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Todos os obreiros do Evangelho devem dar de graça o que 
de graça recebem, não vão eles correr o grave risco de im-
pedir o efeito da Palavra que anunciam e esconder às almas 
a Beleza e a Vida que elas encerram, tornando-se assim em-
presários em vez de despenseiros.

PAI AMÉRICO, Pão dos Pobres, 2.° vol., pg 32.

PENSAMENTO

RARO o dia em que o nosso Paulo Sérgio não me pede um re- 
 buçado. Os olhos brilham, e como o chupa com gosto!

Ele vai fazer 47 anos. Mas é um menino grande. Também quase 
todos os dias vai ao Doutor Abel. — Não tem um rebuçadinho? Dá 
gosto vê-lo mastigar devagarinho — feliz!

Quando, todos atarefados ao extremo, na procura de bens, um 
emprego estável, embriagados com as alegrias da vida — Jesus 
vem, senta-se na montanha com os seus e atira com solenidade. 
— Bem-aventurados e felizes os pobres em espírito, porque deles é 
o Reino dos Céus. Pobreza, humildade, mansidão. Como? A porta 
da felicidade em Deus… A porta do Reino. Mas como? Os pobres 
em espírito? É.

E Jesus continua. Os discípulos escutam.
— Felizes os que choram. 
Felizes os mansos.
Felizes os que têm fome e sede de justiça.
Felizes os misericordiosos, os puros de coração, os que sofrem.
Como? É assim. Foi esta a fala de Jesus para os seus discípulos 

lá na montanha.
Padre Telmo

SINAIS

NO Tempo Pascal fica bem falarmos da ale- 
 gria. Que o Senhor Ressuscitou é uma ver-

dade eterna sem qualquer dúvida. 
Agora que Ele nos aparece vivo, já nem toda 

a gente acredita! Confiaríamos, se o víssemos, 
apalpássemos como os apóstolos e alguns dis-
cípulos, mas Ele está vivo e eu vi-O hoje, nesta 
tarde, em que vos escrevo.

Estava naquele rapaz de que lhes falei há me-
ses, saído da prisão. Era Ele em carne e osso. 

Abandonado pela mãe, criado pela avó e agora 
amparado pela tia. — A minha mãe passou por 
mim há dias e fez que não me conhecia. 

Recordamos que ele apanhou quatro anos e 
meio de cadeia e, ao sair, meteu-se na casa da 
avó já falecida e foi lá que conheci a história da 
sua vida. 

A casa é uma habitação do séc. XVIII ou XIX. 
Daqueles edifícios antigos da envelhecida cida-
de de pescadores e conserveiros com uma esca-
da comprida que leva ao patamar onde se abre 
a porta. 

Estava na altura completamente destruída. 
Comprei-lhe o material que ele escolheu e cata-
logou. O carro da loja foi lá levar-lhe a encomen-
da e eu nunca mais lá tinha voltado. 

Fui lá hoje. O homem resplandecia de júbilo 
ao mostrar-me a apertada cozinha já com frigo-
rífico e fogão, bonita, bem arrumada. Aquele as-
pecto de paredes esburacadas pelo salitre tinha 
desaparecido, ele recobriu-as com placas de pla-
dur e há-de pintá-las a seu gosto, com tinta que 
lhe comprarei.

A casa de banho ficou linda, linda! 
Na sala limpa ele mostrava-me aqui e ali uma 

tábua podre no chão. Aconselhei-o a que não pu-
sesse, como pensava, um piso de mosaicos por 
cima das tábuas velhas, pois a madeira poderia 
apodrecer e lá se ia tudo por água abaixo, mas 
que descobrisse bem o chão. Contasse as tábuas 
apodrecidas, lhes tirasse a medida, comprimen-
to, largura e espessura que depois iríamos a 
uma casa especializada, compraríamos pinho 
bom, ele limparia as antigas e envernizaríamos 
tudo e a sua sala teria um aspecto nobre.

Sentados na sala já limpa, conversamos um 
com o outro e os dois nos animamos. Ele sobre a 
sua vida. — A minha mãe abandonou-me e eu ga-
nhei duas mães: a minha avó e a minha tia. Sim, a 
tia acompanhou-o e deu-lhe o carinho materno 
de que ele vinha sedento da cadeia. 

— Olha lá, então quantas vezes a polícia te apa-
nhou sem carta?

— Sei lá, umas seis vezes.
— Ficou-te caro!...
— Oh, se ficou. E o senhor padre pode-me pagar 

a carta? 
— Vamos a ver. Tu serás capaz de a tirar? Olha 

que é preciso muita força de vontade, persistên-
cia, não faças como o outro. Paguei-lhe a carta 
e ele reprovou no código, nunca mais me disse 
nada! Sei somente que voltou a ser preso, esteve 
na cadeia alguns sete anos! Só me tem dado des-
gostos. Pago-te a carta, mas tens de a tirar.

— Vou, de certeza, tirá-la. 
Por agora faz biscates em Ar Condicionado, 

mas na construção civil, pelo que observei, da-
ria um bom profissional. 

A nossa conversa na sala, foi sobre muitos te-
mas, mas todos eles me levaram a fugir da ten-
tação de Tomé: se não vir o lugar dos cravos, se 
não meter a minha mão no lado!... Meu Senhor 
e Meu Deus. 

Foi Ele que eu vi. Foi Ele que falou comigo, a 
tragédia da sua vida e agora a sua Esperança de 
um futuro promissor. 

Tem um filho. Na adolescência e princípio do 
amadurecimento para uma juventude, o pai na fa-
mília faz muita falta. A avó não teve mão nele, mas 
agora sabe-lhe bem ter estudado alguma coisa e 
ter reflectido muito com o sofrimento na cadeia.

— Quem me vale é a minha tia. A senhora mora 
por baixo no rés do chão, faz-lhe a comida, lava-
-lhe a roupa e dá-lhe aconchego familiar e ma-
ternal, senta-o à sua mesa. A casa dela é alugada, 
mas a deste jovem é sua propriedade. Arranja-a 
para si e para lá criar a sua própria família. 

— Olhas pelo teu filho?...
— É a alegria da minha vida. 
Despedimo-nos. Ele desceu as escadas à minha 

frente de recuo, voltado para mim para que se 
me desequilibrasse ele me desse a mão. 

Para mim foi Páscoa! Eu vi-O. 
Padre Acílio

PATRIMÓNIO DOS POBRES

Sopa dos Pobres
– há 90 anos
ESTA obra social católica meritória, entre outras, na Diocese de 

 Coimbra, desde 1932 que se revelou significativa no itinerá-
rio do apostolado do Padre Américo, depois da sua ordenação e 
no serviço aos pobres. Para a enquadrar de forma breve, seguem-
-se algumas notas sobre o contexto em que surgiu, como noutros 
centros populacionais, devido às enormes carências desses tem-
pos muito difíceis entre as Guerras Mundiais.

Depois da crise resultante da I Guerra Mundial [1914-1918], 
em 24 de Outubro de 1929, a quinta-feira negra, deu-se o colapso 
[crash] da bolsa de valores de Nova Iorque, nos Estados Unidos 
da América. Esta quebra drástica piorou drasticamente os efeitos 
de uma recessão económica, com o encerramento de muitas em-
presas e o aumento acentuado do desemprego. Sendo uma grave 
crise económico-social, conhecida como a grande depressão, teve 
efeitos no mundo inteiro, causando pobreza geral em diversos 
países, persistindo na década de trinta e com o ápice em 1933.

Ainda de notar que em Portugal, na I República, implantada 
em 1910, se verificou um clima de tensão política e religiosa, sur-
gindo a Lei da Separação do Estado das Igrejas e um processo de 
perseguição à Igreja Católica, cujo fenómeno teve antecedentes 
anteriormente. Depois, aconteceu a Revolução de 28 de Maio de 
1926, visando rever a Constituição de 1911; e instaurou-se um re-
gime autocrático. No sentido de promover a recristianização, a 
Igreja realizou o Concílio Plenário Português, iniciado em 24–XI–
1926 e apresentado numa Pastoral Colectiva do Episcopado Portu-
guês em 1930, que chamou a atenção para situações de clamoro-

PÃO DE VIDA

Continua  na  página  3

Entrada antiga da nossa Casa do Gaiato de Miranda do Corvo com a sua escadaria americana (de P. Américo!)
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Pelas CASAS DO GAIATO

Se queres que eu te dê de comer…
1 — Artistas na arte de comunicar(-

-se). Se me ponho a magicar(-me) desde O 
que eu fui…e sou, vejo-me como um velho 
apaixonado pela Obra da Rua. Desde que co-
mecei a conhecê-la, lá nos meus tempo de 
adolescente aprendiz de monge… Hoje, dou 
comigo a questionar-me: — Mas, afinal, o 
que é que me marcou tanto, foi o conteúdo 
dos escritos de Pai Américo ou foi a forma 
de Pai Américo comunicar(-se) em seus “so-
nhos”?! Sonhos, que ele lia como a “vontade 
de Deus” para ele? Certo é que Pai Américo, 
como homem culto que também era, mui-
tas vezes refere aquele tão celebrado verso 
de Fernando Pessoa: “Deus quer, o homem 
sonha, a obra nasce”. E acontece que, mes-
mo sem grande consciência disso, muito 
cedo, comecei eu também a querer pautar 
os meus “sonhos” pelo “querer de Deus” 
para mim. Ainda hoje ando nessa. A ponto 
de, tudo o que escrevo, tento fazê-lo “como 
quem reza”, “para libertar da opressão” — 
na mira de “ajudar a desabrochar(-se) a 
partir do seu melhor”. Porque aprendi isto 
de meus mestres: Pai Américo, Gandhi e Pa-
blo d’Ors.

Ando no campo, de volta do “limpar bor-
das”, para plantar novos chuxus e aliviar os 
que já estão a despertar para o amanhã. Se 
não cuido deles, a tempo e horas, as ervas 

daninhas dão cabo de tudo. Acho que foi no 
campo que Jesus descobriu que “os filhos 
das trevas são mais sagazes que os filhos da 
luz” (Lc 6 1-8). Até as ervas daninhas sabem 
disso… Salta-se-me à mente uma lavradeira 
entrevistada pela TV. Se já gostava do cam-
po, agora mais apaixonado fiquei. Aque-
la jovem e encantadora mulher falava do 
campo como quem sabe. É dele que tira um 
rendimento que põe muitos lavradores com 
inveja… Ela dá cartas no amanho da terra e 
na arte de a fazer produzir. Repete e repete 
um ditado que a guia como uma voz que sai 
da terra: — Se queres que eu te dê de comer, 
anda-me ver… 

Dou-me conta que me é visceral a minha 
paixão pela arte de comunicar(-se). Ainda 
me vejo um aprendiz de comunicação. E sin-
to na pele esta verdade: as palavras são boas 
para descrever pensamentos e objetos, mas 
demasiado pobres para comunicar os nos-
sos sentimentos. Ah, como eu gostaria de sa-
ber comunicar(-me) com esse “dinamismo 
humanizador que atua por atração”. Coisa 
que, avant la letre, caraterizou Pai Américo. 
Porque, realmente, mesmo gaguejando aqui 
e além, ele era um excelente comunicador — 
arrastava, pelo que dizia e escrevia. Ao sair 
do anonimato do Lume Novo, do Seminário 
de Coimbra, para as colunas d’O Correio de 

BEIRE — Flash’s

VISITA INESPERADA EM NOSSA CASA 
DE MALANJE — Na quinta-feira, 14 do mês 
em curso, estando ausente da Casa o nosso 
querido Padre Rafael, durante o período 
da manhã, devido à Missa Crismal que teve 
lugar na Sé de Malanje por volta das 8:45 e 
que terminou às quase 12:00 horas, presi-
dida por Sua Reverendíssima Dom Luzizila 
Kiala, Arcebispo Metropolita de Malanje e 
concelebrada pelos padres do clero e religio-
sos que apoiam a nossa Diocese de Malan-
je… De uma forma inesperada, apareceram 
em nossa Casa alguns dos membros da IGT 
(Inspecção Geral do Trabalho) por volta das 
11:00 horas, que até agora não sabemos o 
motivo da visita surpreendente e, visto que 
o pai da Casa não se fazia presente naquela 
hora, os mesmos pediram informações da 
papelada sobre a organização daquilo que 
tem a ver com o funcionamento dos nossos 
funcionários, Lauro que é o nosso rapaz, que 
agora é um colaborador voluntário porque 
o mesmo encontra-se fora da Casa por ter 
terminado o Ensino Médio, e que, apoia nos 
trabalhos do nosso Escritório, preocupado e 
atrapalhado com todas as papeladas, qua-
se que não conseguia dar resposta do que 
os membros da IGT precisavam. Por sorte, 
mais tarde, chegou o nosso tio Stell como 
é carinhosamente chamado (pai do nosso 
Padre Quim), este, também colaborador 
voluntário, apoiando-nos com aquilo que 
tem a ver com as documentações da nossa 
Casa, depois da sua reforma como outrora 
Director da nossa Escola, sem antes dirigir-
-se à Salinha para tomar a sua papinha como 
tem feito, tendo-se inteirado da visita ines-
perada, colocou-se imediatamente em busca 
de toda papelada, para tentar dar resposta 
àquilo que os surpreendentes visitantes bus-
cavam… Mais tarde, chegou depois da Missa 
Crismal o nosso querido Padre Rafael, que 
também surpreso, foi informado da visita 
inesperada. A partir daí, já presente o nos-
so pai, foram dando respostas àquilo que os 
visitantes surpreendentes buscavam. Depois 
de receberem informações do pai da Casa, os 
mesmos pediram um encontro breve com os 
nossos funcionários que se faziam presente 
em nossa Casa naquele mesmo dia. Os mes-
mos pediram que organizássemos toda pa-
pelada sobre os nossos funcionários, duran-
te um período de 30 dias. Na semana maior 
(Semana Santa), junto da Paixão de Cristo, 
leu-se o Diário da República de Angola sobre 
os Trabalhadores! Então, na segunda-feira 
18, teve início às 7:30 uma reunião informa-
tiva que teve como moderador o nosso Paulo 
(Jiconda) com os nossos funcionários sobre a 
visita inesperada, a pedido da IGT, a mesma 
terminou às 9:00 horas com uma das obser-
vações: Durante 30 dias e, daqui prá frente, 
seguiremos aquilo que rege a lei do Diário 
da República de Angola sobre os Trabalha-
dores, assim se afirmou na voz do nosso pai 
Rafael.

JD Jungo Zézito

MALANJE

BAPTISMOS — Na Vigília Pascal, os nos-
sos dois «batatinhas» mais novos, o Fajo e 
o «Jassi», juntamente com o Fadul e o Nico, 
decidiram juntar-se à família de Deus, rece-
bendo o primeiro sacramento, que é o Bap-
tismo. Juntamente com os seus padrinhos e 
madrinhas, cada um se aproximou da pia 
baptismal para ser baptizado. O senhor pa-
dre perguntou-lhes se queriam receber o 
Baptismo e eles responderam «sim, quero», 
e assim foi derramada a água benzida sobre 
as suas cabeças «em Nome do Pai, do Filho, 
e do Espírito Santo». O Nico e o Fadul rece-
beram também a Comunhão do Corpo do 
Senhor pela primeira vez. No final, com seus 
padrinhos e os familiares presentes, tiraram 
fotografias do que apresentamos uma delas.

VINHA — Depois de serem podadas as 
videiras, um trabalho feito pelo «Meno» e 
pelo «Guga», estão agora a rebentar com 
folhas novas, esperando que venham a dar 
bons cachos de uvas. Para isso também con-
tribuiu a limpeza que o João fez, de cortar 

PAÇO DE SOUSA

DA SEMANA SANTA 2022 — No Santuá-
rio de Fátima, aquando das Confissões, vi-
sitámos a exposição Os rostos de Fátima e 
a Casa das Candeias, de Francisco e Jacinta 
Marto. Depois, na Semana Santa, celebrámos 
o Tríduo Pascal, de 14 a 17 de Abril: Quinta-
-feira Santa — Missa vespertina da Ceia do 
Senhor (19h); Sexta-feira Santa — celebra-
ção da paixão do Senhor (15h), Via-sacra 
(19h); Sábado Santo — Vigília Pascal (20h); 
Domingo de Páscoa da Ressurreição do Se-
nhor — Missa do Dia (10h). A nossa Semana 
Santa foi vivida com fé em Jesus Cristo cru-
cificado e ressuscitado, que morreu para nos 
salvar! Como é geral, andamos preocupados 
com a guerra na Ucrânia. Especialmente as 
refeições depois da Vigília pascal e no Do-
mingo de Páscoa foram muito saborosas e 
de alegria, com a sobremesa mais aprecia-
da — o arroz doce — e os ovos de chocolate 
(que agradecemos). Feliz tempo pascal, com 
muita saúde e paz no mundo!

ESCOLAS — Tendo terminado o 2.º perío-
do deste ano lectivo 2021/22, foram conheci-
das as nossas notas desde o 1.º ao 12.º ano de 
escolaridade, no Agrupamento de Escolas de 
Miranda do Corvo e na Escola Beira Aguiei-
ra — Penacova (Betinho — 12.º Cozinha) O 
panorama geral é positivo, tendo vários Ra-
pazes bons resultados, outros satisfatórios e 
alguns com negas, a quem se exige mais apli-
cação. O N’Goteló Rocha foi autorizado ofi-
cialmente a fazer um estágio internacional 
(Erasmus), no 12.º ano de Saúde, em Sevilha 
(Espanha), e desejamos que corra bem.

ARRANJOS — Uma nova caixa com tam-
pa, já pronta, tem de ser feita num sítio da 
canalização da água (que vem da nossa 
mina), junto a um ribeirito próximo, nos 
Bujos. Foram substituídas várias lâmpadas. 
A antiga entrada da nossa Casa do Gaiato, 
junto à Rua com este nome, que dá acesso 
à escadaria americana (de Pai Américo!), 
respeitando a nossa história de mais oito 
décadas, começou a ser arranjada, tendo-se 
começado por consertar a velha ramada e 
depois colocados materiais novos para a se-
gurar melhor. Como acontecerá aos ferros, 
os muros desta entrada foram limpos, para 
serem arranjados e pintados. O símbolo da 
Obra da Rua — o Quim mau — em azulejo 
tem de ser restaurado.

AGROPECUÁRIA — Na segunda quinze-
na de Abril, foi chovendo. Nos nossos cam-
pos de aveia, infelizmente têm crescido er-
vas daninhas. Continuámos a colher alfaces 
e foram plantados mais de quatro centenas 
de pés, fora da estufa. As nossas boas cebolas 
serão apanhadas e outras ficam a crescer. 
Tendo ficado pronto o conserto do tractor 
(a pagar…), plantaram-se com alfaias vários 
regos de batata na nossa horta. Aqui, junto 
às torneiras de água, foram semeados can-
teiros de agriões e salsa. Os talhões de mo-
rangos têm dado frutos saborosos, que são 
para todos nós. Continuou-se a tirar estrume 
do curral das ovelhas e carregado no atrela-
do para o lameiro. Nasceu um lindo cordeiri-
to, que ficou com a ovelha-mãe noutra corte.

PARTILHAS e CONTACTOS — Neste tem-
po de Páscoa, agradecemos muito aos nos-
sos amigos e amigas que nos têm enviado as 
suas ajudas para que esta Casa vá pagando 
as suas contas, bem como os bens alimenta-
res. Bem-hajam! Todos lembramos no Terço 
e na Missa. A nossa campanha de novos lei-
tores d´O GAIATO não deve ficar sem notí-
cias, pelo que pedimos a cada assinante que 
nos traga outro leitor. Os nossos contactos: 
Obra da Rua — Obra do Padre Américo, Casa 
do Gaiato, 3220-034 Miranda do Corvo; telef. 
— 239 532 125; correio electrónico — gaia-
tomiranda@gmail.com. IBAN — PT 50 0035 
0468 00005577330 18; NIF — 500 788 898. 

Rapazes de Miranda

MIRANDA DO CORVO

todas as plantas que estavam ao redor das 
videiras a tirar-lhes força. Vamos ver se 
ainda iremos aplicar algum adubo para re-
forçar as cepas.

HORTA — Depois de estar em pousio o 
terreno da nossa horta, foi gradado o terre-
no para a sementeira da batata e outros pro-
dutos hortícolas. Para já o Manuel retirou o 
cebolo da estufa e plantou-o no terreno da 
horta. Certamente ainda irá plantar ou se-
mear outros produtos, tal como tomateiros, 
pepino e abóboras. Tudo isto é importante 
para a alimentação da nossa comunidade.

TIPOGRAFIA — Para além de fazerem 
muitos trabalhos para fora, como envelopes, 
cartões, impressos diversos e livros, os nos-
sos tipógrafos estão a fazer um catálogo dos 
nossos livros e das outras editoras que pu-
blicaram livros sobre o Pai Américo. Este ca-
tálogo estará à disposição dos interessados, 
especialmente na Feira do Livro do Porto. 
Algumas das nossas máquinas também es-
tiveram em manutenção para funcionarem 
sempre bem.

Fausto Casimiro

Coimbra, começa a revelar-se todo um dina-
mismo que arrastava os seus leitores. Não 
tanto pelo que dizia mas, sobretudo, pelo 
que já começava a ser — um sacerdote que 
mostrava o Evangelho traduzido numa Obra 
que nasce de um sonho que o consome. Por-
que acredita que é isso que “Deus quer” dele. 

Hoje é dia de S. Gabriel — o “correio de 
Deus” para os homens… Acorda-se-me um 
dito que se me colou às entranhas: — Somos 
uma carta enviada por Deus aos homens. Ele 
me enviou a ti e tu a mim. Era, então, Abade 
de Singeverga o D. Gabriel de Sousa. Este dia 
era a festa onomástica do Snr Dom Abade... 
Certo é que, hoje, enquanto esgadanhava no 
campo, dei comigo a ruminar todas essas 
vivências lá de trás. Revivi a galeria de um 
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Uma revolução sem par

Três dos nossos do Lar do Porto, arvorados em 
comissão, foram ao consultório do Doutor Ferreira Alves, 
a quem pediram para falar. Aquele senhor, cuidando que 
se tratava de um peditório, mandou entregar um pequeno 
donativo. «Que não», disseram os rapazes. «Nós pretende-
mos falar».

O Doutor Ferreira Alves mandou entrar a comissão 
e ouviu. Eram eles: o Júlio Mendes, de Elvas; o «Ferrei-
rinha», do Porto; e o Bernardino, de Coimbra. Norte, Sul 
e Centro. Levavam a pretensão de conseguir cama no 
Sanatório de Francelos para um pequeno doente que fora 
paquete, como alguns deles são, em firma comercial da 
cidade; e hoje encontra-se doente dos ossos, sem meios de 
viver. O médico notou o interesse dos rapazes pelo rapaz e 
declarou solenemente que seria para ele a primeira cama 
vazia. Assim aconteceu. Volvidos dias, estava com eles a 
notícia da vaga. Quando os nossos andavam afadigados 
em conseguir transporte adequado, alguém adiantou-se 
e levou o rapaz no seu próprio carro, em companhia da 
mãe. Até aqui os factos. Vamos ao comentário:

É muito difícil, na nossa terra, conseguir leitos 
para doentes desta natureza, pela demora das curas. São 
sempre largos meses. Podem ser largos anos. No caso em 
questão andava muita gente empenhada sem resultados 
satisfatórios. Mas eis que surgem três rapazes afoitos, 
conscientes, magoados por amor do camarada. Eles são 
visitadores de Pobres, nas horas vagas. O pequeno é um 
doente deles. Sabem o que querem. Sentem o que dizem. 
«Nós queremos falar ao senhor Doutor.» E o senhor Doutor 
Ferreira Alves escuta.

Aprenderam a agir por si próprios no à-vontade das 
nossas Casas. Caiu-lhes o ferrete da testa. E aonde parecia 
estar dantes o perigo para a sociedade, vê hoje a mesma 
sociedade estrelas: «A primeira cama é para vós».

Isto é uma revolução sem par, uma demonstração da 
riqueza das almas e do bem de que os homens são capazes 
quando se coloca diante deles, não textos, mas sim a dou-
trina do Evangelho realizada!

É ver como estes rapazes, ontem sem posses nem 
forças nem nome, são hoje acarinhados pelos poderosos. 
O Cristianismo reside por tal forma na estrutura de cada 
mortal, que mesmo aqueles que o não confessam, são-no 
por natureza. Cristo vivificou o mundo pela Cruz. A sua 
mortalha ficou no sepulcro.

PAI AMÉRICO, Notas da Quinzena, pg. 113-114

DOUTRINA

sas injustiças, recomendando 
as obras católicas, como a Ac-
ção Católica em face da Ques-
tão Social, na linha da Encíclica 
Rerum Novarum [15-V-1891], 
do Papa Leão XIII. Entre outras 
instruções, os Bispos também 
desejaram «ardentemente ver 
prosperar e crescer as obras de 
assistência e as obras de cari-
dade»; e afirmaram: «estamos 
no nosso papel levantando bem 
alto o clamor em favor dos po-
bres de quem o nosso divino 
Mestre foi amigo desvelado e 
cujo cuidado nos confiou» [Con-
cílio Plenário Português, Lx.ª, 
1931, p. XXXI-XXXII].

Na Diocese de Coimbra, sen-
do Bispo D. Manuel Luiz Coe-
lho da Silva, entre outras Pas-
torais, fez logo uma exortação 
ao Clero sobre o Apostolado 
dos pobres [2-IV-1916], insti-
tuindo as Conferências de S. 

Continuação  da  página  1

PÃO DE VIDA

“clube de poetas mortos”… A par 
de gente viva, a deixar-se queimar 
para espalhar mais vida e vida 
em abundância (Jo 10,10).

2 — De novo, e sempre, o Vo-
luntariado… Tudo em mim é 
festa da vida. Em partilha com a 
natureza que me rodeia. Na pri-
mavera a esguichar beleza. Ouço 
S. Paulo — o homem velho morre, 
mas o homem novo RE+nasce em 
cada dia (Ef 4 22-24)… Sonho um 
futuro que tarda. Mas acredito 
que Deus quer… E já está à espera 
de alguéns que, como Pai Américo, 
queira ir aprendendo a sonhar o 
querer de Deus. No hoje que tanto 
precisa de gente que acredite que 
“Deus quer”. Um Calvário sonha-

do por Pai Américo e caboucado 
por Pe Baptista — para ser conti-
nuado, no RE+speito pelos novos 
tempos. Grande e desconcertante 
tarefa!

Penso num voluntariado para o 
Calvário 2022. Voluntários já efeti-
vos, ainda potenciais e/ou só hipo-
téticos. Esses que estão à espera de 
vidas que arrastam. Porque, onde 
as há, aí estão eles a pingar — para 
render os que estão cansados. Vejo 
tanto que fazer. Sinto tanto prazer 
em fazer. Falta aquela “martelada” 
que dá força à decisão do mergu-
lhador — que acredita e confia… 

Já temos uma câmara congelado-
ra. Que é preciso pôr a render… Sei 
que isso pede cabeças que gostem 
de aprender a pensar — segundo 

as necessidades do aqui e agora… 
Sei que há delas por aí a gemer, 
com Florbela Espanca: “Pena não 
haver manicómios para o coração, 
que para a cabeça já há muitos”. 
Sei. Os seus gemidos escorrem em 
tinta pelas paredes. Mas a cura não 
vem por aí. Cada um tem de fabri-
car o seu próprio manicómio, por 
dentro de si — em sinodalidade 
com outros alguéns que sofram do 
mesmo mal… Esses que já andam 
em busca de “laços de ser” a que 
possam agarrar-se com seguran-
ça… Sonho. Sofro. Faço minha a 
dor de ver tanta dor. Que logo vira 
alegria em quem decida tornar-se 
aprendiz de mais vida…

Um admirador

PRESTAÇÃO DE CONTAS — Apuramos as 
contas da actividade da nossa Conferência rela-
tivas a 2021 que, como é nosso dever, reporta-
mos ao Conselho Central do Porto da Sociedade 
de S. Vicente de Paulo. Com também é nosso de-
ver, apresentamo-las aqui aos nossos leitores, à 
nossa comunidade paroquial e a todos quantos 
colaboram connosco.

Começando pelas despesas, gastamos 1969,28€ 
em auxílio domiciliário diverso (alimentação e 
outras despesas domésticas), 1360,49€ em auxí-
lio para medicamentos, 1829,73€ em pequenas 
reparações e melhorias nas casas do Patrimó-
nio dos Pobres da paróquia, 235€ em despesas 
diversas e 347,24€ na nossa contribuição para o 
Conselho Central. Isto dá um total de despesas 
de 5741,74€

Quanto às receitas, recebemos 3121€ dos nos-
sos queridos leitores, 1822,65€ de peditórios nas 
missas dominicais da paróquia e 2001,06€ dou-
tros donativos e receitas, o que dá um total de 
receitas de 6944,71€.

Assim sendo, houve um saldo positivo de 
1202,97€.

Comparando com 2020, a evolução foi a se-
guinte, começando pelas despesas: aumentou o 
auxílio domiciliário (1794,53€ em 2020), dimi-
nuiu o auxílio para medicamentos (1888,67€ em 
2020), aumentaram as despesas com as casas do 
Património dos Pobres (1399,20€ em 2020), di-
minuíram as outras despesas (432,61€ em 2020), 
bem como a contribuição para o Conselho Cen-
tral (416,23€ em 2020).

Vicente de Paulo e aconselhan-
do: «A vossa e minha dedicação 
deve estender-se especialmente 
às crianças, aos doentes e aos 
pobres, porque são estes os 
maiores amigos de Deus» [Bo-
letim da Diocese de Coimbra, 
Abril 1916, p.23]. No propósi-
to que abordamos, deu mui-
to valor à imprensa católica, 
para marcar posição coerente 
na defesa da Igreja e da justi-
ça social, surgindo do seu zelo 
pastoral o Correio de Coimbra, 
em 18 de Março de 1922, cujo 
centenário foi comemorado. 
Ad multos annos! Este gran-
de Prelado promoveu outras 
obras de caridade, v.g.: a Sopa 
dos Pobres, o Patronato, as 
Criaditas dos Pobres, o Refúgio 
da Rainha Santa. O Cónego Ma-
nuel Trindade Salgueiro, num 
elogio sobre o seu passamento 
[1-III-1936], sublinhou: «Pode 
dizer-se que não havia miséria 
ou privação aonde não chegas-
se o calor do seu carinho, o óbo-
lo da sua bondade» [Um Bispo. 
Coimbra, 1936, p. 23].

No Correio de Coimbra, pe-
riódico de referência entre os 
jornais de inspiração cristã, o 
Padre Américo, como que um 
esmoler do seu Bispo, desde 
1932 foi «relatando, semana 
após semana, numa linguagem 
fluente, que encantava os leito-
res» [A. Jesus Ramos — Correio 
de Coimbra, 18-III-2021, p.3] o 
serviço caritativo de ajuda e 
promoção dos pobres e doen-
tes, cujo crescimento veio a re-
sultar na Obra da Rua. No seu 
processo, na Cúria Diocesana, 
não vimos referência escrita 
a esta missão específica, em-
bora se encontrem notas de 
outras missões pastorais. So-
bre as diversas Obras católicas 
em Coimbra, há 90 anos, ver o 
Anuário Católico de Portugal 
1932 [p. 200-204].

Assim sendo, para já, pois 
isto é como as cerejas, tendo 
encontrado a primeira notícia 
sobre a Sopa dos Pobres, nesse 
importante semanário católico 
de Coimbra, então dirigido pelo 
Dr. Herculano de Carvalho, 

achamos por bem transcrevê-
-la nestas colunas como ponto 
de partida para esta singela 
referência à comemoração da 
efeméride em apreço. Eis:

«SOPA DOS POBRES

Foi hontem inaugurada no 
Patronato, na Rua da Matemá-
tica, a Sopa dos Pobres fundada 
por Sua Ex.ª Rev.ma o Sr. Bispo 
Conde.

A sopa foi servida por cari-
dosas senhoras do Patronato, 
tendo assistido a Senhora Di-
rectora.

A sopa, que continua a ser 
servida todos os dias à 1 hora 
da tarde, é mais uma bela obra 
de caridade criada por Sua Ex.ª 
Rev.ma, que muito contribui para 
minorar a grande crise de assis-
tência que actualmente atraves-
sa a pobreza.

Que Deus abençoe o Sr. Bispo-
-Conde e as caridosas senhoras 
do Patronato que tão desvela-
damente auxiliam esta Obra.» 
[Correio de Coimbra, Ano X, N.º 
499, sábado, 2 de Janeiro de 
1932, p. 2, col. 4].

Padre Manuel Mendes

Quanto às receitas a evolução foi a seguinte: 
diminui o que recebemos dos nossos queridos 
leitores (4936€ em 2020), aumentou o valor dos 
peditórios das missas dominicais (1600,82€ em 
2020) e aumentaram os outros donativos e recei-
tas (1787,82€ em 2020).

O saldo diminui (2393,40€ em 2020). Este saldo 
positivo e os outros, quando existem precisam 
de ser acumulados para os anos em que temos 
despesas de maior vulto na conservação das 
mais de 10 casas do Património dos Pobres da 
paróquia.

Agradecemos muito aos queridos leitores que 
nos puderam ajudar e também aos que não ti-
veram possibilidades de nos ajudar, mas que se 
interessam pela nossa actividade e pelo que dela 
aqui vamos dando conta. Também agradecemos 
a todos os outros que connosco têm colaborado 
de diversas formas.

Que Deus vos ajude a todos e que nos ajude a 
nós para sabermos dar bom uso aos vossos con-
tributos.

Os nossos contactos (só para assuntos da 
Conferência e não para assuntos da admi-
nistração 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
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Ninhos
É incalculável o número de ninhos que todos os anos os pássa-

ros constroem para acolherem os seus filhotes, mas nem sem-
pre nos damos conta disso. Em nossa Casa vemo-los a procurarem 
fazê-los em lugares de difícil acesso, onde não chegue quem os 
possa perturbar: nas sebes, nas árvores altas, em ramadas e sei lá 
em que mais outros sítios, pelo que os nossos olhos dificilmente 
os descobrem. Mas, pela sua presença recorrente e habitual em 
locais onde entram apressadamente, levam-nos a supor da exis-
tência de ninhos nesses locais.

Noutros tempos, os nossos rapazes ocupavam-se em acom-
panhar, de perto, os ciclos da natureza e, chegando a época de os 
pássaros nidificarem, ei-los a vistoriar os ninhos que iam desco-
brindo, arregalando os olhos perante os ovinhos que iam sendo 
postos pelas mães e esperando a hora do nascimento das crias 
que, milagrosamente, acabavam enchendo o ninho. Se alguns ra-
pazes guardavam para si e algum amigo o segredo do local miste-
rioso, outros tomavam atitudes de posse do achado, marcando e 
registando como sua a propriedade perante o interesse de outros 
rapazes.

Era assunto tão sério na comunidade que, por vezes, pedia a 
intervenção de um responsável da Casa para que se fizesse valer 
o bom senso e o direito dos próprios pássaros à sua autodetermi-
nação. Era uma autêntica defesa do direito à vida dos passarinhos, 
para impedir qualquer acção perversa.

É sabido como hoje as crianças não contactam com a vida ani-
mal em todo o seu desenrolar natural, mas maioritariamente só 
tomam contacto com ela como quem faz uma experiência labora-
torial, visitando os chamados espaços biológicos. Este divórcio do 
contacto quotidiano com a natureza animal, impede-as de usufruí-
rem dela como terapia natural, saudável, que muito as ajudaria 
a dissiparem problemas emocionais, leves ou normais ou mesmo 
patológicos. A sua substituição por animais em casa, a que a vida 
citadina obriga, compensa em parte mas não ilustra os ciclos da 
vida que um contacto mais diversificado oferece.

O papel curativo e formativo do contacto com a natureza, tão 
importante na pedagogia intuída por Pai Américo no seu tempo, 
que nós mantemos e promovemos, conserva o seu valor mas é 
pouco procurado pelos que dele mais poderiam beneficiar, as 
crianças. Hoje, a força do impacto do virtual na mente delas, tão 
divulgado e fácil, impõe-se-lhes, e relega o real para o mundo das 
coisas psicologicamente inexistentes. 

É natural que os nossos mais velhos sintam saudades dos tem-
pos em que a vida irrompia a cada canto e momento. Dos acon-
tecimentos se retiravam até os nomes pelos quais se passavam a 
conhecer e a identificar os próprios rapazes, ficando para segun-
do plano os nomes verdadeiros. Daqui resultava que quando era 
preciso dizer o nome de um rapaz num acto formal, se tornava 
difícil lembrar o nome próprio, prevalecendo a alcunha por que 
era conhecido. Se o nome próprio não dizia nada daquele a quem 
se referia, tantas vezes se repetia noutros, a alcunha identificava-o 
e transmitia algo do seu ser.

Padre Júlio

DA NOSSA VIDA

NO segundo domingo do tempo pascal, por 
 instituição do Papa João Paulo II, entre-

tanto apresentado como modelo de santidade 
para toda a Igreja universal, celebrou-se o do-
mingo da divina misericórdia. O papa polaco 
consagrou, assim, a visão particular de Santa 
Faustina e o seu modelo de oração privada em 
resposta ao ressuscitado: EU CONFIO EM VÓS.

Foi a 11 de Abril de 2015, na Basílica de São Pe-
dro, no Vaticano, que o Papa Francisco entregou 
a bula Misericordiae Vultus de proclamação do 
Jubileu da Misericórdia.

No número primeiro diz-se que Jesus Cristo 
é o rosto da misericórdia do Pai. O mistério da 
fé cristã parece encontrar nestas palavras a sua 
síntese. Tal misericórdia tornou-se viva, visível e 
atingiu o seu clímax em Jesus de Nazaré.

Já o número segundo afirma que precisamos 
sempre de contemplar o mistério da misericórdia. 
É fonte de alegria, serenidade e paz. É condição 
da nossa salvação. Misericórdia: é a palavra que 
revela o mistério da Santíssima Trindade. Miseri-

córdia: é o acto último e supremo pelo qual Deus 
vem ao nosso encontro. Misericórdia: é a lei fun-
damental que mora no coração de cada pessoa, 
quando vê com olhos sinceros o irmão que encon-
tra no caminho da vida. Misericórdia: é o cami-
nho que une Deus e o homem, porque nos abre 
o coração à esperança de sermos amados para 
sempre, apesar da limitação do nosso pecado.

E no número décimo sublinha-se que a arqui-
trave que suporta a vida da Igreja é a misericór-
dia. Toda a sua ação pastoral deveria estar envol-
vida pela ternura com que se dirige aos crentes; 
no anúncio e testemunho que oferece ao mundo, 
nada pode ser desprovido de misericórdia. A cre-
dibilidade da Igreja passa pela estrada do amor 
misericordioso e compassivo.

Foi entre 8 Dezembro de 2015 e 20 de Novem-
bro de 2016 que decorreu o jubileu da miseri-
córdia. Um dos objectivos desse ano santo foi 
celebrar o aniversário dos 50 anos da conclusão 
do segundo Concílio do Vaticano, que abriu a 
Igreja à contemporaneidade. Livre dos regimes 
totalitários, mas simultâneamente pós-moder-
na, líquida, transparente… avaliada. Tornou-a 
mais humana e, por isso, mais universal. Ver-
dadeiramente católica. Por isso os movimentos 
ecuménico e de diálogo inter-religioso foram tão 
estimados e desenvolvidos.

Com a publicação da carta Misericordia et Mi-
sera foi encerrado esse tempo extraordinário 
para a vida da Igreja. Como aí escreveu Francis-
co tratam-se de duas palavras que Santo Agos-
tinho utiliza para descrever o encontro de Jesus 
com a adúltera (cf. Jo 8, 1-11). Não podia encon-
trar expressão mais bela e coerente do que esta, 
para fazer compreender o mistério do amor de 
Deus quando vem ao encontro do pecador: «Fica-
ram apenas eles dois: a mísera e a misericórdia».
Quanta piedade e justiça divina nesta narração!  
Diante da miséria que todos acusam e recusam 
aparece o misericordioso que acolhe cada um e 
cada uma.

A misericórdia tem um duplo movimento. O 
movimento descendente: quando Deus vem ao 
encontro da humanidade criada e entretanto 
auto-exilada do seu criador. O movimento as-
cendente: quando Jesus morto ressuscitado nos 
garante que ressuscitaremos com ele e, ainda as-
sim, permanecemos no nosso caminho terreno. 
Muitas vezes longo e árduo.

A misericórdia é um estilo de vida que preci-
samos cultivar neste duplo sentido. Aprender de 
Deus o fundamental para as nossas opções. Dar-
-se e dar lugar aos outros. Sobretudo estabelecer 
uma qualidade evangelizadora na relação hu-
mana com os nossos semelhantes. Não os olhar 
como adversários ou inimigos. Vê-los, ainda que 
distantes, mas com olhar de misericórdia. Um 
olhar de eleição e de compromisso. Seja pessoal 
seja a partir das instituições que servimos e têm 
como missão o serviço ao próximo.

Padre José Alfredo

CALVÁRIO

MALANJE

RECENTEMENTE recebemos a visita inesperada da Inspecção 
 Geral de Trabalho com o objectivo, segundo os senhores, de 

realizar uma visita informativa e dar algumas recomendações. 
A verdade é que nos encontramos com um acto inspectivo onde 
constataram algumas transgressões.

Graças a Deus todos os nossos trabalhadores estão inscritos 
na segurança social e temos pago as cotizações mensalmente. 
Agora nos encontramos com um aumento do governo em 30% 
nos ordenados mínimos e temos que adequar os ordenados a esta 
normativa. Outra das exigências é a contratação de um técnico de 
segurança de higiene no trabalho. A terceira é contratar um segu-
ro de acidentes de trabalho. Pela nossa parte concordamos que 
tudo isto se deve cumprir mas também o estado deveria apoiar e 
velar por este tipo de instituições como a Casa do Gaiato.

Depois de informarmos que as receitas dos nossos trabalha-
dores muitas vezes não chegam para pagar os ordenados, nos 
recomendaram fechar tudo por insolvência. Não demorei em 
perguntar-lhes se achavam que colocar 40 famílias na rua era a 
solução. De momento estamos a fazer tudo por tudo para resolver 
a multidão de documentos que agora nos estão a exigir tratando-
-nos como uma empresa. A pior parte vai ser arranjar os meios 
económicos para superar esta situação e não ter que despedir 
operários. Também é um tempo para que os nossos trabalhadores 
se comprometam com mais força na colaboração com as áreas de 
produção.

Padre Rafael
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