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MALANJE

O Sínodo da Sinodalidade
O Papa Francisco abriu no passado mês de 

Outubro o Sínodo sobre a Sinodalidade. 
Indicando a todo o Povo de Deus que, de nada 
serve um Sínodo se não se pratica a sinodalidade.

O Papa disse que o Senhor nos chama à unidade 
e que esta só se pode encontrar a partir de uma ati-
tude de escuta do Espírito e dos irmãos. Chama-
-nos a atenção para três palavras chave: comunhão, 
participação e missão. Onde a participação abre 
espaço no meio delas com o objectivo de supe-
rar muitas tensões desde os primeiros tempos da 
Igreja.

O Papa Francisco também nos alerta para três 
riscos e três oportunidades: contra o formalismo, 
a sinodalidade, contra o intelectualismo, a escuta 
dele, contra a imobilidade, a proximidade.

Terminou a sua intervenção convidando-nos a 
compreender que neste Sínodo é o Espírito Santo 
quem deve guiar-nos onde Deus quer e não as nos-
sas ideias ou gostos particulares.

A Obra da Rua não pode fechar os ouvidos a 

este convite do Papa. E também dar início a um 
processo de sinodalidade em si mesma, seguindo 
o itinerário marcado para poder compreender onde 
o Espírito Santo nos quer levar e vislumbrar que 
caminhos a seguir.

A Obra da Rua é também chamada à unidade 
através da prática da sinodalidade. Isso só será 
possível se conseguirmos manter a comunhão e a 
missão pelo vínculo da participação.

Devemos procurar superar o risco dos formalis-
mos com a prática da sinodalidade participativa, 
o risco de intelectualismo com a prática de ouvir 
todos que formam e amam a Obra, o risco da imo-
bilidade com a prática da proximidade e o contacto 
com a realidade.

Se verdadeiramente queremos ser fiéis ao Espí-
rito da Obra, temos de nos pôr a caminho e deixar 
de lado os nossos idealismos e gostos particulares 
para encontrar o que Deus quer para esta pequena 
Obra da Rua.

Padre Rafael

Padres da Rua
DEPOIS de termos lembrado Pai Américo na última edição d’O Gaiato, 

 por ocasião da celebração de mais um aniversário do seu nasci-
mento, parece-nos bem lembrarmos também todos os outros Padres da Rua 
que, seguindo o seu ideal, preencheram os seus anos de vida até ao limite 
dos seus dies natalis, numa entrega de si mesmos ao serviço dos Pobres 
acolhidos pela Obra da Rua.

Para além destes, ainda que sucintamente, também os outros que vive-
ram a sua vocação sacerdotal na Obra da Rua, embora por uma ou outra 
razão se tenham reorientado, após um período de tempo como Padres da 
Rua, para outros serviços à Igreja, e que também já partiram para Deus.

Faço referência nominal unicamente aos primeiros, que pelo andar do 
tempo nos foram deixando.

Padre Horácio, um dos três padres que após a morte de Pai Américo 
tomaram sobre os seus ombros a Obra da Rua, em tudo se fez Pobre, para 
melhor comungar e partilhar e compreender a vida dos Pobres. A recolha 
que recentemente fizemos de muitos dos seus textos n’O Gaiato transcritos 
em livro, ajuda-nos a destacar os assuntos que mais o interpelavam, em 
busca de melhorar ou remediar a situação das famílias Pobres sem habita-
ção humanizada, como as da Conchada e depois de todo o país, a dos 
rapazes provenientes de famílias desfeitas pela violência, de relações inu-
manas, de abandono provocado ou de orfandade, entristecido com vidas 
sem sentido, especialmente de jovens, bem como com outros problemas 
sociais que afectavam os Pobres; em tudo nele a oração caminhava a par, 
em que se lhe revelava a beleza de Deus no Pobre e na fraternidade com 
todos, com o bafo de Pai Américo sempre presente em seu espírito.

Padre Luís, entrado na família da Obra mais tarde, teve uma preocu-
pação especial em expandir o nome da Obra da Rua na sua pertença à 
Igreja, fazendo-se presente e com os seus rapazes para, por eles, acicatar 
as consciências para a obrigação de não se fazerem indiferentes perante 
a realidade da pobreza. Uma recolha dos seus textos d’O Gaiato será 
uma importante ajuda para melhor ser conhecida a sua vida de Padre da 
Rua preocupado com a coerência de pensamento entre a realidade de 
cada momento e os princípios orientadores da Obra da Rua.

Padre Carlos, escolhido entre os três padres que tomaram o leme da 
Obra após a morte de Pai Américo, para lhe suceder na direcção, teve uma 
especial sensibilidade e cuidado para a vivência da Obra em fidelidade 
ao pensamento do seu fundador. Em tudo o que dizia respeito à formação 
dos nossos rapazes, manifestava-se defensor dos valores autênticos e na 
recusa de meros interesses ideológicos propalados, que não favoreciam os 
rapazes a quem as instituições, como a Escola, deviam servir. A instituição 
familiar era-lhe muito querida, modelo em que se enquadra desde o seu 
início a Obra da Rua, a família de dentro, e todos os Amigos que se sentem 
como dela fazendo parte, a família de fora.

Padre José Maria, dotado de grande simplicidade e coração fraterno, 
era ao mesmo tempo um destemido defensor da justiça, denunciando os 
opulentos e os movidos por conveniências que prejudicavam o Pobre. Sou 
testemunha de ameaças graves de que foi alvo, o que nunca o intimidou. 
Viveu insatisfeito e incomodado com a cegueira dos poderosos perante a 
dor dos Pobres, mantendo sempre como grandeza da sua vida a (natural 
ou adquirida) bondade que nunca o abandonava na aprovação ou na 
crítica às circunstâncias que o rodeavam.

Padre Manuel António, o último dos nossos padres que Deus chamou 
para Si, era a proximidade em pessoa. O livro que em Dezembro vamos 
publicar, como esperamos, contendo a recolha de muitos dos seus textos 
n’O Gaiato, que refletem as experiências da sua vida desde o início do 
seu ministério sacerdotal, coincidente com o de Padre da Rua, em Paço 
de Sousa, nas visitas aos Pobres do Barredo, e em Benguela, mostram-no 
como um padre-pai que a todos tem no coração e que, ainda que próximo 
de si a vida corra com serenidade, não repousa por causa de todos os 
outros a quem falta o necessário para uma vida digna. Por isso, é em ora-
ção constante que agradece por aqueles e intercede por estes.

Longe de pretender traçar linhas biográficas mas somente retirar do 
coração para o papel alguns traços destes nossos padres que partiram 
para a visão de Deus, estas são palavras da fraternidade que nos uniu 
aqui e impele para a plena comunhão futura.

Padre Júlio

DA NOSSA VIDA

RECEBO algumas cartas que 
 me vão alentando e, nelas, 

sinto o dedo de Deus que me 
anima. O amor de Deus, que 
invisivelmente a todos abraça, 
e se dói do milhão e duzentos 
mil pobres que entre os portu-
gueses sofrem escravatura da 
pobreza, segundo um estudo 
publicado num jornal de Lisboa, 
que ninguém desmentiu e toca 
os corações abertos esta ferida 
social que nunca mais se sara. 
Entre as demonstrações deste 
amor Divino, trago-vos hoje a 
da Elisa, que me escreve assim:

«Há muito que ando para 
fazer isto, mas como uma coisa 
e outra da vida, ia demorando!... 

De repente, num texto da 
Sagrada Escritura que leio um 
pouco todos os dias, vejo isto: 
‘não tardes a esmola do pobre’.

Isto é comigo, pensei. E apres-
sei-me logo a fazê-lo. É uma 
gota no oceano das suas aflições 
mas nós sabemos da multiplica-
ção dos pães. 

Os meus votos de saúde para o 
senhor. E tudo do melhor com a 
Graça de Deus.»

A Elisa é do Norte. Em sua 
casa lê O Gaiato e faz suas as 
minhas aflições, por isso me 
envia 500€, cuja medida é feita 
pelo Invisível, que sabe das suas 
posses. Ela vai lendo o Patrimó-
nio dos Pobres e sabe quanto 

PATRIMÓNIO DOS POBRES
é penoso não ter casa, não ter 
rendimentos para uma renda tão 
pesada e como é o penar de tanta 
gente e a sua escravidão: traba-
lhar para comer o mais barato, 
vestir, cuidar da precária saúde, 
educar os filhos, sofrer os reve-
ses que toda a vida traz e pagar 
uma pesadíssima renda de casa. 

Que Deus continue a aben-
çoar-te, Elisa, com essas inspira-
ções. Continua a olhar para essa 
luz brilhante que é a Sagrada 
Escritura, tu e todos os amigos 
que comigo comungam o sofri-
mento dos pobres a quem saúdo 
e abençoo, em nome do Senhor 
que vive nestes pacientes. 

Olha, ontem, antes da missa, 
que celebro vespertinamente na 
igreja do Carmo todos os sába-

Continua  na  página  3

Paço de Sousa

Miranda do Corvo Malanje

Benguela

Setúbal

Calvário



Pelas CASAS DO GAIATO

VISITA DE BISPO AUXILIAR DO PORTO — No 
dia 16 de Outubro, sábado, esta Casa teve a alegria de 
uma visita canónica episcopal: do Sr. Armando Domin-
gues, Bispo Auxiliar do Porto, em cujo programa também 
se encontravam as outras Casas da Obra da Rua, em Por-
tugal. Chegou às 10h30, pontualmente, e teve a possibi-
lidade de conhecer todos os Rapazes desta comunidade, 
a senhora D. Nazaré e vários colaboradores. Depois, foi 
percorrendo os espaços desta Casa, na Quinta de S. Braz: 
esteve nas salas de estudo, foi brindado com uma música, 
jogou matrecos, assistiu a momentos de futebol, viu os 
nossos quartos (casa-mãe, rés-do-chão e 1.º andar), a 
horta, o pomar, o gado, as oficinas e os nossos campos 
junto à rotunda Pai Américo. Pelas 13 horas, ao toque da 
sineta, aproximou-se do nosso refeitório, para um bom 
almoço com a nossa comunidade, em louça de festa, 
sendo de notar que serviu os pequenitos com carinho, 
após a bênção da mesa. De tarde, encontrou-se com cola-
boradores, viu o arquivo (organizado) dos processos dos 
Rapazes e reuniu com o nosso Padre Manuel sobre assun-
tos da nossa Casa. Pelas 16h30, presidiu à Missa vesper-
tina, no salão, cantada e ao órgão (Leontino), falando na 
homilia do serviço na Igreja: Jesus veio para servir e dar 
a vida pela redenção de todos. Ainda nos disse da sua 
experiência de vida, sendo 11 irmãos. Seguiu-se uma 
saborosa merenda e a despedida por cada um de nós, em 
especial com um abracito do Banora (irmão do Norberto 
e do Marcelino — chefe da casa-mãe e acólito). Foi um 
dia cheio e feliz para a primeira família da Obra da Rua, 
fundada pelo Pai Américo há 81 anos. Um abraço muito 
amigo desta comunidade e saúde!

COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ — A 7 de Outubro, 
às 19 horas, no Paço Episcopal de Coimbra, por con-
vite amigo do Sr. Dr. J. A. Santos Cabral, Juiz aposen-
tado, o nosso Padre Manuel representou a nossa Casa 
numa reunião da Comissão Justiça e Paz da Diocese 
de Coimbra, na qual falou de Pai Américo e da Obra da 
Rua. Obrigado!

ARRANJOS — Continuou a tarefa de arranjar a 
entrada no barraco, tendo-se rebocado as paredes exte-
riores. Entretanto, enquanto não foi colocado o res-
pectivo portão, foi arranjada a entrada do silo, ao lado, 
levantando uma parede e rebocando as paredes, para pôr 
outro portão. 

AGROPECUÁRIA — Na segunda quinzena de 
Outubro continuaram mais dias de sol. Foi concluída a 
colheita das espigas de milho, que foram sendo levadas 
para o nosso celeiro, tendo-se contado no total: 236 ces-
tos grandes, com cerca de 100 espigas cada, pelo que é 
só fazer a conta… Depois, teve início a apanha da azei-
tona, nalgumas oliveiras de cima e junto à rotunda. Esta 
tarefa é demorada, pois têm de se estender panos (redes) 
à volta das oliveiras, varejar manual e mecanicamente 
e recolher as azeitonas e ramos com frutos; depois, as 
azeitonas são erguidas num limpador. Na nossa horta, 
as couves tronchudas cresceram bem. Na nossa estufa, 
as alfaces também têm cres-
cido. No pomar, temos con-
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AVENIDA — Já começou o trabalho das folhas das 
árvores da nossa avenida Eng.º Duarte Pacheco. Alguns 
rapazes estiveram encarregados de as varrer e juntar 
e também apanhá-las, para serem recambiadas para a 
estrumeira. Aí vão-se desfazendo para formar estrume, 
para mais tarde serem espalhadas nos nossos campos. 
Assim temos a nossa avenida bonita e bem arranjada.

ANIVERSÁRIO DO PAI AMÉRICO — Mais um 
ano de aniversário do Pai Américo que já passou. Tive-
mos connosco o sr. Bispo Auxiliar do Porto D. Armando 
Esteves, que visitou a nossa Casa e o nosso Memorial 
/ Museu Padre Américo -Obra da Rua, terminando com 
a Celebração da Eucaristia na nossa Capela. Falou tam-
bém com os nossos rapazes, e elogiou os nossos ele-
mentos do coro. Tivemos também connosco o sr. Amé-
rico que todos os anos vem celebrar o aniversário de Pai 
Américo, e trazer um bolo para festejarmos. Muito obri-
gado ao sr. Bispo e também ao nosso amigo sr. Américo.

VACARIA — Como é habitual o «Guga» tem ali-
mentado o nosso gado com a palha dos nossos campos e 
também com as pontas dos pés de milho que os nossos 
rapazes foram podar, para além da ração que temos de 
comprar. As nossas vacas leiteiras neste momento estão 
a dar pouco leite, devido a que os filhotes delas se ali-
mentam dele. Também já colhemos as espigas de milho 
para fazermos milho grão para os animais e vamos apro-
veitar as canas de milho para dar ao nosso gado.

ESTUFA — O Manuel, o Sabino, o «Guga» e eu 
andámos a limpar a nossa estufa. Depois plantaram-se 
couves e alfaces para que venhamos a ter hortaliças 
para as nossas refeições. Como os nossos rapazes gos-
tam muito de picante, plantei um pé de gindungo para 
fazermos piri-piri. Na estufa temos um sistema de rega 
em que a água vem do tanque da avenida, e quando é 
preciso, põe-se a funcionar.

Fausto Casimiro

1º CD / ÁLBUM MUSICAL — Após imensas horas 
na selecção dos temas e criação das músicas para cada 
um, com a possível assiduidade nos devidos ensaios em 
época de pandemia covid-19 e restrições profiláticas, 
é chegado o momento de avançar nas várias fases das 
gravações em estúdio, pelo que este ambicioso projecto 
da criação inédita de um CD / ÁLBUM MUSICAL pela 
Tuna Musical da Associação dos Antigos Gaiatos e Fa-
miliares do Norte, está a dar passos importantes para 
um acontecimento recreativo e cultural numa das áreas 
do “tríptico”, que será a todos os títulos notável e ge-
nuíno. O ÁLBUM é composto por 11 (onze) temas que 
se adaptam à perfeita demonstração por esta via, do per-
curso de um Gaiato e da sua vida ao longo dos tempos, 
realçando a sua ligação à Obra da Rua e a sua eterna 
referência espiritual, VENERÁVEL Pai Américo. As 
letras/poemas são da autoria de três Gaiatos: Joaquim 
Santos Silva; José Miguel Rodrigues; Elísio Humberto 
Rodrigues; Todas as músicas foram compostas pelo 
José Miguel Rodrigues. Nos temas faz-se alusão à vida 
na Casa do Gaiato, a África, à História dos 250 anos da 
elevação de Penafiel a cidade, a que se junta o já nosso 
inconfundível e encantador Hino da Associação. Até à 
sua conclusão, continuamos esperançados em reunir 
verba necessária para o pagamento do projecto nas suas 
diversas fases, pelo que continuamos receptivos a todas 
as ajudas que nos queiram dar. Deram-se sugestões do 
formato CD e imagem da capa/contra-capa, vaticinan-
do-se também futuros patrocinadores que nos possam 
ser úteis. Estamos receptivos a propostas construtivas. 
E acreditem que o CD/ÁLBUM vai ser uma realidade! 

LIVRO “ESSES CAMINHOS QUE ANDAMOS” 
VOL. II — É este, outro projecto que queremos também 
ver concretizado já em 2022 e temos vindo a receber 
novos trabalhos de escrita com alguma regularidade, 
testemunhos de Antigos Gaiatos que vão engrossando 
a maqueta para a futura edição do 2º volume. O nosso 
querido Padre Telmo será o autor do Prefácio, que o vai 
tornar mais belo com as suas sábias palavras.

Queremos deste modo, continuar a cimentar e divul-
gar este nosso projecto pioneiro de escrita na Associa-
ção, a par da música e da pintura em tela. Em princípio, 
os trabalhos recepcionados até Dezembro, terão garan-

tia da sua publicação no volume dois, para começarmos 
logo em Janeiro com a elaboração final do seu conteúdo 
literário, das imagens e da capa, entre outros porme-
nores de índole tipográfica. Agradecemos pois que os 
Antigos Gaiatos façam chegar a nós o quanto antes o 
seu testemunho para este segundo projecto de escrita 
colectivo. 

Estes trabalhos ficarão para a eternidade, de que a Fa-
mília Gaiata se poderá orgulhar. No capítulo cultural, 
esta Direcção estará sempre construtivamente activa, 
para bem de todos! 

JORNAL “O GAIATO” — A Associação dos Anti-
gos Gaiatos e Familiares do Norte que deriva da Obra 
da Rua, contribui sempre que tem novas notícias com 
uma crónica no Famoso, o quinzenário mais lindo de 
Portugal. Ora também ela, através dos seus Associados, 
empenha-se na divulgação e angariação de novos assi-
nantes de O Gaiato, tendo nestes últimos tempos conse-
guido a simpatia de quatro pessoas e de localidades dife-
rentes: Válega (Ovar), Rio Meão (S.ta. Maria da Feira), 
da Maia e da Invicta (Porto). Continuaremos com este 
espirito de Comunidade e agradecemos à Obra da Rua a 
mensagem que o jornalzinho transporta para o Mundo, 
tão carente duma palavra amiga de Fraternidade e Resi-
liência Social construtiva que O Gaiato oferece.  

Elísio Humberto

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS 
GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE

BEIRE — Flash’s

Uma parábola
para O Calvário…

1. Gosto d’O Calvário e pronto!... Não sei contar nem as vezes nem 
as circunstâncias em que, diariamente, o Calvário me diz que já habita 
em mim… Estou sempre a DES+cobrir ‘coisas’ em que ‘vejo’ caminhos 
que nos levem até ele. Ele! Este aqui, o de Beire, e aqueloutros que, ainda 
não nasceram… Porque ainda não encontraram homens que, sonhando 
o que Deus quer, mergulhem neste ‘oceano de amor’ que um Calvário 
requer. Que ele não faltam filhos de Deus a precisar. Vejam o que nos diz 
P.e Rafael, lá ao longe, em Malanje (O Gaiato, n.° 2022). E já antes o vi, 
secundado por P.e Manuel, em Benguela. 

De há tempos a esta parte, volta e meia, salta-me aos ecrãs da minha 
mente uma ’parábola’ que anda comigo há muitos anos. Tinha-lhe perdido 
o rasto. Bem a procurava, mas... Finalmente, eureka!!! Ela reza assim: 

«As ASAS...
Há quem nunca se acomode. Há sempre quem queira mais e melhor. 
Há sempre quem queira voar e, quando se voa, há sempre quem quei-

ra ir mais alto.
Mas as nossas asas são de penas e cera que o Sol acaba por derreter; e, 

como Ícaro, frequentemente, temo-nos despenhado das alturas.
É então que surgem toda a espécie de advogados e apóstolos da teoria 

das minhocas, que tentam transformar a humanidade em vermes rastejan-
tes na terra lamacenta.

Algumas vezes conseguem impor ao homem essa solução, mas jamais 
de forma definitiva. E, quando surgem transitoriamente, nada mais fazem 
do que adiar o problema. Por estranho que pareça (insondável é o “mis-
tério”!...), acabam sempre por nascer asas às minhocas. Umas vezes mais 
tarde, outras mais cedo, contudo sempre. 

O “segredo” está no facto de que a semelhança entre os dinossauros 
e os homens é que os dinossauros não tinham asas e os homens deveriam 
tê-las; mas há homens que só vivem enquanto voam, há sempre alguém 
que acaba por inventar (criar) novas asas. 

Por isso, nunca nos perguntem para onde vamos... Tal como os so-
nhos, os caminhos nunca acabam...»

Não sei já como chegou até mim. Muito menos quem é o seu autor. 
Sei é que me dá muita paz. Alimenta a minha Fé. Dá asas à minha espe-
rança — para continuar a lutar por ter e ser Esperança, enquanto vir que 
“há caminhos não andados que esperam por alguém”…

2. A ‘minha leitura’ desta parábola. Parece que muito cedo, Pai 
Américo foi treinando o coração e a mente no resistir à tentação do deixar-
-se acomodar. Cair na vulgaridade de uma vida como as outras… Naquele 
seu tempo, tal como ainda hoje, consoante os campos e as matérias em 
questão, imperavam a legislatura de César e/ou a legislatura do ‘Deus do 
Templo’. De um e outro lado, também já imperavam os ‘doutores da lei, os 
escribas e os fariseus’ de toda a espécie. Pai Américo foi passando por en-
tre eles. Pareceu até que iria acomodar-se ao ‘Deus do Templo’, mas não. 
Pouco a pouco foi DES+cobrindo que o Deus que lhe matava esta fome e 
sede de justiça (Verdade, Bondade e Beleza!...) que a todos nos espicaça, 
não era o Deus do Templo — com seus ritos, preceitos e normas… Não. 
Aquele Deus a que, do mais fundo de si, sempre aspirava era ‘o Deus do 
Filho do Carpinteiro’, cujo rosto (palavras, actos e omissões) mostrava ser 
o verdadeiro rosto do Deus Verdadeiro, Uno e Trino — o Deus/Abba, Pai 
/ Mãe em quem todos somos e vivemos. E… Pai Américo já O ia desco-
brindo no Pobre Abandonado…

Foi remoendo, remoendo, até que chegou a hora daquela ‘martela-
da’ que o fez cair abaixo das dúvidas que o travavam. Não mais parou. 
Sempre a tentar ‘voar mais alto’. Até que, desde as ruas da Coimbra dos 
Doutores (com seus fogos de artifício, de que sempre fugiu…), chegou ao 
Calvário, de Beire — seu canto de cisne. E até chegou a sonhá-lo, depois, 
para ‘cada comunidade eclesial’ — em quem via a obrigação de cuidar 
dos seus pobres… Morreu sem ver o seu sonho realizado — tal como o 
Nazareno não viu o Seu ‘Reino dos Céus’ concluído…

Ambos (Pai Américo e Jesus de Nazaré) deixaram-nos a nós, com a 
nobre missão de os continuar. E deixaram-vos também a vós — leitores 
que cuidais de nós, com vossas ajudas e orações. E é nesta reciprocidade 
de comunhão amorosa que nós, em com+UNI+ão de uns com os outros, 
nos damos as mãos para — juntinhos — irmos carregando com a cruz que, 
a cada um de seu jeito, compete levar — na paixão e na ressurreição…

3. A barca, no meio da tempestade… Porque as nossas asas são de 
penas e cera que o Sol acaba por derreter… A morte de Pai Américo, o 
rapto de P.e Baptista, as incursões das legislaturas de César, o abandono 
de alguns leitores, tudo ameaças de nos despenharem das alturas… Pa-
rece que, como Jesus naquele tempo, até Pai Américo dorme na barca… 
Apetece arribar à praia. Mas… ainda nos soa aquela voz que, (no impera-
tivo!...), nos comanda — Duc in Altum. Fazei-vos ao largo … 

Junto as peças — o Mestre a dormir e eles a braços com uma tempes-
tade; eles cheios de medo porque podia ser ‘um fantasma’; Pedro atira-se 
à água, caminha sobre ela, mas logo… Faltou-lhe o pé porque lhe falhou 
a Fé…

Gosto de viajar assim no Evangelho da Boa Nova — onde tudo pode 
tomar um novo rumo…

Um admirador

MIRANDA DO CORVO
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tinuado a apanhar diospiros, para as nossas sobremesas, 
desta caseira confraria do diospiro. Um cordeirito está 
crescido. As galinhas e o galo gostam de andar e debicar 
no nosso pomar, mas precisamos de mais galináceos, 
pois gostamos de ovos estrelados e pastelão.

CAMPANHA DE ASSINANTES D’O GAIATO 
— Têm vindo à nossa Casa vários amigos e amigas, a 
quem temos dado a conhecer o jornal da Obra da Rua. 
Esperamos que destes encontros e de outros surjam 
novos assinantes — leitores d’O Gaiato.

PARTILHA — Agradecemos muito aos nossos ami-
gos as partilhas que têm sido enviadas para ajudar nas 

despesas da nossa Casa. Bem-hajam! Alguns funcio-
nários bancários, em Coimbra, vieram pintar a parede 
norte do campo de futebol e trouxeram-nos uma boa 
merenda; e outros, de uma empresa de energia, deram-
-nos uma betoneira. Muito obrigado!

CONTACTOS — Para inscrição de novos assinan-
tes do jornal O Gaiato e outros assuntos, eis os con-
tactos: Obra da Rua ou Obra do Padre Américo, Casa 
do Gaiato, 3220-034 Miranda do Corvo; telef. — 239 
532 125; correio electrónico — gaiatomiranda@gmail.
com  IBAN — PT50 0035 0468 00005577330 18; NIF 
— 500 788 898.

Rapazes de Miranda

Do Venerável Padre Américo
Amigo de Deus e dos pobres

COM paixão por Jesus e compaixão pelos po- 
 bres e enfermos, na vontade muito firme 

de um mundo melhor, o Venerável Padre Améri-
co marcou indelevelmente a Igreja e Portugal no 
século XX; pois, no seu itinerário de vida cheia, 
procurou ir ao encontro do desígnio de Deus para 
todos os viventes, servindo os mais frágeis. Deus 
ama o pobre: Ele levanta-o da terra onde jaz e er-
gue o pobre da lama — suscitans a terra inopem, 
et de stercore erigens pauperem [salmo 113 (112), 
7]. Como discípulo de Jesus, o Defensor dos úl-
timos, que Se aproximou dos indigentes e enfer-
mos da Galileia, no seu tempo o Padre Américo 
seguiu o Mestre, defendendo as pessoas sem rique-
za material, sem poder e sem honra, desnutridas 
e na miséria, com preocupação perseverante pela 
dignidade dos últimos. De facto, a chave teológica 
principal — de leitura do seu ministério presbiteral 
— está centrada nos Pobres e na Pobreza, confor-
me escreveu: A pobreza é um sacramento fundado 
e vivido no mundo, por Quem nele quis trocar o 
Nome sem jamais trocar a Pessoa; e os pobres são 
os sujeitos deste sacramento [Pão dos Pobres, II, 
1942, p. 55]. 

No exercício do seu sacerdócio ministerial, vi-
veu o essencial: seguiu pelo caminho da configura-
ção com Jesus Cristo — despojamento, compaixão 
pelo próximo e misericórdia com os seus irmãos. 
Bem-aventurados os misericordiosos, porque al-
cançarão misericórdia [Mt 5,7]. Afinal, é esta a 
característica essencial da mediação sacerdotal 
de Jesus: Ele teve de assemelhar-Se em tudo aos 
seus irmãos, para Se tornar um Sumo-Sacerdote 
misericordioso e fiel em relação a Deus, a fim de 
expiar os pecados do povo [Hb 2, 17]. À imita-
ção de Jesus, os seus passos foram movidos pela 
misericórdia, com amor entranhado, que o levou 
a entregar a sua vida pelos seus filhos, pobres e 
enfermos, indo ao seu encontro e cuidando deles. 
Ao estilo do Bom Pastor, deu a sua vida pelas suas 
ovelhas: foi à procura das que andavam perdidas, 
até as encontrar, e entusiasmou-as a seguir Jesus.

Na verdade, o Padre Américo foi um artista cris-
tão do cuidado humano, colaborador na obra de 

salvação de Jesus Cristo, admirado por paisagens 
naturais belas [v.g., no Vale do Sousa, Serra do Ge-
rês], mas lamentando realidades cruas e duras. Por 
isso, viveu sempre espantado com a melhor e mais 
bela obra criada por Deus — o ser humano [Gn 
1, 31], procurando promover a dignidade humana 
dos seus irmãos ao longo da vida — desde o ventre 
materno à passagem para a vida eterna.

Como todas as crianças do mundo, o maior sonho 
de Américo Monteiro de Aguiar foi muito belo: ser 
grande! Por isso, benditas as terras e abençoados 
os pais que tal filho e tais filhos deram ao mundo 
e criaram. Em síntese, da sua vida de cristão, eis 
então este seu lindo e muito grato pensamento fa-
miliar: Quando eu era pequenino, ia ceifar erva 
nos campos, na companhia de outros irmãos. Ao 
regressar, em vez de ir directamente lançar a erva 
ao palheiro, ficava de cesto à cabeça, a chamar 
pela mãe, que viesse ver. — Olhe o meu cesto como 
é grande! [O Gaiato, n. 66, 7 Set. 1946]. 

O Padre Américo viveu na certeza da eternidade 
e o seu exemplo deixou boa memória na Igreja e 
no mundo, porque firmado na promessa de Jesus, 
conforme afirmou: Desejaríamos que as nossas 
palavras fossem carvões acesos, dessem às almas 
o alerta da vida e a compreensão de que a eter-
nidade não é de maneira nenhuma aniquilamento 
ou fim, mas é antes a posse de si mesmo, no gozo 
absoluto do bem que cada um faz, sem mescla de 
sofrimento [Pão dos Pobres, II, 1942, p.91]. Na 
verdade, nem os olhos viram, nem os ouvidos ou-
viram, nem jamais penetrou o coração humano, 
o que Deus tem preparado para aqueles que O 
amam [1 Cor 2,9].

Numa conferência sobre o Padre Américo, em 
Coimbra, a 11 de Janeiro de 2013, D. António 
Marcelino [1930†2013], Bispo Emérito de Aveiro, 
afirmou: Ele foi realmente alguém que voltou às 
origens do Cristianismo, à vida das primitivas co-
munidades cristãs, ao propósito de tornar o amor 
do Pai visível e efectivo [Padre Américo: Precur-
sor do II Concílio do Vaticano — A sua leitura dos 
sinais dos tempos. Coimbra, 2016, p. 47].

Um cabouqueiro da Causa de Beatificação do 
Padre Américo, D. Gabriel de Sousa, sem anteci-

Continua  na  página  4
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ONDE ESTÁ O MEU PRÓXIMO? — Impressionou-me 
muito uma notícia que li há dias sobre um caso que ocorreu perto 
de Houston, no Texas. Num bloco de apartamentos onde viviam 
outras pessoas foram encontrados três irmãos com 7, 10 e 15 anos, 
em estado de subalimentação, a viverem com outro irmão que tinha 
morrido há cerca de um ano e cujo corpo se encontrava em estado 
de esqueleto. Esta criança morreu porque tinha sido agredida pelo 
padrasto. Este padrasto e a mãe das crianças viveram algum tempo 
com a criança morta dentro de casa, mas depois mudaram-se para 
outro apartamento, abandonando as crianças fechadas em casa, sem 
mobília e com muito pouco mais.

Parece que era o mais velho que cuidava dos seus irmãos.
Esporadicamente a mãe fazia chegar alguma comida às crianças 

que viviam assim abandonadas há cerca de 6 meses. 
Quem valeu de alguma coisa a estas crianças foi um vizinho que 

lhes dava comida com alguma regularidade, mas não o género de 
comida de que as crianças mais precisavam. Também foi este vizinho 
que carregou o telemóvel das crianças quando foi cortada a electrici-
dade no apartamento. Foi com este telemóvel que o mais velho ligou 
para o número de emergência lá do sítio (911), farto da situação em 
que se encontrava com os seus irmãos e depois de perder o medo de 
represálias que poderiam vir da parte do padrasto.

Onde estava o próximo destas crianças durante todo este tempo 
até o caso ser descoberto? O próximo destas crianças não foi cer-
tamente nem o padrasto, nem a mãe. Também não foram os vizi-
nhos que agora dizem que até tiveram de desligar o ar condicionado 
por causa do mau cheio que vinha do apartamento onde as crianças 
viviam. O próximo destas crianças também não foram os responsá-
veis das escolas onde as crianças andavam e às quais já estavam a 
faltar há mais de um ano.

Mais uma nota ainda sobre este caso. O padrasto frequentava 
uma rede social (Instagram) onde colocava mensagens a dizer que 
gostava muito da sua família.

Por que é que estou a relatar aqui este caso quando ele aconteceu 
tão longe de nós, do outro lado do mundo?

Padrastos que batem nos seus enteados, às vezes até os levarem 
à morte, só acontece no Texas?

Maus cheiros que vêm de habitações onde moram pessoas que 
não conseguem cuidar de si, ou que até já estão mortas há algum 
tempo sem que ninguém dê por isso, só acontece no Texas?

Pessoas que precisam de uma pequena ajuda como seja carregar 
um telemóvel, ajuda essa que pode fazer a diferença entre a vida e a 
morte, só acontece no Texas?

Se não temos memória de que tenha ocorrido por perto um caso 
com todos os ingredientes do atrás relatado, vários dos seus ingre-
dientes podem acontecer bem perto de nós, no vizinho do lado.

É por isso que organizações como as Conferências Vicentinas 
são muito precisas. É por isso que nas reuniões da nossa Conferência 
e certamente nas reuniões das outras Conferências perguntamo-nos 
sempre se sabemos de casos de alguém que precise de ajuda, mesmo 
que essa ajuda possa ser “pequena”. Se o vizinho que carregou o 
telemóvel das crianças do Texas não o tivesse feito, talvez hoje essas 
crianças já estivessem mortas.

Que em todos os dias da nossa vida façamos a pergunta: Onde 
está o meu próximo?

Américo Mendes

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA

PENSAMENTO

Aprouve à Justiça do Céu que a reconciliação dos homens se 
fizesse pela Cruz, na qual o Justo Se levantou para destruir nas 
almas a ciência de gozar e implementar a de compadecer-se, 
donde vem que agora tens pena dos que sofrem e queres vir 
prà rua mais eu, aliviá-los. […] Oh! não queiras tu morrer sem 
levares por mortalha a bênção de um Desditoso.

PAI AMÉRICO, Pão dos Pobres, 2.° vol, 5.ª ed., p IX-X.
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O Adão veio da Casa de Malanje — Angola — para frequentar 
o terceiro ano de Teologia, no Seminário do Porto. Nos fins-

-de-semana, vem sempre e passa o Domingo connosco no Calvário. 
Entrou pequenino na Casa do Gaiato de Malanje. Uma criança alegre 
e pacífica que conquistou a todos. Agora, uma esperança para nós.

Os doentes vibram com a sua companhia — e logo nos sábados: 
— O Adão ainda não veio? — São eles ansiosos. Conquistou a todos.

Saboreamos já vê-lo sacerdote e no trabalho da Obra. «Senhor 
dos Céus — mandai para esta liça divina gente que queira trabalhar, 
que vá ver com seus olhos e apalpar com suas mãos como é a vida 
dos que moram nas traseiras da cidade, que as fachadas não dizem 
toda a verdade.»

] ] ]

Sentimos muita alegria com a entrada na Obra da Rua do P.e 
Fernando Fontoura, da Diocese de Bragança, e do nosso P.e Alfredo 
Costa, da Diocese do Porto.

Como é belo o «vem e segue-me» de Jesus! Como é maravilhosa 
e insondável a resposta — «Eu vou, Senhor! Vou contigo…»

Cessem as palavras. É um horizonte de luz. 
Obrigado, Senhor! Tu és maravilhoso.

] ] ]

Recordo o nosso Calvário:
Sol. Na mata os passarinhos saúdam. Um melro atravessa apres-

sado. Só param para cantar. Quando subo a rampa para os pavilhões, 
já P.e Baptista tinha dado as suas indicações e dava a medicação. 
Chego ao pavilhão dos homens. O sr. Pacheco faz a cama de um 
doente. Logo a seguir, as tigelas de leite com pão. Tocou-me dar ao 
«Faneca», no seu banco — artimanha para sua incontinência. Ele diz 
NÃO com a sua cabeça, mas sabe estender a mão ao meu contacto. 
Come tão bem! Em todas as refeições o mesmo apetite.

O Chico — cego e mudo —, quando o tacho demora, bate no 
banco e refila.

Em cada cama e a cada um — os nossos amigos voluntários dão 
o pequeno almoço.

Recordo com saudade seus sorrisos amigos.
Padre Telmo

SINAISPELA CASA DO GAIATO DE SETÚBAL

O caminho Sinodal…
também na Obra da Rua…
O Papa Francisco convida 

a Igreja inteira a interro-
gar-se sobre um tema decisivo 
para a sua vida e a sua missão: O 
caminho da sinodalidade. Cami-
nho este que tem obrigatoria-
mente de envolver a auscultação 
de todos os que fazem parte das 
comunidades cristãs. Visando 
assim promover a experiência 
vivida de discernimento, parti-
cipação e corresponsabilidade, 
onde a diversidade de dons do 
Espírito Santo se manifesta para 
a missão da Igreja no mundo.

Desde que saíram as primeiras 
notícias desta intenção do Santo 
Padre que no meu “espírito” têm 
soado alguns sons melodiosos 
e outros incisivos trazendo-me 
ao pensamento a importância 
de um caminho parecido no 
processo de repensar esta nossa 
caminhada e vivência na Obra 
do Pai Américo. Mas não foi 
essa a proposta originalíssima 
da sua pedagogia?

Escreveu um dos nossos bis-
pos: “A pedagogia que criou 
tornou-se tema de investigação e 
estudo. Que sim senhor…o anti-
diretivismo, a personalização de 
métodos, a inter-relação grupal 
entre novos e menos novos, o 
exercício da responsabilidade, 
a liberdade de movimentos, e 

tantas outras expressões sábias 
que representavam um inova-
dos projecto educativo!” (in O 
Padre Américo e a Obra da Rua, 
coord. José da Cruz Santos, Edi-
tores Aletheia, 2006). 

O epíteto de Obra de Rapazes, 
para os rapazes e pelos rapa-
zes, já de si indica que todos, e 
particularmente os destinatários 
desta “missão” têm de ser per-
manentemente auscultados. Os 
actuais, os mais antigos, e como 
se diz nas Normas e vida dos 
“Padres da Rua”, porque não, 
também, as “senhoras” e “mães” 
das casas, os “continuadores”, 
“os cooperadores”, “obreiros”, 
e tantas e tantos (amigos e ben-
feitores) que têm no seu coração 
um amor imenso aos gaiatos e 
doentes do Calvário…

A vinda a lume deste meu 
texto foi motivado pelo “pro-
cesso” de auscultação que tem 
vindo a ser efectuado nas nossas 
“famílias” por parte do Senhor 
D. Armando, enviado pelo 
nosso Preclaro Bispo D. Manuel 
Linda. Não podemos deixar de 
referir quer o nosso imenso con-
tentamento, quer o pioneirismo 
desta iniciativa, em boa hora 
empreendida.

Estou a escrever nesta manhã 
em Paredes, na Casa do Calvário 

e do Gaiato de Beire, por motivo 
da visita “canónica” também 
a esta comunidade, especial 
entre as nossas várias Casas 
pelos doentes e rapazes que nos 
merece todo o nosso carinho 
e amor. Umas semanas antes 
tivemos o privilégio de ser os 
primeiros a receber a presença 
motivadora e animadora da 
nossa autoridade eclesiástica, 
que como disse o Padre Acílio, 
foi a primeira vez que tal facto 
aconteceu em Setúbal. Auguro 
que hoje, como antes nas outras 
Casas, particularmente em terras 
sadinas, esta “visita” seja motivo 
de alegria e para “aquecer” os 
nossos corações, no empenha-
mento e dedicação mais plena de 
todos, padres, rapazes, senhoras, 
e “amigos” no servir a OBRA 
com o espírito renovado e actua-
lizado do sentir do Pai Américo.

Podemos, assim, afirmar que 
o percurso de sinodalidade pre-
tendido pelo Santo Padre, e por 
dinamização do Bispo do Porto, 
tutelar desta instituição, estamos 
também iniciando um roteiro 
que nos ajudará a perscrutar os 
ventos do “Espírito Santo” que 
nos leve ainda hoje a ser sinal 
indelével da vida e obra do nosso 
fundador!

Padre Fernando

PÃO DE VIDA
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par o juízo da Santa Igreja, afirmou que foi um Homem bom, desses a 
que a Igreja chama santos [Padre Américo, p.8]. Ao falarmos de san-
to sem S, não queremos adiantar-nos à decisão da única autoridade 
que tem o direito de proclamar oficialmente ao mundo a santidade 
de uma pessoa — a Igreja Católica [C. C. Martindale, S.J. — Que 
são os santos?, Coimbra, 1956, p. 191]. Sendo universal o chama-
mento à santidade, o Papa Bento XVI afirmou: estamos circundados, 
conduzidos e guiados pelos amigos de Deus. […] Não devo carregar 
sozinho o que, na realidade, nunca poderia carregar sozinho. Os 
numerosos santos de Deus protegem-me, amparam-me e guiam-me 
[Homilia, 24-IV-2005 — AAS, 97 (2005), p. 708]. Na verdade, a 
santidade é o rosto mais belo da Igreja [Papa Francisco — Exorta-
ção Apostólica Gaudete Exsultate — Alegrai-vos e exultai [Paulinas, 
2018, p. 10].

De forma muito sucinta, com base nas suas palavras eloquentes 
e em informações credíveis, ousámos traçar um esboço resumido de 
alguns acontecimentos fundamentais no arco biográfico do Venerá-
vel Padre Américo, profeta da caridade e misericórdia, continuando 
a procurar contribuir para que a sua memória feliz permaneça viva 
no tempo em que nos é dado viver, por graça, e continue a perdurar, 
pois ficou para a História da Igreja, em especial em Portugal e em 
África, como um grande amigo de Deus e dos pobres. Na verdade, 
Pai Américo não morreu!...

O Santíssimo Nome de Jesus foi a especial invocação do Padre 
Américo e que transmitiu à Obra da Rua, como cristão e devoto de 
S. Francisco, cuja prática é tão antiga como o Cristianismo [vd. Um 
monge da Cartuxa Scala Coeli — A Oração de Jesus: Caminho para 
a intimidade com Deus. Braga: Ed. A.O, 2013, p.13]. Louvado seja 
N.S.J.C….

Padre Manuel Mendes
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dos, fui visitar uma aflita que, 
com a pandemia, perdeu o traba-
lho e o marido também.

Talvez, para esconder a sua 
escravidão, evitava que eu 
fosse ver onde vivia e desejava 
que desse ao menos um mês 
de renda, mas eu não dou sem 
saber bem o que faço e sempre 
que posso, vou ver, ou peço aos 
párocos informações, o que rara-
mente recebo. 

Combinámos, ela esperar-me 
em frente ao hospital de São 
Bernardo, pois a sua morada era 
ali perto, na Rua Jacob de Azam-
buja. 

Passei, dei volta à larga e mag-
nífica rotunda e não via ninguém 
frente à entrada do hospital.

Já desiludido, pensei em dar 
outra volta para verificar se 
alguém me aguardava e toca o 
telemóvel:

— Sr. Padre, vem naquele 
carro vermelho? 

— Venho sim.
— Eu já aqui estou, atrás de 

si — disse-me ela. 
Quis entrar para o banco de 

trás mas, depois, perguntou se 
podia avançar para o banco da 
frente, a meu lado. 

— Sim, senhora — repliquei. 
Olhei-a e reparei logo que era 

uma moça nova, com uma gra-
videz adiantada e perguntei-lhe 

PATRIMÓNIO DOS POBRES

pelo companheiro. Que estava a 
trabalhar. 

— Então, os dois não conse-
guem pagar a renda?

— Não, ele ganha pouco e 
é conforme, não é certo. Vai 
ganhando para comermos, pois 
também foi despedido por causa 
da pandemia. Está à espera de 
ser chamado pela empresa. 

Estacionado o veículo, ia à 
minha frente e entrou por uma 
espécie de quintal com vários 
pardieiros. Um, era a sua casa. 
À direita da entrada, uma redu-
zida casa de banho. À frente, um 
quarto sem camas. À esquerda 
uma pequena cozinha, o chão de 
ladrilho e cobertura de telha san-
duíche e lusalite. 

— Então, você paga por isto 
400€/mês? 

— Foi o mais barato que 
arranjámos. 

— Fez contrato de arrenda-
mento?

— Não. O senhorio não faz 
contratos e deixou-nos entrar 
também sem caução. 

— Ele passa-vos recibo?
— Não. 
— Vocês, sem recibo e sem 

contrato, não podem provar o 
direito à casa. Como se chama 
o senhorio?

— Belmiro.
— Só Belmiro?
— Só conhecemos este nome.

— Mas eu só passo o cheque 
endossado ao senhorio!

— Ele não quer cheques.
— Mas eu não tenho dinheiro.
— Passe-me o cheque a mim, 

tem aqui o meu cartão de cida-
dão. 

— Telefone lá ao seu senhorio.
Ela falou com o homem que se 

manteve irredutível:
— Não aceito cheques. 
Fui-lhe explicando porque é 

que não faz contrato, não aceita 
cheques, nem passa recibo: 

— É que aquilo é tudo ilegal e 
amanhã ninguém te defende.

Começou a chorar. Que para 
a semana ia dar à luz e já tem 
um menino, o qual estava con-
nosco. Não sabia o que fazer, 
que não há casas em parte 
nenhuma e que, se saísse dali, 
só para a rua. 

O menino Francisquinho 
agarrou-se à mãe, como que 
a consolá-la e eu fiquei sem 
saída, ao sentir a escravidão dos 
pobres. É que não há casas para 
alugar. 

Rezei, chorei também, fechei 
os olhos, passei-lhe o cheque de 
400€, saboreando a opressão 
dos pobres. 

Será que ninguém fiscaliza 
estas situações? Sim, não com-
pete ao Estado defender os 
pobres? Andamos todos a fazer 
de conta, com tanta pobreza e 
tão grande exploração.

Tanta discussão com o orça-
mento e todos a puxar a brasa à 
sua sardinha, ignorando, indife-

rentes, esta podridão de que os 
pobres são vítimas!

Façam como a Elisa, leiam a 
Sagrada Escritura para evitar 
esta terrível escuridão. 

Será meu dever denunciar às 

finanças? Sim. Para onde vão os 
pobres, se não há casas? Se eu 
denuncio, quem acolhe depois 
esta gente? É por isso que esta e 
muitas choram.

Padre Acílio


