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DA NOSSA VIDA

Fraternidade
QUANDO os Pobres são nossos conhecidos de há muito tempo,  

 este muito tempo que não deu azo a que melhorassem a sua 
 situação, basta recebermos deles um telefonema, num mo-
mento mais crítico, para estarmos prontos a ajudar, aliviando-lhes 
a cruz.

Enquanto ruminava um tema para esta crónica, o que por vezes 
precisa de tempo com paciência porque esse momento não é de 
inspiração fértil, como quando nos pomos diante do sacrário e o 
que comunicamos é simplesmente um “estou aqui”, liga-me uma 
mulher, mãe de três filhas e avó de vários netos, que de longe a 
longe nos procura, esmiuçando os poucos euros de que dispôs 
para vários fins e os que ainda lhe faltam para não ficar a dever 
nada a ninguém: «Faltam-me cento e quarenta e dois euros, e não 
tenho onde ir buscá-los». Como mãe e avó que é, nunca lhe sobra 
nada do que ganha nos serviços domésticos que presta apesar da 
pouca saúde.

Ela não tem ficado sem resposta, e desta vez também não. E 
acrescenta: «Veja se pode mandar mais alguma coisinha porque 
não tenho em casa nada para comer», diz com voz embargada.

O Pobre precisa da ajuda de quem o pode ajudar. E quem o pode 
ajudar também precisa de ajudar. Antecipamos assim a fraternida-
de universal. Mas quem não o faz hoje, podendo e vendo o apelo 
que lhe é feito, ficará só; e não há nada pior do que uma solidão 
que não acabe.

De facto, todos fogem à solidão. Ainda que não procurem o 
Pobre para matar a sede de fraternidade, que em todos existe, 
aliviam-na nos outros do seu nível social, e que embora a não sa-
ciem, assim a disfarçam. É que a verdadeira e única fonte onde 
se sacia essa sede, é Aquele que sendo rico se fez Pobre para nos 
enriquecer na sua pobreza, nosso Irmão desde o princípio, Jesus 
Cristo.

Voltando aos nossos Pobres, é agora a nossa velhinha que de há 
una anos nos procura, a espaços irregulares, às vezes com mais 
de um ano de intervalo, outras vezes mais frequentemente. É o 
que tem acontecido ultimamente. Um filho que nada faz, a não 
ser criar-lhe problemas, ao que se vai somando a saúde em declí-
nio, trazem-na com as facturas da água e da luz na mão e a botija 
do gás em casa, vazia, a precisar de ser substituída. Um vizinho 
trá-la cá, e na volta leva também alguma mercearia. Ainda não fui 

conhecer a sua casa no bairro social da cidade, mas terei de ir um 
dia. Sem essa visita, a comunhão fraterna está inacabada.

Outra velhinha que todos os meses visitamos: são os medica-
mentos abundantes, são alguns alimentos, é dar os passos que 
antes ela dava quando podia deslocar-se. De há dois anos a esta 
parte que o não pode fazer. Nós temos facilidade e vamos. Este 
mês ainda não nos ligou. Que se passará? Hoje mesmo vamos ver.

Padre Júlio

MALANJE

MUITOS de nós andamos 
 preocupados pela nova 

configuração da actualização 
da Obra na actualidade. Ao 
mesmo tempo, ninguém quer 
cair num dos extremos: con-
verter a Obra numa simples 
instituição caritativa ou uma 
organização social dependen-
te do estado. Até este ponto 
praticamente todos os que for-
mamos esta família concorda-
mos.

O verdadeiro desafio é en-
contrar o caminho e para isso 
devemos fugir de dois extre-
mos basicamente: os funda-
mentalismos (um falso puri-
tanismo que cria imobilismo) 
e os iluministas (enquanto 
salvadores que têm as respos-
tas a tudo). O verdadeiro cami-
nho já foi indicado pelo nosso 
Papa Francisco: “Superar as 
vontades particulares para en-
contrar a vontade do Espírito 
Santo pela Sinodalidade, sem 
excluir a participação.”

A autocrítica faz crescer as 
pessoas. Reclamar o mal que 
os outros fazem e não ver a 
viga que há no nosso olho não 
faz bem a ninguém. Muitas 
passam o dia a reclamar das 
coisas erradas que cometem 
os rapazes, sim reparar nem 
mencionar o positivo que está 
acontecer. A crítica é construti-
va quando no final do discurso 
ninguém fica condenado.

Nestes meses estou a reler 
“as normas de vida dos padres 
da rua”; documento base que 
deveria nos ajudar a todos a 

PATRIMÓNIO DOS POBRES

ENTRE as forças que concor- 
 rem para o aumento da 

pobreza extrema está o aban-
dono dos progenitores mascu-
linos, das suas responsabili-
dades paternais relativas aos 
filhos e à mulher com quem os 
geraram. 

Há dias vi-me aflito com seis 
abandonadas, com dois ou três 
filhos, por via da renda da casa. 
Sim, não sei como pensa quem 
nos governa e a quem pergun-
to: — o que faz uma mulher so-
zinha para sustentar os filhos, 
pagar a água, a luz e o gás? 

A renda da casa, hoje é uma 
exploração e uma forma es-
perta de pôr o capital a render, 
uma vez que os bancos nada 
dão a quem lá guarda o seu pe-
cúlio. Não falamos de factos caí-
dos debaixo da lei porque o tri-

bunal tem as suas férias e a sua 
morosidade para que o Estado 
intervenha. Neste intervalo 
quem carrega com as despesas? 
Evaporam-se? Só se for assim. 

Não falemos da alimentação 
das crianças que é uma per-
da fundamental para o seu 
desenvolvimento. Nem dos 
remédios, sobretudo quando 
eles não têm comparticipação, 
como aconteceu hoje com uma 
a quem tive que dar 90€ para 
curar uma doença da bebé com 
comichões no corpo todo, espe-
cialmente na boca, nos pés e 
nas partes íntimas. Para cada 
membro era uma marca dife-
rente da pomada.

O pobre, para certas pessoas 
responsáveis, não tem proble-
mas!… É tudo uma maravilha!…

Oh, gente sem coração nem Continua na página 3 Continua na página 4

O visitador do Pobre, quem quer que ele seja, deve viver 
daquela grandeza de ânimo que é dom do Espírito Santo, 
para caminhar em linha recta sem jamais desfalecer; e ter 
aquela alegria sempre viva e recolhida, semper gaundentes, 
que chora quando é preciso, tanquam tristes, sem mostrar 
lágrimas a ninguém.

PAI AMÉRICO, Pão dos Pobres, 2.° vol., 5.ª ed., 1990, pg 60.

PENSAMENTO

inteligência! As crianças já não 
representam o Portugal de ama-
nhã.

Mas eu falava do meu encon-
tro com as seis mães abandona-
das e os filhos a seu cargo. Cada 
uma com a sua situação compli-
cada, as quais têm muitas seme-
lhanças. 

O homem encontrou uma 
mulher mais agradável ao seu 
gosto, então o que faz? Larga 
a mãe dos seus filhos, foge ou 
junta-se com outra. E se é dono 
da casa, não liga ao direito dos 
filhos, exigindo que a mãe de-
les, pague uma renda de 400€ 
da casa em que viviam, ela e os 
três pequeninos, por ser dono 
da mesma. 

A mulher com um aspecto 
obeso devido às maternidades 
seguidas e à fraca nutrição, à 
base de alimentos estéreis, só 
tem que se sujeitar às exigên-

cias do homem que é dono da 
casa, tem o direito de abando-
nar o fruto de suas entranhas, 
a mulher que lhe criou os filhos 
e ir, sem a repulsa da opinião 
pública muito menos das leis 
familiares. 

Ai de uma mulher que aban-
done os filhos! Toda a gente lhe 
cai em cima.

Se for um homem a fazer o 
mesmo ninguém o vai chamar 
à ordem. 

O homem é livre, a mulher é 
escrava.

Os direitos e os deveres estão 
muito longe de serem iguais.

O próprio ambiente cultural 
em que vivemos repudia uma 
mulher que desampara os filhos 
indo-se embora sem satisfações, 
enquanto que o homem aban-
dona a sua casa com mulher e 
filhos e tudo é normal. 

Os nossos trabalhos são para 
aliviar outros trabalhos
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Pelas CASAS DO GAIATO
MIRANDA DO CORVO

AGROPECUÁRIA — Na segunda quinzena de Setembro, a desejada 
chuva não veio. A nossa cultura de milho-grão — tão necessária na ali-
mentação do nosso gado — nos dois campos junto à rotunda Pai Américo, 
sofreu estragos grandes, feitos pelos javalis (selvagens), que têm vindo de 
noite à procura de comida, em especial espigas de milho. Na terra nova, a 
nascente, a cultura está praticamente perdida; e, no terreno do lameiro, 
embora esses animais tenham destruído parte, esperamos que o resto 
esteja defendido. De facto, tiveram de ser cercados esses dois terrenos 
com rede ovelheira apoiada em estacas, cuja despesa foi muito grande. 
Sendo esta uma zona de caça associativa (n.º1735 — DGF), foi contactada 
a associação de caçadores respectiva para fazerem (tardiamente) contro-
los de densidade, antes das montarias. Com a colaboração de amigo, de 
Lamas, que recebeu as uvas e vai fazer o vinho (como no ano anterior), 
foi aproveitada a maioria das uvas de mesa, das duas latadas, que foram 
vindimadas. Nas sobremesas (e não só…), comemos das nossas uvas! 

ESTUDO E ESCOLAS — Tendo começado o ano lectivo 2022/23, em 
15 de Setembro, com organização semestral, os rapazes foram orientados 
em termos de estudo para duas salas, desde o 2.º até ao 12.º ano, sendo 
acompanhados por dois professores destacados — Paulo e Pedro. Todos 
receberam o seu material escolar e os livros, da Escola e comprados, mais 
um computador (emprestado pelo Agrupamento de Escolas), em cada 
mesa. A nossa Casa tem de assegurar o transporte numa carrinha, ida 
e volta, dos rapazes que andam na Escola do 1.º ciclo de Rio de Vide. Os 
rapazes que frequentam a Escola do 2.º/3.º ciclos com secundário de Mi-
randa do Corvo, a partir do 5.º ano, são transportados na nossa carrinha, 
de manhã e à tarde. É grande a despesa de combustível. Esperamos de 
todos bom comportamento, respeito com os outros, atenção e interesse 
nas aulas, e aplicação no estudo, para que tenham bons resultados. 

ANTIGOS GAIATOS — No dia 23 de Setembro, sexta-feira, foram os 
funerais de dois antigos gaiatos desta Casa do Gaiato. Assim, de manhã, 
houve Missa de corpo presente de João Pascoal dos Santos Matos, na igre-
ja matriz desta Vila, tendo sido residente em Bujos — Miranda do Corvo 
e falecido com 84 anos. De tarde, foi celebrada Missa de corpo presente 
de José Araújo Pereira, na igreja paroquial de S. José, em Coimbra, e que 
faleceu com 91 anos, em Coimbra. Ambas as Eucaristias foram presididas 
pelo nosso Padre Manuel, que apresentou às famílias as sentidas condo-
lências da nossa Casa do Gaiato e de toda a Obra da Rua. Alguns antigos 
gaiatos também participaram nas celebrações. De notar que o Sr. José 
Araújo foi um dos três primeiros rapazes que o nosso Pai Américo rece-
beu, em 7 de Janeiro de 1940, mais o seu irmão Aristides (falecido) e Má-
rio Diniz. Na inauguração (em 2009) do busto de Pai Américo, em Coim-
bra, disse: Foi a primeira vez que me lembro de ter tido uma cama quente e 
confortável. Tinha eu 9 anos. Na comemoração dos 75 anos da nossa Casa 
do Gaiato de Miranda do Corvo, em Janeiro de 2015, o sr. Araújo disse, em 
lágrimas: Pai Américo matou-me a fome; e apelou a que Pai Américo fosse 
declarado santo, por tudo quanto fez. Durante vários anos, foi visitado na 
sua casa simples, em Carapinheira da Serra. Depois, encontrámos o sr. 
Araújo num Lar em Coimbra, que ficou muito feliz com a visita do nosso 
Padre Manuel com dois rapazes, tendo-se tirado fotografias.

PARTILHAS E CONTACTOS — Para além do nosso trabalho, esta 
Casa precisa sempre da ajuda dos seus amigos e amigas para que seja 
possível ter as contas em ordem, considerando que não temos subsídios 
oficiais. Vão sendo enviados os competentes recibos dos donativos rece-
bidos, ao abrigo da lei do mecenato. Quando for preciso recibo para efei-
tos de IRS, é necessário enviarem-nos os seguintes dados: nome, morada/ 
e-mail e NIF. A nossa gratidão a todos aqueles e aquelas que têm con-
tribuído para que esta Família possa viver com as necessidades básicas 
satisfeitas. Bem hajam! 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; NIF — 500 788 898; telef. - 239 
532 125; correio electrónico — gaiatomiranda@gmail.com

Rapazes de Miranda

BEIRE – Flash’s

— Pus flores a Teus pés…
1 — Somos seres ‘significado-

res’. De vez em quando gosto de ir 
ver se ele passou por ali há pouco… 
Sei do tempo, pela qualidade das 
flores – se frescas, se murchas… 
Depois, fico a pensar em nós – se-
res humanos. No nosso “ser sig-
nificador”… Porque, de verdade, 
somos capazes de dar, de atribuir 
um significado às coisas. Fazer os 
nosso próprios ‘sacramentos’ – um 
sinal visível que nos fale de uma 
outra coisa invisível que também 
gostaríamos de ver…

Tudo numa misteriosa ambi-
valência. Porque, para nossa des-
graça, também somos capazes de 
significar no ‘circuito negativo’ 
– ver ‘demónios’ em todo o lado… 
Os ditos “profetas da desgraça” são 
isso mesmo. E é de fugir deles. Es-
tragam-nos a melhor festa com os 
seus agoirentos “estou com muito 
medo. Quando vejo as coisas assim 
a correr tão bem é porque algum 
mal está para acontecer”…

Gosto daquele espaço, aqui no 
Calvário. Rodeado por carvalhos 
e tílias, lembra uma alameda de 
casas nobres – brasonadas… ”Os 
doentes merecem sempre o me-
lhor” – gostamos de dizer-nos! E a 
nossa Fé diz-nos que sim senhor. 
Porque “é assim que Deus manda”. 

Fica por detrás da capela, casa 
mãe, mais as duas casas de acon-
chego, e segue até ao lago dos pei-
xes. Meio apagadas entre o arvo-
redo, a mão de Pe Baptista ergueu 
alí umas ‘alminhas’… Verdadeira 
obra de arte, lavrada em granito 
do nosso. Do melhor. São umas 
‘alminhas’ de dupla face. Voltadas 
para a ‘avenida’ e para a mata tra-
seira. Do lado da avenida, embuti-
do na pedra, está o azulejo clássico 
de Nossa Senhora da Misericórdia 
a recolher as ‘alminhas do purga-
tório” – como é de lei… Do outro 
lado, também em azulejo, mas não 
embutido, está a, também clássica, 
imagem de Cristo na cruz – o ‘re-
dentor’ das ‘alminhas’ purificadas 
pelo fogo, como ouro no cadinho…  

Uma devoção de Pe Manuel 
António. Quando ainda era uma 
presença diária entre nós, Pe. Ma-
nuel, ao dar o seu passeiozinho 
para desenferrujar as pernas que 

já lhe dificultavam o andar, aqui-
lo era um quadro digno de se ver. 
Parava ali, erguia as mãos e, de ca-
beça inclinada, como quem reza, 
ficava ali tempos sem tempo a… 
Mas d’ISSO só Deus sabe. Muitas 
vezes o fotografei. E, para lá das 
imagens registadas no tlm, guardo 
imagens que, agora, acordam e me 
deixam a ‘dar voltas’ ao mistério 
da oração. Quando por ali passo, 
tudo isso sobe por dentro de mim. 
‘Alminhas do Purgatório’! Rezar… 
Coisas de que Gandhi – o grande 
Mahatma1 da Índia – gostava de 
dizer: «Rezar não é pedir. É uma 
aspiração da alma. É o reconheci-
mento diário da própria debilida-
de. Para rezar é melhor um cora-
ção sem palavras do que palavras 
sem coração».

2 — Ao dar o seu passeiozi-
nho… Também Pe. Telmo gosta 
daquelas alminhas’. E passa ali 
pelas mesmas razões – desenferru-
jar as pernas… Mas não passa pela 
frente. Discretamente, vai pelo ca-
minhito da mata. Colhe umas flori-

nhas ou uns raminhos de verdura, 
saboreia o silêncio, com+TEMPLa 
e fala à imagem do seu Jesus que 
tanto nos ama. Deixa lá as flores 
e… Também só Deus sabe d’o res-
to. Lá vai ele refortalecido. A Fé é 
uma Força. Capaz de transportar 
montanhas (Mc 11, 23). Quem a 
tem sabe do que estou a querer fa-
lar. Quem a não tem – não discuta. 
Tente aprender a cultivá-la… Até, 
visceralmente, lhe experimentar a 
cultura… E logo descobrirá por-
que é que há assim um culto tão 
multifacetado desta ‘coisa’ – que 
é como o amor… Ninguém sabe 
dizer o que é, mas todos andamos 
em busca dele. 

Pego no livrinho de poemas/ora-
ção - Contigo no Planalto, Telmo 
Ferraz, 2.a ed. Diocese de Bragan-
ça – Miranda, 2013. O título do poe-
ma é O pombal, pg. 43. Cheira-me a 
Malanje, na Carianga. Transcrevo: 
«Estou na capelinha contigo. Tu 
na hóstia que foi pão. A imagem 
de Tua Mãe. A Tua bem segura 
com pregos à cruz. // Ao Teu lado 
esquerdo a imagem da Santíssima 
Trindade.// Lá fora, só o canto de 
um grilo a circundar-nos com fio 
de oiro. // Esta casinha foi pombal 
e ninho de salalé. // Agora estás 
aqui – noites e dias, chuva ou sol e 
Tu no mesmo silêncio que nos faz 
gemer neste chão. // Fala, olha-me. 
// E falas-me e olhas-me com quie-
tude e silêncio…

Pus umas flores, secas, de car-
do, a Teus pés. // Ali estão a dar-Te 
um pouquinho de doçura. // Tu me 
amas. // Também Te amo. // Na mi-
nha pequenez!».

É preciso ter olhos para ver. Por-
que há olhos que não veem. Tantas 
Belezas Ignoradas, aqui neste Cal-
vário de Beire. Tremo só de pensar 
que uma ERPI, se não for bem acli-
matada, nos possa roubar tudo 
isto – como roubou alguns dos nos-
sos doentes e rapazes. 

Tremo. Mas ainda tenho espe-
rança. As obras de Deus são de 
quem as ama. Não de quem man-
da nelas…

1 — Mahatma – é uma palavra indú que 
quer dizer ‘grande alma!’. O correspon-
dente ao nosso ‘grande santo’. Gandhi 
é ‘o Santo’ que, pela prática do jejum e 
pela via da não violência, salvou a Ín-
dia da opressão britânica. Morreu már-
tir da sua Fé, a 30.01.1948.

Um admirador

PAÇO DE SOUSA

LENHA — Na semana passada, 
tivemos que cortar alguns ramos 
das árvores da Avenida, uma vez 
que atrapalhavam a circulação 
dos camiões dos Correios, entre 
outros. Também foi a lenha racha-
da e depois armazenada, para que 
possa secar e assim ser depois uti-
lizada nas lareiras, para aquecer a 
água e as casas.

SILAGEM DO MILHO — Como 
já é tradição, após a vindima ini-
cia-se a silagem do milho na nossa 
Casa. Primeiramente foi cortado 
todo o milho dos nossos campos, 
onde a maior parte será aprovei-
tada para alimentação do gado 
bovino. A outra parte é depois 
descarolada e aproveitado o mi-
lho-grão para alimentar as aves, 

ou seja, as galinhas, perus, patos, 
etc.

ESTUFA — Este ano não houve 
razão de queixa devido à falta de 
produtividade da nossa estufa. O 
rapaz encarregue de cuidar e se-
mear os legumes fez um excelente 
trabalho, continuando assim a ha-
ver alimentos oriundos da estufa 
durante as diferentes estações do 
ano.

POMAR — Recentemente tive-
mos novas adesões no âmbito da 
comunidade dos perus. As peruas 
tiveram duas ninhadas, alargando 
assim a quantidade de aves que 
detemos. Já começou a época dos 
dióspiros e marmelos, sendo duas 
frutas bastante boas para fazer 
doce, pelo que em breve iremos 
dar mãos à obra e iniciar a produ-
ção de doce e de marmelada.

José Júnior

Página da OBRA DA RUA na internet

Visite o nosso site em www.obradarua.pt e encontrará diversa in-
formação:
•  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
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Quando o homem com a sua 
ânsia desenfreada e violenta li-
berdade faz o que lhe nasce das 
paixões do falso predomínio 
sobre a mulher e os filhos, faz 
tudo que lhe dá na gana, sem 
freio e sem lei. 

Outra enjeitada, o pai dos 
três filhos levantou o dinheiro 
que tinha no banco, não pagou 
a renda da casa do mês corres-
pondente e desaparece com ou-
tra mulher. O senhorio não es-
teve com meias medidas, como 
não passava recibo e ela não pa-
gou o mês passado, deu-lhe um 
curto prazo para que arranjasse 
outra casa. 

PATRIMÓNIO DOS POBRES

Continuação da página 1 Claro que para uma mulher 
sem dinheiro e sem amparo fa-
miliar, entrar numa casa não 
é negócio possível em parte 
nenhuma do mundo; só com o 
auxílio da Graça e Misericórdia 
Divina que lhe foi dado pelo 
Património: 350€ para a caução 
mais 350€ para a renda de outra 
casinha, onde se acolheu com as 
crianças.

A pobre mulher apresentava 
uma cara de desespero que im-
pressionava: olhos fundos e en-
covados, negros e secos de cho-
rar, manifestava alto risco de 
tempestade psicológica e afecti-
va porque passava a sua alma.

Pelos vistos estes procedimen-
tos de um alcance social degra-

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA

SERÁ QUE DEUS QUER QUE NÓS SOFRAMOS? — Quando estava a 
organizar as ideias para escrever esta crónica ligou-me uma senhora que 
me contacta com alguma regularidade e que é um exemplo vivo de Cristo 
na Cruz, a sofrer pelos pecados dos outros. Essa senhora veio morar cá 
para a paróquia juntamente com o marido que era ferroviário, vinda de 
uma terra no Douro. A intenção era assim ele ficar mais próximo do seu 
local de trabalho. Como o marido foi sempre de ter um salário baixo, a 
senhora completava o rendimento familiar com o trabalho de costureira 
onde era uma artista.

Viveram por cá alguns anos e depois mudaram-se para outra terra 
ainda mais perto do Porto. Aí a vida começou a virar de uma maneira 
que nunca mais deixou essa senhora em paz até hoje. Primeiro foi o 
marido que acamou. Depois foi um dos filhos que se meteu na droga, 
com o marido ainda acamado. Depois foi a saúde da senhora que nunca 
foi muito boa também a fragilizar-se com o passar dos anos e com os 
problemas que a afligiam.

Depois dos filhos vieram os problemas com netos e agora com 
bisnetos. A todos ela vai acudindo como pode, mas a carga é muito pesada.

Sempre que falamos ao telefone há mais um motivo de sofrimento de 
que ela me fala, não em tom de queixa, ou de pedinchice de alguma coisa, 
ou de revolta contra Deus que parece não lhe dar paz. Ela é do género de 
“pobre envergonhada”, sempre com um sorriso nos lábios e pronta para 
ajudar os seus e os outros. 

Certamente Deus não quer, nem causou o sofrimento desta senhora 
e eu sei que ela nunca O culpou por isso. Aceita esse sofrimento sem que 
por isso deixe de ajudar os outros, a começar pelos da sua família de 
quem sempre tem cuidado o melhor que tem podido.

Embora não seja agora uma pessoa acompanhada pela nossa 
Conferência Vicentina, é alguém que nem por isso, eliminamos da nossa 
atenção. Por isso, se providenciou para que alguma ajuda lhe possa ir 
chegando por outras vias. O nosso próximo não está confinado aos limites 
da nossa paróquia.  

Américo Mendes

DOUTRINA

Quanta coisa boa
apodrece no mundo!

ESTEVE aqui, há dias, de visita à nossa Aldeia, um Rapaz 
que foi outrora meu companheiro das Colónias de Campo, 
em Coimbra, berço da Obra da Rua. Era, ao tempo, estudante 
de leis. Hoje, é magistrado nas colónias do Império. A ausên-
cia não nos separou.

Ele tenciona casar-se. A noiva reside lá fora. Tem orde-
nado para um lar cristão. Tem algumas economias para as 
penas do ninho. Tem muita alegria de viver. É um moço sau-
dável de corpo e alma. Era assim em Coimbra. Não mudou 
com a mudança. Quis-lhe sempre muito. Conversas, pala-
vras, olhar — tudo limpo. Se alguma vez frequentava um 
baile com outros da Briosa, não perdia a Comunhão. O quê!? 
Um baile!? Sim. O pecado está no coração.

Deixemo-lo falar:
— Sabe?, tenho a minha vida equilibrada. O que ganho, 

chega. Se, às vezes, há qualquer necessidade maior, nesse 
mês aumentam os meus emolumentos.

Isto foi na varanda da casa-mãe. Horizontes largos. 
Ideais infinitos. Testemunho perene da liberdade dos filhos 
de Deus:

«À maneira que preciso, recebo».
Se fizer tão bem à alma dos leitores, como fez à minha a 

conversa deste Rapaz, bem empregado é o tempo que se gasta 
em transmitir. Eu chamo a isto a Boa Imprensa. Chamo a isto 
um jornal católico.

Para que havemos nós de ser desordenadamente solícitos 
do que se há-de comer ou do que se há-de vestir amanhã? 
Maná e cordonizes foram, um dia, alimento do povo de Deus. 
Todos os dias caía o suficiente para cada dia e cada homem. 
Se algum apanhava mais do que necessitava para aquele dia, 
derrancava-se-lhe o manjar. Não o podia comer, nem ele nem 
os mais. Apodrecia! Oh castigo do Céu! Quanta coisa boa apo-
drece no mundo! «Podre de rico» é uma expressão do nosso 
povo. Gosto muito dela. Faço-a minha.

PAI AMÉRICO, Notas da Quinzena, 1.ª ed., 1986, pgs 131-133.

dante e destruidor da família e 
da paz não terá fim nesta mo-
dernidade laica que nos atingiu.

Entre os mais pobres, poucos 
meses de namoro, chegam para 
se julgarem aptos a juntar os 
trapinhos e conviver como se 
a vida em comum não exigisse 
uma longa e madura prepara-
ção. Estamos a chegar a um ní-
vel selvagem, os machos fecun-
dam os óvulos e o resto é com a 
crias.

As mães abandonadas são 
cada vez mais e há homens que 
já experimentaram com três ou 
quatro mulheres com quem ti-
veram filhos e largam-nas como 
fazem os irracionais na aridez 
das savanas. 

Outra mãe, porque ele não 
trabalhava e ainda vivia à sua 
conta e dos abonos das crian-
ças, teve que o pôr a andar. Este 
problema dos que não traba-
lham é outra chaga sociológica 
muito difícil de debelar. 

Só à força e com critérios bem 

definidos, baseados na lei natu-
ral: quem não trabalha não 
coma. Há sempre formas de fu-
gir a esta responsabilidade, até 
acontece com os magríssimos 
abonos de família. Há pais que, 
para continuarem a receber o 
abono de família dos filhos sem 
os matricular nas creches só lá 
vão depois de saberem que elas 
já estão cheias e sem lugar, para 
pedirem um certificado desta 
incapacidade e continuarem a 
receber. 

A lei do trabalho sendo natu-
ral precisa também de uma for-
ça da política.

Sem uma ocupação obrigató-
ria nunca mais, nem ninguém 
será capaz de extinguir a misé-
ria social em que vivemos.   

A responsabilidade laboral 
é a grande terapia humana. O 
nosso povo na sua sabedoria de 
séculos diz que a preguiça é mãe 
de todos os vícios e eu que o diga 
diante destas tristes realidades.

Padre Acílio

PÃO DE VIDA

In memoriam
José Araújo — um dos primeiros gaiatos
O passamento e o além de 

todo o ser humano são 
acontecimentos certos, únicos 
e misteriosos, e que as ciências 
persistem em desvendar. Na 
noite escura da tristeza, «o azul 
é a escuridão que se tornou visí-
vel» [Paul Claudel]. O seu senti-
do cristão encontra-se na cruz e 
na Páscoa de Jesus. Pai Américo 
teve fé em Cristo vivo e desejou 
o Céu para os seus: «Eu quero os 
meus filhos no paraíso» [O Gaia-
to, n. 68, 5 Out. 1946, p. 4]. 

Numa manhãzinha de início 
de Outono seco, em que o as-
tro da manhã ia iluminando o 
céu, ao acompanharmos alguns 
miúdos gaiteiros, numa estrada 
entre eucaliptais, com o Senhor 
da Serra no alto, a caminho de 
uma Escola rural, eis que o sr. 
Machado — gaiato antigo, em 
Coimbra — nos deu notícia da 
partida do sr. Araújo — gaiato 
da primeira hora e nosso ami-
go!

Servem estas notas simples 
para lembrar um pouco este 

gaiato dos primórdios, entre os 
três primeiros que Pai Améri-
co acolheu na Casa de Repouso 
do Gaiato Pobre — a primeira 
Casa do Gaiato, em dia do San-
tíssimo Nome de Jesus. Vamos 
socorrer-nos evidentemente de 
fontes, do seu testemunho e de 
encontros nossos. Entre outros 
escritos sobre a fundação e o 
crescimento da Obra da Rua, 
este parágrafo introdutório 
descreve com afecto e beleza 
o primeiro dia da bola de neve, 
depois de Colónias de Férias. 
Eis:

«Foi no dia 7 de Janeiro do 
ano de Cristo Jesus de 1940. 
Da cidade de Coimbra, comigo, 
partiram 3 menores num car-
ro ligeiro. Seguimos Estrada da 

Beira, até ao entroncamento da 
Lousã e dali metemos a cami-
nho de Miranda do Corvo. Era 
noite. Choveu todo o santo ca-
minho; chuva pesada e fria. O 
pequeno solar, berço da obra, 
tinha sido adornado com a in-
dispensável mobília, tudo muito 
pobre, aonde Francisco de Assis 
diria bem. A mesa estava posta. 
A governanta tinha preparado 
a ceia. Sentámo-nos, eles mais 
eu. Eram três pequeninos men-
digos das ruas de Coimbra. Pela 
primeira vez comeram de garfo, 
viram uma cama lavada, senti-
ram a presença de um amigo! 
Um sentiu-se mal e teve de sair 
da mesa. Era canja de galinha. 
Estimava tanto os meus hóspe-
des, que lhes mandei preparar 
o melhor. Afeito ao caixote do 
lixo, não suportou o manjar! 
Deu-me o aviso e eu tomei a pri-
meira lição.» [O Gaiato, n. 180, 
20 Jan. 1951, p. 1].

O primeiro livro de registos 
de rapazes da Casa do Gaiato 

Continua na página 4

SINAIS

TODOS os sábados o sr. dr. 
 Luís Amaral vem ao Cal-

vário fazer o seu dia de vo-
luntariado. Sua presença nos 
consola e anima. Sempre me 
ajuda na descida das escadas 
da capela e, hoje, crismou mi-
nha bengala de ‘filomena’. Ela 
ficou contente, já é alguém, 
tem nome — e eu, companhia. 

Terças, quartas e quintas — 
temos a presença carinhosa do 
sr. Pacheco. A presença deles 
junto dos doentes é sorriso se-
manal e bálsamo que nos con-
sola. As obras estão quase no 
fim. Virão mais voluntários/as? 
Virão. 

Aconselho os nossos queridos 
leitores amigos a lerem os três 
volumes do livro Calvário, do 
nosso P.e Baptista. Livros be-
los, pela sua beleza literária e 
luz que nos transmitem sobre 
a realidade do nosso Calvário. É 
só mandarem a vossa direcção 
num postal e nós mandamos. 

Também o nosso Pai Améri-
co nos brinda com este texto: 

«O Calvário é um nome tira-
do do Evangelho. É o resumo de 
toda a economia da Redenção. 
Fazem falta no mundo estes no-
mes, estas ideias, estas obras 
humanas de sabor divino. Um 
lugar onde cada paciente leve, 
sim, mas não arraste a sua cruz 
dolorosa. Na verdade, todos 
compreendemos que se ele é di-
fícil ao incurável não ter onde 
viva, quanto mais desespera-
do não ter sítio onde morrer?! 
Temos obrigação de meditar 
nestas coisas e reagir contra o 
estado delas.»

Padre Telmo
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CALVÁRIO

¿Es posible que las nubes puedan, después de todo, pertenecer a un grupo o a 
otro de la tormenta? ¿Si son portadoras de electricidad positiva o negativa? Es 
muy cierto que los hombres no son nubes. En tanto que individuo, uno se hace 
parte de un todo que constituye la humanidad. En esta humanidad hay partidos. 
¿Hasta qué punto es la propia voluntad y hasta qué punto la fatalidad de las cir-
cunstancias la que hace que se pertenezca a uno u otro de los partidos opuestos?

Vicent van Gog, Cartas a Theo. Alianza editorial. p.173

DESPEDIMO-NOS do verão com águas fortes, mas necessárias.  
 Noutros pontos do globo com destruição e morte. O outo-

no entrou em palco e a natureza vai-nos acenando com as folhas 
multicolores dos carvalhos, dos liquidambares, das tílias e das 
videiras. Inquilinas cá de casa e suporte para quem respira. Um 
espectáculo que devemos contemplar. Virá o tempo de as podar.

É uma paleta de cores que embeleza o Calvário: o amarelo, o 
vermelho e o azul sobre elas. Assim acontece em cada ano e em 
cada década. Já lá vão sete. Quantas mais?

Cada doente, e tantas centenas de doentes que por cá passa-
ram, e muitos aqui repousam no cemitério da casa, amaram esta 
estação.

Precisamos deste movimento de morrer, como as folhas caí-
das, para aprender a viver. Organizar-nos-emos para as recolher, 
limpando os caminhos e desentupindo os canais de águas. A sa-
bedoria espiritual do Calvário está neste aproximar da natureza 
humana à natureza vegetal e animal. Um verdadeiro cântico de 
louvor, onde as criaturas se cruzam e dialogam. Há uma lingua-
gem que só se aprende vivendo em contacto natural e humano 
com os descendentes do Éden. A natureza imita-se até atingirmos 
a graça. Com a encarnação de Jesus já não há lugar para expulsão 
do jardim, mas para sermos os seus jardineiros. Maria Madalena, 
confundida, pensava falar com o jardineiro, quando foi naquela 
manhã de domingo ao sepulcro. Mas falava com o Mestre que lhe 
falava a ela. Não me detenhas! Ela obedeceu! Por amor. 

É esta palavra que não devemos calar: não deter o amor de 
Deus por cada um de nós, primeiramente pelos doentes e frágeis. 
Jesus quer estar connosco e sem nós continuará crucificado numa 
cama de hospital, numa cela da prisão, num quarto de uma resi-
dência para anciãos. O que cura e salva é este encontro no jardim 
dos que ressuscitam com o Filho de Deus.

Neste lugar teológico de fragilidade e de redenção tem senti-
do contemplar o que aqui foi plantado e cultivado por tantos ao 
longo dos anos, para não esquecer os esquecidos nem atraiçoar 
esta lição. De resto, o cuidado da natureza vegetal e animal, como 
recorda o Papa Francisco na Laudato Si, é um princípio da nova 
economia humana e salvífica. De outro modo pereceremos todos. 
Não basta querer conquistar novos mundo se destruímos a terra 
para nós criada com gestos de amor, de imagem e semelhança à 
sua bondade e beleza.

Padre José Alfredo

LIVROS

A melhor forma de cuidarmos de nós é cui-
darmos dos outros. Este poderia ser o lema 
de qualquer vida caduca que se quer conduzir 
para a vida plena. Poderá parecer que parte de 
um desejo egoísta, com segundas intenções, 
de cuidarmos dos outros para cuidarmos de 
nós, mas ele tem francamente um duplo ob-
jectivo, cuidar de nós e cuidar dos outros. Não 
nos podem levar a mal por querermos também 
cuidar de nós, na pretensão de alcançarmos a 
vida plena. Todos ansiamos por vida feliz e que 
não acabe. Fazermos, de facto, como o Senhor 
fez: «Eu dou a minha vida para retomá-la». É o 
grão de trigo que cai na terra e morre, renas-
cendo no meio de muitos irmãos.

O testemunho de vida de Padre Horácio, 
aponta todo ele para os outros. A sua vida é 
um permanente correr para os outros. Ou-
tros que, primeiramente, são os Pobres. Os 
de dentro, da Casa do Gaiato de Coimbra que 
Pai Américo lhe pôs nas mãos, e os de fora, 
fogo que também recebeu de Pai Américo, o 
Património dos Pobres.

Uma situação reveladora da sua permanen-
te atenção aos outros, em que o acompanhei, 
deu-se quando teve o seu primeiro AVC, que 
foi rastrear ao Hospital de Santo António no 
Porto (onde Pai Américo entregou o seu espí-
rito ao Senhor da Vida). Nas horas que ali pas-
sou, não centrou o seu pensamento em preo-
cupações pessoais quanto às consequências 
que podiam advir deste problema de saúde; 

antes, estava atento às dificuldades dos ou-
tros que estavam à sua volta. — Padre Júlio, da 
Apresentação.

Os pedidos podem ser feitos à Casa do 
Gaiato de Paço de Sousa, através do telefone 
255752285, por e-mail: geral@obradarua.pt, 
por carta ou no site: www.obradarua.pt

de Miranda do Corvo [que tran-
sitou para o Memorial Padre 
Américo — Obra da Rua, em 
Paço de Sousa], da pena de Pai 
Américo, reza assim, na sua 
primeira página: 

«N.º 1 — Mário Diniz de Car-
valho, de 11 anos de idade, filho 
de António Carvalho e de Alber-
tina Diniz Coelho, natural de 
Coimbra e residente na Rua Dr. 
João Jacinto, n.º 28, da freguesia 
da Sé Nova.

N.º 2 — José Araújo Pereira, de 
9 anos de idade, filho de Aristi-
des Pereira e de Maria do Carmo 
Pereira, natural de Coimbra e 
residente na Rua Direita, n.º 70-
1.º, da freguesia de Santa Cruz.

N.º 3 — Aristides Araújo Pe-
reira, de 8 anos de idade, filho de 
Aristides Pereira e de Maria do 
Carmo Pereira, natural de Coim-
bra e residente na Rua Direita, 
n.º 70-1º, da freguesia de Santa 
Cruz.». 

Na celebração das Bodas de 
Prata da Obra da Rua, na Casa 
do Gaiato de Miranda do Corvo, 
a 7 de Janeiro de 1965, os três 
primeiros gaiatos [os irmãos 
Aristides e José, e Mário] deram 
os seus testemunhos e ficaram 
registados para memória futu-
ra. Segue-se a transcrição das 
palavras sentidas de José Araú-
jo:

«Foi naquela tarde cinzenta, 
fria e chuvosa do dia 7 de Ja-
neiro de 1940, que esta santa e 
humilde Casa foi invadida por 3 
corpos franzinos e com falta de 
carinho e conforto.

25 anos depois! Que saudades 
sinto em mim desse tempo, que 
para nós tudo o que víamos era 
um sonho.

 Que saudades do tempo em 
que Pai Américo brincava con-
nosco, cantando e acarinhando-
-nos por toda esta Quinta.

Que saudades dessa mesa 
sempre tão farta e cheia.

Talvez não acreditem, mas até 
dos castigos por ele aplicados eu 
sinto saudades. Quem dera que 
eu pudesse hoje castigar minhas 
filhas pelo mesmo processo que 
ele nos castigava.

Pai Américo… Homem que 
tanto sofreu, que tanto frio pas-
sou, que tantos dissabores rece-
beu; Homem que tanto passou 
mas, com a Divina Graça de 
Deus tudo venceu e a sua Obra, 
que ele deixou incompleta, foi 
um grande passo para bem da 
humanidade.

Gaiatos colegas e amigos.
Recordo com saudade uma 

das muitas frases ditas por 
Pai Américo:« Não há rapazes 
maus».

Sim, esta frase não foi dita 
pela primeira vez no filme que 
quase todo o mundo conhece. 
Esta frase foi dita aqui nesta 
Casa quando um dia vieram fa-
zer queixa de mim e de outro 
gaiato. Dizia o queixoso que os 
rapazes desta Casa eram mal-e-
ducados e maus.

Mas Pai Américo com essa 
frase tapou a boca a muitos.

Quantas obrigações não deve-

mos nós ao nosso Pai Américo! 
Quantas obrigações não lhe de-
vem os nossos pais! Nem talvez 
esses lhe saibam dar o valor. 
Mas quem é pai de 5 crianças 
como eu sou, quem tanta fome 
passou e que já viu seus filhos 
passar, então esses talvez sai-
bam compreender o significado 
desta Obra.

25 anos depois, voltar a esta 
Casa é para mim uma alegria 
que só eu a posso descrever. Vir 
aqui recordar os melhores mo-
mentos da minha vida só eu pos-
so saber o valor.

E a terminar esta minhas pa-
lavras, eu peço Senhor Padre 
Horácio que dê a esta Obra o 
melhor do seu esforço para o en-
grandecimento desta Casa que 
eu considero para sempre a mi-
nha Casa.» [O Gaiato, n. 544, 16 
Jan. 1965, p. 3-4].

]

Em 19 de Setembro de 2009, 
na inauguração de um busto 
de Pai Américo, na Avenida Dr. 
Dias da Silva, em Coimbra, perto 
dos franciscanos, com a presen-
ça da família da Obra da Rua, de 
amigos, autoridades civis e do 
sr. Bispo de Coimbra, D. Albino 
Cleto, também José Araújo deu o 
seu testemunho presencial, con-
cluindo: «Obrigado, Pai Améri-
co!» [O Gaiato, n. 1711, 10 Out., 
p. 3]. Nas comemorações dos 
75 anos da Casa do Gaiato de 
Miranda do Corvo, em 10 de Ja-
neiro de 2015, José Araújo, mui-
to emocionado, disse: Foi Pai 
Américo que nesta Casa me deu 
o sabor de uma cama decente e 
me matou a fome!

 Conhecemos a casa humilde 
do sr. Araújo, em Carapinheira 
da Serra, da freguesia de S. Pau-
lo de Frades, e fomos ao seu en-
contro quando era necessário e 
possível. Depois, viúvo da Sra. 
D. Rosália Fernanda dos Santos 
Veiga, teve de se recolher a um 
Lar, em Coimbra. Dada a sua 
fragilidade, não pôde vir come-
morar os 80 anos da sua Casa 
do Gaiato. Antes, a 2 de Janeiro 
de 2020, visitámo-lo com alguns 
rapazes — Marcelino e Norber-
to. Depois, surgiu a malfadada 
pandemia de covid-19.

José Araújo Pereira veio a 
falecer a 20 de Setembro, com 
91 anos, no Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra, 
da freguesia de Santo António 
dos Olivais, [vd. livro de regis-
tos de óbitos da Paróquia de 
S. José — Coimbra, assento n.º 
143 — 2022]. No dia 23 de Se-
tembro, quinta-feira, pelas 14 h 
30, celebrámos a Missa de cor-
po presente na igreja paroquial 
de S. José, em Coimbra, espe-
cialmente com os seus familia-
res — filhos e netos. Foi pai de 
uma prole de oito, de quem nos 
aproximámos nestes momen-
tos dolorosos e aos quais reco-
mendámos para continuarem 
ligados a esta grande Família 
de Pai Américo — a Obra da 
Rua. Quando as sementes são 
lançadas em boa terra, germi-
nam, crescem bem e dão espi-
gas abundantes, pelo que é ta-
manha a alegria do Semeador! 
O sr. Araújo será recordado 
sempre como um pioneiro hu-
milde e grato, com o seu irmão 
Aristides. Sendo chamado à 
casa do Pai celeste, pedimos a 
Deus que, tendo adormecido na 
esperança da ressurreição, se 
acenda outra luz no Céu!

Padre Manuel Mendes

recriar a Obra no nosso tempo. 
Hoje queria reler o número 93:

«A tendência da Obra é que 
sejam rapazes os seus pró-
prios continuadores. Por isso 
mesmo escolha-se entre eles o 
mais avisado e dê-se-lhe pre-
paração. Os «padres da rua» 
não devem ter funções admi-
nistrativas. É melhor que os 
trabalhos agrícolas, as indús-
trias e mais actividades, sejam 
dirigidas e exploradas por Ra-
pazes idóneos, segundo a esco-
lha do Superior, a quem devem 
prestar contas e dar todos os 
esclarecimentos».

Este número toca em dois 
pontos muito importantes e 
que dão identidade à Obra da 
Rua: Os rapazes não são meros 
participantes, delegados, tra-
balhadores, são continuadores 
e os padres devem afastar-se 
das funções administrativas. 
Tenho a certeza que na medi-
da que deixemos aos rapazes 
assumir essa liderança e dei-
xemos de fazer tarefas admi-
nistrativas iremos reencontrar 
o nosso lugar. Sentamos todos 
numa mesa redonda familiar. 
E digo isso eu que ando todos 
os dias entre papéis e tracto-
res. Mais autocrítica também é 
para mim.

Padre Rafael
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