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O Calvário é uma lição. Não 
de um único mestre, mas 

de muitos. Os doentes. As suas 
necessidades, os seus pedidos 
e as suas manias ensinam-nos 
o valor do serviço a quem apa-
rentemente já não serve a so-
ciedade. Isso retira-lhes a dig-
nidade e o valor? Não creio!

No Calvário há trabalho e há 
colaboradores. E há um plano 
divino onde cada um, também 
quem serve livremente, procu-
ra encaixar a sua existência. 
É sempre necessária atenção: 
à alimentação, à roupa, à hi-
giene pessoal e dos espaços, à 
limpeza dos caminhos, às visi-
tas amigas e da família, ao frio 
e ao sol, ao tempo na cadeira e 
ao passeio necessário, aos cola-
boradores, aos voluntários, aos 

CALVÁRIO

O pequeno Beni, acercou-
-se da nossa mesa com 

dois novos desenhos… um era 
o emblema de diferentes clu-
bes de futebol e o outro uma 
espécie de dinossauro que en-
controu no fundo duma caixa 
de recordações. Desde o dia 
em que lhe disse, na sacristia 
da nossa Capela, que era um 
grande desenhador, não há 
uma semana que não me sur-
preenda com uma pequena 
obra de arte. A verde é que o 
Beni adora escrever e pintar.

Este Domingo, o Ady leu as 
leituras com uma naturalida-
de e uma entoação própria 
de um leitor. O mais impres-

sionante é que o sacristão se 
esqueceu de dar-lhe o livro e 
ele as não havia preparado. 
Apenas com 10 anos, lê muito 
melhor que outros com 18. O 
Ady gosta também de cantar 
no coro. São estes pequenos 
os que, muitas vezes, me ani-
mam a celebrar a Missa com 
mais alegria.

O Luchi, com seus 4 anos, é 
o «Batatinha» mais pequeno. 
Gosta de conversar e que lhe 
expliquem as coisas. Desde 
que entrou sempre pergun-
ta como se faz tudo em nossa 
Casa e muitas vezes procura 
um olhar de aprovação, devol-
vendo-nos um sorriso.

Com o passar dos anos ve-
mos crescer muitos destes 
rapazes e ficamos com a sen-

MALANJE

Uma data
ESTAMOS no ano centenário da mudança radical de vida de 

 Pai Américo.
Encontrava-se em Moçambique desde finais de 1906. No dia 

26 de Janeiro de 1923, iniciou a viagem de navio de Lourenço Mar-
ques para Lisboa, para embarcar numa nova vida, como se propu-
nha, após 16 anos de trabalho em Moçambique.

A definição do caminho a seguir na nova vida, não correspon-
deu, porém, ao pensamento que o fizera deixar Moçambique. Vi-
nha com a ideia de se dedicar aos negócios mas, o que aconteceu, 
foi uma completa mudança de vida.

Foram três anos de procura de novo rumo. Primeiro a pers-
pectiva dos negócios; depois a inquietação espiritual (ainda com 
o vislumbre de regressar a Moçambique), que culminará com a 
entrada no Seminário de Coimbra no mês em que completaria 38 
anos de idade.

Seguiram-se praticamente 14 anos de formação, com a orde-
nação sacerdotal e o prelúdio para a fundação da Obra da Rua 
que, nos outros 16 anos seguintes, criará e desenvolverá no tem-
po, até ao fim da vida.

Este momento de mudança radical no percurso de vida de Pai 
Américo, que queremos relevar, reveste-se de grande importância. 
Os seus interesses passam de uma vida no mundo para uma vida 
para o mundo.

Percebe-se a nova centralidade nos seus novos e futuros pro-
pósitos, que passam a ser o de servir o Mestre nos Pobres.

Os anos passados no mundo, que apelidou de anos perdidos, 
foram, no entanto, importantes, porque o enriqueceram no conhe-
cimento do mundo e dos homens, dando-lhe bagagem e amadure-
cimento para os futuros empreendimentos que lhe coube realizar.

Uma vida para o mundo sente, a cada passo, o imperativo de 
o contrariar porque lhe conhece as injustiças. Embora revestida de 
fraqueza, é confrontada com a necessidade de ir à luta, com força 
que não possui, e que só quem a mobilizou lha poderá transmitir. 
Pai Américo, no seu “ver tudo ao contrário”, era impelido a ser pro-
feta, semeando palavras e atitudes em arrepio às mentalidades 
dominantes.

Esta, uma das suas maiores lutas: «É muito difícil, meus se-
nhores, é muito difícil implantar no mundo uma coisa nova. As si-
tuações criadas pesam muito. A rotinice tem muita força.» Foram 
desafios com que teve de lutar e que venceu.

Cem anos passados, ver tudo ao contrário continua a ser um 
imperativo para um mundo melhor e mais humano.

Padre Júlio

DA NOSSA VIDA

amigos, aos desconhecidos, a 
todos! Ao passado e ao presen-
te! Atenção em tensão perma-
nente! Ao dever e à justiça. Ao 
íntimo e ao acessório. Como é 
fácil cair em extremos!

A lição de cuidar é funda-
mental para que esta casa-fa-
mília funcione como todas as 
casas das famílias do mundo. 
Atenção a cada dia e a cada 
pessoa. Que evolui, que tem 
novos desafios, que reclama 
sempre mais cuidado. Atenção 
ao dia-a-dia. Há programas, há 
projectos, há procedimentos e 
há o inesperado! Que é preciso 
atender e cuidar. Sem desespe-
rar.

Há um momento em que 
parece que não conseguimos 
mais, que tudo parece dema-
siado, baralhado, que todos 
queremos o melhor e isso não 
vem precipitado pelo momen-

sação que muitas coisas são 
quase genéticas e que se en-
contram o ambiente adequa-
do, começam a germinar. Aí 
nos encontramos com a arte 
de educar: potenciar o positi-
vo, reorientar o negativo, acei-
tar o resto.

Continuamos com a plan-
tação das árvores de fruto… 
já conseguimos plantar 1600 
das 3100… sape-sape, laranjei-
ras, tangerineiras, limoeiros 
e mangueiras… o Engenheiro 
Walter ajudou-nos a plantar as 
primeiras 200 mudas com dois 
técnicos… o mais importante 
é alinhá-las correctamente e 
respeitar as distâncias.

Estamos quase a terminar a 
pintura dos laboratórios para 
os cursos de formação profis-

sional de agronomia, infor-
mática e gestão, electricidade, 
construção civil. Depois, os 
serralheiros estão a preparar 
as portadas das janelas e de-
pois fabricaremos as mesas. Já 
recebemos alguns donativos 
para comprar o equipamen-
to das salas. Esperamos tê-las 
concluídas para o próximo 
ano lectivo.

Chegou o momento de (um 
mês de tempo seco) come-
çar na Carianga: a recolha do 
milho, que semeámos em Se-
tembro; preparar as hortas e 
semear novamente milho e 
feijão para as segundas chu-
vas de Fevereiro a Abril. Aqui, 
na Casa do Gaiato de Malanje, 
é a natureza que manda.

Padre Rafael

to. O Calvário não é um estalar 
de dedos e a salvação aconte-
ce. Não é um bater as mãos de 
modo mágico e a doença foge! 
O Calvário é um afagar rostos 
visíveis e corações invisíveis. É 
dialogar com histórias nunca 
narradas completamente.

Que fazer então? Cuidar de 
si mesmo impõe-se como re-
gra fundamental para cuidar 
dos outros. Não permitir que 
desejos egoístas e ensombra-
dos tirem tempo e paz para o 
cuidado dos que não se podem 
cuidar.

O Calvário é uma lição de 
comunhão com Deus, consigo 
mesmo, com os doentes, com 
os outros e com a natureza. 
Não é um laboratório onde 
experimento a caridade meto-
dologicamente para me sentir 
realizado. É a própria carida-
de a envolver-nos e dizer-nos 
o quanto somos valiosos aos 
olhos de Deus e aos olhos uns 
dos outros, apesar das diferen-
ças, das intenções, dos amores 
e dos humores. Apesar do tem-
po pesar e ser necessário to-
mar opções fundamentais, sem 
as quais pequenas atitudes diá-
rias são lanças no nosso peito 
e no peito dos doentes. Como a 
lança do soldado a penetrar no 
lado de Jesus… era para aliviar, 
mas trouxe o fim! No fim Jesus 
é o Mestre de quem devemos 
aprender a viver a Vida que 
só ele soube viver e entregar 
livremente.

Para nós ainda nem tudo está 
consumado. E a última lição é 
aprender a confiar nos que nos 
permitem entrar dentro das 
suas existências. Sem nos apro-
priarmos deles!

Padre José Alfredo

Pai Américo
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No dia 14 deste mês, um sábado, dissemos adeus à Laurinha. Deixa-
mos as nossas ocupações mais cedo e juntamo-nos para rezar. Ela morreu 
na sexta-feira. Depois de muito tempo connosco, a ajudar-nos com o can-
to na missa, que gostava tanto, foi várias vezes ao hospital Pai Américo 
em Dezembro. Já estava doente do coração e dos rins, disseram-me. Este 
inverno rigoroso trouxe-lhe uma infecção que os médicos e os medica-
mentos não conseguiriam combater. O que podemos fazer mais? Eu não 
sei!

Acabou por acamar e sofrer serenamente com o seu tercinho na mão. 
Pedia sempre a bênção de Deus para nós. Eu chorei ao vê-la no caixão 
na nossa capelinha do espigueiro. Ela continuava em paz. Parecia que 
ainda me ia chamar a atenção para não fazer barulho junto de Jesus no 
sacrário. Sim, às vezes eu distraía-me. E dava uma risada na capela que 
todos ouviam.

Quando saímos da missa eu disse para o Padre Alfredo: 
— Temos de encontrar mais uma doente para que o quarto que era seu 

não fique vazio. Era assim com o Padre Baptista!
Sérgio Manuel («CAROCHA»)

VOZ AOS DOENTES

A ENTRADA E SAÍDA DA NOS-
SA CASA (PORTÃO PRINCIPAL) — 
Sempre foi um dos grandes e maio-
res desejos do nosso pai da casa, 
querido Padre Rafael, remodelar 
o visual da entrada da nossa casa 
(portão principal). Infelizmente já 
não me vem em mente a data em 
que se deu início ou se atirou a 
primeira pedra na questão da pa-
vimentação da entrada principal 
da nossa Casa de Malanje, mas sem 
medo de errar e se é que a memó-
ria não me atraiçoe, já lá se vai um 
ano e meio, quase dois anos, que 
o nosso pai da casa tem lutado 
incansavelmente para então dar 
um outro visual à nossa entrada. 
Ainda lembro muito bem que, ao 
se iniciar com a pavimentação, 
começou-se pela parte externa, e 
durante alguns, o mesmo pai da 
casa fez-se presente, acompanhan-
do como andavam os trabalhos, 
tendo como mestre de pedreira, 
o tio Magalhães, mais conhecido 
como Mestre Magalhães, pedreiro 
em nossa Casa já lá se vão muitos 
anos. Não sei se podemos dizer que 
é feliz ou infelizmente, mas desde 
que se deu início até então, como 
já acima, lá se vai um ano e meio 
ou dois anos, ainda não estamos 

na metade da pavimentação, ou na 
metade da nova imagem no nos-
so portão principal. Até então, só 
se conseguiu graças ao esforço de 
quantos deram-se totalmente e aos 
empurrões do pai da casa, avançar 
uns 60 metros ou mais, algo que 
já tem mostrado um outro visual 
desde o final do ano passado, isto 
é, 30 de Dezembro, que uma me-
tade da nossa entrada, começou a 
ficar iluminada, algo que alegrou 
os nossos seguranças, até porque 
também construiu-se uma casota 
no lado esquerdo para quem sai, 
onde também conseguimos colo-

MALANJE

car energia. Mas é se tem dito; e é 
algo que o nosso querido pai Telmo 
sempre dizia, falta-nos algum di-
nherinho… e agora também o nos-
so pai Rafael tem dito, já não temos 
mais algum dinherinho para po-
dermos continuar o trabalho, mas 
sempre que tem aparecido algum 
dinheiro, fruto das ofertas de al-
gumas pessoas de bom coração, se 
é podemos dizer isso, damos mais 
um passo à frente na remodelação 
da nossa entrada. Por isso, todo o 
vosso apoio e ajuda, será de bom 
grado e recebido com duas mãos.

JD Jungo Zézito

VACARIA — Estamos a renovar os animais da nossa vacaria. Da nos-
sa Casa de Setúbal vieram duas vitelas crescidas para substituir as nos-
sas vacas já com bastantes anos, esperando depois que quando cresçam 
possam dar o leite que muito utilizamos no nosso dia-a-dia. Obrigado aos 
nossos de Setúbal. Iremos também ver o futuro a dar a três vitelos que 
será o renascer das gerações.

PINTAINHOS — Os nossos pintainhos continuam lindos como pelu-
ches. Os pintos mais velhos vão dando o lugar aos mais novos e ocupando 
outros espaços. Quando já estão na idade adulta os pintos são aproveita-
dos para o arroz de cabidela e entre outras comidas.

POMAR — Já vamos fazendo sumo de laranja para o nosso almoço, a 
partir das laranjas do pomar, ajudando a fortalecer a nossa imunidade às 
gripes. As tangerinas são utilizadas pra a sobremesa devido à sua doçura 
que os rapazes tanto gostam. Também no pomar foi reparado o tanque 
redondo dos patos e gansos para que possam voltar a praticar os seus 
banhos.

LIMPEZAS — A nossa Aldeia está mais bonita. Recentemente as fo-
lhas foram varridas e colocadas na estrumeira, as calçadas foram bem 
lavadas pela chuva abundante que tem caído. Tivemos o cuidado de dei-
xar as valetas da água bem arranjadinhas, permitindo assim o rápido 
escoamento da água. O muito espaço da nossa Aldeia não nos estorva, 
pelo contrário, motiva-nos a estimar e aproveitar de forma mais criativa.

José Júnior

PAÇO DE SOUSA
CATEQUESE — Em 7 de Janei-

ro, sábado, participámos na Eu-
caristia, no salão, e tivemos no 
refeitório o nosso almoço de Festa 
dos 83 anos da Casa do Gaiato de 
Coimbra — Miranda do Corvo — a 
nossa Casa! De tarde, ainda fomos 
participar na Festa de Reis da Ca-
tequese de Miranda do Corvo, nos 
Bombeiros, com actividades e a 
celebração da Missa, no salão, pre-
sidida pelo Padre Pedro Miranda 
e concelebrada pelo nosso Padre 
Manuel e o Padre Marques (espi-
ritano). 

EPIFANIA 2023 — Na sequência 
da celebração do 83.º aniversário 
da nossa Casa, fundada pelo nosso 
Pai Américo, a nossa comunidade 
participou, em 8 de Janeiro, Do-
mingo, na Solenidade da Epifania, 
na Paróquia de S. José — Coimbra, 
a convite da Catequese, como boa 
tradição, pois o Sr. Padre João Cas-
telhano dizia: «Os Gaiatos são da 
nossa família!». Fomos em alguns 
veículos, com os professores Paulo 
(que coordenou a festa da tarde) 

e Pedro, e o José Fagundo. Pelas 
10h 30, na igreja paroquial de S. 
José, participámos na Missa, com 
muitos fiéis, tendo imagens (Enf.ª 
Helena), presidida pelo Sr. Padre 
Jorge, concelebrada pelo nosso Pa-
dre Manuel e a ajuda do Marcelino 
e Ladilson. Pelas 12h 30, foi o sa-
boroso almoço das partilhas, com 
catequistas, meninos e meninas 
da Catequese e seus pais; os quais 
também nos deram bens alimenta-
res, de uma campanha, que agra-
decemos. Depois, apresentámos 
um espectáculo muito bonito, com 
três partes: 1 — pequenos textos 
sobre a infância de Pai Américo, 
da sua autoria e lidos pelo Su-
dewerton; 2 — dezassete quadras 
— que iam formando as palavras 
PADRE — PAI AMÉRICO! — sobre 
a sua vida e Obra, lidos pelos Rapa-
zes da nossa Casa. 3 — Quatro lin-
das canções: «Cantar o Amor», «Se 
Jesus chegasse agora», «Obrigado 
Jesus!» e «Felizes sereis!», acompa-
nhadas à viola (prof.ª Maria João 
e Marcelino) e órgão (Leontino) 
e pelo nosso coro. A fechar, can-

MIRANDA DO CORVO

támos em palco o Hino da nossa 
Casa, tendo destaque o Banora na 
dança. Foi um dia bem cheio, com 
muita amizade e alegria! Bem-ha-
jam e até à próxima, se Deus qui-
ser! 

D. LAURA — A 13 de Janeiro, fa-
leceu a Sra. D. Laura, com 90 anos, 
no Calvário — Beire. Serviu — 
como voluntária humilde, desinte-
ressada e muito empenhada — nas 
cozinhas do Calvário, da Casa do 
Gaiato de Beire e da Casa do Gaia-
to de Paço de Sousa. Em Julho de 
2018, veio visitar-nos! Foi sepulta-
da em S. Veríssimo de Nevogilde 
— Lousada, onde colaborou antes, 
tendo participado no funeral mui-
tos amigos e amigas, o Padre Ma-
nuel e o Padre Alfredo, da nossa 
Obra. Descanse com Deus em paz!

PARTILHAS, CAMPANHA DE 
ASSINANTES E CONTACTOS — 
Ainda do tempo de Natal, temos de 
agradecer mais partilhas de ami-
gos e amigas, o que vai fazendo 
muito jeito para pagarmos as fac-
turas mensais das despesas desta 
Casa, que são muitas. Ainda agra-
decemos as visitas de pessoas ami-
gas e grupos, com bens alimenta-
res e outros: Baldios de Vila Nova; 
Amigos da Póvoa de Varzim (como 
é tradição, trazendo bolos para 
festejar o 83.º aniversário da nos-
sa Casa do Gaiato, pelo que cantá-
mos os parabéns!); Amigos de Rio 
de Vide. A nossa leitora amiga, D. 
Maria da Graça, trouxe-nos outra: 
Graciete, de Vila Nova do Ceira. 
Obrigado! A todas as pessoas ami-
gas que nos ajudam, a nossa gra-
tidão e oração! Saúde, paz e bem, 
em 2023! Contactos: Obra da Rua 
— Obra do Padre Américo, Casa do 
Gaiato, 3220-034 Miranda do Cor-
vo; NIB — 0035 0468 00005577330 
18; NIF — 500 788 898; telef. 239 
532 125; correio electrónico — 
gaiatomiranda@gmail.com

Rapazes de Miranda

QUE CADA PARÓQUIA CUIDE DOS SEUS POBRES — Com algu-
ma frequência vêm cá parar, especialmente à Casa do Gaiato, mas 
também directamente à nossa Conferência, pessoas a pedirem ajuda 
vindas doutras paróquias. Nestes casos o que se procura fazer, sem-
pre que possível, é remeter essas pessoas para a Conferência Vicen-
tina da localidade donde vêm. Quem está mais próximo tem mais 
possibilidades de avaliar se há realmente uma necessidade de ajuda, 
de natureza material, ou outra, ou se há oportunismo e, por vezes, é 
este último caso que acontece. Agora chegou cá mais um caso e é isto 
que se vai fazer.

É, pois, preciso que cada paróquia se organize para cuidar dos 
seus pobres, seja através de uma Conferência Vicentina, seja doutros 
modos, mas, já agora, por que motivo não uma Conferência Vicenti-
na? Os senhores párocos têm que ajudar nisto, e podem ajudar mui-
to, mas não é a eles que deve caber a principal responsabilidade. A 
principal responsabilidade deve caber a cada pessoa que se diz cristã.

Por vezes, há quem diga que agora já não há pobres. Quase toda a 
gente tem o seu carro, tem dinheiro para passear ao fim de semana e 
ir ao café todos os dias, ou recebe algum subsídio do Estado, etc., etc. 
É verdade que a miséria económica pode não ser o que era antes, mas 
infelizmente ela não desapareceu. Se procurarmos observar bem o 
que se passa à nossa volta, casos desses podem aparecer. Dito isto, 
o trabalho de uma Conferência Vicentina não é só acudir à pobreza 
quando esta significa miséria económica. O trabalho vicentino é pra-
ticar as 14 Obras de Misericórdia das quais só uma pequena parte 
corresponde a situações de miséria material.

Circularam há dias notícias sobre inquéritos realizados em dois 
dos países dos mais ricos do mundo onde a maior parte das pessoas 
vivem em situações de isolamento. Não se julgue que isso acontece 
nesses países principalmente porque têm muita população idosa. 
Claro que o isolamento tem muita incidência na população idosa, 
mas o que também acontece nesses países é que a maior parte da 
população jovem também vive em situação de isolamento. Ora mes-
mo que não se esteja numa situação de miséria económica, se se vi-
ver numa situação de isolamento isso pode ser uma nova forma de 
pobreza. Isto não acontece só lá nos países onde foram feitos esses 
inquéritos. Acontece por cá muito nas localidades ditas do interior e 
também muito nas nossas vilas e cidades, especialmente nos idosos, 
mas não só.

Por isso, mesmo que uma Conferência Vicentina não fizesse mais 
nada a não ser acompanhar as pessoas em situação de isolamento, já 
teria muito que fazer em muitas paróquias por esse país fora, mas há 
mais para fazer para além disto.

Por isso, que cada paróquia se organize para cuidar dos seus po-
bres e que o respectivo pároco ajude nisso. Não haverá paróquia ver-
dadeiramente cristã, se não proceder desta maneira.

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

Conferência de Paço de Sousa
A/C Jornal O Gaiato
4560-373 Paço de Sousa

Telem. 965464058
E-mail: carvalho.mendes@sapo.pt

O nosso NIB: 0035 2146 0000 1508 9304 9 (só para donativos 
para a Conferência e não para a Casa do Gaiato)

Américo Mendes

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA
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Não choras de arrependimento?…
… És infeliz!

Tantas crianças que se finam dos maus tratos da rua e 
dos caminhos! São vítimas de fome lenta. Tantas que nos 
morrem dela! Não é da que cá passam; é da que trazem. 
Assim se foram alguns em Miranda do Corvo. Assim 
outros, em Paço de Sousa. O mal vem de longe. Vem do 
seio das mães!

— Que tem você, senhora Júlia?
— Não tenho nada.
— Vejo-a assim não sei como?!
— Em comendo alguma coisinha, fico bem!…
Ia ser mãe, dentro em pouco, a senhora Júlia. Como esta, 

quantas?! Vem de longe o mal. Vem do próprio ventre das 
mães. «Comendo, fico bem!…»

Presentemente, anda-se aqui na Aldeia a ver se ape-
trechamos o hospital das coisas necessárias ao bem da 
população. Já se pediram e pediram e pediram. Não temos 
esperanças nem luzes de onde elas venham. São objectos 
caros. Outros que têm pretendido ou pretendem fazer 
algo de sério a bem da saúde destes seres, topam neces-
sariamente com as mesmas dificuldades. Não há o entu-
siasmo. Não há o conhecimento. Não há a aflição. Quem 
é que pensa? Quem é que suspeita da tragédia da criança 
das ruas?

Há dias, saía do Lar do Porto, manhãzinha, e dou de 
cara com um rapaz encostadinho à porta. Passou ali a 
noite. Vinha de longe.

— Que queres tu?
— Leve-me prà Tutoria!
Tão sozinho! Tão amargurado! Ele que pela idade, 

deveria ser a doçura, espalhando e recebendo doçura! As 
lágrimas eram em bica. «Não quero ir p’ra casa; leve-me 
prà Tutoria». Que vida! Que lares! Crianças a pagarem 
dívidas que não fizeram e nós não queremos pagar o que 
lhes devemos! Quem se importa a sério? Eles são tantos 
e andam tão sujos e comem tais coisas em tais lugares, 
que a gente parece ter acabado por se convencer que não 
sentem nem têm as nossas necessidades!

E se aparece alguém debaixo do sol que nos alumia, a 
fazer um hospital com desejos de o apetrechar, tem de 
cingir muito ao peito os pequeninos que ama e chorar a 
cegueira dos tempos. Mais nada.

Ora isto vem a propósito do hotelzinho p’ra cães, na 
capital do reino. Eu cá não sou contra os cães. Temos em 
casa o «Nero» e o «Marão» e o «Top». Não dou licença que 
ninguém seja mais amigo deles do que eu. Pena tenho de 
chegar sempre tarde quando lhes vou botar uma côdea; 
a malta já o tem feito! Sim. Não sou contra os cães. Não se 
me dava, até, ser inscrito como amigo da Sociedade Pro-
tectora dos Animais. Não é, pois, dos cães que falo. É dos 
homens.

É dos senhores mais das senhoras. P’ra tudo há comis-
sões reguladoras, só pro luxo é que não! O amor é dado 
ao nosso semelhante. Semelhante pela alma espiritual. É 
precisamente nisso e por isso que todos somos semelhan-
tes a Deus. «O Verbo de Deus fez-Se carne.» Aqui começa 
a cartilha do verdadeiro amor. Fez-Se o que não era, sem 
jamais deixar de ser O que é.

Depois de haveres lido estas regras, não choras de arre-
pendimento? Não extremas, ainda, o amor aos homens da 
amizade pelos animais? Não? Não?… És infeliz!

PAI AMÉRICO, Notas da Quinzena, pg. 145-147

DOUTRINA

Dos primórdios da Obra da Rua
VIVEMOS num mundo novo 

 em crescente globaliza-
ção, sendo que o ambiente 
digital foi ganhando suprema-
cia nas comunicações, no qual 
muitas pessoas vivem hipe-
conectadas, com muita gente 
atrás da última novidade, con-
siderando que os instrumentos 
se desactualizam rapidamente. 
Neste mês primeiro de 2023, 
continua infelizmente a terrí-
vel guerra na Ucrânia e outros 
focos de conflitos, em que os 
frágeis são as maiores vítimas.

A Obra da Rua celebra 83 
anos de vida — tantas vi-
das!!!… É de dar atenção tam-
bém às coisas simples do quo-
tidiano e que têm o seu devido 
valor, especialmente afectivo. 
É notório que vai escasseando 
a correspondência escrita à 
mão e que é um privilégio re-
ceber pelo correio. Uma boa 

amiga, Maria da Graça, pegou 
na caneta e deu-nos algumas 
notícias simples e a ter em con-
ta, que nos atrevemos a parti-
lhar, com gosto e gratidão. Ao 
olharmos para a sua caligrafia, 
perguntamos: — Onde é que já 
vai a antiga instrução primá-
ria, com defeitos e virtudes?… 
— Noutros tempos, muitas 
crianças e adolescentes injus-
tamente não frequentavam 
nem prosseguiam estudos. Eis 
algumas linhas dessa cartinha: 
Com votos de boa saúde e paz 
para todos, venho por este meio 
enviar uma migalhinha para 
o querido jornal O Gaiato. Os 
meus 79 também já me trazem 
limitações e a pequena reforma 
faz o resto. Consegui arranjar 
uma nova assinante. Com um 
obrigado ao Gaiato pelo bem 
que me faz ao lê-lo. Esta missiva 
tem no sobrescrito uma terra 

PÃO DE VIDA com significado para a história 
da Obra da Rua: Vila Nova do 
Ceira! Foi nessa linda terra, ou-
trora Várzea de Góis [até 1927], 
por onde corre o Rio Ceira, que 
o Padre Américo continuou 
em 1937, depois de S. Pedro de 
Alva, as Colónias de Férias do 
Garoto da Baixa de Coimbra. 
De facto, vieram reclamar uma 
casa permanente — de família 
— para os filhos das ruas, onde 
fossem acolhidos 24 horas — 
com cama, mesa, roupa lava-
da… sob o sinal da Cruz!

Este preâmbulo desafiou-nos 
a continuar nesta senda de 
procurar dar notícias de outros 
tempos, fundamentadas, num 
desiderato que nos parece ter 
sentido não negligenciar e em 
atenção aos mais incautos: as 
raízes e o crescimento de uma 
árvore antiga e frondosa, com 
atenção aos sinais dos tempos 
e que se preza muito de ser 
da Igreja. Ao longo de oito dé-
cadas, foram surgindo ventos 
contrários às vontades do fun-
dador e de continuadores que 

A Acção Social é Acção Teologal…
1 As intuições de Pai Américo… Detenho-me a 

perfurar essa realidade que, naquele fim da primeira 
metade do século XX e princípios da segunda metade, 
aquele homem foi em Portugal. Um homem que era 
também um padre admirado de o ser. A tal ponto que 
até escrevia o seu nome acrescido de um ponto de ad-
miração — P.e Américo!… Que, pela sua Acção Social a 
favor das crianças abandonadas, depressa passou de 
padre a Pai — Pai Américo. Com a admiração e ajuda 
de Portugal inteiro. Não propriamente o Portugal dos 
poderosos, mas o Portugal dos simples. Desses que, 
de coração puro, ainda são capazes de acreditar que 
«pela Graça de Deus, muito encostadinho a Ela, qual-
quer mortal pode erguer um irmão da lama sem se 
sujar».

A novidade da sua incomparável Acção Social em 
prol da sociedade portuguesa daquele tempo acordou 
muita gente boa, mas de coração adormecido pelas 
correrias da vida. Acordou. Penso que o conseguiu 
movido por uma “Teologia Outra” que não pela teo-
logia da treta, de que não percebia nada. N A D A!!! — 
repetia ele com ênfase! Penso que terá intuído muito 
da Verdadeira Teologia que animava os ensinamentos 
e a vida do Filho do Carpinteiro — da Nazaré daquele 
tempo. Esse mesmo que, vivendo em Nazaré, se aper-
cebeu que era preciso mudar-Se para Cafarnaum. 
Porque estavam lá as sinagogas do poder político e 
religioso, que não podiam mais continuar fechadas 
na contemplação do umbigo das suas leis farisaicas a 
pedir aos outros o que nem elas cumpriam…

Penso que a salvação que um e outro quiseram tra-
zer ao mundo (dos homens por eles amados) tem mui-
to mais a ver com Acção Social do que com especula-
ções teológicas. Isso, hoje, é-me quase uma evidência. 
Por isso tanto me dói e tanto me encanta este virar de 
página do nosso Calvário. Tudo foi/está posto em cau-
sa. Há que deixar-se incendiar e ir incendiando — de 
Nazaré para Cafarnaum e de Miranda do Corvo para o 
Porto. — Ai Porto, Porto, quão tarde te conheci!...

Está na hora de voltar às origens. Aproxima-se a 
hora dos testes para um Calvário renovado. Que res-
peite os poderes/deveres dos “homens de César”, mas 
que deixe também que os “homens de Deus” possam 
«pôr Deus no Seu lugar». Um lugar que, pondo-Lhe os 
nomes que pusermos, tem de estar no mesmo lugar 
em que pomos “os homens por Ele amados”. Quem ti-
ver olhos para ver, que veja o que se passa aqui e por 
esse mundo fora. Quem tiver cabecinha para enten-
der que entenda. Não vá acontecer como no tempo do 
salmista que «o homem insensato não entende estas 
coisas // e o ignorante não as compreende». Ainda é 
tempo de ter e ser esperança. Há que abrir os olhos 
— para ver a luz que Pai Américo acendeu para Por-
tugal inteiro. Um Portugal de crentes e não crentes. 
Acendeu uma luz que já se estendeu até à Africa e lá 
está a brilhar.

2 Não há Acção Social sem … No último nº d’O 
Gaiato, toquei ao de leve um tema que me seduz — 
a estreita ligação (diádica1, (quase siamesa!) entre as 
“duas naturezas” que, no homem, como em Jesus (o 
Homem/Deus), não se misturam nem se excluem — 
porque é a humanização que faz presente a diviniza-
ção e vice-versa.

Falamos de dois níveis distintos — mas comple-
mentares, na construção da nossa plenitude. É o que 
o Evangelho nos quer dizer ao relatar-nos que «Jesus 
crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus 
e dos homens!». Se se quer ser verdadeiramente hu-
mano, tem de ser verdadeiramente social e também 
verdadeiramente teológico. Basta lembrar que, quan-
do se estudam as Relações Humanas, seja qual for o 
quadrante político ou religioso, sempre aparece a im-
portância da qualidade do clima relacional. Se um cli-
ma de qualidade e/ou de falta de qualidade; clima sau-
dável e/ou clima tóxico; clima vitalizante e/ou clima 
paralisante, mortificante… Dito de outra maneira — é 
indispensável um clima que humanize. Basta de tapar 
o sol com a peneira — tudo o que não humaniza gera 
um clima que desumanizante…

Falei no caso da D. Laura. Citei a Dra Isabel, Pe. Al-
fredo e Adão. Mas podia muito bem falar de outros 
que já referi. Aquando da fase terminal do Snr. Joa-
quim, fui ao hospital, com o Snr. Pe. Telmo, levar-lhe 
a Sta Unção dos Doentes. Tudo tão diferente! Senti-me 
embaraçado. Num ambiente de camarata aleatória, 
não há ambiente propício a uma cerimónia religiosa, 
tão íntima e humanizadora — no respeito pela d’IG-
NIdade2 de um “filho de Homem”. “Aquilo”, ali, pode 
ter grande significado para aquela pessoa mas, mesmo 
ao lado, pode ser ocasião de chacota para outras pes-
soas. Também respeitáveis, na sua “fé diferente”. 

ACHEGAS para futuras reflexões: É crime ERPIzar 
uma pessoa e/ou LRizar um jovem só pq nasceu e/ou 
contraiu alguma deficiência. O segredo está no como 
criar uma “família de acolhimento” que não seja só o 
“acolher” os euros que hão-de vir… Sabemos do nosso 
Riki — foi adotado; qd descobriram que era deficiente, 
devolveram-no à procedência… Veio para aqui. É aí 
feliz a apanhar folha, no seu ”bólido”, feliz… Tem e é 
“família”…

1 — Sempre refiro a importância do conceito de díade. Um 
conceito que gosto de ilustrar com o exemplo da moeda — se 
lhe tirarmos a cara ou a coroa, já não temos mais a moeda… 
Assim é com as relações humanas. Se lhes tiramos o social ou 
o teológico, logo sobressai o inumano, o deshumano… Por-
que o teológico, tenha os nomes que tiver, é a outra dimen-
são do homem que vai além do animalzinho de luxo que é 
preciso tratar bem…

2 — A d’ignidade de uma pessoa advém-lhe do “fogo”(ignis!) 
do Espírito que nela habita.

Um admirador

BEIRE – Flash’s

Continua na página 4



4/ O GAIATO 28 DE JANEIRO DE 2023

FALECEU a nossa D. Laura. 
 Até ao fim foi uma pre-

sença. Presença que, com seu 
rosto atento e acolhedor, nos 
transmitia carinho. Na Euca-
ristia, sempre com sua voz de 
fervor, nos anunciava o Evan-
gelho. Na salinha de estar, com 
as doentes, sentadinhas ao re-
dor, a sua presença amorosa. 
Na sua doença, sempre calma, 
entregou-se a Jesus, que a le-
vou. Todos a recordamos com 
amor e gratos pelo exemplo de 
carinho para os irmãos doen-
tes e para todos nós.

Há muito que ela era da nos-
sa Obra. Ajudou, como volun-
tária, nas cozinhas da Casa do 
Gaiato e do Calvário. Também 
na Casa do Gaiato de Paço de 
Sousa. Sua presença foi muito 
querida. No Calvário, foi aco-
lhida em 2019. E, até à data da 
sua morte, orientou os cânticos 
e orações. Paz à sua alma.

Foi a sepultar em Nevogilde. 
Participaram muitos amigos e 
alguns padres da Obra da Rua..

Padre Telmo

SINAIS

acabaram por partir alguns 
ramos, deixando muitas lágri-
mas nos olhos dos seus filhos, 
e dos verdadeiros amigos e 
apaixonados dos sonhos pela 
dignidade humana de Pai Amé-
rico, cujo coração sangra: Lis-
boa, Moçambique… De referir 
que — até à sua morte e logo 
a seguir — foram deixados: o 
Lar do Ex-Pupilo das Tutorias 
e dos Reformatórios do País, 
o Lar do Gaiato de S. João da 
Madeira e a Casa do Gaiato de 
Ponta Delgada. Com a recente 
entrada do novo Bispo de An-
gra, D. Armando (a quem au-
guramos uma missão frutuo-
sa!), é de dizer que não são do 
conhecimento geral as razões 
de fundo do afastamento da 
Casa do Gaiato nos Açores — 
da comunhão da Obra da Rua. 
Com o testemunho escrito de 
Padre Américo, na altura con-
fidencial, há-de surgir a vez de 
nos referirmos a essa questão 
dolorosa, como esclarecimento 
necessário.

No sentido de mais outro 
abeiramento aos primórdios 
da Obra da Rua, sublinhamos 
para já um pensamento de Pai 
Américo que vale a pena trans-
crever: «Aqui há dias vinha 
uma carta a dizer que a Obra 
da Rua, por alcunha do Padre 
Américo, é uma obra de Deus. 
Esta sombra confirma. É a Luz 
quem projecta a sombra…» [O 
Gaiato, N.º 189, 26 Março 1952, 
p.3].

Assim sendo, quatro anos de-
pois da fundação da primeira 
Casa do Gaiato, Padre Américo 
publicou um artigo [com sete 
páginas], no seu belo estilo 
de escrita viva e peculiar, no 
Boletim da Assistência Social 
[N.º 10, Dezembro 1943, Ed. 
Sub-Secretariado de Estado da 
Assistência Social, Lisboa, p. 
434-440], sob o título: Obra da 
Rua — Obra de rapazes, para 
rapazes, pelos rapazes. Depois, 
foi saindo como folhetim no 

jornal O Gaiato, desde meados 
de Abril de 1944. Rememo-
rando parte do que escreveu, 
sobre os seus trabalhos de pio-
neiro pobre e determinado ao 
serviço dos últimos, na Igreja 
— Recoveiro dos Pobres, como 
repetia — avivamos o que nar-
rou sobre a Casa do Gaiato de 
Coimbra, em cuja Diocese foi 
ordenado Presbítero e enviado 
a servir os Pobres. Eis:

«Este nome «OBRA DA RUA» 
é todo um programa do Evan-
gelho que trata de consolar os 
humildes onde quer que os vê 
caídos.

É assistência apaixonada a 
brotar do coração e a correr 
naturalmente, dando-se e ven-
cendo, como faz a água das 
fontes, em cursos silenciosos.

Caótica em seus primórdios, 
tomou mais tarde feição orde-
nada e hoje desdobra-se em 
quatro capítulos, que são ou-
tros tantos redutos de amor:

I — Casa do Gaiato de Coim-
bra, sita na freguesia e conce-
lho de Miranda do Corvo.

II — Casa do Gaiato do Por-
to, sita na freguesia de Paço de 
Sousa, concelho de Penafiel.

III — Lar do Pupilo dos Re-
formatórios, em Coimbra. […].

CASA DO GAIATO DE COIM-
BRA

O nome é um feixe de luz que 
define a instituição, toda sim-
ples, original, eficaz.

A primeira casa a ser funda-
da, foi a de Coimbra, em Janei-
ro do ano de 1940, com três pe-
quenos da rua. Pensou-se dar à 
obra nascente a feição de casa 
de repouso e ter ali em perío-
do de cura o filho do Pardieiro; 
tendo realmente sido ocupada 
em primeira mão por rapazitos 
pobres, recrutados nas zonas 
do pobre.

Era trabalho das nossas 
mãos. O médico examinava. O 
catraio seguia. A cura fazia-se 
num instante, com banhos de 
sol em cordilheiras de leite. Al-
guns vinham ali tomá-lo pela 
primeira vez em sua vida; era 
um delirar!

O Zezito Teixeira, depois de 

levar ao fundo a malga, grita 
de contente:

— Ai que vossemecê tem uma 
cara tão bonita!

Um outro, a fumegar de con-
tente, trepa à mesa, dá-nos um 
beijo na face e revela:

— A gente em casa não toma 
leite!

Já não podia ser por mais 
tempo Preventório o que es-
tava talhado para ser Casa do 
Gaiato. Ninguém tinha alma de 
mandar embora o pequenino 
curado. Mudou-se de opinião.

Alargou-se a Obra para rece-
ber mais gente, que era justa-
mente o problema. Comprou-
-se uma casa contígua, pela 
morte do seu dono. Mais outra 
anexa, por troca. Um terreno 
para construir a nossa capela. 
Igualmente outro de cultura, 
para dar que fazer.

Instalámos luz. Fomos bus-
car água a meio quilómetro. 
Tratou-se de gados, de alfaias, 
de ferramentas. Pedimos um 
posto de ensino ao Ministro da 
Educação Nacional. Doía-nos a 
sorte da criança abandonada. 
[…]» [p.434].

Sobre os primeiros tempos de 
vida desta Casa para garotos da 
rua, é de notar que recebeu pre-
ferencialmente rapazes doen-
tes pobres, daí o seu primeiro 
nome: Casa de Repouso do Gaia-
to Pobre. O necessário e gradual 
aumento das instalações e dos 
recursos — para ir oferecen-
do características familiares, 
educativas e cristãs, num am-
biente rural saudável — foi-se 
justificando com o aumento 
dos pedidos de acolhimento, 
considerando muitas situações 
de miséria clamorosa num con-
texto difícil de escassez, devido 
às consequências da II Guerra 
Mundial. Dos caboucos da Obra 
da Rua, continuaremos com a 
pena original de Pai Américo.

Padre Manuel Mendes

NESTE tempo de Epifania lembramos a manifestação de Deus 
 aos Homens de todo o mundo e não apenas a uma raça, na-

ção ou classe. Todos são alvo da sua Luz, isto é, da sua mensagem 
e do seu Amor. 

Como levar esta Luz aos pobres? É Pai Américo, um homem 
de experiência e de doação que no-la recomenda: levar o pão e o 
pão, e sempre pão.  

Cristo virá e segundo a primeira linguagem do Evangelho, en-
tra-lhes pela boca, pela casa, pelos remédios, etc. 

Aquela mãe de seis filhos, vítima dos maus tratos do pai deles, 
a quem tenho mandado várias vezes, com o cartão da Casa do 
Gaiato, a um hipermercado fornecedor, telefona-me a dizer que 
não tem mais ninguém a quem recorrer, que tinha regressado do 
hospital, onde esteve internada em psiquiatria, vários dias e se 
encontrava agora, rodeada dos filhos, a chorarem de fome, sem 
nada para lhes dar. 

Mais aquela que me assalta à saída da capela onde celebro a 
Santa Missa e se atira ao chão de joelhos, rogando que lhe acuda. 
O forro da casa caiu ao chão, com a água que o telhado não vedou 
e a senhoria recusou-se a concertar. A chorar e de mãos postas, 
como quem reza, implorava-me por Deus que lhe valesse. Agora 
dormia num carro velho com os dois filhos e pretendia alugar 
outra casinha, por 300€, só com um mês de caução. 

Eu tenho duas meninas pobres, na universidade. Uma está 
apoiada por uma senhora cristã, que se ofereceu para lhe pagar 
os estudos. A outra, ainda não… penso ir à Segurança Social pedir 
ajuda, mas enquanto as coisas se resolvem, já lhe paguei dois tri-
mestres com quarto e comida, 900€ . A mãe desta, queria ir busca-
-la a Évora, tirá-la de estudar, por não ter capacidade económica. 
Para esta mulher, o meu compromisso com a filha não vale nada. 
Eu já lhe havia comprado um computador, pois ela, só estudava e 
fazia os testes, pelo de uma amiga, o qual tinha avariado. 

Como responder, evangelicamente àquela mocinha que tanto 
deseja estudar? Senão dar-lhe o indispensável, para ela continuar 
os seus ideais!... 

E como ajudar, aquela pobre mãe, setubalense que tendo fu-
gido do país onde vivia com o pai das três filhas, apenas com a 
roupa que tinham vestido, enquanto o malvado tomava banho, 
com dinheiro, chegou de Vigo ao Porto. Na estação, se acolheram 
as quatro, encostadas umas às outras, até que alguém do Porto se 
apercebeu. Deixou mover o coração com pena, e se ofereceu para 
as trazer ao destino, a Setúbal. A mãe, teria uma senhora conhe-
cida, que alugaria um T1 por 350€ mês, apenas um, com caução.

No Porto há sempre gente boa, capaz de se sacrificar pelo pró-
ximo, a viagem foi uma grande aventura, sinal que o sofrimento, 
na casa própria era forte. Ao chegarem à cidade sadina, alguém 
lhes indicou a casa onde vivíamos, e a D. Conceição lhes matou a 
fome, as confortou, ouviu os seus dramáticos queixumes.

Quando cheguei a D. Conceição contou-me a história daquelas 
vítimas. Como organizar a vida em Portugal se todas eram espa-
nholas, inclusive a mãe que se havia naturalizado?  A casa, as 
rendas, a escola das pequenas, toda uma vida que era preciso, 
reorganizar de novo. Dei 800€ para o mais urgente. 

E aquela doente, ameaçada de ir para a rua, de um quarto que 
alugara, se não lhe desse ajuda? E outra mãe de família, com duas 
crianças, abandonada pelo progenitor, com graves problemas na 
tiróide e o médico a dizer-lhe que ela deveria ter sido operada 
ontem, quando os serviços sociais, lhe davam um ano ou dois de 
espera. A operação custou-lhe mais de 3.000€, e o Património co-
laborou com 1.700€.

Eis um pouco da minha vida com os pobres, nesta quinzena. 
Conta-se que São José quando se viu obrigado a fugir com o Meni-
no e sua mãe para o Egipto, se valeu da oferta dos Magos, sobretu-
do o ouro. Que seria, que seria aquela viagem, e aquela vida, sem 
a ajuda Divina que os Magos lhe trouxeram? 

A história repete-se e os cristãos devem abrir os olhos aos 
acontecimentos actuais. Evangelizar os pobres, como Jesus, é re-
petir a história d’Ele.

Padre Acílio

PATRIMÓNIO DOS POBRES

As cartas que a Sopa recebe na roda do mês, são testemu-
nho eloquente de que ela é a menina dos teus olhos; as tuas 
palavras não são gotas de licor lançadas em vasos de cristal, 
mas sim a tua vida em gotas, a cair na vida dos Pobres. Vê-se 
nelas o interesse, o alvoroço, o querer ir, a revolução do 
bem. São autênticas declarações de amor ao apostolado 
de visitar Pobres, pelo que caminhas infinitamente mais 
depressa com este amor sem passadas, do que eu e muitos 
outros a dar passadas, sem esse amor.

PAI AMÉRICO, Pão dos Pobres, 2.° vol., 5.ª ed., 1990, pg 32-33.

PENSAMENTO

PÃO DE VIDA
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Página da OBRA DA RUA na internet

Visite o nosso site em www.obradarua.pt e encontrará diversa infor-
mação:
•  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


