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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

CHAMO-LHE a nossa vida. Não no possessivo, porque não é nossa, 
 mas porque nos foi dado vivê-la. Assim a nossa Obra, que nos foi 

dado fazê-la. Da vida e Obra somos administradores, não proprietários. 
Este, é o Criador, o Senhor, que a tudo dá vida e conserva como Pai 
Providente.

Não nos compete preocuparmo-nos com o dia de amanhã, mas tra-
balharmos para que ao dia de hoje e aos que hão-de vir, não falte a 
nossa plena dedicação, que o Senhor da vinha providenciará no que 
não está na nossa mão alcançar.

Tem sido assim desde o início, no que à Obra diz respeito. Pai 
Américo era claro no sentido que tinha a sua vida e Obra: «O Padre 
Américo é um manietado como todos vós. Vai. Impelido. Impelido. Cum-
pre o mandado. Nós somos mandados. É Deus que escolhe a hora. Que 
escolhe o lugar. Que dá o toque. Que ajuda a realizar e termina a reali-
zação. É preciso que se compreendam estas verdades eternas para não 
atribuir as obras, a pessoas que não são os autores. Nós somos apenas 
os executores. É preciso pôr Deus no Seu lugar!».

A todos aqueles que, hoje, na sua boa intenção se preocupam com 
as dificuldades por que passa a nossa Obra, com as suas carências, 
especialmente humanas, que limitam e dizem da nossa pobreza, os ani-
mamos à confiança da Providência divina, que não deixa de cuidar dos 
pobres a quem enviou o Seu Filho anunciar a Boa Nova, e nos deu seme-
lhante missão de O servir neles. Este é o sentido fundamental de Igreja 
missionária a que pertencemos, onde quer que estejamos.

Que será da Obra quando o Padre Américo morrer?, era a preo-
cupação que já no seu tempo punham a si mesmos e lhe apresenta-
vam, muita gente de boa vontade e inquieta. Outros iam mais longe 
afirmando convictos que quando o Padre Américo morrer, adeus Obra 
da Rua. Pai Américo sempre respondia que a Obra da Rua não era obra 
sua; a Obra é de Deus. Ele era um impelido: «Esta Obra, que se chama 
da Rua, é uma revelação actual e oportuna do Eterno. O Deus que fez 
a Obra desde os seus princípios, que a levantou desde os alicerces, não 
morre… É absolutamente necessário que se perca o hábito de chamar 
Obra do Padre Américo a uma Obra que é toda e somente de Deus.»

Tal como ao longo dos anos a sua visão da realidade era acutilante, 
vendo-a ao contrário do senso comum que não penetra para além da 
superfície, também a realidade da morte não é um fim mas um novo 
começo em Deus, que o leva a afirmar a minha obra começa quando 
eu morrer.  q

ERA O ANO I, N.° 16 Pai Américo

O Padre Adriano começa já a ter quase toda a responsa-
bilidade da Obra da Rua em Coimbra e espera-se que tenha 
vida autónoma dentro de breves tempos. Há um ano que ele 
é da Obra. Trazia suas teias de aranha, quando chegou. Um 
dia, disse-lhe assim: «Olha; é preciso mandar vir todos os 
meses um saco de farinha a mais, porque noto muita fome 
no povo do lugar».

— Ah! isso não pode ser. Aumenta muito as nossas des-
pesas.

— Oh! rapaz, cala-te. Não me tentes. Nós estamos aqui 
para dar. A nossa missão é dar.

Não sei o que se passou na alma do meu jovem Levita. A 
farinha veio. O pão distribui-se. Nós continuamos a dar tudo, 
de tudo. Muitas vezes tenho surpreendido o Padre Adriano 
em ais de espanto: Mas que é isto Senhor! De onde vem tanta 
coisa!

Caíram as teias de aranha. Fez-se luz. Temos homem.
Não sei quem há-de ser o homem do Porto. Pergunta-se. 

Fala-se. Discute-se:
— Ai! o Narciso não vai, que ele não é tolo nenhum.
Eu não perco a minha paz. Não são contas do meu rosá-

rio. Não madrugo. O nosso Bom Deus é hoje tão bom para a 
Obra como o foi no princípio. Já me vi mais naufragado e não 
fui ao fundo! Na hora precisa, há-de aparecer o Homem indi-
cado. Postos de sacrifício, não se pedem nem se oferecem; 
são de nomeação Divina. Ora eis.  q

BENGUELA Padre Manuel António

OS pobres que não têm o ne- 
 cessário para viver com 

dignidade devem estar presentes 
no coração de cada um de nós. 
É impressionante a vinda fre-
quente dos pobres à nossa Casa 
do Gaiato de Benguela. Tenho 
muito presente, agora, aquela 
mulher, abandonada e sem saúde. 
Habita numa casa miserável, no 
bairro vizinho. Temos procurado 
dar-lhe o apoio necessário para 
viver. É o problema da alimenta-
ção e da falta de saúde. Os cora-
ções verdadeiramente humanos 
devem manifestar o seu amor, 
nestas situações degradantes, 
indignas. A nossa Casa do Gaiato 
partilha tudo o que é e tem com os 
filhos abandonados e os pobres. 
O vosso amor é o segredo desta 
forma de vida. Sem a vossa ajuda 
financeira não seria possível. Por 
isso, os filhos abandonados para 
quem a nossa Casa do Gaiato é 
a sua Casa de família estão pre-

sentes nos vossos corações. Esta 
realidade é uma autêntica mara-
vilha do vosso amor. “Fazer de 
cada rapaz um Homem” é, sem 
dúvida, um projecto grandioso, 
assumido pelos vossos corações 
generosos que partilham con-
nosco as possibilidades que têm. 
Temos testemunhos maravilho-
sos desta generosidade e amor 
para com a nossa Casa do Gaiato 
de Benguela. Os frutos humanos 
são presentes na nossa sociedade.

O nosso Luís António, com o 
curso universitário concluído, 
participou num concurso para 
professores e foi admitido. É 

uma das maravilhas da nossa 
e vossa Casa do Gaiato. Veio 
ainda criança, sem família com 
capacidade e fez-se homem para 
ser um tesouro da sociedade. O 
nosso César, outro rapaz criado, 
desde criança, fez o seu curso e 
realiza a sua missão como pro-
fessor. Ao longo dalguns anos, 
foi amealhando possibilidades 
financeiras para a construção da 
sua habitação que será a sua casa 
de família, no futuro. Deixou, 
neste fim-de-semana, a Casa do 
Gaiato que foi, até ao momento, 
a sua Casa de Família de filho

Continua  na  página  3

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

A 14 de Abril de 2018, o 
Papa Francisco recebeu 

em audiência o Cardeal Ângelo 
Amato, S.D.B., Prefeito da Con-
gregação para as Causas dos 
Santos, e autorizou a promul-
gação do decreto relativo: — às 
virtudes heróicas do Servo de 
Deus Manuel Nunes Formigão, 
sacerdote diocesano, fundador 
da Congregação das Religiosas 
Reparadoras de Nossa Senhora 
de Fátima; nascido em Tomar, a 
1 de Janeiro de 1883, e falecido 
em Fátima, a 30 de Janeiro de 

1958 [L’Osservatore Romano, 
19-IV-2018]. Depois do Centená-
rio das Aparições de Fátima e da 
sua visita ao Santuário, também 
presenciada por nós, este foi um 
gesto pontifício relevante para a 
Igreja em Portugal, que veio con-
firmar a importância deste Padre 
virtuoso como grande estudioso 
e cabouqueiro dos acontecimen-
tos e da mensagem de Fátima, há 
cem anos (1917), em que foram 
protagonistas três simples crian-
ças, canonizadas a 13 de Maio de 
2017: Francisco, Jacinta e Lúcia.

Veio logo à nossa mente a 
presença de Padre Américo, há 
66 anos, no Santuário de Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima, 
na Cova da Iria, e a sua ligação 
ao Venerável Padre Formigão 
[1883-1958], como veremos mais 
adiante. De facto, também se des-
locou a esse lugar emblemático da 
Igreja Católica no século XX, que 
chegou a ser designado como Altar 
do mundo. Foi como um simples 
peregrino e acabou por pregar a 
parábola do bom Samaritano,

Continua  na  página  4

Ainda da oração em Fátima

PENSAMENTO Pai Américo

Não há palavra no mundo mais variada e mais fecunda 
do que aquela que procede dos corações.

Pão dos Pobres, 2.º vol., p 13.

O nosso Padre José Maria deixou-nos há dois anos. 
Apesar dos espinhos as acácias continuam a florir na 
Casa do Gaiato de Moçambique.
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MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

ESCLARECIMENTO — Sobre 
uma campanha no Facebook, em 
que é referida a nossa Casa do 
Gaiato, cumpre-nos esclarecer o 
seguinte: a referida campanha não 
foi da nossa iniciativa. Desta forma, 
para um esclarecimento cabal é 
sempre melhor um contacto directo 
para a nossa Instituição. Qualquer 
campanha, para ajudar a nossa 
Casa, supõe sempre a autorização 
do Responsável e informação fide-
digna das nossas necessidades mais 
prementes.

À partida, agradecemos muito 
qualquer partilha para pagamento do 
nosso Jornal O Gaiato, cuja assina-
tura recomendamos e é gratuita. Essa 
ajuda permite atenuar as nossas mui-
tas despesas e da qual será passado o 
competente recibo, ao abrigo da lei 
do mecenato.

De facto, vivemos da ajuda dos 
nossos amigos, do nosso trabalho e 
sem subsídios estatais (por vontade 

do nosso fundador — Padre (Pai) 
Américo. Os géneros alimentícios 
são, naturalmente, bem-vindos, con-
siderando as necessidades alimenta-
res dos Rapazes — crianças e ado-
lescentes desta Família. Qualquer 
outra ajuda, a nível de outros bens de 
primeira necessidade, é conveniente 
uma informação da própria Insti-
tuição, pelos meios convenientes e 
seguros, a saber: Telef.: 239 532 125. 
E-mail: gaiatomiranda@gmail.com.

Qualquer entrega (a pessoa res-
ponsável) na nossa Casa do Gaiato 
pode ser feita na seguinte morada: 
Casa do Gaiato — 3220-034 Miranda 
do Corvo (junto à rotunda Padre 
Américo). No entanto, sendo combi-
nado, poderemos ir buscar onde for 
necessário (no Distrito de Coimbra), 
em dia e horário a agendar.

ESCOLAS — No dia 17 de Setem-
bro, segunda-feira, tiveram início 
as aulas para os Rapazes da nossa 

Casa, que estudam em várias Escolas 
do distrito de Coimbra — Miranda 
do Corvo (EB1 e Escola EB 2.3 c/ 
Secundário), Rio de Vide (EB1), Vila 
Nova (EB1), Lousã (Escola Secun-
dária) e Penacova (Escola Profissio-
nal). Os alunos novos, do 1.º ciclo e 
do 5.º ano, começaram na semana 
anterior. E os Rapazes que frequen-
tam a APCC — Conraria recomeça-
ram no início de Setembro.

Cada Rapaz assinou um compro-
misso de comportamento e aprovei-
tamento para cumprir neste ano lec-
tivo, em especial as regras em Casa 
(estudo, tarefas, etc.) e na Escola.

Agradecemos muito aos nossos 
amigos e amigas que nos fizeram 
chegar material escolar para as 
necessidades dos estudantes desta 
Casa, como das empresas WEAS 
(Cernache — Coimbra) e da McDo-
nald’s (Coimbra) e de paróquias de 
Ansião.

Bem-hajam!  q

PAÇO DE SOUSA Nuno Machado

TIPOGRAFIA — Todos os tra-
balhadores da tipografia já voltaram 
ao seu trabalho depois de umas boas 
férias. Já terminaram de imprimir o 
novo livro «O Calvário», que vai ser 
apresentado no Porto, no dia 27 de 
Outubro, na Universidade Católica. 
Quem quiser conhecer as histórias 
do Calvário, terá brevemente este 
livro à sua disposição.

ESCOLA — Já começou a Escola 
para os alunos aprenderem e conhe-
cerem novos amigos. Os nossos 
Rapazes vão às escolas de Paço de 

Sousa, no Mosteiro e na E.B. 2/3. As 
aulas começaram bem, e os Rapazes 
estão com vontade de aprender. Eu 
quero estudar até ao 12.º ano, para 
ser vendedor de bicicletas ou de um 
armazém.

FUTSAL — No dia 15 de Setem-
bro, que foi um Sábado, a nossa 
equipa de futsal fez um jogo amigá-
vel com a equipa do Amador, para 
fazer a sua apresentação. O jogo foi 
no pavilhão de Novelas, em Penafiel. 
A equipa esteve muito bem nas duas 
partes do jogo. A equipa adversária 

marcou primeiro, mas nós empa-
tamos logo a seguir. Depois estive-
mos sempre à frente do marcador, 
terminando o jogo com 8 -7 a nosso 
favor. 

VINDIMA — No princípio de 
Outubro vamos começar a fazer a 
recolha da uva das videiras. Como 
as uvas estão muito estragadas por 
causa do calor que foi muito, vamos 
fazer vinho na nossa adega para gas-
tarmos cá. Esperamos que para o 
próximo ano haja melhor uva para a 
podermos vender.  q

IMPLANTAÇÃO DA OBRA DA RUA 
OU OBRA DO PADRE AMÉRICO

CASAS DO GAIATO

PORTUGAL

Casa do Gaiato do Porto
Mosteiro • 4560-373 PAÇO DE SOUSA
Tel.: 255 752 285 • Fax: 255 753 799
E-mail: geral@obradarua.pt
NIB: 0045 1342 40035524303 98

Casa do Gaiato de Beire
Av. Padre Américo, 701 • 4580-281 BEIRE
Tel./Fax: 255 776 178
E-mail: gaiato-calvario@sapo.pt
NIB: 0018 0000 06209336001 33

Casa do Gaiato de Miranda do Corvo
Rua Casa do Gaiato, 628
Bujos • 3220-034 MIRANDA DO CORVO
Tel.: 239 532 125 • Fax: 239 532 099
E-mail: gaiatomiranda@gmail.com
NIB: 0035 0468 00005577330 18

Casa do Gaiato de Setúbal
Estrada da Casa do Gaiato
2910-281 SETÚBAL
Tel.: 265 501 227 • Fax: 265 529 064
E-mail: cgsetubal@sapo.pt

ANGOLA

Casa do Gaiato de Malanje
C. P. 192 MALANJE
E-mail: casadogaiatodemalanje@gmail.com

Casa do Gaiato de Benguela
C. P. 820 BENGUELA
Tel./Fax: 00244 272 232 266
E-mail: gaiatobenguela@gmail.com

MOÇAMBIQUE

Casa do Gaiato de Moçambique
Boane • C. P. 591 MAPUTO
Tel.: 00258 21 49 52 48
Fax: 00258 21 49 52 49
E-mail: casagaiato.maputo@gmail.com

CALVÁRIO

Calvário
Av. Padre Américo, 701 • 4580-281 BEIRE
Tel./Fax: 255 776 178
E-mail: gaiato-calvario@sapo.pt
NIB: 0018 0000 06209336001 33

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

AS CONTAS DA NOSSA CONFE-
RÊNCIA E AS CASAS DO PATRIMÓ-
NIO DOS POBRES — Hoje voltamos a 
mais um assunto relacionado com as con-
tas da nossa Conferência que aqui apresen-
tamos em crónica anterior. Ao observarem 
o seu saldo positivo, alguns poderão pen-
sar que somos ricos e que já não precisa-
mos de ajuda. Vale, por isso, a pena voltar 
a este assunto, embora nessa prestação 
de contas tenhamos dito, de forma muito 
clara, que esse saldo, quando existe, vai 
para uma reserva que, desde há muito, tem 
sido aplicada na manutenção e melhoria 
das 14 casas do Património dos Pobres da 
nossa paróquia.

Como é que estaria a nossa paróquia se 
as suas casas do Património dos Pobres 
não tivessem tido, ao longo dos anos, 
esta atenção por parte da nossa Conferên-
cia?

Dizemos “suas casas” porque estas casas 
não são propriedade da Conferência, mas 
sim da paróquia, na pessoa de quem legi-
timamente a representa para estes efeitos, 
ou seja, o Conselho Económico Paroquial, 
ou “Comissão Fabriqueira”. 

Como muitas vezes, há quem faça con-
fusões com estes assuntos, convém dizer 
não é a Conferência Vicentina que tem a 
responsabilidade de financiar os custos de 
manutenção e de melhoria das casas do 
Património dos Pobres. Quem tem essa 
responsabilidade, em primeiro lugar, são 
os paroquianos. A responsabilidade essen-
cial da Conferência Vicentina é acompa-

nhar e ajudar as pessoas que residem nes-
sas casas.

Não estamos a dizer isto com a intenção 
de, a partir de agora, deixarmos de fazer 
o que fazemos desde há muito que é cui-
dar, também, das obras de manutenção e 
de melhoria dessas casas. Para isso, pre-
cisamos de dinheiro que terá que vir de 
poupanças que conseguirmos ir fazendo 
nos anos em que não tivermos esse tipo de 
obras. Daí a necessidade e a utilidade des-
ses tais saldos positivos nas nossas contas, 
quando isso é possível. Não estamos aqui 
a fazer mais nada do que aquilo que uma 
família prudente deve fazer.

Para não nos alongarmos mais nesta 
crónica deixaremos para a próxima o relato 
da intervenção que vai ter que ser feita, em 
breve, em mais uma casa do Património 
dos Pobres que está muito carente de repa-
rações em todo o telhado e nas suas portas 
e janelas. Ainda estamos a pedir orçamen-
tos, mas é provável que nestas reparações 
se vá gastar uma boa parte do saldo do ano 
passado.

Os nossos contactos (só para assuntos da 
Conferência e não para assuntos da admi-
nistração do jornal):
Conferência de Paço de Sousa
A/C Jornal O Gaiato
4560-373 Paço de Sousa
Telem. 965464058
E-mail: carvalho.mendes@sapo.pt
NIB: 004513424003543534043  q

Página da OBRA DA RUA na internet

Visite o nosso site e encontrará diversa informação:
•  Contactos
•   Assinatura e leitura do Jornal O GAIATO 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

«Não posso deixar de corresponder ao apelo 
do último O GAIATO para tentar melhorar a 
qualidade das refeições do Padre Rafael e dos 
seus meninos, em Malanje.

Assim, quando vi que me tinha sido paga 
a minha pequena pensão, transferi imediata-
mente…, para assim poder partilhar, não do 
que me sobra, mas, sim, daquele outro do dia-
-a-dia.

CORRESPONDÊNCIA DOS LEITORES

Só lamento ser tão pouco, mas tenho fé e 
esperança que quem pode dispor de mais, faça 
o mesmo e assim aumentará a pequena gota.

Junto o talão de transferência, mas não 
quero recibo, só Ele sabe.

Pedindo ao Senhor que continue a ajudar 
e dê forças e saúde para prosseguir  na sua 
missão.

Assinante 71749.»

LARES DO GAIATO

PORTUGAL

Lar do Gaiato do Porto
Rua D. João IV, 682
4000-299 PORTO
Tel./Fax: 225 370 300

Lar do Gaiato de Coimbra
Trav. Padre Américo
3000-313 COIMBRA
Tel.: 239 712 648

Lar do Gaiato de Lisboa
Rua Ricardo Espírito Santo, 8 r/c, dto.
1200-791 LISBOA
Tel.: 213 966 333

Lar do Gaiato de Setúbal
Rua Morgado de Setúbal, 91
2910-700 SETÚBAL
Tel.: 265 537 798

Oficinas:
Rua Camilo Castelo Branco, 22-A
2910-444 SETÚBAL
Tel.: 265 523 054 • Fax: 265 537 799

ANGOLA

Lar do Gaiato de Luanda
Rua Ferreira do Amaral, 80
C. P. 1788 LUANDA — ANGOLA

LARES DE FÉRIAS

Colónia de Férias da Casa do Gaiato
Rua do Gaiato
4480-164 AZURARA

Colónia de Férias da Casa do Gaiato
Rua Padre Américo
3070-727 PRAIA DE MIRA

Lar de Férias da Casa do Gaiato
Portinho da Arrábida
2925-378 AZEITÃO
Tel.: 212 180 527

PATRIMÓNIO DOS POBRES

Casa do Gaiato de Setúbal
Estrada da Casa do Gaiato
2910-281 SETÚBAL
Telem.: 934 612 499
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BEIRE — O dever de aprender a parar… Um admirador

— DESCANSAR DE… POR 
AMOR DE… Gosto daquele 
princípio da psicologia das rela-
ções interpessoais: Por amor 
das pessoas, às vezes, é preciso 
descansar delas. Do meu saber 
de experiências feito, vejo isto 
como uma medida de aceitação 
e respeito pela nossa natureza em 
suas limitações. E isto anda tantas 
vezes esquecido. Particularmente 
por aqueles/as que, inconsciente-
mente, vão ficando escravizados 
por uma estranha adição que dá 
pelo nome de tirania da ajuda… 
Tanto querem ajudar que nem se 
dão conta que só estorvam. Por 
isso é que a sabedoria do povo 
gosta de alertar que muito ajuda 
quem não estorva.

Precisei de estar fora a pas-
sar de vinte dias. Porque não 
posso esquecer esta verdade 
que a minha filha está sempre a 
repetir-me: Gostamos muito que 
tenhas assim todos esses teus 
novos ‘filhos adoptados’, mas não 
esqueças que nós estamos pri-
meiro… Foram umas férias com a 
família — filhos, netos, genros e 
noras. Vim revigorado na alegria 
de PRO+seguir este caminho de 
tentar minorar a falta que nos faz o 
P.e Baptista. Deixei-me sentir toda 
a festa que me fizeram ao ver-me 
chegar. Sei que pode haver laivos 
de egoísmo neste sentir-me que-
rido, mas também ISTO me faz 
sentir mais perto de tantos destes 
irmãos que sofrem. Em muitos 
deles é palpável a sequela dessa 
dolorosa ferida de não existên-
cia que os consome. Ferida de 
não existência de uma resposta 
atempada e capaz para o primeiro 
direito de todo o ser humano — 
o direito de ser querido. São 
muitos os que aqui sofrem dessa 
ferida incurável. Nunca se sen-
tiram queridos por ninguém. Por 
isso nunca aprenderam a querer 
ninguém. E a dor que, ainda hoje, 
os consome impede-os até de 
sentir o nosso querer-lhes tanto. 
Olho-os. Sinto as minhas entra-
nhas remexerem-se. Dou graças. 

Nós nem sabemos bem a bênção 
que é poder sentir-se querido! 

EM MEMÓRIA D’As NOS-
SAs MARGARIDAs. À medida 
que as horas passam, procuro 
inteirar-me das ocorrências mais 
significativas, durante a minha 
ausência. Como é próprio das 
grandes searas, deparo-me com 
muito bom trigo e também com 
muito joio que já cá temos de 
sobra para ameaçar a qualidade 
da colheita. É do Evangelho que 
não é prudente querer eliminar 
todo o joio demasiado cedo. Sem-
pre precisamos de atender àquele 
sinite crescere (deixai crescer!…) 
recomendado por Jesus em Mt 
13, 24-30. Não vá acontecer que 
o perfeccionismo dos operários 
abafe a cautelar sabedoria do 
patrão… 

Porque, em meu entender, é 
para aí que sempre devo dirigir o 
meu olhar, fixei os meus olhos do 
coração no bom trigo. Sem dei-
xar de ter em consideração o joio 
que sempre se lhe apega. Nesse 
trabalho de análise e tomada 
de consciência da realidade em 
questão, deparei-me com dois 
textos que, volta e meia, gosto de 
ruminar. Um é do P.e Baptista e 
chama-se Margarida. Foi publi-
cado aquando da morte da última 
das santas mulheres da Escritura 
que se dedicaram aqui ao Calvá-
rio. Como o lado do divino femi-
nino da Obra da Rua. Sempre 
imprescindível numa Obra desta 
natureza e com uma dimensão 
destas. Desde a primeira hora, Pai 
Américo, logo seguido aqui por 
P.e Baptista, souberam reconhe-
cê-lo e dar-lhe toda a importância 
que ISSO tem em todo o longo 
e sempre doloroso processo de 
humanização. Que é o que Deus 
manda. Isto é, nós acreditamos 
que humanizar é cuidar do Bem 
Estar Integral de todos aque-
les que, por nascimento, estão 
talhados para tornar-se Filhos de 
Deus — na construção da Paz 
(Mt 5, 9). 

— … OS FILHOS QUE DEUS 
NOS MANDOU. Pego no texto 
de P.e Baptista. Um texto pequeno 
cuja mensagem é grande demais 
para caber numa página de jornal. 
Reproduzo-vo-lo aqui, quase na 
íntegra. Quem quiser pode procu-
rá-lo no 3º volume d’O Calvário, 
pág 237. Porque o espaço é curto 
e o gosto dos leitores também 
pende para textos curtos, o outro 
texto — a história de Um Anel de 
Noivado — fica para a pf edição 
d’O Famoso. São testemunhos de 
que, se estivermos atentos, ainda 
podemos ir encontrando algu-
mas santas mulheres da Escri-
tura. Dessas que, fiéis ao anúncio 
daquele tempo andam a aprender 
a ser resposta. Porque foram elas 
(e eles também) que aguentaram 
de cara alegre e força de alma as 
tempestades que parecem teci-
das para engolir a barca. Sei que 
a nossa Capela / Espigueiro viu 
lágrimas a correr e até, como 
naquele tempo, ouviu ralhar com 
o Mestre… Ele que, às vezes, 
parece esquecido da nossa pouca 
fé e Se deixa adormecer na barca 
(Mt 8, 24). Mas, então, vamos ao 
texto de P.e Baptista: 

«Há quarenta e sete anos, dei à 
estampa n’O Gaiato este pequeno 
anúncio: ‘Oferece-se oportuni-
dade de alguém perder a vida ao 
serviço dos doentes no Calvário’. 

A Margarida apareceu logo, 
disposta a perder a vida junto dos 
doentes e dos rapazes com dificul-
dades intelectuais que aqui temos. 

Perguntava, então, se a aceitá-
vamos. Parecia julgar-se indigna 
deste serviço. 

Todos os que a conheceram dão 
testemunho da sua longa e total 
entrega a esta causa. Ela tinha 
todos os predicados das santas 
mulheres da Escritura. Era pobre, 
humilde, generosa e atenta. Soube 
viver estes anos todos com a ale-
gria da primeira hora. Quando 
alguém era traquina ou indiscipli-
nado, respondia com um sorriso: 

— Então, estes são os filhos que 
Deus nos mandou».  q

SETÚBAL Padre Acílio

O contentor para Malanje está em bom andamento.  
Esperamos receber as máquinas nos finais de Setembro das 

quais pagámos somente vinte por cento; já temos em casa o arame 
farpado em serpentina, já pagámos as carnes enlatadas e a feijoada e 
encomendámos todo o material e máquinas para a rega de vinte hecta-
res, que estarão ao nosso dispor nos princípios de Outubro e custarão 
cerca de cinquenta mil euros.

Esta iniciativa tem dado lugar a heróicos sacrifícios que me pro-
vam a Presença Divina na sua efectivação.

Uma tonelada de feijão, acabado de colher, foi oferta de gente que 
cultivou com sacrifício e o deu com os olhos no Céu. Um cristianismo 
vivo, santo e actual.

Uma senhora desfez-se de um objecto de ouro de grande estima e 
vendeu-o para colocar na nossa conta o seu preço. Um padre mandou 
dois mil euros, mais 400 de pessoa das suas relações. Outro sacerdote 
pôs na nossa conta mil euros. Várias amigas responderam prontamente 
com dádivas de mil euros. Mais, duzentos, em sufrágio da alma de uma 
irmã, tirado do subsídio do funeral e também 250 de Coimbra com dor 
dos rapazes e do padre se alimentarem somente de feijão e arroz.

Espero que apelo o chegue a todos os leitores capazes de sacrifí-
cios.

Distribuição aos pobres
NÃO quero falar dos avios, que continuamente fazemos nesta 

 Casa aos pobres, nossos irmãos, com alimentos, roupa, calçado, 
medicação, rendas, água, luz, gás, mobílias e electrodomésticos, mas 
daquela partilha que, de vez em quando, vou fazer com os rapazes 
onde a pobreza na cidade se junta mais, quando nos dão peixe em 
grande quantidade, pão, iogurtes, fruta e saladas.

De vez em quando, o Banco Alimentar — nós não estamos inscri-
tos nesta instituição — telefona-nos para irmos buscar o que está no 
fim do prazo ou já a deteriorar-se.

Em Casa escolhemos e, a seguir, vamos fazer a distribuição.
É um serviço que prestamos a esta respeitosa entidade e aos pobres 

a quem servimos. 
Normalmente vai a nossa charan com os bancos deitados, um 

cobertor por cima deles para os proteger e todo o espaço é cheiinho de 
mantimentos actuais. 

Nestes dias, fomos buscar ao Banco Alimentar nove contentores 
de iogurtes líquidos e pastosos. Uma maravilha!… Com embalagens 
tão bonitas que até um cego as poderia admirar! Faltavam dois dias 
para o fim do prazo.

Ficamos com uma pequena parte na nossa câmara de refrigeração 
para o nosso consumo e abastecimento dos auxílios diários a quem nos 
bate a porta. 

Os dois rapazes cheios de coragem e alegria ocupam os bancos da 
frente na expectativa de aliviarmos o fardo daquela gente.

À chegada aos lugares costumados, pressiono a buzina da carri-
nha, as pessoas vêm à janela e às portas, apercebem-se e rodeiam-nos 
providas de sacas, alguidares ou panelas, numa gritaria nunca vista!

Muitos, com medo que não chegue para eles, empurram-se, pro-
curam os primeiros lugares e todos exultantes porque vai haver fartura 
à sua mesa.

Normalmente peço que façam uma bicha, mas é muito difícil con-
ter a algazarra!

Aparece de tudo: gente gulosa a querer só para si e pessoas humil-
des gratas e felizes com o que lhe damos repetindo: — obrigado, 
obrigadinho.

Os rapazes impõem-se. Dão só o que eu mando e não o que as 
pessoas exigem. — Isto é para todos não é só para os mais espertos — 
gritam eles, impondo ordem.

Os rapazes sempre gostam de distribuir e comungar a alegria esfu-
ziante da multidão.

Sabemos bem que uns precisam mais que os outros, mas não 
temos capacidade de fazer melhor. Mais vale distribuir do que deixar 
estragar-se pois ainda há muita gente que só come estes mimos quando 
lhos vamos oferecer.  q

Continuação  da  página  1

abandonado e foi viver para a sua 
residência nova. São focos de luz 
a iluminar o nosso caminho e a 
animar o amor dos vossos cora-
ções. Vamos continuar o nosso 
trabalho que é, sem dúvida, ani-
mado pelas vossas ajudas. Não 
seria possível o nosso caminho 
sem a vossa generosidade. Temos 
muitos outros testemunhos da 
fecundidade do vosso amor.

O grupo de 6 jovens do movi-
mento cristão, de Portugal, “O 
GRÃO” que veio estar connosco, 
durante este período, para acom-
panhar os filhos desta nossa Casa 
do Gaiato de Benguela, no sector 
da formação humana e espiritual, 
está de regresso à sua terra natal. 
No momento da sua partida, 
deixa uma mensagem que brota 
do seu coração para todos nós. 
Ei-la:

«Após 51 dias maravilhosos, 
passados com esta família, há 
uma coisa que nunca mudou, o 
amor que se faz sentir por todos 
os cantos desta grande Casa do 
Gaiato de Benguela. Este amor 
surge duma fonte inesgotável que 
é Deus, o Pai do Céu. Deus está 
presente no Terço do rosário, 
na celebração e no almoço de 
Domingo, no sorriso de Casa do 
Gaiato. Está presente nos dons e 
cada membro imprescindível ao 
bom funcionamento desta Casa 
de Família. O carinho do Padre 
Manuel, o apoio do Padre Quim, 
os conselhos do senhor José Luís, 
o coração maternal da Teresa e 
a natureza paradisíaca que nos 
rodeia. Tornou-se, então, impos-
sível não nos sentirmos em nossa 
casa de família. Estávamos em 
nossa casa.

Conjugando as brincadeiras e 
os jogos do campo de férias, com 

as formações e palestras para 
o desenvolvimento, surgiu um 
pleno equilíbrio entre “o estar” 
e “o servir”. Hoje, com o cora-
ção apertado, a poucos dias da 
partida, olhamos para a imensi-
dão de rapazes que conhecemos 
e chamamo-los irmãos. OBRI-
GADO! GRÃO 2018.»

Esta mensagem revela a gran-
deza e a beleza dos corações 
jovens que descobriram o verda-
deiro sentido das suas vidas na 
doação aos que mais precisam 
de ajuda. Foram, sem dúvida, 
momentos vividos, cheios de 
beleza, ao longo deste tempo. 
Esperamos a sua vinda, no pró-
ximo ano. Desde os mais peque-
ninos aos mais velhos ficaram 
com o sentimento de irmãos 
muito queridos. Recebei um 
beijinho de despedida dos filhos 
mais pequeninos da nossa e vossa 
Casa do Gaiato de Benguela.  q

BENGUELA Padre Manuel António
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PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

QUERO dar aos Leitores do Património dos Pobres a alegria que 
 me inunda a alma e transvaza naturalmente para eles. Sim é 

 a eles, aos leitores Amigos, que se deve esta inundação jubilosa: 
— Comprei uma casa para a Janete — a mãe dos cinco filhos despe-
jada da sua casa como quem atira o lixo para o caixote.

O Estado através das assistentes sociais soube apenas assustar e 
ameaçar: — Tanta criança junta numa casa só — repetindo, repetindo 
para encontrar razão sem justiça, nem respeito pela mãe, pelas crianças 
e pela inquilina da casa; a qual por dó e amor acolhera aquela família 
desditosa. Mais; desconfiamos que terão alertado a (autoridade?) vigi-
lante das casas, para a situação considerada ilegal, da acolhedora.  

A morada desta passou a ser revista, várias vezes, a horas desen-
contradas, por dois personagens, em diversos dias, para ver se encon-
travam lá a Janete e os filhos e arranjarem argumento para remover da 
sua habitação a heróica inquilina. 

A desgraçada mãe e os seus filhos têm sido obrigados a viver na 
rua. E ir para casa só ao anoitecer, a levantar-se cedo e sair de casa a 
fim de não ser apanhada pelos autoritários fiscais. Estes, até lhe leva-
ram uma pequena piscina de borracha, vinda do Jumbo, que havíamos 
dado à Janete para os pequeninos se refrescarem do calor.

Perguntamos: Com que autoridade? Não queremos isto aqui? 
Tomariam esta atitude perante uma pessoa instruída e salvaguardada 
por um bom advogado? Fariam? Eram donos da piscina? Estas atitu-
des dignificam alguém? Não será apenas o espezinhar dos pobres?!... 

Autoridade sem autoridade é pura e simplesmente autoritarismo 
pior que ditadura. Como resolver então a moradia desta infeliz famí-
lia? Alugar uma casa? As rendas estão cada vez mais altas e as casas 
para alugar cada vez mais raras. Como? 

Não havia outro caminho se não comprar-lhes uma casinha e fazer 
escritura em seu nome. Ficar em nome da paróquia seria o espírito do 
Património dos Pobres, mas se esta se alheia da situação, como fazer? 
Responder-me-ás que a posse poderia ser dada à Casa do Gaiato. Nós 
já temos tantas complicações e tanto que fazer que uma casa seria mais 
um encargo. 

Em nome do pai dos filhos da Janete, em nome dos dois? Pare-
ceu-me que não, pois ele é muito imaturo, apesar da idade. Então? A 
escritura ficará apenas em nome desta nobre, sublime e valorosa mãe. 

Não é demais que a propriedade seja dela. Não é demais, tenho a 
certeza, que nunca será capaz de se desfazer deste bem que o Senhor 
lhe dá. Eu conheço-a. 

A casa é um quarto andar. Situa-se na Bela Vista faz parte de um 
bairro social cujos apartamentos têm sido vendidos. O último compra-
dor alindou a casa rodeando a sala e os corredores com uma cercadura 
de um metro de tamanho ao alto, em azulejos lindíssimos, a imitar o 
antigo. A moradia tem uma boa casa de banho, dois quartos, uma larga 
cozinha e uma sala contígua enorme. 

Da janela da sala avista-se a embocadura do Rio Sado a entrar no 
mar e a majestade da Serra da Arrábida. 

A casa apresenta também um bom estado de conservação. Só pre-
cisa de uma limpeza que se fará logo que tivermos a chave. 

Tenho dois beliches para os quartos dos rapazes e um magnifico 
móvel de sala de madeira maciça bem envernizado e comprido que 
dará um ambiente de beleza de requinte e bem-estar! 

Os sofás e as camas irão da nossa Casa, do armazém das vossas 
dádivas.

O preço foram trinta e um mil euros, os quais virão da caridade 
dos meus leitores. Nesta altura em que me abalancei a ajudar Malanje 
e já recebi estimuladoras dádivas de amigos atentos mais generosos e 
mais fortes no espírito de pobreza volto a bater à porta para estarem 
comigo neste sacrifício muito agradável a Deus.

A Obra da Rua, nesta casa da Janete, ocupa o lugar do seu funda-
dor: fazer o que o Estado devia fazer e mostrar ao mesmo como 
devia agir. É a nossa linha.  q

Continuação  da  página  1

na Missa dos Doentes, a 13 de 
Maio de 1952, no 35.º aniversário 
da primeira Aparição de Nossa 
Senhora na Fátima. Certo é que 
a sua participação nessa Eucaris-
tia teve grande impacto no Povo 
de Deus e na sociedade portu-
guesa, desse tempo, pois colo-
cou na agenda eclesial de forma 
mais visível e audível o tema da 
pobreza e do serviço aos pobres, 
tão basilar na Igreja. Foi, pois, 
um momento culminante da sua 
vida de Recoveiro dos Pobres, 
tendo em conta que em Feve-
reiro de 1951 deu início à cons-
trução de moradias para Pobres, 
em Paço de Sousa, sob o lema 
cada freguesia cuide dos seus 
Pobres e cuja iniciativa de cariz 
paroquial intitulou de Património 
dos Pobres, como Obra urgente 
e inédita, conforme escreveu. 
Esta designação é riquíssima na 
Tradição cristã, pois remonta a 
tempos antigos da História da 
Igreja e tem alto significado teo-
lógico. Durante a Patrística e na 
Alta Idade Média, dominava 
um princípio: os bens eclesiásti-
cos não pertencem aos homens 
da Igreja; são — como dizia 
Pomerius — o património dos 
pobres [patrimonia pauperum].

Fica assim comprovado, tam-
bém nesse momento significa-
tivo, que o Padre Américo, com 
a sua vida e Obra, dos anos trinta 
aos anos cinquenta (pois sucum-
biu em 16-VII-1956, devido a 
um acidente de automóvel), foi 
dando um testemunho cristão 
excelente, de regresso às fontes 
do Cristianismo e como verda-
deiro precursor do II Concílio do 
Vaticano (1962-1965). Na ver-
dade, dez anos depois, em 11 de 
Setembro de 1962, um mês antes 
do início desse grande aconte-
cimento eclesial, o Papa João 
XXIII pronunciou um discurso 
difundido pela Rádio Vaticano, 

no qual disse: Em face dos paí-
ses pobres, a Igreja apresenta-
-se como é e quer ser: a Igreja 
de todos, mas especialmente a 
Igreja dos pobres. Depois, o Papa 
Paulo VI, no seu magnífico dis-
curso na sessão pública de clau-
sura do II Concílio do Vaticano, 
em 7 de Dezembro de 1965, 
salientou: Aquela antiga história 
do bom Samaritano foi exemplo e 
norma segundo os quais se orien-
tou o nosso Concílio.

Nestas colunas será inédita a 
referência a um artigo no jornal 
A Voz de Fátima [13-VI-1952], 
que relata de forma pormenori-
zada essa grande Peregrinação 
a Fátima, pela pena brilhante 
de Visconde de Montelo — afi-
nal, o pseudónimo do virtuoso 
Cónego Dr. Manuel Nunes For-
migão, no qual é citado o Padre 
Américo. Assim, para que conste, 
das páginas desse mensário 
respigámos um excerto, como 
memória desse dia singular, 
no Santuário de Fátima, com o 
subtítulo A Missa dos Doentes. 
Ora eis:

Ao meio-dia começou a Missa 
dos doentes. Estes já então ocu-
pavam, em longas filas, o espaço 
central fronteiro ao altar. Eram 
assistidos por vinte médicos, 
auxiliados por oitenta servitas 
que, por espírito de caridade, 
prestavam os seus serviços, gene-
rosa e desveladamente. Todos 
trabalharam intensamente, sob a 
direcção do sr. Dr. José Pereira 
Gens./ Celebrou a Missa Monse-
nhor [James Peter] Davis, Bispo 
de Porto Rico [1943-1964], 
acolitado por dois sacerdotes 
também americanos. Ao micro-
fone o rev. P.e João Cabeçadas 
deu aos peregrinos explicações 
sobre os actos litúrgicos./ O 
coro era formado pela Schola 
Cantorum do Seminário de Lei-
ria, sob a regência do rev. cónego 
dr. João Pereira Venâncio, vice-
-reitor do Seminário diocesano 

[depois, Bispo de Leiria, 1958-
1972]./ À estação do Evange-
lho, aproxima-se do microfone 
o conhecido P.e Américo que vai 
dirigir a palavra à multidão dos 
peregrinos. E o benemérito fun-
dador da Obra do Gaiato expri-
me-se no estilo tão simples e ao 
mesmo tempo tão eloquente que 
lhe é familiar. Fala do pobre, e 
do pobre crucificado. Declara 
que deseja apenas fazer uma ora-
ção no monte da Virgem. Apela 
para a compaixão de todos, para 
que todos curem as feridas dos 
pobres, assim dando testemu-
nho de Cristo. Lembra a divina 
parábola do Bom Samaritano./ 
Naquele tempo, passaram perto 
do pobre espoliado todos os bem 
instalados na vida, os comer-
ciantes de alma opaca e gelada, 
todos os egoísmos que se não 
comovem./ Passaram também 
sacerdotes formalistas. Todos 
passaram, um de cada vez./Mas 
só o Samaritano parou, para se 
curvar diante dos sofrimentos do 
pobre. Por isso o Samaritano foi 
pregado e anunciado por Cristo./ 
Que nos levou ali? Pedir. Pedir, 
talvez, cada um para si próprio. 
Não. Peçamos para os outros 
e deste modo faremos justiça. 
Peçamos uma coisa do tempo: 
uma moradia para aqueles que 
não têm onde dormir. Vamos 
construir casas pequeninas, mas 
arejadas e limpas. Casas para 
os pobres. De Abril de 1951 a 
Abril de 1952, construíram-se 
26. Como se arranjou o dinheiro 
para tanto? Amando. Como se 
descobrem pessoas que sejam 
generosas? Amando./ Acen-
tuou que muitos voltariam para 
a sua freguesia por caminho 
diverso daquele que os conduzira 
à Fátima, isto é, pensando de 
outra maneira. Iriam fazer jus-
tiça. Sem justiça, não há amor, 
nem há paz./ No fim do Santo 
Sacrifício, os dois Prelados de 
Porto Rico vão dar a bênção 
individual aos doentes inscritos, 
que são em número de algumas 
centenas. Dificilmente se assiste 
a esta cerimónia de olhos enxu-
tos./ Alternam-se os cânticos e 
as súplicas. Cada invocação é 
um apelo imenso de fé. Chora-se 
e reza-se./ […] Depois da bên-
ção dos doentes, dá-se a bênção 
com o Santíssimo Sacramento 
à multidão dos fiéis que a rece-
bem em silêncio e com piedoso 
recolhimento./ No fim da cerimó-
nia o Senhor Bispo de Leiria 
[D. José Alves Correia da Silva, 
1920-1957], ao microfone, pro-
fere algumas palavras. Diz que 
o Santo Padre [Papa Pio XII — 
Eugénio Pacelli] estava, àquela 
hora, em união com os peregrinos 
da Fátima, a rezar, na sua capela 
particular do Vaticano, com 12 
rapazinhos de 9 a 10 anos, pela 
paz no mundo. Pede a todos os 
peregrinos que rezem consigo 
três Ave-Maria pelas intenções 
do Chefe Supremo da Cristan-
dade e mais uma pelas dioce-
ses dos Prelados, portugueses e 
estrangeiros, que estão presen-
tes naquele dia no Santuário da 

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

SINAIS Padre Telmo

«Perto dos noventa anos, António Baptista dos Santos, nascido na 
Pampilhosa da Serra, ordenado padre em 1954, desde 1958 res-
ponsável pelo Calvário, foi julgado e condenado a pena de prisão, 
suspensa embora. Foi ainda inibido de contactar com a obra a que 
durante 60 anos se deu todo, a todas as horas do dia, desvivendo-se 
para que os incuráveis, os rejeitados, os excluídos, os pobres dos 
pobres, vivessem»,

Prof. Doutor Walter Osswald.

SIM. Durante 60 anos Padre Baptista acolheu doentes incuráveis 
 — rejeitados pela família e pelo mundo. Acusado injustamente de 

os tratar mal, sofreu pena suspensa e foi impedido de viver nas casas 
que ele projectou, construiu e a que assegurou o sustento diário.

No princípio da rampa que leva aos pavilhões dos doentes e no seu 
canteiro está um velho carvalho rodeado por flores. No meio da rampa 
e visita de um Senhor Presidente da República — ele se inclinou para 
nós e falou: «A vossa Casa é a única em Portugal a quem o Estado 
deve». Subimos e ele viu com interesse os pavilhões com os doentes.

Rampa que Padre Baptista diariamente subia e descia para tratar 
os seus doentes.

Num parágrafo das Normas de Vida dos padres da Obra, lemos: 
«Construam-se abrigos para doentes incuráveis que não têm onde 
viver nem onde morrer».

Padre Américo sonhou com a nossa Aldeia do Calvário, não teve 
tempo de realizar o sonho. Foi Padre Baptista que ali continuou e o 
realizou.

Subamos ao cemitério no cimo da colina da mata. Já centenas de 
doentes ali repousam em paz. Cada campa seu número. Cada um o seu 
processo. Leiam. Nos processos se vê a vida de cada um.  q

Fátima./ Reza-se, como de cos-
tume, a fórmula da consagração 
ao imaculado coração de Maria./ 
Depois, os venerandos Prelados, 
em conjunto, dão a bênção epis-
copal à multidão dos peregrinos 
e benzem os objectos de devoção 
que lhes são apresentados por 
eles para esse fim.

Antes de fecharmos este tes-
temunho do Padre Manuel For-
migão sobre a célebre oração 
do Padre Américo, em Fátima, 
acenámos outro precioso artigo 
no jornal supracitado, da autoria 
do conhecido advogado António 
Lino Neto [† 1961] — fundador 
do Centro Católico Português 
— intitulado Os divinos sinais 
da dignidade humana, do qual 

recortámos o início: A dignidade 
humana revela-se e afirma-se na 
prática da caridade, ou seja na 
disposição íntima de fazermos 
aos outros, como a nós mesmos, 
o bem que pudermos, tudo refe-
rindo a Deus como nosso Cria-
dor, e procurando, nesta con-
formidade, conter-nos dentro 
dos bons costumes, na esteira 
da moral cristã./ É esta a única 
medida de ordem universal pela 
qual melhor se pode aquilatar do 
valor da nossa dignidade. 

Para a próxima tem de ficar 
um encontro vocacional deter-
minante entre Padre Américo e 
uma jovem, que se veio a tornar 
filha espiritual do Padre Formi-
gão.  q


