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DA NOSSA VIDA

Dar
A diminuição drástica de crianças nas nossas Casas em Portugal, 

tem-me voltado o olhar para mais longe, onde as crianças ar-
rastam a sua existência, sem pão, sem família, vazias de tudo o que 
carece a vida humana.

É certo que nos oferecemos para acolher algumas crianças per-
didas nos campos de refugiados da Grécia, mas alguém responsável 
em organismos do Estado respondeu-nos que só em instituições es-
pecializadas. Ora as nossas Casas já preparam para a vida, há mais de 
oitenta anos, centenas ou milhares de rapazes, mas parece que para 
estes observadores continuamos a carecer de especialização.

Também nos disponibilizamos, por via oficial, a acolher crianças 
em situação de abandono, por falta de família e por consequência da 
guerra na Ucrânia. Até hoje não tivemos resposta.

Como as nossas instalações estão subaproveitadas, veja-se o que 
ficou dito atrás, abrimos as portas para partilharmos o nosso ambien-
te familiar com pessoas que, vindas da Ucrânia, dele pudessem usu-
fruir. Não badalámos mas dissemos presente. Até agora nada.

Como é timbre do nosso viver, não fazemos acordos financeiros, 
isto é, damos de graça o que de graça recebemos. Não sei se para 
prestar estes serviços a quem deles precisa é habitual e necessário 
receber um pagamento em troca. Será por isso? Não sei também se o 
critério será um pouco semelhante como quando se manda consertar 
algum aparelho: se o custo de reparação é baixo, o cliente fica na dú-
vida se a reparação foi bem feita, mas se cara, então não tem dúvidas 
que a reparação foi de boa qualidade. Se calhar connosco acontece 
algo parecido: como não cobramos nada, concluirão que o serviço 
prestado é de fraca qualidade por falta de especialização. Tal como 
não muitos encarecem o Serviço que Cristo prestou à humanidade, 
dando-Se todo por nós.

Assim sendo, o nosso olhar deve voltar-se para mais longe, onde 
tudo é valorizado: o pão, a água, a roupa, um comprimido para aliviar 
a dor, um pouco de atenção, pois todos somos humanos.

Entretanto, continua a ser verdade que há mais alegria em dar do 
que em receber.

Tirar
JÁ sinto as angústias da guerra que virá…

 Irão carrascos vestidos de cordeiro, por hospitais, casas de saúde, 
 lares e outros lugares, convidando inocentes para a matança: «É 
uma dose levezinha que acabará, num instante, com o seu sofrimen-
to. A dor passará num instante».

Parafraseando os nossos bispos, não tirarão a dor mas a vida.
Muitos concordam com a eutanásia, como concordam com o 

aborto, e muitos abstêm-se.
Pai Américo conta no livro “Doutrina”, a páginas 176-178, que um 

pequeno de 12 anos procurara enforcar-se por três vezes, e no hos-
pital dissera que voltaria ao mesmo: «Não posso aguentar mais isto.» 
Órfão de pai e mãe, maltratado pelos irmãos, como poderia aguen-
tar? Salvou-se, quando Pai Américo lhe deu a mão, sem ter canudo de 
especialista.

Padre Júlio

Colocadas assim, religiosamente, nas minhas mãos, estas miga-
lhas são da mesma sorte distribuídas e respeitadas e encontram 
no pensamento do Pobre a intenção muito particular de quem nas 
dá. Fiel despenseiro de valores cometidos, entra a gente com eles 
no tugúrio mais aflito onde habita o mal sem cura, numa esperança 
sem limites; adora Jesus Nazareno no leito do padecente e recebe 
a luz divina da Humildade, a mostrar que não temos coração apto 
para subir tão alto, nem forças para vencer tais provas como as que 
sofrem os nossos visitados.

PAI AMÉRICO, Pão dos Pobres, 2.° vol., 1990, pg 38-39.

PENSAMENTO

MALANJE

NECESSITO de tempo para  
 pensar, meditar e rezar. 

A vida da Casa absorve-me de 
tal maneira que os dias pas-
sam e caio em modos de actuar 
mecânicos, sem ter em conta 
a repercussão dos meus actos 
nas pessoas com quem vivo 
diariamente.

Necessito de tempo para con-
templar e saborear a beleza do 
quotidiano e a vida que se me 
oferece em cada instante. Des-
cobrir que nada há no centro 
do mundo, que tudo está giran-
do continuamente e avançan-
do eternamente.

Necessito de tempo para o 
dedicar a esta Obra da Rua 
que conseguiu conquistar o 
meu coração e a quem ofereci 

a maior parte dos meus anos 
de sacerdote. Tempo para ten-
tar descobrir qual a vontade 
do Bom Deus para ela e como 
posso colaborar para a sua 
propagação.

Necessito do outro para não 
cair na soberba daquele que 
se crê na verdade absoluta; do 
outro que me questione e me 
ajude a abrir novos caminhos; 
do outro que tenha coragem de 
enfrentar novos desafios; do 
outro que não se conforma em 
apenas deixar as coisas estar 
como estão.

Necessito escutar esta famí-
lia que é a Obra da Rua: padres, 
mães, filhos, netos, amigos co-
laboradores… para entre todos 
nos perguntarmos que faria 
Padre Américo neste tempo. 
E necessito-o porque sei que o 
tempo se nos escapa e não que-
ro que me tire, para enterrar 

na terra, este tesouro que Deus 
me entregou.

Ontem faleceu um sacerdote 
irmão que sempre pensei que 
era um desses padres da rua 
que sem o saberem vivem a 
espiritualidade do Padre Amé-
rico em sua radicalidade. E 
ressuscitou em mim essa ne-
cessidade de não deixar fugir 
o tempo e promover a vocação 
da espiritualidade do padre 
da rua. Recordou-me que es-
tamos num processo sinodal 
um pouco esquecido onde en-
tre a comunicação e a missão, 
o Papa Francisco colocou a 
participação.

Necessito que nos necessite-
mos e não FAÇAMOS de cada 
Casa um pequeno castelo, pois 
todos saímos, como se diz em 
Angola, da mesma barriga, A 
OBRA DA RUA.

Padre Rafael

BENGUELA – VINDE VER!

Mês da Criança
O mês de Junho, está a che-

gar ao fim. Para trás ficam 
as marcas das celebrações do 
Dia da Criança no primeiro de 
Junho e o Dia da Criança Afri-
cana no dezasseis de Junho.

Escrevo a partir do interior 
do Anfiteatro do Hospital Geral 
de Benguela. Na fila da frente 
estão contados cinco dos nos-
sos rapazes que estão a parti-
cipar da Assembleia Provincial 
da Criança. O convite veio da 
Direcção do Serviço Provincial 
do INAC (Instituto Nacional da 
Criança). O Lema da actividade 
é: “Todos unidos pela protec-
ção e Desenvolvimento Inte-
gral da Criança”.

O discurso de abertura foi 
proferido pelo Governador da 
Província.

Os nossos mais pequenos 
indicados para participar 
nesta actividade são: os gé-
meos, René e Rami; o Félix, o 
Manuel Chimbassi, acompa-
nhados pelo Nando Boca, por 
ser o irmão mais velho que 
acompanha os mais novos. Na 
nossa Casa os rapazes maiores 
cuidam dos mais pequeninos. 
Somos uma família e é comple-
tamente normal que os irmãos 
tenham sobre as suas respon-
sabilidades o cuidado pronto 
para com os mais novos. Mui-
tas pessoas ficam admiradas e 
pasmadas com o nosso regime 
de vida. Não acreditam que um 
rapaz possa ser o responsável 

de grandes tarefas na nossa 
Casa. Não estão dentro do nos-
so modo de vida. É natural que 
tenham dificuldades em acei-
tar o nosso modo de educar se-

gundo os princípios humanos, 
cristãos e cívicos, alinhados à 
máxima liberdade, regulada 
e equilibrada pela suprema 
responsabilidade, como dizia 
Pai Américo: Dentro dos nossos 
muros tudo vos é permitido, 
menos pecar. Aqui se resumem 
todos os códigos e manuais 
de educação para a cidadania

Continua na página 3
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Pelas CASAS DO GAIATO
PAÇO DE SOUSA

EXCURSÕES — Vieram algu-
mas escolas visitar a nossa Aldeia. 
Viram o nosso Museu / Memorial 
Padre Américo — Obra da Rua e 
o filme “Aldeia dos Rapazes”, as 
casas, a capela, as oficinas, brinca-
ram no parque infantil, e por fim 
jogaram futebol no nosso campo. 
No final de cada ano lectivo é nor-
mal virem muitos alunos conhecer 
a nossa Casa.

BOLETIM AMA — Já fizemos 
o n.º 35 do Boletim AMA, que vai 
junto com O GAIATO de 2 de Julho. 
Fala sobre o nosso Pai Américo e 
aquilo que as pessoas nos dizem 
nas suas cartas sobre os seus pe-
didos à sua intercessão a Deus por 
suas necessidades. Os nossos ra-
pazes intercalaram o Boletim den-
tro do jornal. Podemos fornecer 
algum que possa não ter chegado 
por nosso lapso.

PISCINA — Já foi limpo o espa-
ço à volta da piscina. Havia muitas 
plantas trepadeiras que cresceram 
durante o tempo em que não usa-

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE

CONVOCATÓRIA PARA AS-
SEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
— Nos termos do artigo 12º dos es-
tatutos, e para os efeitos da alínea 
b), do n.º 1, do artigo 10º e alínea 
a), do nº 1, do artigo 11º, convoco 
os senhores associados para a As-
sembleia-geral ordinária, a rea-
lizar no próximo dia 17 de Julho 
(domingo), pelas 09:00, no Salão 
de Festas da Casa do Gaiato-Paço 
de Sousa, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 1. Leitura e aprovação 
da Ata da Assembleia Geral ante-
rior; 2. Apreciação, discussão e vo-
tação do Relatório de Actividades 
e Contas da Direcção e Parecer do 
Conselho Fiscal, referente ao ano 
de 2021; 3. Apreciação, discussão e 
votação do Orçamento e Plano de 
Actividades para o ano de 2022; 4. 
Eleições dos Órgãos Sociais da As-
sociação para o biénio 2022/2024; 
5. Outros assuntos de interesse; 6. 
Tomada de Posse

Se há hora marcada não estiver 
presente o número de associados 
previsto no n.º 1, do artigo 13º, dos 
estatutos, a Assembleia funciona-
rá trinta minutos mais tarde, em 
2ª convocatória, com qualquer 
número de associados presentes 
com direito a voto. A apresenta-
ção das listas de candidatos de-
corre até às 17,00 horas do dia 15 
de Julho de 2022. Os Associados 
poderão consultar os Estatutos e 
respectivos documentos na Sede 
da Associação.

O Presidente da Assembleia Geral
António Manuel Valente da Silva

FESTA DO “DIA DE PAI AMÉRI-
CO” VAI SER RETOMADA — Após 
dois anos de interrupção por via da 
pandemia covid-19, A Obra da Rua 
coadjuvada pela nossa Associação 
dos Antigos Gaiatos do Norte, volta 
a realizar este evento que recorda 
o passamento de Pai Américo para 
o Céu, um reencontro dos Antigos 
com o Atuais Gaiatos, tornando 
este dia sempre inesquecível e his-
tórico para a Família Gaiata, que 
se deslocam de toda a parte para 
a confraternização e matar sauda-
des, recordando aqueles tempos 
de criança. Neste 66º Aniversário 
de efeméride sagrada, o progra-
ma decorrerá dentro dos trâmi-
tes normais como vinha sendo 
realizado anteriormente, do qual 
se destacam os seguintes pontos: 
9:00h Assembleia Geral Ordinária, 
a ser realizada no Salão de Festas, 
cedido pela Obra da Rua para este 
exercício Associativo. Este ano com 
eleição dos corpos sociais para o 
próximo biénio 2022-2024. Em es-
paço fechado, convém a precaução 
com uso da máscara profilática; 
10:30h Romagem ao Cemitério nº 
1 de Paço de Sousa, para deposição 
de flores na campa de Padre Car-
los; 12:00h Eucaristia, celebrada 
na Capela da Aldeia do Gaiato, ao 
início com deposição de flores no 
jazigo de Pai Américo, que se es-
pera seja um ato caloroso e muito 
participativo. Os cânticos da Missa 
estarão a cargo da nossa Tuna Mu-
sical; segue-se o almoço no velhi-
nho refeitório. Quem desejar par-
ticipar no almoço colectivo neste 
dia, deve efectuar inscrição, pe-
los meios: telemóvel do Presidente 
da Associação / 912 163 569 ou pelo 
Facebook (Messenger) / Nova Asso-
ciação Gaiatos. Como Antigo Gaia-

to deve identificar-se e mencionar 
o nº de familiares que traz consigo 
que também desejam almoçar. Só 
desta forma haverá noção exacta 
do nº de almoços para confecção 
e sem desperdícios, assegurando 
a Obra da Rua de que não faltará 
almoço à mesa a todos que se ins-
creverem até ao dia 14. E como 
já era habitual, cada participante 
deve trazer bolinho para a sobre-
mesa em partilha com a comuni-
dade. Serão dadas recomendações 
para que se evitem aglomerados, 
para protecção de todos e pela res-
ponsabilidade de cada um. Evita 
confusões e faz a tua inscrição 
atempadamente.

Haverá depois a possibilida-
de de visita ao Museu/Memorial 
Pai Américo entre as 15:00h e as 
17:00h; cafezinho no Bar e diver-
são musical no espaço contíguo, 
com actuação da Tuna.

Nota importante: Lançamento 
do 2° livro e do Álbum — Neste 
dia e logo na abertura do espaço 
para concretização do programa, 
teremos colaboradoras ligadas à 
Associação, num espaço de banca 
colocando à disposição dos inte-
ressados, a aquisição do livro “Es-

ses caminhos que andamos VOL.
II”, um trabalho literário colectivo 
de 20 colaboradores, bem como do 
CD/ÁLBUM com onze canções iné-
ditas, projecto este da Tuna Musi-
cal. Também estarão disponíveis 
algumas dezenas de exemplares 
do VOL. I de “Esses caminhos que 
andamos” editado em 2018, de 
onde foram extraídos vários poe-
mas para as canções agora edita-
das. A Família Gaiata tem assim 
soberana oportunidade de levar 
consigo estas recordações destes 
projectos culturais, que a Associa-
ção desenvolve e coloca à dispo-
sição dos Associados para o seu 
engrandecimento cultural, a nível 
pessoal e com repercussão na so-
ciedade local, no País e além-fron-
teiras, conforme é nosso desejo. 
Esperamos, pois, uma adesão cor-
dial e fraterna, num espírito de Co-
munidade que todos aprenderam, 
e dando sentido à célebre frase de 
Pai Américo «A minha Obra co-
meça quando eu morrer»… e nós 
Gaiatos cá estamos para ajudar a 
dar continuidade à sua grande he-
rança que nos deixou, a OBRA DA 
RUA. Até lá, aquele abraço.

Elísio Humberto

mos a piscina. Havia também al-
guns problemas nas canalizações 
que já foram reparadas. A última 
parte a ser limpa foi o interior da 
piscina, lavada com a máquina de 
pressão pelo Mendão. Está assim 
tudo pronto para a encher e ser 
usada por nós.

PRAIA — O primeiro turno já 
está na nossa casa de praia na 
Azurara a gozar as suas férias. Eles 
jogam futebol na praia e no areal 
da casa, vêm televisão depois das 
refeições, jogam matrecos, bilhar 
snooker e alguns lêem livros nos 
tempos mais calmos. Às vezes vão 
dar um passeio à Vila ou até ao 
Mindelo ou fazem uma corrida. Os 
nossos rapazes gostam muito des-
tes dias de férias na praia.

BATATA — Estamos prestes a 
começar a apanha da batata. A 
máquina que a levanta da terra 
é levada pelo tractor, conduzido 
pelo «Meno», indo nós depois re-
colhê-la em cestos. Como nós ago-
ra somos menos, também a batata 
foi semeada em menor quantida-
de. Esperamos que não apodreça 
como por vezes acontece.

Amadu Embaló

CALVÁRIO-BEIRE
No domingo, que passou, fomos 

passear. Estava um dia bonito. 
Com sol e companhia. O Quim e a 
Lala levaram-nos a Paredes. Tam-
bém o Pacheco levou alguns rapa-
zes. Fomos ao teatro. Eles vieram à 
missa e comeram no refeitório. Es-
távamos todas contentes. Uns ami-
gos de Valongo, do Teatro Amador 
Susanense, representaram para 
nós umas histórias de amor. Rimos muito. Estamos agradecidos a eles. E 
também à Câmara, que nos cedeu o espaço e pessoas para nos receber. 
Outros, que também foram ao teatro, deixaram uma ajuda ao Padre Tel-
mo, que segurava um saquinho, para comprarmos mais uma cama para 
o Calvário. Não é preciso muito para nos sentirmos amadas.

Fatinha

MIRANDA DO CORVO

AGROPECUÁRIA — Na primei-
ra quinzena de Junho, houve mui-
to pouca humidade, considerando 
que 66% de Portugal se encontra 
em seca extrema; depois, choveu 
um pouco. Nos campos de aveia, 
foi efectuado o corte da cultura 
com alfaia (contratado) e deixou-
-se a secar em fileiras, para depois 
se fazer o enfardamento. A semen-
teira de milho-grão teve dificulda-
des em germinar, devido à secura 
dos terrenos, pelo que se tiveram 
de regar com pivôs, para tentar 
recuperar a cultura. Continuamos 
a apanhar alfaces na horta. As lei-
ras de batatas, embora atacadas 
pela junça, vingaram. As latadas 
de videiras (de mesa) estão com 
boa produção, que esperamos se 
aguente, apesar das doenças que 
as atacam, como: o míldio o oídio e 
a podridão. Foram plantadas mais 
árvores de fruto: uma macieira 
(bravo-de-esmolfe), no pomar; e 
um castanheiro, no quintal da Tia 
Adelina. A passareira, das rolas, foi 
limpa.

ARRANJOS — Continuou-se o 
arranjo da parede frontal na en-
trada antiga, rebocando-a com o 
desenho original. Nesse sítio, na 
parede prá Rua Casa do Gaiato, 
arranjaram--se os cimos ao lado 
do portão; substituiu-se parte do 
início do murete poente, devido a 
uma fractura horizontal; subiram-
-se duas soleiras das entradas nos 
terrenos próximos; e pintou-se um 
pequeno portão duma entrada. 
Colocaram-se fechaduras novas 
na entrada do edifício do lar e no 
quadro eléctrico da Escola — Cen-
tro de Estudo.

ESCOLAS E ESTUDO — A 7 e 15 
de Junho, terminaram as aulas do 
5.º ao 12.º ano (em Miranda do Cor-
vo); e as aulas do 1.º Ciclo (em Rio 
de Vide) acabaram a 30 de Junho. 
Os Rapazes do 9.º ano tiveram exa-
mes de Matemática e Português, e 
aguardam-se as notas; mas, já pas-

saram para o 10.º ano. O N. Rocha 
(12.º ano) e o Nadú (11.º ano) fize-
ram estágio de Técnicos Auxiliares 
de Saúde em duas Clínicas, na vila 
de Miranda do Corvo. O Rocha fez 
exame de Biologia, para entrar 
no Ensino Superior e espera-se 
positiva. Os Rapazes do 1.º Ciclo 
(na Escola de Rio de Vide) fizeram 
uma visita de estudo ao Porto, a 
21 de Junho. Foram devolvidos ao 
Agrupamento de Escolas os com-
putadores e os manuais escolares 
emprestados (depois de apagados), 
cuja tarefa (no final de ano lectivo) 
exige atenção e preocupação.

SAÚDE — Continuamos a usar 
máscaras diariamente, nesta Casa 
de acolhimento residencial, como 
mandam as regras, pelo que se 
gasta diariamente uma caixa de-
las. Foi concluída a vacinação 
Covid-19 da nossa comunidade, 
até nova dose. Alguns Rapazes ti-
veram consultas de Medicina Den-
tária, no Centro Hospitalar e Uni-
versitário de Coimbra (CHUC); e 
foram marcadas consultas com os 
cheques-dentista. Os processos pes-
soais dos Rapazes, como na área 
da Saúde, estão em ordem.

PARTILHAS E CONTACTOS — 
É nosso dever de gratidão agrade-
cer as ajudas indispensáveis que 
nos chegaram dos nossos amigos e 
amigas, de vários pontos de Portu-
gal e até de alguns emigrantes (Suí-
ça, Alemanha) para se pagarem as 
despesas desta Casa do Gaiato, pois 
nesta zona é muito difícil. Bem-ha-
jam! Esperamos conseguir mais 
novas assinaturas d’O GAIATO, 
neste Verão. Contactos e dados da 
nossa Casa: Obra da Rua — Obra 
do Padre Américo, Casa do Gaiato, 
3220-034 Miranda do Corvo; IBAN 
— PT 50 0035 0468 00005577330 
18; Número de identificação fiscal 
— 500 788 898; telefone - 239 532 
125; correio electrónico — gaiato-
miranda@gmail.com

Rapazes de Miranda

BEIRE – Flash’s

Ele(s) comigo na horta…
1 — O Principezinho! — uma 

alegoria que… Acho sempre me 
vi como amigo e aprendiz do saber 
— filo+sofia... Nessa condição, tive 
a sorte de ser incentivado, desde 
muito cedo, para a leitura e relei-
tura d’O Principezinho1. O impacto 
que aquele livro para crianças cau-
sou em mim. Aquela dedicatória. 
Ainda hoje me sinto assim. Impac-
tado. Por aquela beleza! Aquela 
profundidade! Aquela extensão! 
Pudera eu pôr-vo-la aqui. Na ínte-
gra. Tal é o largar de meus horizon-
tes de ser que… 

É dia santo — dia do Corpo de 
Deus! A lembrar que é nosso de-
ver e salvação cuidar do “corpo de 
Deus” escondido no corpo d’estes 
nossos filhos, que Deus nos man-
dou… Sei que todos os dias podem 
ser santos — basta haver quem os 
santi+fique… E sei que todos nós, 
mesmo sem sabermos disso, temos 
o nobre poder de santi+ficar. Isto 
é, encaminhar para o bem comum 
da humanidade tudo o que, na 

Criação, é para que o homem o 
ponha ao serviço do Criador. Na 
pessoa de cada um — mesmo se 
deficiente. Porque todos criados à 
imagem e semelhança de Deus.

No fim de semana que se avizi-
nha, vou ter de sair. Urge um ser-
viço de limpeza das ervas daninhas 
que atacam os mimos da horta. 
Aproveito todos os momentos li-
vres para ultimar mais um cisqui-
nho. Se não, quando chegar, meu 
Deus! Já elas me levaram coiro e 
cabelo… Queixam-se-me as costas 
de andar vergado — em cima de 
uma artrose severa. Queixam-se as 
pernas, os joelhos, … Tudo a avisar 
que os 85 têm o seu peso. Põem-me 
já fora do prazo de validade para 
estas coisas. Mas, de cada vez que 
me endireito, para aliviar e ver o 
que já está mais o que ainda fal-
ta, há uma alegria imensa que me 
perpassa todo o corpo. É o eros2 do 
amor — a Verdade da Vida. Amor a 
esta Causa de Deus, nesta Causa do 

Continua na página 3
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e boa convivência. Outro dia 
apresentei o Marcelino, que é 
o responsável pelos rapazes 
da casa-Mãe e os senhores e as 
senhoras ficaram incrédulos. 
Disseram que em casa deles 
isso era uma coisa difícil de 
acontecer. Eu cá, compreendo 
que as dificuldades encon-
tram-se em todas as famílias 
e centros de acolhimento edu-
cativos. Nós temos consegui-
do aos poucos alcançar bons 
resultados no crescimento e 
desenvolvimento da persona-
lidade dos nossos rapazes no 
campo da responsabilidade. E 
qual é o método? É muito sim-
ples: Dando responsabilidades 
aos supostos irresponsáveis, 
até que cheguem a responder 
por aquilo que lhes é confia-

BENGUELA – VINDE VER!

do. É grande desafio confiar, 
sobretudo confiar grandes 
responsabilidades a rapazes 
muito novos. Os senhores e as 
senhoras pensam que não sei 
que as coisas ao princípio vão 
ser difíceis? O rapaz entra em 
crise. É muita responsabilida-
de. É hora de pelo menos come-
çar a lançar as mãos na massa, 
para que no futuro sejam edi-
ficados grandes feitos na sua 
vida autónoma. 

Neste mês, também, fez-se o 
encerramento do ano lectivo 
no primeiro ciclo. Houve fes-
ta, cânticos e danças. Todos 
levaram um farnel. Bolinhos 
e pipocas feitos pelos nossos 
rapazes. Os doces e os sumos 
também fizeram parte do lan-
che. Nestes dias todos nós lem-
bramos de como foi bom ter 

sido criança e de estar hoje a 
cuidar das crianças. É uma no-
bre missão. Amparar, cuidar, 
promover, e integrar a criança 
na vida social quando chegar a 
idade juvenil. A conclusão é de 
Pai Américo: “Todos os peque-
ninos habitantes que moram 
debaixo das nossas telhas, são 
enfermos da alma. Foi por uma 
maneira muito simples que 
eles contraíram estes males; 
andavam sós pelos caminhos.

Da mesma sorte aqui hão-
-de topar a cura: andar bem 
acompanhados. As ovelhas, 
as vacas, as flores, a beleza do 
campo e das matas, as estrelas 
no fundo negro dos céus são as 
companhias que os hão-de sal-
var. Estes elementos da natu-
reza, usados e saboreados pelo 
pequenino das ruas, valem 
mais do que todos os tratados 
de pedagogia”.

Padre Quim

Continuação da página 1

Homem que é toda a Obra da Rua 
— com particular incidência n’O 
Calvário, pomo de discórdias com 
a Segurança Social. 

Vou ao capítulo V, pg. 21, ed Ca-
ravela, d’O Principezinho. Rumi-
no: “…com efeito, como em todos 
os outros planetas, no planeta do 
principezinho, havia ervas boas e 
ervas daninhas e, logo, sementes 
boas de ervas boas e sementes da-
ninhas de ervas daninhas. Mas as 
sementes são invisíveis. Dormem 
no seio da terra até que…” 

Olho as ervas que arranco. Más 
— para as aboboreiras que ando a 
limpar. Mas boas para o gado, que 
tantas vezes vi lamber a beiça, a 
olhar para mim, a ver se ainda ha-
via mais uma mãocheita…

Passo-me a pente fino. No que 
eu fui…e no que eu sou. No que já 
andei e no onde agora estou. Tan-

to quanto me é possível, passo o 
mesmo pente por cada um dos que 
aqui nos estão confiados. Mai-los 
25 que nos foram roubados; e os 
que esperam um lugarzinho para 
entrar. Mai-los que já partiram — 
sem a mortalha do amor que só 
nesta família puderam conhecer…

Comove-se-me o coração dentro 
do peito. Não é raiva — porque não 
sabem o que fazem… Mas é revol-
ta. Não sabem o que fazem e nada 
fazem para descobrir estas belezas 
ignoradas que esperam ser desco-
bertas por quem tenha as mãos 
limpas e um coração puro… 

O Principezinho tem toda a ra-
zão: Se os baobás / embondeiros 
não forem “rapados” a tempo e ho-
ras, tomam conta de todo o planeta 
e rebentam com ele…

2 — Entre as pedras da praia… 
Deixo nascer e crescer dentro de 
mim a alegria deste momento. É 
uma alegria com sabor a Evange-
lho. Entranhada. Cheia de futuro. 
Mesmo frente à morte. Penso em 

tantos jovens em busca de uma 
alegria assim duradoura. Entra-
nhada e entranhante. Uma alegria 
que per+dure… Viemos da eter-
nidade e estamos insatisfeitos en-
quanto a ela não voltarmos — mas 
já por ela enriquecidos no tempo… 
Boto mão de uma pedra apanhada 
na Praia. Já rolada pelos séculos de 
mar. Vejo que a Germana a agar-
rou e deixou nela um pedaço de 
sua vida — em risco de… 

Germana é uma palavra nova, 
única, irrepetível. Que deixará o 
mundo mais pobre se não se cum-
pre. Ma ninguém se cumpre so-
zinho, perdido na praia… Somos 
seres de com+UNI+ão… 

À maneira de Exupery com seu 
amigo León Werth, a quem dedi-
cou O Principezinho (quando Werth 
era criança…), apetece-me dedicar 
esta página a todas as Germanas 
que, ignoradas de toda a gente, 
vertem nas pedras de uma qual-
quer praia desconhecida, o peso 
de sua cruz… Suspirando por uma 
manhã de ressurreição. Como esta 

que estou a viver aqui, nesta hor-
ta… Oiçam este Rastro na Areia: 
Passo, Passei, // Como onda que vai 
// Como onda que vem apagar // Os 
meus passos // Meu rastro é passa-
do // Apagado // Somente registado 
// Nesta pedra // Que me ouviu e 
nunca // daqui saiu para te // Contar 
esta história.

1 — O Principezinho e a História de 
Fernão Capelo Gaivota são, ainda 
hoje, dos livros mais vendidos em 
todo mundo. Lidos por gente jo-
vem, em todas as latitude. Porque 

ninguém escapa ao sonho de voar. 
Somos seres de desejo…

2 — Habita-me a alegria de saber 
que a palavra grega eros traduz 
a festa da vida visitando o nosso 
corpo. Convidando à philia (esse 
desabrochar dos laços do coração 
que ficam a prolongar a visita de 
eros). A preparar o agape das cele-
brações agradecidas pela presença 
ignorada de Deus em nós. E a aler-
tar para o thánatos, escondido no 
sonho do hoje mais que ontem e 
menos que amanhã…

Um admirador

Continuação da página 2

BEIRE – Flash’s

PÃO DE VIDA

Da Sopa dos Pobres
COMO é sobejamente conhe- 

 cido e se vem comprovan-
do, o apostolado social do Pa-
dre Américo em Coimbra, nos 
primeiros anos do seu ministé-
rio presbiteral, ficou marcado 
pela Sopa dos Pobres, entre ou-
tras missões de Recoveiro dos 
Pobres. As suas belas e concre-
tas notas semanais no Correio 
de Coimbra iam congregando 
ajudas tão necessárias para os 
Pobres de quem era próximo 
e amigo, como testemunha fiel 
da Igreja.

O sábio Professor José Maria 
da Cruz Pontes [1925, Póvoa 
do Varzim — 2019, Coimbra], 
num breve estudo pioneiro, 
escreveu assim: «Na verdade, 
o Padre Américo começou a 
publicar no Correio de Coim-
bra crónicas semanais, como 
que relatórios, apresentando ao 
público o destino de tudo o que 
lhe mandavam para os pobres, 

as criancinhas dos bairros da 
cidade.

As suas palavras apareciam 
no jornal, ainda ensanguenta-
das, gritando muita dor escon-
dida e muitas agonias ocultas. 
Por isso tocavam fundo no co-
ração dos leitores e o Padre 
Américo lançava-se num apos-
tolado intenso e apaixonado.» 
[Cruz Pontes – Pequeno Ensaio 
sobre a Casa do Gaiato. Braga: 
Liv. Cruz, 1950, p. 20].

Na procura de fontes e in-
formações americanas [do 
Padre Américo], a que nos de-
votamos, no Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo, há vários 
anos, descobrimos — entre 
a correspondência de Padre 
Américo com António de Oli-
veira Salazar, então Presidente 
do Conselho de Ministros — 
três cartas interessantes. Na 
primeira delas, dactilografada, 
que publicámos em primeira 

mão [O Gaiato, n.º 1956, 2 Mar-
ço 2019, p. 4], encontra-se uma 
referência bem explícita aos 
primórdios desta acção carita-
tiva, que convém rememorar 
aqui. Esta missiva foi escrita 
no Seminário de Coimbra, com 
data de Junho de 1933 e vem 
assinada à mão: Padre Amé-
rico de Aguiar! Então, sobre a 
Sopa dos Pobres, deu notícias 
das aflições dos pobres, assim: 
«[…] Por esta mala respondo ao 
Ex.mo Sr. Luiz Machado Pinto, 
enviando os esclarecimentos 
que posso dar da Sopa dos Po-
bres, mas receio nada poder 
conseguir, porquanto não te-
nho Estatutos nem escritura-
ção. Distribuo na medida que 
recebo, pelas portas dos novos 
pobres, famílias de muita fome 
com vergonha de pedir; e para 
os necessitados que facilmente 
pedem, as Religiosas Hospita-
leiras, na rua da Matemática, 
distribuem diariamente setenta 
tigelas de sopa com um pedaço 
de pão quatro vezes por sema-
na, porque não tenho meios 
para fornecer todos os dias. Eis 

CALVÁRIO

Nabot de Jezrael tinha uma vinha em Jezrael, ao lado do palácio 
de Acab, rei da Samaria, e Acab assim falou a Nabot: Cede-me tua 
vinha, para que eu a transforme numa horta, já que ela está situa-
da junto ao meu palácio; em troca te darei uma vinha melhor, ou, se 
preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Mas Nabot respondeu a 
Acab: IHWH (O SENHOR) me livre de ceder-te a herança dos meus pais! 

1 Reis 21, 1-3

A história de Nabot, que significa possivelmente broto, é a histó-
ria de uma vítima de assssinato premeditado pela tentativa de 

posse desmesurada de um pedaço de terra ancestral. Jezabel, a rai-
nha Sidónia que favoreceu o culto pagão ao Baal cananeu, trama um 
processo judicial para eliminar o homem de Jezrael. O profeta Elias, 
que também é ameaçado, vai profetizar contra a casa de Acab, que 
não se interessava muito pela religião… Não tem escrúpulos. Cede à 
vontade da mulher. 

No Calvário plantou-se, em dois mil e vinte e um, uma vinha nova. 
Agora está guiada e aguarda frutos. Outros haviam plantado, outrora, 
outras vinhas. Que a seu tempo foram férteis. A terra é a mesma que 
Pai Américo pediu aos senhores da sua época, para aqui instalar um 
abrigo, uma casa destinada a doentes, onde os pobres mais pobres, 
os Inválidos, pudessem morrer. Ele também pensaria na sua própria 
morte. Sim, para morrer é preciso um lugar. Não basta uma lei. Após 
o seu passamento coube a Padre Baptista dirigir as obras do Calvá-
rio e da Casa do Gaiato de Beire. As pedras brotaram da pedreira da 
Quinta da Torre, os pedreiros vieram de muitos lugares e as plantas 
dos edifícios foram desenhadas por amigos arquitectos, sabia e cari-
tativamente lidas e construídas. O sonho tornou-se realidade. Mui-
tos doentes encontraram nesta terra um pedaço de húmus, como no 
princípio do universo, que os acolhesse e recolhesse. Um pedaço de 
jardim que, fiéis ao pedido do criador, sempre cultivaram, à procura 
da árvore da ciência que distingue o bem do mal. Embora muitos 
fossem descartados da sociedade porque não se lhes reconhecia esse 
juízo moral. Fiéis jardineiros, sem adornos, logo sem reconhecimen-
tos, como augura para os que morrem sobre o bojo, o poeta Daniel 
Faria, no seu poema Charles de Foucauld. 

Vivemos tempos de grandes aquisições e fusões. Aglomerações de 
pessoas e bens. Mas, simultaneamente, continuam a crescer aqueles 
que nada têm, porque nada reclamam. Será essa a origem da pobre-
za, da guerra: não saber pedir? Tiago alertava: pedis mas não rece-
beis, porque pedis mal (4,3).

E os que cá estamos agora? O que devemos pedir? Como nos pro-
teger da inveja e do ciúme das coisas belas cobiçadas? O culto aos ído-
los modernos continua a ameaçar os mais pequenos, os mais frágeis, 
os sem abrigo, os sem família, os sem trabalho. As falsas promessas 
continuam a tirar a vida a mulheres e crianças, vítimas de uma socie-
dade que não as protege porque as ignora. 

Esperamos poder colher o fruto do que aqui se planta e cuida. Um 
fruto que amanhã se converta em sacramento de vida oferecida em 
sacrifício e retomada em glória, que verdadeiramente não se esgota. 

Talvez seja bom pedir a paz e a serenidade. O outro dia ressoou 
por aqui uma voz ferida pela dor da separação de alguém. Mas uma 
voz límpida na hora de dirigir a Deus uma prece: ensinai-nos a parti-
lhar o nosso pão com aqueles que têm fome.

Padre José Alfredo

Continua na página 4
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NOVA PUBLICAÇÃO

A Obra da Rua é um dedo a apontar o Céu.

Não se situa num plano meramente natural. Não se 
situa numa acção meramente social, temporal. A Obra 
da Rua é um dedo a apontar o Céu. O comunismo, 
esse quis construir o paraíso aqui no mundo. E nós 
sabemos a que chegou. Ao inferno! Às deportações 
em massa! Ao ódio! À guerra! Nós sabemos ao que ele 
chegou.

A Obra da Rua sabe que a felicidade autêntica não 
está cá em baixo. Porque se alimenta do Evangelho, 
sabe que não está cá em baixo. Muito mais felicida-
de deviam ter hoje os nossos pais e nós, depois destes 
progressos todos da técnica! Tanta coisa, tanta coisa! 
Não é verdade que há cem anos, sem isto, os nossos 
avós eram muito mais felizes, numa demonstração de 
que nas coisas do mundo não está a felicidade?! A fe-
licidade está numa atitude de dentro. Numa atitude 
interior. A Obra da Rua sabe isto. E por isso aponta 
aos seus rapazes, e aponta duma maneira especial aos 
seus doentinhos do «Calvário», aponta-lhes o Céu. A 
felicidade está lá em Cima. Por isso, aos que nada es-
peram do mundo, aos incuráveis, ela ainda tem uma 
palavra a dizer. E tem muita coisa a fazer.

Padre Garrido

Página da OBRA DA RUA na internet
Visite o nosso site em www.obradarua.pt e encontrará diversa informação:
•  Contactos
•  Assinatura e leitura do Jornal O GAIATO e do Boletim AMA nos seus dois 

formatos:
—  Edição digital
—   Edição impressa, digitalizada em PDF

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

SINAIS

IMPRESSIONAM, entristecem e causam dor no coração as cenas 
 da guerra. Dois amigos querem levar uma senhora, aflita e 

dolorosa, da casinha que foi arrombada pela bomba. O seu quar-
tinho não sofreu muito — e ela quer morrer ali. A destruição do 
bairro apagou a luz no seu coração. Assustador o dilema. Eles tei-
mam. Ela resiste. Não vimos na notícia o desfecho. Terrível e lou-
ca esta guerra… Apetece gritar — os gritos morrem numa nuvem 
escura. Peçamos ao Senhor. Ele pode.

Outra senhora, já idosa, no meio de dois soldados. Gritou que 
a deixassem. Queria morrer na sua casinha e na sua rua.

Que calhau duro têm no coração os senhores da guerra! Des-
truir prédios — habitação de pessoas que não têm nada com a 
guerra…

Escolas, Jardins e Hospitais… Cidades inteiras… Os que con-
seguem fugir estão a ser acolhidos por Nações vizinhas. Ainda 
bem — graças!

Mais? Mais a fome que aproveita o avanço. É o trigo. Parou e 
não chega aos seus destinos. Como? Parou também, é a guerra. O 
trigo ficou guerra!

O amor? Onde está o amor? Onde está a paz? E as crianças, ao 
verem as lágrimas das mães — choram também.

Somente uma esperança para os aflitos: a presença de Jesus. 
Ele está. E para cada um terá o seu cuidado.

Padre Telmo

PATRIMÓNIO DOS POBRES

PELA Graça de Deus assisti, 
 atento, a uma grande re-

portagem feita sobre a habita-
ção dos pobres nas grandes ci-
dades, Lisboa e Porto, num dos 
canais da televisão portuguesa.

Naturalmente aliviei um 
pouco sentindo que o meu gri-
to tantas vezes repetido, pela 
falta de casas para os pobres 
estava a subir de tom.

Verdadeiramente, um noti-
ciário alargado com imagens 
à vista de tanta gente, poderá 
incomodar mais os responsá-
veis os quais convencidos de 
cumprir a lei não se têm inco-
modado com os meus brados 
de alerta, queixumes de injus-
tiça e apelos bem fundamenta-
dos ao bem comum, pois o mal 
dos pobres é uma desumanida-
de para todos os portugueses. 
Ninguém se alegra com um 
débito tão alto para famílias 
pobres. Incomoda toda a gente, 
só gozam com esta carência ha-
bitacional os donos de muitas 
casas para arrendar.

Não estou bem por dentro 
do problema, mas fiquei muito 
triste ao ver poderosas máqui-
nas deitar a baixo construções 
chamadas clandestinas e as do-
nas a chorarem de impotência 
perante a autoridade corpori-
zada pelos agentes.

O que deduzi perante o de-
gradante espectáculo foi que 
as pessoas construtoras das 
suas casinhas tinham sido avi-
sadas a tempo, acerca da inten-
ção desta derrocada para que 
arranjassem outro local onde 
morar. Ninguém lhes pergun-
tou se tinham capacidade eco-

nómica ou não, para se instala-
rem noutra morada.

As rendas são caríssimas, os 
ordenados baixos, o rendimen-
to destas famílias nulo.

Como resolver um problema 
tão complicado?

Não seria melhor estudar-se 
conscientemente a situação, 
caso a caso, construírem-se 
alguns prédios, alojarem-se 
as famílias, depois ir deitando 
abaixo as casas das respecti-
vas pessoas? Era capaz de fi-
car mais caro, mas seria muito 
mais humano.

Assim parece que estamos 
num Estado ditatorial e não 
numa democracia onde o Fun-
damento Constitucional diz que 
o Estado deve prover uma 
casa para cada família por-
tuguesa e consequentemente 
não destruir uma morada sem 
que haja outra para habitar.

Pessoas bem instaladas ima-
ginam que toda a gente vive 
como elas e então, se tiverem 
poder sobre os pobres exer-
cem-no, de qualquer maneira, 
contanto que hajam objectivos 
sociais.

Era bom que a grande repor-
tagem descesse abaixo do Tejo 
e viesse pôr no ecrã os bairros 
de lata que ainda persistem e 
continuam a aumentar na ban-
da Sul.

Muita gente africana agarra-
da aos trabalhos mais humil-
des e pesados vive com seus 
filhos e filhas numa única divi-
são coberta de chapa de zinco 
e levantadas com tijolo de 7 cm 
de largura como nas favelas 
africanas ou brasileiras.

É a situação do pobre! Sem-
pre o último e de quem se faz 
como mais convém aos pode-
rosos.

No meio daquela barafunda 
toda, quem aparece a defender 
os que choravam e gemiam no 
meio de protestos e lágrimas? 
Quem? — Um Pastor protes-
tante a quem eu ouvi chamar 
irmão. É o irmão ‘fulano’.

Dizia a reportagem que na 
grande Lisboa há um défice de 
quarenta e três mil habitações 
e que uma boa parte dos pré-
dios nas zonas mais nobres da 
cidade pertence a estrangeiros. 

Jesus, no seu tempo, fez-se 
pobre. Ele que é o dono, o cria-
dor e o Senhor do Universo, re-
comendou aos seus discípulos 
que o imitassem, garantindo 
que o Reino de Deus é dos po-
bres.

Foi esta a Doutrina que o le-
vou ao Calvário!

Padre Acílio

tudo. O “Correio de Coimbra” 
dá o movimento semanal d’esta 
Sopa dos Pobres. […]» [TT/AOS/
CP – 009, cx. 866].

No Anuário Católico de Por-
tugal 1932 [p.203], esta infor-
mação de ajuda alimentar é 
corroborada, conforme se ve-
rifica pelo seguinte parágrafo: 
«Patronato das Meninas – na 
Rua da Matemática, n.º 49, di-
rigido por Franciscanas. Supe-
riora, D. Maria de Jesus Pereira. 
Dá instrução e uma sopa a 70 
crianças.»

O próprio Padre Américo, 
no seu livro Pão dos Pobres [I, 
Coimbra: Gráfica de Coimbra, 
1941, p. [1]-2], em «À laia de 
prefácio», explicou em duas pe-
nadas os motivos desta publica-
ção, resumindo assim: «Venho 
hoje a este mirante fazer um 
bocadinho de história, dar uma 
novidade e pedir uma opinião. 
Conto para tanto com a piedosa 
benevolência do público e desde 
já entro na matéria.

A Sopa dos Pobres, criação do 
Senhor D. Manuel Luiz Coelho 
da Silva, foi por ele inaugurada 
em o dia 19 de Março de 1932. 
Nessa data andava eu enfermo 

e, como não pudesse trabalhar, 
roguei ao então meu prelado 
que me deixasse ao menos vi-
sitar pobres e cuidar da sopa 
deles, serviço este compatível 
com as minhas dores de cabeça 
de então.

Dentro em breve tempo e em 
virtude dos apelos aqui feitos, 
começa a ser espantosa a lista 
semanal das ofertas, vindas de 
todo o mundo e publicadas no 
Correio de Coimbra: — da Eu-
ropa, da África, da América, de 
todas as províncias do País. Por 
avião, por vapor, por comboio, 
por camionete, de automóvel, 
em carro de bois, em mão pró-
pria. Nas ruas, nas estradas, 
nos eléctricos, nas igrejas, nos 
comboios, nos hospitais, nas 
casas. Roupas, calçado, livros, 
selos. Patos, perús, cabritos, 
galinhas. Azeite, batatas, feijão, 
doces, farinha, mel, mercearias. 
E dinheiro; muito dinheiro, mui-
tíssimo dinheiro. O meu prelado 
chama-me a contas e pregunta-
-me por elas; eu digo-lhe que as 
não tenho nem as faço. Respos-
ta pronta e textual: a sua vida é 
um mistifório; e nunca mais me 
interrogou. Eis o bocadinho de 
história. […]».

Em divergência temporal com 
as notícias precedentes, que re-
colhemos, publicadas no sema-
nário diocesano, verifica-se que 

Padre Américo marcou a inau-
guração da Sopa dos Pobres, de 
Coimbra, em 19 de Março de 
1932, Solenidade de S. José, de 
quem o seu Bispo D. Manuel era 
tão devotíssimo. Teria sido nes-
se dia que o seu Prelado confir-
mou este serviço in loco, na Rua 
da Matemática, em Coimbra, e 
o encarregou ipso facto dessa 
missão? Como frequentemente 
acontece, a inauguração foi pos-
terior ao início de actividade. 
Não encontrámos registo escri-
to desta nomeação, que afinal 
foi determinante no seu itinerá-
rio biográfico.

Nas páginas conclusivas do 
primeiro volume desse belíssi-
mo livro — em que foram re-
colhidas notas da campanha de 
1932 a 1939 — resume o mio-
lo desta missão, numa época 
de carências fortes, centrado 
na primeira das obras de mi-
sericórdia temporais, deste 
modo: «Se primeiro não se dá 
de comer a quem tem fome, não 
acreditam nas nossas palavras, 
e até deturpam as nossas inten-
ções. O Evangelho entra pelo 
estômago.

A ordem das obras de miseri-
córdia começa pelo dar de co-

mer a quem tem fome; e quan-
do, na hora derradeira, o Justo 
Juiz vier em glória e em majes-
tade, dar a cada um aquilo que 
lhe pertence, nessa hora, digo, o 
castigo ou a recompensa, há-de 
girar à volta do dar de comer.» 
[Pão dos Pobres, I, 1941, p. 279].

No caminho traçado por 
Deus, nos Seus desígnios, so-
bre essa causa próxima do en-
vio para o serviço dos Pobres, 
pelo seu Bispo de Coimbra, D. 
Manuel, Padre Américo reafir-
mou: «Doente como então era, 
o meu Prelado havia-me dispen-
sado de todas as obrigações, 
tendo eu tomado esta de visi-

tar Pobres, por não servir para 
mais nada.» [O Ovo de Colom-
bo. Paço de Sousa: Tip. Casa do 
Gaiato, 1954, p. 8]. Pelos vistos, 
ao longo da sua vida cheia de 
entrega ao próximo, por amor 
a Deus, continuou sempre com 
dores de cabeça; porém, nunca 
se curou duma doença extre-
mamente benéfica que o fez 
um Padre feliz para os outros, 
na promoção da dignidade hu-
mana: a Caridade! E que cami-
nha a par com a Justiça, pela 
qual sempre pugnou para os 
últimos e os que sofrem.

Padre Manuel Mendes

PÃO DE VIDA
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