíssimos outros e outras jovens, apostam tudo 
na busca de êxito e projecção social, lutando numa constante supe-
ração de si mesmos nas actividades em que projectam as suas vidas, 
mais nos eleva a atitude destes jovens do Grão e de outros de grupos 
similares, cuja realização pessoal passa necessariamente pela partilha 
das suas vidas no serviço aos outros, especialmente os pobres.

O mundo está cheio de carências, mas são poucos os que se dedicam 
a este serviço ao Pobre. A par dessas carências há um outro mundo de 
abundância onde muitos mais procuram chegar. Por isso, neste grande 
desequilíbrio, torna-se mais difícil a tarefa de servir, pelo que tem de 
ser mais radical e forte o ânimo que impele os servidores dos pobres.

É de uma pequena semente que nascem as boas obras, e estão des-
tinadas a serem grandes as que assim nascem e permanecem nesse 
espírito. No estender dos ramos, onde se cria a sua estrutura, torna-se 
visível o desenvolvimento da semente que antes germinava em lugar 
escondido. É preciso por isso valorizar os pequenos passos, dados 
ainda com grande desconhecimento dos grandes que se irão dar no 
futuro.

À semelhança dos que se aplicam em se superarem para alcançar os 
louros das vitórias com projecção social, como é preciso que os ceifei-
ros da seara imensa do trigo e do joio se empenhem na sua vocação 
de serviço aos pobres, sem nada para dar em troca! Eles são tantos, e 
esperam por uma mão.

De um lado temos as obras humanas e do outro as divinas. O êxito 
destas está no segredo divino as tornar humanas. (Pai Américo).

Padre Júlio

DA NOSSA VIDA

AINDA em épocas de pandemia e confina- 
 mento, a Ana foi despejada pelo Tribunal da 

casa que habitava e posta na rua, de um dia para o 
outro sem qualquer defesa. 

Nem os três filhos nem ela, desamparada e sem 
trabalho, nada fez recuar a sentença. 

Alugar uma casa em Setúbal é negócio muito 
caro e difícil, pois as habitações são poucas e a 
procura é um exagero. 

Esta mulher, abandonada pelo progenitor da 
sua geração, para não dormir na rua, alugou uma, 
como relatei no jornal, por 550€/mês e caução 
de dois meses. Quem esteve por trás de todo o 
apoio foi o Património dos Pobres, que tem pago 
as rendas e dado o dinheiro e os alimentos para 
sobreviverem.

Com a informação de uma senhora professora 
que vem gratuitamente dar explicações aos mais 
pequenos, duas vezes por semana, e estando metida 
no negócio das casas, encontrei uma em bom estado 
com dimensão suficiente para a família e com-
prei-a. Tem uma boa cozinha, sem fogão, uma sala 
de jantar grande, dois quartos, uma casa de banho, 
uma despensa e uma varanda. Situa-se no centro 
da cidade, na rua que, saindo na frente da Igreja

Continua  na  página  3

PATRIMÓNIO DOS POBRES

PENSAMENTO

É coisa tão doce e tão santa o dar esmola, 
que nos parece, à primeira vista, não haver 
mal nenhum em largar o coração e prender 
a inteligência — e não é verdade. A esmola 
prudente nunca se afasta da condição do 
nosso Pobre, nem pelo seu preço, nem pela 
sua qualidade, não vá a gente, com esmolas 
de luxo, mostrar ao Pobre um mundo rega-
lado que ele nunca sonhou; e assim parti-
mos o nariz, cuidando que nos benzemos.

PAI AMÉRICO, Pão dos Pobres,
1.° vol, 5.ª ed., p 303.

Capela da Casa do Gaiato de Malanje
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Pelas CASAS DO GAIATO
PAÇO DE SOUSA

ESTUFA — Ainda temos feijão verde, 
couve, repolho e tomate na nossa estufa. 
Agora começamos a arrancar as ervas e a 
limpar o terreno que está livre, para semear-
mos novas plantas. O Mendão esteve a fazer 
umas redes para colocar nas janelas, para que 
a bicharada não vá comer das nossas plantas 
e o ar possa entrar na mesma.

FUTSAL — Fizemos mais um jogo do 
campeonato da A. F. Porto, onde a nossa 
equipa mostrou mais qualidade que nos jogos 
anteriores, embora o resultado não fosse 
ainda a nosso favor. Como é o primeiro ano 
em que entramos neste campeonato, temos 
mais dificuldades que os nossos adversários. 
O resultado do jogo foi de 7-4.

LAR DO PORTO

CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO 
DE ASSIS — Uma vez mais marcamos pre-
sença para vos dar notícias da nossa cami-
nhada na Conferência e o nosso apoio às 
famílias que estão a nosso cargo.

Com o confinamento e uma vez que já não 
somos jovens, temos estado um pouco res-
guardados, mas sempre em contacto com os 
nossos pobres. 

Cumprimos com o nosso dever de ajudar 
sempre que nos solicitem, e nesta fase da 
pandemia têm recorrido um pouco mais.

Sabemos que estão bem, dentro das con-
dicionantes que vivem, sabendo nós que o 
seu viver é sempre muito restrito, porque se 
sentem muito privados de acesso aos bens de 
primeira necessidade.

São pessoas muito frágeis e com uma 
auto-estima baixa, mas tentamos sempre que 
possível, conversarmos, mas acima de tudo, 
sabermos ouvir as histórias da sua vida, e não 
julgarmos pelas suas atitudes menos correc-
tas, temos que perceber porque tomaram essa 
atitude, e este trabalho é feito com muito 
amor, porque a partir de determinada altura e 
uma vez que já os acompanhamos há muitos 
anos, para eles nós somos aquele amigo com 
quem podem falar e desabafar e que estamos 
presentes.

Para nós que prestamos este apoio, é gra-
tificante sabermos estar a dar um pouco do 
nosso amor e do nosso conhecimento como 
cristãos.

Não tem sido fácil, mas esperamos que 
a situação da pandemia continue a baixar, 

MIRANDA DO CORVO

AGROPECUÁRIA —  Na segunda quin-
zena de Maio, diminuiu a chuva e vieram 
alguns belos dias de sol, que têm feito au-
mentar o chilrear da passarada. Algumas pe-
gas vêem-se na borda de cedros do campo 
de futebol e um pombo-correio surgiu junto 
à gaiola das pombas. No nosso rebanho de 
ovinos, houve outra baixa. Depois da semen-
teira de milho-grão no campinho e na terra 
nova, a germinação foi razoável e vêem-se 
bem as verdes plantinhas alinhadas, confor-
me a passagem do semeador; mas, nalguns 
sítios, onde houve falhas, foram repostas se-
mentes. Os corvos têm debicado e os java-
lis fizeram estragos nessa cultura. A seguir, 
passou-se com a moto-enchada nos interva-
los das linhas de milho, para se tratarem das 
infestantes. Na nossa horta, foram sachadas 
e regadas as couves e as alfaces, que cres-
ceram bem. As árvores de fruto novas estão 
a desenvolver-se bem. Nos olivais, os ramos 
estão carregados de flores. Foram colhidas 
nêsperas, nas nespereiras em frente às ofici-
nas. O jardim Pai Américo, do átrio, e o jar-
dim Padre Horácio, junto à cozinha, foram 
limpos. Como também nesta região têm-se 
andado a limpar a vegetação nas faixas junto 
às estradas, por lei. Num monte nosso, cha-
mado da pisca, fomos carregar logo a nossa 
madeira de eucalipto cortada. Quando for 
possível e o tempo deixar, têm de ser corta-

VISITANTES — Mais uma vez veio pas-
sar connosco num fim-de-semana, um grupo 
de jovens que todos os anos tem cá vindo. 
Eles vêm conhecer a nossa Casa e convi-
ver connosco, para depois no Verão irem a 
África participar em actividades com crian-
ças e jovens. Em anos passados foram para a 

para podermos ter liberdade de estarmos um 
pouco mais livres, para visitar todos aqueles 
que amamos e dar aquele abraço, que à muito 
não damos. Mas atenção, não esqueçamos os 
conselhos da DGS, porque a situação ainda 
não está totalmente sanada.

Apelamos a quem de direito, que não se 
esqueçam dos que foram afectados pela pan-
demia, perderam empregos, empresas, famí-
lia, rendimento e a sua casa.

Estamos preocupados com os idosos e as 
famílias vulneráveis, que não sejam apoiadas 
devidamente e comecem a ter uma vida sem 
qualidade.

É nossa obrigação estarmos atentos e denun-
ciar todas as situações que acharmos estar 
menos bem, porque se temos deveres também 
temos direitos e estes são para cumprir.

Hoje, 13 de Maio, dia de Nossa Senhora 
do Rosário de Fátima, pedimos que nos aco-
lha no seu manto misericordioso e nos livre 
desta pandemia.

Queremos informar que continuamos a não 
receber do Banco onde temos a nossa conta, 
comprovativo de transferência dos donati-
vos, por este motivo não temos os nomes, 
mas sabemos que estes têm sido enviados. 
Agradecemos a todos os nossos benfeitores, 
que nos enviam por este meio.

Em nosso nome e dos nossos irmãos caren-
ciados o nosso obrigado e continuamos a 
contar com a vossa ajuda.

O nosso NIB: 0010 0000 4417 8020 0015 8.

O nosso endereço: Conferência S. Fran-
cisco de Assis — Rua D. João IV, 682 — 
4200-299 Porto.

Casal Félix

nossa Casa do Gaiato de Benguela, este ano 
irão para S. Tomé e Príncipe. Desejamos para 
todos eles boa sorte e que tudo corra bem.

DEPÓSITO DA ÁGUA — Estamos a 
fazer a limpeza ao nosso depósito principal. 
Instalamos um reservatório próximo dele, 
para continuarmos a ter água enquanto faze-
mos a limpeza e conservação do depósito 
grande. A nossa água é muito boa e pura.

BICA DA AVENIDA — A nossa bica 
estava a precisar de um arranjo da calçada. O 
Paulo «Mudo» ficou encarregado de reparar 
a calçada. Com a ajuda do António, conse-
guiram obter pedra preta e branca, e depois 
reparar toda a calçada que ficou perfeita.

BICICLETAS — Os nossos «Batatinhas» 
e outros Rapazes mais crescidos, costumam 
andar de bicicleta aos Domingos à tarde, pela 

Aldeia toda, enquanto outros ficam a entre-
ter-se noutros divertimentos. Tudo tem cor-
rido bem, porque ainda ninguém se aleijou. 
Esperamos que continue assim. Mais para o 
fim da tarde vão arrumá-las na garagem das 
bicicletas.

Fausto Casimiro

Implantação da Obra da Rua
ou Obra do Padre Américo

CASAS DO GAIATO

PORTUGAL

Casa do Gaiato do Porto
Mosteiro • 4560-373 PAÇO DE SOUSA
Tel.: 255 752 285 • Fax: 255 753 799
E-mail: geral@obradarua.pt
NIB: 0045 1342 40035524303 98

Casa do Gaiato de Beire
4580-281 BEIRE
Tel./Fax: 255 776 178
E-mail: calvario@obradarua.pt
NIB: 0018 0000 06209336001 33

Casa do Gaiato de Miranda do Corvo
Bujos • 3220-034 MIRANDA DO CORVO
Tel.: 239 532 125 • Fax: 239 532 099
E-mail: gaiatomiranda@gmail.com
NIB: 0035 0468 00005577330 18
Casa do Gaiato de Setúbal
Estrada da Casa do Gaiato
2910-281 SETÚBAL
Tel.: 265 501 227 • Fax: 265 529 064
E-mail: cgsetubal@sapo.pt

ANGOLA

Casa do Gaiato de Malanje
C. P. 192 MALANJE
Tel.: 00244938108025
E-mail: p.rafael@obradarua.pt.

Casa do Gaiato de Benguela
C. P. 820 BENGUELA
Tel.: 00244 943160539
E-mail: arnaldojoaquim1@hotmail.com

CALVÁRIO

Calvário
4580-281 BEIRE
Tel.: 255 776 178
E-mail: calvario@obradarua.pt
NIB: 0018 0000 06209336001 33

LARES DO GAIATO

PORTUGAL

Lar do Gaiato do Porto
Rua D. João IV, 682
4000-299 PORTO
Tel./Fax: 225 370 300

Lar do Gaiato de Coimbra
Trav. Padre Américo
3000-313 COIMBRA

Lar do Gaiato de Lisboa
Rua Ricardo Espírito Santo, 8 r/c, dto.
1200-791 LISBOA

Lar do Gaiato de Setúbal
Rua Morgado de Setúbal, 91
2910-700 SETÚBAL
Tel.: 265 537 798
Oficinas:
Rua Camilo Castelo Branco, 22-A
2910-444 SETÚBAL
Tel.: 265 523 054 • Fax: 265 537 799

LARES DE FÉRIAS

Colónia de Férias da Casa do Gaiato
Rua do Gaiato
4480-164 AZURARA

Colónia de Férias da Casa do Gaiato
Rua Padre Américo
3070-727 PRAIA DE MIRA

Lar de Férias da Casa do Gaiato
Portinho da Arrábida
2925-378 AZEITÃO

PATRIMÓNIO DOS POBRES

Casa do Gaiato de Setúbal
Algerúz
2910-281 SETÚBAL
Telem.: 934 612 499

das as ervas em vários campos, para secarem 
e depois serem enfardadas.

ARRANJOS — A instalação de uma estu-
fa nova foi um investimento necessário para 
a alimentação racional da nossa comunida-
de. Tem continuado a obra de levantar em 
socalcos e rebocar os muros à volta do nos-
so pomar, que tem sido feita como convém, 
para depois se colocar rede verde superior a 
um metro e nos quatro lados; e, assim, haver 
mais galináceos, num espaço maior e melhor 
do que o terreiro do gado.

ESCOLAS-ESTUDO — Neste 3.º perío-
do — a recta final do ano lectivo 2020/21, 
os Rapazes estudantes têm de dar o máximo 
para vencer cada um o seu campeonato, isto 
é, aproveitar as aulas nas escolas e ter bom 
comportamento. A propósito, parabéns aos 
sportinguistas, embora a maioria da mal-
ta seja benfiquista! Nas horas de estudo, é 
preciso fazer sempre os trabalhos para casa 
[TPC] e marrar mais nas disciplinas em que 
há mais dificuldades, como Matemática. O 
Evguénio, a terminar o curso de Turismo — 
12.º ano, no final da tarde de 20 de Maio, pre-
parou o belo jardim atrás da casa nova, e aí 
apresentou e comentou um filme interessante 
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“TODO O REGRESSO A NAZARÉ É PROGRESSO SOCIAL 
CRISTÃO” — Apareceu-nos há dias uma mãe a pedir se podíamos alugar 
uma casa do Património dos Pobres a um filho dela que foi abandonado pela 
sua primeira mulher e que agora está a recomeçar a vida de casal com outra.

Lá lhe explicamos a quem pertencem as casas do Património dos 
Pobres (são da Comissão da Fabriqueira e não da Conferência Vicentina), 
que não são casas para alugar e quais são os perfis de pessoas aos quais 
elas estão mais destinadas.

Ficamos ao dispor para, em caso de necessidade comprovada, poder-
mos ajudar no que estiver ao nosso alcance e for mais adequado.

Neste caso, uma situação que nos chamou a atenção é que o problema 
principal aqui, do qual a necessidade de casa é mais um epifenómeno, é o 
de famílias que funcionam mal numas gerações a seguir às outras.

Não quisemos ser indiscretos nem mexer em “feridas”, mas tudo 
indica tratar-se de uma mãe e de um filho que devem ter tido uma vida 
familiar difícil. O rapaz casou-se. Parece que foi trabalhar para o estran-
geiro. A mulher por cá enamorou-se com outro rapaz e foi fazer vida com 
ele. Este último, por sua vez, é filho de um casal a quem nós acudimos, 
que se separou e que acabou em tragédia.

Nos problemas sociais é muito raro não haver a presença de vidas 
familiares que funcionam mal. Por isso, continua a valer a máxima do 
Pai Américo de que “todo o regresso a Nazaré é progresso social cristão”.

Ajudar a construir família deve ser uma prioridade do trabalho social, 
num contexto onde são muitos os factores a puxarem em sentido contrá-
rio. Isto é muito difícil, mas temos que nos esforçar por isso, e fazer o que 
estiver ao nosso alcance nesse sentido.

Os nossos contactos (só para assuntos da Conferência e não para 
assuntos da administração do jornal)

Conferência de Paço de Sousa, A/C Jornal O Gaiato
4560-373 Paço de Sousa
Telem. 965464058 • E-mail: carvalho.mendes@sapo.pt
O nosso NIB: 004513424003543534043 (só para donativos para a 

Conferência e não para a Casa do Gaiato). 
Américo Mendes

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA

em desenhos animados, relativo à 
ecologia, da sua P.A.P. [Prova de 
Aptidão Profissional], com a pre-
sença dos Rapazes e representantes 
da Escola Secundária de Miranda 
do Corvo. O sítio de estágio do Be-
tinho, em Cozinha — 11.º ano, será 
em Montargil. Às quartas-feiras, 
pelas 15 horas, quando é possível, 
tem havido Desporto escolar, nas 
nossas instalações — espaços ver-
des, campos de jogos e balneários 
renovados.

CAMPANHA DE ASSINAN-
TES D’O GAIATO — Na Campa-
nha de novos assinantes, também 

lançada por esta Casa e da qual de-
sejamos mais frutos — amigos lei-
tores, o desconfinamento permitirá 
que várias pessoas venham conhe-
cer pessoalmente a nossa realidade 
e se inscrevam como assinantes do 
nosso jornal. O bom amigo Miguel 
Santos, de Casais — Lousada, de-
fensor do mosteiro de S. Miguel de 
Bustelo, em cuja freguesia nasceu 
o célebre Bispo de Coimbra D. Ma-
nuel Luís Coelho da Silva, deseja 
também receber o jornal O Gaiato 
em formato papel e agradecemos as 
suas notícias. Aproveitamos para 
informar que é possível recebê-lo 
também em papel. Ficamos sempre 

muito gratos pelos incentivos que 
nos chegam!

CONTACTOS — Por gratidão, 
às amigas e aos amigos que vão par-
tilhando com esta Família, o nosso 
muito obrigado e votos de muita saú-
de! Na inscrição de novos assinantes 
e para outros assuntos, os contac-
tos desta Casa são: Obra da Rua ou 
Obra do Padre Américo, Casa do 
Gaiato, 3220-034 Miranda do Cor-
vo; telefone — 239 532 125; NIF 
— 500 788 898; NIB — 0035 0468 
00005577330 18; correio electrónico 
— gaiatomiranda@gmail.com

Rapazes de Miranda

Celebração do 65.° Aniversário da 
morte do Venerável Padre-Pai Américo

16 de Julho 1956-2021

14 Julho, quarta-feira
•  17h —  Acolhimento e oração nas Alminhas Padre Américo, em 

Campo — Valongo.
•  18h —  EUCARISTIA, na Igreja Paroquial de S. Martinho do 

Campo, presidida pelo Padre João Pedro Bizarro, Páro-
co e Postulador da Causa de Beatificação do Venerável 
Padre Américo.

15 a 17 Julho — Biblioteca do Seminário Maior do Porto (à Sé) — 
Exposição e venda das obras — poemas e pinturas — publicadas 
no livro É tempo de falar do Padre Américo, editado pela Modo 
de Ler.

(O produto da venda reverte para a Obra da Rua)

16 Julho, sexta-feira, Nossa Senhora do Carmo
•  11h —  EUCARISTIA, no Hospital de Santo António, no Porto, 

presidida pelo Sr. Bispo do Porto, D. Manuel Linda.

17 Julho, sábado
•  11h —  Conferência PADRE AMÉRICO  – MÍSTICO DO NOSSO TEM-

PO, no Seminário de Coimbra, pelo Padre José da Rocha 
Ramos, pároco de Alvarelhos, Covelas e Guidões (Dio-
cese do Porto).

•  12h —  EUCARISTIA, presidida pelo Sr. Bispo de Coimbra, D. 
Virgílio do Nascimento Antunes.

Organização: Postulação da Causa de Beatificação do Venerável Padre Américo
e Obra da Rua – Obra do Padre Américo

PATRIMÓNIO DOS POBRES

Continuação  da  página  1

da Nossa Senhora da Conceição, vai para a Cama-
rinha, logo no fim do primeiro quarteirão, à es-
querda, um primeiro andar.

Toda a gente entende que uma família não se 
faz sem casa e que hoje a renda das mesmas é 
igual a um salário mínimo para pessoas saudá-
veis, porque, para os doentes o preço da morada 
é uma dor de cabeça contínua e um peso que es-
maga dia e noite.

Quem devia fazer estas compras eram os se-
nhores governantes, que juraram cumprir e fazer 
cumprir A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLI-
CA PORTUGUESA, a qual diz claramente que 
cada família tem direito a ter uma morada 
para viver. 

Se há famílias que não têm morada é preciso 
exigir, sob pena de um juramento ser apenas uma 
formalidade ou ainda um embuste para enganar 
quem neles votou.

Foi um alarme o caso de Odemira. Movimen-
tou Ministros e outra gente comprometida. Foi 
um bem para os pobres e explorados que, com o 
seu trabalho e sacrifício, vêm enriquecer o país. 
Um bem descoberto por um surto de pandemia.

Com o susto político, movimentaram-se logo 
os responsáveis. É que aquilo caiu-lhes mesmo 
em cima e o prestígio partidário é algo de into-
cável.

Realizou-se no Porto uma cimeira da União 
Europeia dirigida aos problemas sociais de todos 
os países, a qual, além dos encontros muito bem 
aparelhados, resultou em quê?

Temos, no meio de nós, gente de certa raça, 
abundante na cidade, que não trabalha. Vive da 
pedincha, de expedientes onde entra também o 
negócio da droga, o submundo da prostituição e 

outros caminhos que conduzem à miséria social.
Onde está uma LEI DE SESMARIAS que obri-

gue pelo menos o chefe de família a trabalhar? 
Ao alto, em grupos, donos dos apoios sociais, en-
tretêm-se em quê? O Estado oferece-lhes opor-
tunidades, com cursos de formação profissional 
e aprendizagem escolar, mas quem os frequenta? 
Quem os ajuda? Mais, quem os obriga? Se, por 
si próprios, pela responsabilidade dos filhos não 
se sentem coagidos, tem de haver uma autorida-
de que os obrigue. Não podemos estar à espera 
que as necessidades os estimulem.

Quando os sinto caídos na valeta da miséria, 
POR MISERICÓRDIA DIVINA, acudo-lhes 
com as esmolas sacrificadas dos amigos dos po-
bres, mas aviso, que não ajudarei quem não tra-
balha.

A actividade humana responsável, é o melhor 
bem social que se pode ter, mais ainda, é um 
mandamento divino: COMERÁS O PÃO COM 
O SUOR DO TEU ROSTO.

O trabalho tem ainda um efeito profilático de 
grande alcance social e a preguiça é a mãe de 
todos os vícios.

Passaram-se mais de seis anos em que, nesta 
cidade, não se construiu prédio nenhum, o que 
levou a uma situação catastrófica dos alugueres 
de casa subirem muito acima dos rendimentos 
familiares, criando ajuntamento de famílias na 
mesma habitação.

Há dias, uma das desgraçadas que me batem à 
porta e a quem paguei dois meses de remunera-
ção, disse-me que se inscreveu, como candidata 
a uma casa de baixo preço, e lhe disseram no res-
pectivo serviço que à frente dela estavam mais 
de seis mil famílias.

Padre Acílio

Rotunda Padre Américo, frontal
à Casa do Gaiato em Miranda do Corvo.
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Do Venerável
Padre Américo

Continuação  do  número  anterior

Artista das Palavras

NA sua vasta obra escrita, como grande escritor português do século 
 XX, cristão e realista, pragmático, manifestou-se um grande artis-

ta das palavras, semeadas com largueza de mãos cheias de originalidade, 
em belos textos, dados à estampa em várias publicações, a saber: revista 
[ms.ª] Lume Novo; jornais Correio de Coimbra [colunas Sopa dos Po-
bres e Obra da Rua] e A Ordem [do Porto]; e especialmente no famoso 
quinzenário O Gaiato [desde 5-III-1944], que fundou, em Paço de Sousa, 
de início impresso na Casa Nun’Álvares e depois na Tipografia da Casa 
do Gaiato de Paço de Sousa [inaugurada em 16-VIII-1949]; cuja rica co-
lecção do jornal em papel, preservada em arquivo, foi aí digitalizada e é 
património da Obra da Rua, estando acessível.

Sendo um Pai muito atento aos seus filhos, deixou incisivos aponta-
mentos de muitos momentos marcantes e peripécias dos seus Rapazes, 
revelados especialmente na célebre coluna Isto é a Casa do Gaiato, do 
jornal O Gaiato, lido avidamente por muitos leitores. Estão publicados, 
para já, pela Editorial Casa do Gaiato, da Obra da Rua, em Paço de Sou-
sa, onze títulos das suas obras, com várias edições: Pão dos Pobres, 4 
vols. [Coimbra — 1941, 1942, 1943; Paço de Sousa — 1984], Obra da 
Rua [Coimbra, 1942], Isto é a Casa do Gaiato, 2 vols. [Paço de Sousa — 
1950, 1951], O Barredo [Paço de Sousa,1952], Ovo de Colombo [Paço de 
Sousa,1954], Viagens [Paço de Sousa, 1954], Doutrina, 3 vols. [Paço de 
Sousa, 1956, 1977 e 1980], Cantinho dos Rapazes [Paço de Sousa, 1986], 
Notas da Quinzena [Paço de Sousa,1986], De como eu fui… [Paço de Sou-
sa,1987], Correspondência dos Leitores [Paço de Sousa, 1988].

Sobre o jornal da Obra da Rua, de saída quinzenal obrigatória até ao 
fim do mundo [O Gaiato, n.1, 5 Março 1944] e com colaboração também 
dos seus Rapazes, considerando que vivia mais preocupado com o seu 
conteúdo e alcance, foi objecto de críticas literárias sobre formalismos 
nas páginas d’O Gaiato. Isto obrigou-o a um curioso Esclarecimento: É 
dito por aí que O Gaiato tem muitos erros de gramática e sobretudo de or-
tografia. Tem de ter. Eu fiz exame de primeiras letras mesmo na pontinha 
do derradeiro quartel do século XIX. Durante muitos anos, ocupei-me 
a ver terras e gentes. A seguir, aninhei-me num convento, onde aprendi 
um todo-nada de latim. Quando me propunha ficar, os frades deram-me 
carta de marcha. Bati à porta do então Bispo do Porto. ‘Que não; já era 
velho e vinha do mundo’. Fiquei no de Coimbra, onde os cónegos mai-los 
doutores da igreja me deixaram passar com pena dos meus anos. Ora 
aqui está a origem dos erros conhecidos dos leitores e reconhecidos por 
mim. Que hei-de fazer agora? Ele há já tantos anos que caminho por esta 
valeta, que não poderia mudar o curso. Burro velho… [O Gaiato, n. 17, 
15 Out. 1944].

Entretanto, ao ser notado pela profundidade e qualidade dos seus es-
critos, justificou-se bem. Eis: Costumo ser muito gabado pelos meus dotes 
(dizem) de escritor. Até de uma vez, em certo grupo, aonde estava zurzido 
com entusiasmo, foi-me concedido, ao menos, um título. Tem habilidade 
para escrever. Ora a verdade é que eu nunca dei fé de tal. As coisas saem-
-me da pena como o leite do peito das mães que amamentam. Os filhos é 
que o puxam [O Gaiato, n. 64, 10 Agosto 1946].

Segundo o P.e António Mendes Fernandes [1917†2016]: O estilo do 
Padre Américo, inconfundível, incisivo, nervoso, botava lume, subjugava. 
Era termo-cautério. Não podia ler-se distraidamente, com indiferença. 
Foi Padre Américo um dos maiores jornalistas do nosso tempo. E, sem dú-
vida, um génio do coração [‘Um padre mendigo por amor’, in Horizonte, 
ano III, n. 29, 1956, p. 93].

Sendo o Padre Américo uma personalidade tão rica, o Padre Carlos 
Galamba, seu sucessor, observou que a convivência da sua pessoa ou dos 
seus escritos revelam-no: artista da palavra que domina e constrói em 
estilo absolutamente original [A Porta Aberta, M.ª Palmira M. P. Duarte, 
1967, p. 11].

É de reconhecer justamente que o Padre Américo conquistou um lu-
gar cimeiro como jornalista e na literatura portuguesa, mas ainda não lhe 
foi dado o devido relevo na história literária e no ensino da Língua Portu-
guesa. Neste sentido, Zacarias de [de Sá] Oliveira afirmou: para bem das 
letras portuguesas, que ele tenha lá o seu lugar, o lugar que merece, con-
quistado por um domínio da frase directa, da frase que diz, escolhendo as 
palavras mais apropriadas, colhendo-as na fala popular, enriquecendo o 
léxico. Mais, as suas duas obras, a literária e a social, dão-se as mãos [‘O 
Cantador’, in Penafiel, n.1, 1972, p.32].

Entre outros, também o sábio investigador Jesué Pinharanda Gomes 
[1939†2019] escreveu com muita ousadia: o Padre Américo foi porven-
tura o maior pedagogo da caridade e da fraternidade, e simultaneamen-
te, o maior escritor e mais vivo estilista da literatura portuguesa depois 
de António Vieira, com a diferença de que ao conceptualismo pulpital e 
palaciano de Vieira, o Padre Américo propõe um estilo pitoresco e pica-
resco, o linguajar do povo tornado arte criacionista. Nenhum escritor 
português, nem mesmo Eça de Queiroz, se pode comparar ao escritor que 
foi o Padre Américo — o estilo feito vida, a vida popular feita estilo [O 
Pensamento Teológico em Portugal, sep. Theologica, Braga, 1991, p.79].

Tendo abordado de forma breve este tema biográfico fundamental, 
é de sublinhar que as vertentes Padre Américo — jornalista e escritor 
merecem uma abordagem mais exaustiva, à altura da grande riqueza e ac-
tualidade cristã da sua obra escrita, que não pode ser ignorada pela história 
da literatura portuguesa do século XX.

Padre Manuel Mendes

PÃO DE VIDA

«Pai Américo anunciara a intenção de pu-
blicar esta obra, n‘O Gaiato n.° 299 de 13 de 
Agosto de 1955, assombrado com a receptivi-
dade dos leitores: «Bom sinal que os senhores 
se impacientem (por novos títulos a sair do 
prelo…). Isto significa apetite. Apenas o Via-
gens se despache, vamos começar com o Notas 
da Quinzena: trezentas páginas de leitura sé-
ria.» (…) Eis os preciosíssimos nacos da sua 
alma, um diário da sua vida de Padre da Rua, 
de Recoveiro dos Pobres, inteiramente dedica-
da aos Outros: às carências do mundo em que 
vivemos, a todos os homens — como imagens 
de Deus.»

Podem pedi-lo pelo telefone 255 752 285, 
e-mail: geral@obradarua.pt ou directamente 
no site: www. obradarua.pt

OS NOSSOS LIVROS

Um documento

DOUTRINA

Uma casinha muito pobre, um velhinho mais eu. Ele fixou com 
os seus os meus olhos e implorou: «Tudo quanto fizer no mundo, 
faça-o por amor de Deus». As coisas grandes aprendem-se dos 
humildes do coração.

Eu escutei o velhinho arqueado pelos anos e olhei naquela 
revelação a doçura mai-la terrível eficácia de tudo quanto se rea-
lize entre os mortais com este espírito de amor.

Ora leiam esta carta:

«Eu que em questões religiosas sou bastante céptica e nada 
praticante, gosto da Obra da Rua porque entendo que é preciso 
acudir a este desgraçado mundo em ruínas. Acudir educando, mais 
até do que dando o pão de cada dia. As instituições de caridade 
onde se dá o pão e não se cuida do espírito não me interessam. 
Sejam quais forem as crenças de cada um, felizes os que as têm 
arreigadas e firmes, felizes os que podem guiar corações dando-
-lhes um motivo por que vivam e sofram, um caminho certo, uma 
finalidade a atingir; e, especialmente, alguma coisa de superior 
que possa satisfazer a imensa necessidade afectiva das almas que 
não encontram no mundo o objecto digno do seu amor. Foi por isso 
que assinei O Gaiato e envio agora a minha pequena contribuição.»

Como equilíbrio, como sinceridade, como inteligência, como 
cristianismo, nunca vi. Ai senhoras que estais tão pertinho de 
Quem ainda não conheceis! Mas o caminho é este. Ali, os pontos 
delicados. Ali, a ânsia de viver.

A carta é de Lisboa. É de uma das grandes avenidas. É de um 
nome muito conhecido.

PAI AMÉRICO, O Gaiato, n.° 30, p 1

Sempre família
VEIO do Luau da zona mais a leste do País um 

 rapaz que foi educado nesta nossa Casa do 
Gaiato. À cerca de 4 anos tinha partido para aquelas 
paragens com mais três irmãos por circunstâncias de 
vida, também educados na nossa Casa. Foram para 
trabalhar como funcionários do CFB (Caminhos 
de Ferro de Benguela), onde tínhamos arranjado 
emprego para os mesmos. Apesar da distância de 
aproximadamente 1000 quilóme-
tros da zona onde se encontram a 
trabalhar e agora também a residir, 
esses nossos rapazes continuam a 
sentir o carinho da família que os 
ajudou a integrarem-se com digni-
dade na vida social. Quando chega 
o tempo das férias é na Casa do 
Gaiato, sua Boa Mãe, onde se diri-
gem para viver esses momentos 
de fraternidade com os seus outros 
120 irmãos ainda debaixo dos cui-
dados da família que é o Gaiato. 
Há pouco menos de 15 dias veio 
do Luau o «Pedro Afonso». Disse-
-me que vinha preparar os últimos 
arranjos para a celebração do seu 
matrimónio. Já tinha estado cá no 
ano passado e fez naquela altura 
menção a esse assunto e tinha 
dado início à preparação religiosa 
e civil para a concretização deste 
seu grande sonho. Nesta semana, 
já foram realizadas duas cerimó-
nias importantes. O casamento 
tradicional — o conhecido alam-
bamento —, o casamento civil 
e na sexta-feira será a cerimónia 
religiosa para a consagração do 
enlace matrimonial como reco-
menda a Santa Mãe Igreja.

Os nossos rapazes encontram-se 
em fase final de avaliação escolar. 
Estão a decorrer as provas finais. E 
embora estejam atarefados com as 
matérias escolares para estudar e a 
devida postura no acto das provas, 
não deixam de estar muito unidos a 
este acontecimento importante que 
se está a realizar na vida deste irmão. Sei que um grupo 
vai representar como cavaleiros e já tem estado a 
ensaiar para esta exibição. Para fazer a primeira leitura 
foi escolhido um dos nossos rapazes mais experimen-
tado nestas cerimónias litúrgicas. É o «Filipe» o nosso 
chefe maioral. A noiva do Pedro virá cá em Casa, 
como mandam as tradições, fazer um prato típico da 
zona para provar à família que está apta para a cozi-
nha. E que neste capítulo o nosso rapaz não terá recla-
mações a apresentar. Então foi um grupo com enxadas 
para preparar o lugar onde vai decorrer esta cerimónia. 
Em todos estes actos, os esforços são em prol da famí-

lia. Ou melhor, só é assim porque somos uma grande 
família. A família do rapaz quando foi acolhido é a 
mesma família do rapaz quando é integrado na vida 
social e a mesma família do rapaz para o resto da vida. 
Sempre família. E a família é tudo! Quanto mais uma 
família cristã! E nós somos uma grande família dos 
filhos de Deus. Sem Deus não somos nada e sem Deus 
não teríamos nada. Com Deus não falta paz e amor. 
Mesmo em tempos de crise e de pandemia, não falta 
pão, leite e mel.

Na hora do terço falei aos rapazes sobre este acon-
tecimento que diz respeito a toda a família. E aprovei-
tei para dar uma lição de maior compromisso com a 
vida em família. Ninguém está sozinho quando Deus 

BENGUELA – VINDE VER!

é seu Pai. Passamos todos a dizer Deus é nosso Pai e 
então todos os que assumimos Deus como nosso Pai 
também temos o dever de assumir os outros como os 
nossos irmãos verdadeiramente. A conclusão é de Pai 
Américo: «Pois que vem a ser a Obra da Rua? É uma 
grande Família Portuguesa que contém em si os ele-
mentos precisos para fazer de cada rapaz um homem 
de bem se ele quiser. Ora aqui está. Ora aqui temos. 
Aquele se é, justamente, o que faz do filho da Obra o 
homem útil e prestimoso: sem aquele se, a Obra da 
Rua, não pode fazer nada.»

Padre Quim


