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BENGUELA Padre Manuel António

NO dia 4 de Agosto de 2019, os filhos da nossa querida Casa 
 do Gaiato de Benguela fizeram a festa dos 62 anos da 

minha vida de sacerdote. Os corações exultaram de alegria. Seis 
anos, depois da ordenação, em 1963, estava em Benguela, para 
o nascimento desta Casa de família para os filhos abandonados. 
O seu número é muito grande. Seria uma maravilha social o nas-
cimento de mais Casas do Gaiato. Faltam as vocações humanas, 
com o dom das suas vidas. Vamos, pois, continuar a manter esta 
família da nossa Casa do Gaiato de Benguela, com as ajudas 
materiais dos vossos corações generosos. O amor é a força anima-
dora que leva muitos corações a dar as suas ajudas possíveis. Um 
grupo de jovens, de coração missionário, ligado ao movimento 
O GRÃO, chegou, há dias, à nossa Casa do Gaiato de Benguela 
para realizar uma actividade maravilhosa. O grupo escreveu o seu 
testemunho:”

“Foi no dia 23 de Julho que o GRÃO, um projecto de volunta-
riado internacional, de origem portuguesa, enviou, pela sexta vez, 
mais um grupo de jovens missionários, com destino a Benguela. 
Este projecto, de inspiração jesuíta, tem como principal objectivo 
cooperar com Organizações locais permanentes, de modo que as 
nossas missões, de curta duração, tenham o maior proveito possí-
vel nas comunidades que nos recebem. É com grande orgulho e de 
cruz ao peito, que nos entregamos às pessoas de Benguela, sem-

pre com um sorriso no rosto e com a determinação de que, com 
a ajuda de Deus, conseguimos fazer a diferença para melhor, no 
mundo. Este ano, o nosso grupo de missionários é composto por 
5 elementos de diversas áreas de formação: A Carolina (21 anos, 
estudante de medicina), a Catarina (22 anos, estudante de enge-
nharia química) o Guilherme (20 anos, estudante de engenharia 
mecânica), a Isabel (20 anos, estudante de Direito), e o Diogo 
(22 anos, estudante de Arquitectura). À semelhança de anos ante-
riores, a Casa do Gaiato de Benguela acolhe-nos, durante estes 
dois meses e torna-se a nossa nova Casa onde, todos os dias, a 
partilha de conhecimentos, experiências, histórias e carinho com 
os Gaiatos nos enche o coração. A sua admiração pelas nossas 
acções mais banais é comovente e ensina-nos que a nossa missão, 
muito mais do que a dinamização de actividades lúdicas e forma-
ção que potenciam o seu desenvolvimento para um futuro mais 
sorridente e realizado, passa também por estar a ser com eles, 
atribuindo-lhes todo o amor com que nos presenteiam tão natu-
ralmente, a cada momento. É indescritível a sensação de acordar 
com os olhos sorridentes destes rapazes que, escondendo todas 
as injustiças da sua curta história, apenas transparecem com a 
alegria de viver nesta grande família que agora têm o privilégio 
de chamar a sua Casa de Família.” – “O GRÃO – missão Ben-
guela 2019”.  q

62 anos sacerdotais…

HOJE descarregamos o segundo con- 
 tentor que chegou de Setúbal com 

o material que faltava do sistema de rega. 
Durante uma semana ficou retido no porto 
para ser aberto e confirmar se o seu con-
teúdo correspondia com o que estava 
escrito nos papéis. Disseram-nos que 
seguramente nos iam multar e teríamos 
de pagar pelo tempo em que estivesse em 
porto seco.

Como se de um milagre se tratasse, cha-
maram-nos no Dia do Pai Américo para 
nos informar que podíamos retirar o con-
tentor de tarde. Ao que parece, quando 
abriram o contentor, encontraram os rolos 
de tubo, caixas de roupa, algumas cadei-
ras e mandaram fechá-lo.

Uma vez mais se confirma que quando 
alguém faz tudo o que está em suas mãos, 
Deus põe o resto.

Para trás ficaram muitos dias de sacri-
fício e amor cristão em sentido puro. E 
como não, a Casa do Gaiato de Setúbal 
e o nosso Padre Acílio. Agora, toca-nos 
montar todo o sistema de rega que, por 
acaso, já começámos.

Desde esta Casa do Gaiato de Malanje, 
agradecemos imensamente todo o esforço 
realizado pela nossa Casa do Gaiato de 
Setúbal; e de tantas pessoas que colabora-
ram economicamente — e esperamos que 
Deus seja benigno com todos os nossos 
benfeitores.

Chegou o nosso Padre Telmo acom-
panhado pelo sr. Pacheco… Os nos-
sos «Batatinhas» não podiam aguentar 
a alegria e rodearam o carro que trazia 
Padre Telmo. Cânticos, gritos, saltos… 
uma explosão de alegria.

Os nossos gaiatos seminaristas reto-
maram os estudos esta semana. Todos… 
menos Adão, que vai continuar a sua for-
mação em Portugal com a ideia de servir, 
depois, a Obra da Rua. Em Malanje não 
têm Teologia, pelo que têm de ir a Luanda 
ou Benguela ou Lubango.

Hoje tivemos que rebocar o nosso mini-
-autocarro com uma corda. Parece que o 
motor está a pedir um descanso, pois já 
são onze anos desde que o Governo no-lo 
ofereceu.

Nós, continuamos parados com a nossa 
serração e a carpintaria… não recordamos 
uma etapa tão difícil como estes últimos 
dez anos.

Um abraço.

NOTA DA REDACÇÃO:  Poucos dias 
depois de escrever esta sua crónica, o 
nosso Padre Rafael viu-se envolvido num 
acidente de viação, que impossibilitará a 
sua presença, imprescindível, na Casa do 
Gaiato de Malanje, por algum tempo, que 
esperamos seja breve.  q

O Pai da nossa Casa do Gaiato de 
Malanje, o nosso padre Rafael, 

esteve envolvido num acidente de automó-
vel quando regressava de Luanda a sua 
Casa. Os acidentes são sempre imprevisí-
veis, por esse motivo, apanhou-nos comple-
tamente de surpresa.

O padre Rafael é a cabeça deste corpo 
comunitário, pelo que a sua ausência não se 
deve prolongar por um período que exceda 
o aceitável. É certo que está presente o 
nosso padre Telmo, que foi a Angola para 
resolver questões burocráticas, e que outro 
dos nossos padres se poderá fazer presente 
por algum tempo, mas a referência paterna 
não se perde: o padre Rafael.

A ausência do Padre da Casa, como 
costumamos dizer, reduzimo-la ao mínimo 
indispensável. Nem o próprio padre fica 
descansado quando tem de o fazer. Alguns 
de nós, não largam o telemóvel para saber 
se a vida vai correndo normalmente e dar a 
ajuda pontual à distância. O padre da Rua 
vive para os seus e sofre, continuamente, 
com os seus.

Nestes previsíveis tempos de ausên-
cia, por maior razão, os seus Rapazes de 
Malanje terão de fazer jus ao lema que 
orienta a nossa vida: Obra de Rapazes, 
para Rapazes, pelos Rapazes. Eles na sua 
missão dinamizadora e de responsabili-
dade na vida quotidiana da Comunidade, 
especialmente aqueles que, por natureza e 
atribuição, têm maior grau nessa responsa-
bilidade.

Confiança

DA NOSSA VIDA
Padre Júlio

É isto que o padre Rafael espera dos seus 
Rapazes, correspondendo neste momento 
difícil às necessidades que a vida for apre-
sentando, assumindo cada qual a tarefa 
que lhe compete.

Os problemas são certos para quem esta 
vida vive. A tarefa do crescimento humano 
e a diversidade de opções que se podem 
ter na vida, implicam esforço e empenho 
nem sempre assumidos e rectamente orien-
tados. A cada passo confrontamo-nos com 
«os problemas de cada um». Perante os 
problemas, que tantas vezes pareciam insa-
náveis - «a inteligência das coisas terrenas» 
ou o tino dos problemas que a realidade 
evidencia e que fazem esmorecer a alma - 
Pai Américo depressa dava a volta ao seu 
ânimo, enchendo-se da «loucura» de Deus: 

«Os problemas de todos, e o meu também, 
ficam num instante resolvidos… Senhor de 
Misericórdia, não retireis jamais da minha 
inteligência a loucura do Divino!»

É certo que acresce a estes, o problema 
de que vivemos numa sociedade secula-
rizada, onde não se quer a presença do 
Divino. Sacristia, outra vez se quer a Igreja 
na sacristia. Parece até que, segundo as son-
dagens, a maioria assim pensará. As ferra-
mentas para conduzir as mentalidades são 
hoje muito poderosas. Mas, onde a obra aí 
o seu autor. Nós somos obra de Deus e o 
nosso Autor não anda longe. Ainda que O 
queiram relegar da vida, negarão aquilo 
que desejam. Não retireis jamais Senhor, «a 
loucura do Divino» da nossa vida!  q

MALANJE
Padre Rafael
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LAR DO PORTO Adelaide e Zé Alves

CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS — «Ele há um 
ror de gente que se queixa da vida como ela fora tortura e desespero — 
ela, a vida, o mais precioso dom que Deus nos dá!

Não assim quem traz a vida dos mais pegados no coração: pensamen-
tos altos, verdades consoladoras, histórias dos nossos irmãos — epopeia 
de amor das almas e de Amor de Deus, os dois amores inseparáveis por-
que semelhante.

É assim a vida dos que se esquecem da própria, para cuidar da 
alheia. Nem torturas nem desesperos; e se às vezes o desalento bate à 
porta, queda na soleira e não entra.

Voamos baixinho, como as andorinhas, para que as asas rocem em 
toda a gente e todos lhe possam tocar. Fazemos jornadas largas por terras 
desconhecidas, colhendo e semeando em episódios de amor; onde recebe-
mos, ali mesmo deixando ficar.

É o próprio Deus que traz ao nosso encontro quem Ele muito bem 
quer; quanto a nós, apenas abrimos as folhas do livro e deixamos escrever 
nomes — uns no deve e dão, outros no haver e levam.

Lançamos notas de cem ao desbarato. Homens honestos e calejados, 
desmaiam de espanto diante de tanto dar e ficam-se em silêncio por largo 
tempo, olhos rasos de lágrimas…! Testemunhas de defesa que nos hão-de 
apontar, no julgamento final, diante de todo o mundo: ‘Justo Juiz, aquele 
deu-me de comer!’ Amigos verdadeiros, que o mundo não conhece nem 
aprecia.» — Pai Américo, Pão dos Pobres, 1.° vol., pp 160-161.

Os nossos Padres continuam no mesmo caminho, apesar das tribula-
ções e percalços que vão encontrando, como diz Pai Américo, “se às vezes 
o desalento bate à porta, queda na soleira e não entra”.

Também nós por vezes fraquejamos ao ouvir o grito daqueles que 
nos batem à porta, temos consciência de que os tempos estão a mudar, 
mas a falta de conhecimento de alguns da realidade da pobreza, deixa-nos 
de boca aberta, que bom seria que a segurança social resolvesse todos os 
problemas do homem. Ele não é nem pode ser uma peça de uma máquina 
que depois de gasta deita-se ao lixo e acabou.

CAMPANHA TENHA O SEU POBRE — Cinco euros, de Otelo 
Silva; trinta, de Maria Magalhães e Áurea Silva.  

A todos o muito obrigado pela ajuda que nos dão.

O nosso NIB: 0010 0000 4417 8020 0015 8

O nosso endereço: Conferência S. Francisco de Assis,
Rua D. João IV, 682
4200-299 Porto.  q

O motivo primário do nosso convívio foi, é e será sempre, o de agra-
decer ao Senhor o ter-nos dado um Pai que nos amou, tirou da miséria e do 
abandono, dando-nos pão, amor e fazendo de nós homens de bem.

Poucos imaginam o trabalho de bastidores num acontecimento destes. 
Sábado de manhã, na Capela há limpeza e arranjo de flores. Para o lado da 
cozinha e refeitório era uma algazarra no arranjo de mesas, cadeiras e filas 
delas. O refeitório fica apinhadinho… são centenas de bocas…

Mas vamos por partes: de manhã, a habitual Assembleia da Associa-
ção dos Antigos Gaiatos e Familiares do Norte. Logo depois, a deposição 
de uma coroa de flores nas campas de Pai Américo e do nosso Padre Car-
los, homenagem da Associação. Ao meio-dia — ponto central do nosso 
convívio —, há o encontro espiritual, com todos os presentes na Eucaris-
tia. Aqui, a nossa Capela transborda… Padre Júlio falou-nos do amor de 
Pai Américo por todos nós e da Obra da Rua!

Acabada a santa Missa, há reencontro de colegas que nos visitam. 
Uns, desde o ano passado; outros, desde há anos… Aqui, o «Passarinho» 
(primeira geração), adiantou-se e foi a minha casa para me abraçar…

… E vejo um ajuntamento perto do refeitório… vem aí o almoço! 
Filas e filas a entrar e… «toda a atacar»! Tudo bom e apetitoso!

Já compostos e alegres, vamos ao cafezinho no nosso bar. Depois, 
é arranjar um lugar para assistir ao concerto da Tuna da Associação, sob 
a regência do Miguel. No largo do bar está tudo cheio e as cadeiras são 
poucas…

Ouvem-se já a música e canções para alegria da assistência. A tarde 
vai correndo e vamos encontrando gente amiga e colegas. Vejo agora o 
grupo com o Dr. Abel, Manuel António, ti Jeca, Jorge Couto. Mais além 
outro, com «Flora», Neca, Zé Reis, Maciel, «Vila Real», Elísio Humberto 
e outros cujo nome não fixei. Para o Artur Mendes deixo o meu abraço, e 
peço a Deus, por intercessão de Pai Américo, que lhe dê coragem, saúde 
e Paz. Este nosso colega e amigo, devido à diabetes, teve de amputar um 
membro inferior.

Acabou a música e vão sendo horas de arrumar a aparelhagem e ins-
trumentos.

A seguir há a merenda. Faz-se fila no corredor da cozinha e aguarda-
-se… De passagem vejo Padre Júlio que me pareceu cansado, mas feliz! 
Será?! É que ser o Director da Obra da Rua, nos tempos que correm, não 
é fácil… Que Pai Américo o ajude!

Para terminar, direi, com certa emoção, ter sentido que, alguns antigos 
companheiros ao abraçar-me, o faziam com um especial carinho… Talvez 
por ser o “irmão” mais velho!…

Por tudo, obrigado, amigos, e até sempre!  q

ECOS DO NOSSO ENCONTRO Manuel Pinto

PAÇO DE SOUSA Nuno Machado

CAMPO — A nossa batata já foi colhida e arrumada 
no celeiro da batata. O sr. Jorge esteve a passar, com 
o tractor, a máquina de colher a batata, enquanto os 
nossos Rapazes apanhavam a batata para os sacos e as 
dornas. Tivemos uma boa colheita e de boa qualidade. 
O milho está a crescer bem, mas precisa de ser bem 
regado. As nossas vinhas foram tratadas com produtos 
próprios.

Na nossa horta já colhemos melancias, meloas, 
tomate, pepinos, pimentos e beringelas. As abóboras 
estão a crescer. O Bruno semeou aveia para dar aos 
coelhos. São já duas ninhadas de coelhos muito boni-
tos.

PISCINA — A nossa piscina foi limpa e o Mendão 
fez o tratamento à água. Na parte dos canteiros rapa-
ram-se as ervas e as silvas. Todos os dias, os nossos 
Rapazes e os gaiatos antigos que por cá vêm, gostam 
de ir mergulhar na nossa piscina, dar saltos da pran-
cha, enquanto outros tiram uma fotos para mais tarde 
lembrar. Também fazem corridas a nadar, uns com os 
outros. 

LIMPEZAS — Os Rapazes andam a limpar as 
avenidas da nossa Aldeia, a arrancar ervas daninhas 
e a varrer as folhas secas que vão caindo das árvores. 
Todos os dias as plantas dos nossos canteiros são rega-
das e os canteiros varridos. Os galinheiros já foram 
limpos e os seus lagos. A nossa Aldeia é muito grande 
e, por isso, há sempre muito que fazer.

TIPOGRAFIA — Os nossos trabalhadores da tipo-
grafia estão a fazer um novo livro sobre o sr. Padre 
Baptista. Quando estiver pronto iremos anunciar a 
todos os nossos Amigos e Leitores. Também têm feito 
outros trabalhos para fora, como livros, documentos 
para diversas funções e material de publicidade. Quem 
precisar, pode recorrer aos nossos serviços de tipogra-
fia, por telefone ou e-mail. Os nossos contactos estão 
no nosso site www.obradarua.pt.  q

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

ESCOLAS — É de salientar 
que o Agrupamento de Escolas de 
Miranda do Corvo reconheceu o 
meritório desempenho de vários 
alunos da nossa Casa do Gaiato, no 
XV Mega Sprinter Nacional, reali-
zado em Faro, a 5 e 6 de Abril, atri-
buindo-lhes um voto de Reconhe-
cimento e Louvor, pelo que o seu 
Director, professor José Manuel, 
veio expressamente a nossa Casa 
entregar uma placa comemorativa 
desses êxitos desportivos.

No final de Junho e em Julho, 
conforme os Ciclos, terminaram as 
aulas. Depois, os nossos professo-
res destacados foram às reuniões 
de avaliação e trouxeram boas 
notícias sobre o aproveitamento 
final dos Rapazes da nossa Casa: 
todos passaram de ano, pelo que 
estão de parabéns! Frequentaram 

as seguintes Escolas: 1.º Ciclo — 
Centro Educativo, Escola EB1 de 
Rio de Vide e Escola EB1 de Vila 
Nova; 2.º e 3.º Ciclos e Secundário 
— Escola EB 2.3 c/ Secundário de 
Miranda do Corvo, Escola Secun-
dária da Lousã, Escola Profissio-
nal Beira Aguieira — Penacova e 
APCC — Conraria. Os alunos de 
Cozinha estagiaram em Centros 
Sociais Paroquiais, em Serpins e na 
Lousã. Os alunos de Electrónica, 
Turismo e de Desporto estagiaram 
em Miranda do Corvo. Tiveram de 
se apagar e devolver os livros esco-
lares, emprestados… Entretanto, 
foram efectuadas as matrículas de 
todos os Rapazes-estudantes. 

FÉRIAS — Nesta época de 
Verão, temos mergulhado na nossa 
piscina, depois das tarefas. Con-

forme as circunstâncias, anual-
mente, vários Rapazes têm-se 
deslocado para a Praia de Mira, 
devidamente acompanhados. Em 
Julho, aproveitaram alguns dias de 
praia, brincando no areal e nadando 
no mar, azul. Tiveram apoio no 
nosso Lar de Férias, na Rua Padre 
Américo, cujas áreas exteriores 
têm sido limpas de infestantes. 

OBRAS — A nossa piscina foi 
arranjada no seu interior, recolo-
cando ladrilhos saídos, rejuntando 
e vedando fendas, e também repa-
rando o sistema de filtragem da 
água. E continuam várias obras 
de reparação de alguns edifícios 
da nossa Casa. Aproveitando o 
tempo seco e os andaimes em esta-
leiro, com o devido alvará, tem-se 
andado a efectuar vários trabalhos: 
limpar os telhados da zona dos ser-
viços domésticos (a norte), subs-
tituir telhas, reparar as beiradas, 
reabilitar as fissuras das paredes 
junto à Rua Padre Horácio, pois 
estavam muito estragadas, e pintar 
as mesmas com várias demãos de 
tinta. Os trabalhadores da empresa 
de construção civil, a cargo destas 
obras, encontram-se instalados no 
nosso Lar do Gaiato de Coimbra, à 
Travessa Padre Américo, no Cidral, 
cujos quintais de cima e de baixo 
têm sido limpos regularmente.

Como são precisas ajudas, o mea-
lheiro para pagar as grandes despe-
sas mensais é o seguinte: Obra do 
Padre Américo — Casa do Gaiato 
— 3220-034 Miranda do Corvo 
— NIB: 0035 0468 00005577330 
018. Amigos, bem-hajam!  q

ASSOCIAÇÃO
DOS ANTIGOS GAIATOS
E FAMILIARES DO NORTE

Elísio Humberto

DIA DE PAI AMÉRICO
Numa aldeia portuguesa, cheia de luz,
Apareceu, há 90 anos, um BOM PASTOR,
Praticando a Caridade e dando Amor
Aos pobres, como manda fazer Jesus!

Os pobres, esses Gaiatos desprotegidos,
Sem pão, sem pais e sem abrigo,
Encontraram, em criança, o verdadeiro Amigo,
Um protector, “pai e mãe” dos desvalidos.

Mas, Jesus chamou-o p’ra Si um dia.
E sobre a sua campa, rasa e fria,
Com nossas lágrimas e flores coberta,

Pedimos: ... p’ra que a Fé nunca esmoreça,
E para que a sua Obra não pereça!
E depomos, em união, a nossa oferta.

Poema declamado aquando da deposição de coroa de flores  q

PENSAMENTO Pai Américo

É necessário prudência na vida, que a 
figueira do Evangelho esteve em riscos 
de ser arrancada por ocupar um espaço 
precioso sem produzir fruto! Não é favor 
nenhum o meu bater à tua porta, nem o teu 
abrir a mão; é simplesmente uma obriga-
ção social. Pedras do mesmo edifício que 
todos nós somos, a abundância de uns 
deve suprir a indigência dos outros para 
assim haver harmonia no todo.

Pão dos Pobres, 2.° vol., p 64.
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SETÚBAL Padre Acílio

Encanto

APÓS o jantar, antes do agradecimento a Deus 
 pela comida, o chefe nomeia rapazes encarre-

gados de lavar a louça, chamados “os da copa”, e 
os de limpar e pôr as mesas para o dia seguinte “os 
do refeitório”.

Agora que estão de férias, o mais difícil é mudar 
as equipas, pois metade dos rapazes ou estão na 
Arrábida ou foram passar o mês de Agosto com os 
familiares.

Naquele princípio de noite, os indicados foram o 
Florentino e o Aníbal. Este é muito molengão, ao 
contrário do Florentino.

A esta hora, após a refeição, fico sempre na sala 
quer para impor paz à rapaziada, corrigir algo que 
esteja menos bem e receber os rapazes nas suas 
necessidades.

Começaram os trabalhos do refeitório e que vejo 
eu? O Florentino a limpar as mesas com o pano 
numa mão e um pequeno alguidar na outra e, atrás 
dele, o seu mano Adão a lavar as mesas, também 
com iguais ferramentas embora seu alguidar traga 
água com lixívia.

Um espectáculo de alta fraternidade que muito 
me encantou, pois ninguém havia mandado o mais 
novo, senão brincar. Pequenino, franzino, com 7 
anos, aquilo é que era desembaraço e alegria a olhar 
para o irmão.

Desilusão

DEVO confessar aos meus leitores, sobretudo 
 aos que se alegraram comigo por esse Portu-

gal além, quando dei a notícia de que tinha ao meu 
lado um sacerdote que carregaria comigo a minha 
cruz, tornando-a mais doce no meu fim. Pois bem, o 
meu optimismo foi sol de pouca dura…

Vocações para a Obra não surgem na Igreja de 
hoje, muito instalada e a viver em cálculos mun-
danos, se não houver um conhecimento do valor 
aliciante da pobreza, não do seu voto, mas na vida 
real de cada um. A pobreza é o grande argumento do 
Evangelho, a pregação mais forte que atrai os cora-
ções descrentes. É urgente pregá-la, sobretudo nos 
Seminários, onde encontramos, hoje, homens feitos, 
a pretender seguir Cristo.  q

BEIRE — … Não podemos deixar estancar a fonte Um admirador

1. Esperança! A última coisa a 
morrer… Passo à porta da antiga 
rouparia. A porta está aberta e eu 
dou uma espreitadela. Tenho sau-
dades daquelas manhãs de sábado. 
Voluntários/as de volta dos ces-
tos da roupa para as mudas após 
o banho. Tudo com o nome da 
cada um/a. Como Deus manda! 
Na varanda que liga os dois pavi-
lhões, o que era dos homens seguia 
para os homens e o que era das 
mulheres seguia para as mulheres. 
Às vezes, com a presença e ajuda, 
ainda pouco calhada, de algum/a 
aprendiz de voluntário/a. Coisas 
por que também eu passei. Tenho 
saudades. Uma saudade habitada 
por aquela virtude que, na caixa de 
Pandora, é a última coisa a morrer 
— a esperança. De que S. Tomás 
disse que “é a posse actual de um 
bem futuro”.

Oiço um estamos aqui, no meio 
desta confusão, a ver se… Olho 
aquele estendal. Toca-me a fé e 
generosidade de tanta gente que 
se lembra de nós e, religiosa-
mente, vem até aqui deixar estes (e 
outros!) pedacinhos de vida. Vidas 
que, a seu modo, testemunham 
uma certa fé na vida eterna. Essa 
que se segue aos cem por um já 
aqui, até por um simples copo de 
água (Mt 10, 42).

Digo da falta que nos faz a dona 
fulana. Semanalmente e, nas férias 
de dona cicrana, diariamente, lá 
estava ela a dar uma mãozinha de 
arrumação e aproveitamento. Sigo 
para o meu cantinho da meditação. 
Naquele silêncio e quietude que 
esta prática diária me proporciona, 
oiço —pela milionésima vez — 
um alerta de Pai Américo a gritar 
dentro de mim: — Não podemos 
deixar estancar nas almas a fonte 
de heroísmos que…

2. Também a roupa esconde 
“heroísmos”… A sabedoria 
daquela parábola do Trigo e do 
Joio (Mt 13, 24-30) é inesgotável. 
Sempre a vou buscar para melhor 
me/nos entender. Basta recordar 
Pedrogão Grande, dos incêndios. 
Todos ficarmos a saber que, mui-
tas vezes, nessas ofertas de roupas 
usadas, vem apenas o lixo que… É 
o nosso inconsciente (cego e estú-
pido…) a tentar mentir a si próprio. 
A querer pintar de generosidade 
aquilo que já só é estorvo. Egoísmo 

puro, a empurrar trabalho para os 
outros. Mas nem tudo foi assim. 
Houve muita beleza naquela onda 
de generosidade que inundou Por-
tugal inteiro. Fenómenos humanos 
que gosto de reflectir.

Registo com particular intensi-
dade duas experiências do doar as 
roupas de quem já partiu. São for-
mas de manter viva em nós aquela 
vida que nos foi roubada…1

A primeira foi há 29 anos, a 
quando da partida da Isaurinha — 
a mãe dos meus filhos. Ao arru-
mar aquilo que fora parte da vida 
dela (uma vida que deixou em nós 
tantas marcas de ternura!), sem-
pre nos saía um isto é pena botar 
fora. Pode ainda ser útil a alguém. 
E foi assim que, depois de tudo 
bem limpo e arrumado, junto com 
as embalagens de fraldas que não 
chegaram a ser usadas, fui levar ao 
Calvário. Lembro a emoção com 
que ali deixei aqueles bocadinhos 
de vida. Acredito que foram con-
tinuar a ser mais vida para mais 
vidas. Senti-me cumprir uma obri-
gação. Convencido de que, se as 
coisas corressem ao contrário, ela 
faria o mesmo comigo.

A segunda experiência foi um 
telefonema feito aqui para o Cal-

vário. Por alguém muito ligado ao 
mundo das terapias de espiritua-
lidade. Conhecemo-nos. Ela sabia 
do meu estar aqui e chegou a vir 
cá — para conhecer isto. Com 
métodos diferentes, muitas vezes 
até trabalhamos juntos. Objectivos 
muito semelhantes — tentar ajudar 
as pessoas a descobrir que todos 
nascemos para tornar-(se) feliz.

Ela tinha uma cliente, lá para os 
quintos de S. João da Madeira. Era 
uma mulher nova a quem a vida 
levou o marido. Entrou em depres-
são prolongada. Vivia amarrada 
ao passado. Parecia não querer 
mesmo sair dessa. Até as roupas 
que foram dele lhe  serviam de (fal-
sas!) razões de… Não queria sepa-
rar-se de nada. A terapeuta con-
seguiu dar-lhe a volta. Ela tinha 
na família alguém que assinava 
O GAIATO. Falou-lhe do Calvá-
rio. Do nosso jeito de viver e de 
dar mais vida a tantas vidas. Doar 
aquilo que fora a vida do marido 
poderia ser uma forma de lhe dar a 
ele mais vida — a viver ainda em 
tantas outras vidas…

Telefonou-me a saber da hipótese 
de ir lá buscar aquela tanta roupa 
— 12 sacos, com coisas ainda por 
estrear… Fui. Lembrei P.e Baptista 

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

ERA Domingo.
Quando saímos da Missa, apercebi-me que uma mulher, negra, 

cingida de crianças, estava sentada nos bancos do corredor onde nor-
malmente são acolhidos os familiares dos rapazes. A longa galeria com 
os seus extensos e cómodos bancos, serve de sala de visitas e recepção 
dos Pobres e das famílias dos nossos.

Passei calado frente às pessoas. Preferi perguntar aos Rapazes que, 
nestes assuntos, são mais perspicazes do que eu.

— Quem é aquela gente?
A resposta foi duvidosa: — Acho que são conhecidos do Roni.
Chamei então o querido Roni e perguntei-lhe. Devo dizer que este 

rapaz, é uma pessoa admirável, doente, mas muito generosa.
Nesta crise de senhoras que queiram arriscar perder a vida 

seguindo a fé cristã, para a ganhar segundo a palavra de Jesus; foi o 
Roni escolhido para ir dormir num quartinho perto dos mais pequenos, 
os deitar, os socorrer e incutir-lhes hábitos de higiene, oral e não só. 

Este Rapaz tem o Curso da Escola Profissional com bons resulta-
dos, tirou a carta, conduz muitas vezes a nossa camioneta e, como é de 
pequena estatura e franzino costuma pôr na cabeça um chapéu de aba 
larga para parecer maior aos olhos da polícia pois já foi interrogado 
por um agente que, obrigando-o a parar, duvidou se possuiria as devi-
das habilitações.

Em Casa, o Roni é estimado por todos. Chamei-o e perguntei-lhe: 
— Quem são aquelas pessoas?

Resposta imediata e segura: — É uma senhora conhecida da minha 
tia que vem cá pedir se lhe recebe os filhos.

Fiquei um pouco receoso, mas disse-lhe que a chamasse para 
almoçar connosco e se sentasse com eles numa mesa à parte do mag-
nífico refeitório.

A comida correu com normalidade e, no fim, passei por eles à 
espera que a mãe se me dirigisse, mas não a provoquei, perguntando-
-lhe o que me queria. Desertei sem dar muita confiança, e fui deitar-me 
para recuperar forças que, à tarde, teria de ir celebrar à Arrábida e me 
sentia muito cansado.

A senhora julgou que eu me dirigiria a ela e encolheu-se de aca-
nhamento e vergonha, mas quando se viu sem mim, começou a chorar 
à mesa de forma ruidosa e quem a veio consolar foi a D. Conceição 
que, depois, me veio transmitir a compaixão que por ela sentiu.

Queria que lhes ficasse com dois meninos, pois tinha vindo da 
Guiné por causa da saúde de uma filha, gémea do mais novo, que sofre 
de uma doença que a mataria na sua terra, onde não há capacidades 
médicas para a socorrer.

Vim a saber que foi acolhida, na Baixa da Banheira, por uma famí-
lia que dela se doeu e que com tanta criança, numa casa pequena, era 
impossível viver. Combinei com ela, e com um advogado, fazer um 
documento de entrega das crianças e assim acabarmos com o sofri-
mento que nas vias do Estado demoraria meses ou até mais de um ano.

É este o lugar da Obra da Rua: fazer o que o Estado não pode fazer.
Os meninos chamam-se Adão e Florentino. O primeiro é gémeo 

da irmã doente, traz o documento da terceira-classe, mas não sabe ler 
português, nem falar. O certificado do Florentino põe-no no 6º ano, 
mas ele sabe ler e escrever menos que o nosso Samba que vai para a 
quarta-classe do próximo ano escolar. 

Teremos nós de suprir estas deficiências já.  q

perdido por esses becos e montes 
de Portugal. Encontrei a casa. Vi 
a senhora. Falamos. Carreguei e 
vim feliz. Com a sensação de que 
estava a ajudar uma irmã doente, 
em vias de recuperação.

3. Podemos tirar muitas con-
clusões… Sim senhor. E a pri-
meira é que URGE MESMO rever 
os nossos conceitos de volunta-
riado… Um tema que me escalda 
por dentro. Com Pai Américo a 
gritar-me: Não podemos deixar 
estancar a fonte. Essa que, se bem 
cuidada, gera em nós gestos de 
Beleza, de Bondade e de Verdade. 

“Massa de Deus” de que também 
somos feitos. Olhem-me só este 
gesto de heroísmo que acaba de 
nos chegar: — … muito me apraz 
conceder à vossa maravilhosa 
Obra da Rua, na linha do pen-
samento e das obras do Divino 
Mestre, a participação na minha 
herança através da transferência 
bancária de 25.000 € (euros vinte 
e cinco mil)”. Silêncio! Deus fala. 

1 — Quanto mais os anos passam por 
mim mais sinto como NOBRE aquela visão 
cristã da morte: “A vida não lhes é tirada, 
mas apenas mudada”.  q
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PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

EM 29 de Julho de 1929, no 
 dia seguinte à sua orde-

nação presbiteral, pelo Bispo de 
Coimbra, D. Manuel Luís Coe-
lho da Silva, o Padre Américo 
Monteiro de Aguiar celebrou a 
sua Missa de início de ministé-
rio presbiteral — primeira Missa 
Nova — na Capela das Irmãs 
Coadjutoras [de Jesus, Maria 
e José], assistido pelo Cónego 
Manuel Fernandes Nogueira. 
Esta Pia União de Irmãs foi ins-
tituída pelo mesmo Bispo, em 19 
de Abril de 1927; e serviram no 
Seminário de Coimbra até 1933.

O Padre António Moreira 
da Rocha, penafidelense e seu 
amigo próximo, deixou um inte-
ressante artigo na revista Penafiel 
[1972], intitulado “Memorial – 
Dois Eclesiásticos”, do qual res-
pigámos alguns nacos narrativos, 
para ilustrar estes seus dois dias 
muito felizes! Tem pormenores 
circunstanciais e é um testemu-
nho biográfico precioso, a que 
vale a pena dar atenção com sen-
timentos de gratidão e admira-
ção. Então, sobre esses aconteci-
mentos sacerdotais importantes, 
transcrevemos uma interessante 
crónica. Eis: No último sábado 
de Julho de 1929, vindo do 
Porto, no rápido da tarde, che-
guei a Coimbra com o P.e José 
Monteiro de Aguiar, que pro-
cedente de Cucujães [onde era 
professor do Seminário das Mis-
sões] me fez óptima companhia 
desde Espinho. Na Estação Nova 
encontrava-se à nossa espera o 
P.e Américo [Américo Monteiro 
de Aguiar]. De lá seguimos para 
o Seminário [de Coimbra], onde 
fiquei instalado, por amável defe-
rência do Reitor [Vice-Reitor], o 
Il.mo Cónego Tomás Fernandes 
Pinto.

No domingo [28 de Julho de 
1929], realizou-se a ordenação 
de presbítero do P.e Américo. 
Efectuou-se na capela priva-
tiva do Bispo de Coimbra [de 
Nossa Senhora da Anunciação], 
que tinha então a sua residên-
cia no Seminário. A ministrar, 
D. Manuel Luís Coelho da Silva, 
havia vários ordinandos. Presen-

tes os superiores da Casa, alguns 
seminaristas e número restrito 
de pessoas da família dos que 
seriam ordenados. Do conce-
lho de Penafiel, o Celebrante, o 
irmão P.e José, e o autor destas 
linhas, também estava. Por mui-
tas razões, aquele acto solene foi 
para mim muito impressionante. 
A beleza do cerimonial litúrgico 
e a pessoa do Ministro da orde-
nação — figura aureolada pela 
fama de muita virtude e saber — 
não podiam deixar de me infun-
dir extraordinários sentimentos 
de admiração e respeito. Tudo 
isso não lograva dissipar em mim 
um certo estado emocional resul-
tante de ver realizar-se naquela 
hora o que havia sido o maior 
sonho, a suprema aspiração de 
alguém que recebia das mãos do 
Bispo a sagrada ordem de pres-
bítero.

Na manhã do dia seguinte 
[29 de Julho], o neo-presbítero 
Américo celebrava a primei-
ra-missa. Não foi na igreja do 
Seminário, mas sim numa capela 
interna, em nível inferior a ela, 
existente na parte mais baixa 
do edifício. Lá se encontravam 
vários padres, alguns compa-
nheiros mais amigos e dois ou 
três íntimos estranhos à Casa. 
Raramente na minha vida pre-
senciei acto litúrgico que me 
parecesse impregnado de tanta 
sobrenaturalidade.

O próprio recolhimento do 
lugar, interioridade do novo 
sacerdote, bem transparente em 
todas as suas atitudes e gestos, a 
formosura das palavras proferi-
das e a elevação da música sacra 
que se ouvira – tudo se conju-
gava para dar àquele ambiente 
tão singular clima espiritual.

Ao órgão, o P.e Dr. Elias Aguiar 
— distinto director do Orfeão 
Académico de Coimbra e profes-
sor de Hist. da Música, na Fac. 
de Letras durante muitos anos 
— a quem o P.e Américo tinha 
pedido música sugerida apenas 
pela inspiração de momento.

Seguiu-se depois frugal almoço 
no refeitório do Seminário. No 
momento apropriado, o P.e José 

Monteiro de Aguiar disse pala-
vras de muito agradecimento, 
dirigidas ao Sr. Bispo e supe-
riores da Casa, pelo bom aco-
lhimento dado a seu irmão; o 
Cónego Tomás não se cansou de 
exaltar como muito abençoada 
a hora em que o Américo entrou 
para aquele Seminário [em 3 de 
Outubro de 1925, com 38 anos]; 
por último, o neo-presbítero 
declarou a sua imensa gratidão a 
todos quantos colaboraram para 
a felicidade que ora sentia, a par 
de uma ânsia de trabalhar sem 
medida no campo do Apostolado. 
Foi então que lhe ouvi a curiosa 
expressão: “já não tenho tempo 
de perder mais tempo!”. 

Como havia programado, ao 
fim de alguns dias, pusemo-nos a 
caminho de Paço de Sousa, onde 
o P.e Américo celebrou a segun-
da-primeira Missa. Tudo cor-
reu como previsto. De Paço de 
Sousa, para S. Miguel de Paredes 
[em Penafiel], a passar os tais 
“dois mesitos”.

Como homenagem muito justa, regis-
tamos ligeiras notas biográficas sobre 
três ilustres sacerdotes, participantes 
desses momentos significativos e amigos 
do Padre Américo, registados acima, avi-
vando assim a sua grata e feliz memória 
eclesial. 

O Padre Manuel Fernandes Nogueira 
nasceu em 7 de Abril de 1861, na vila 
de Loriga, concelho de Seia, então da 
diocese de Coimbra [até 1882]. Frequen-
tou o Curso Teológico, no Seminário de 
Coimbra [1880 a 1883]; e foi ordenado 
Presbítero em 19 de Outubro de 1884, 
pelo Bispo de Coimbra, D. Manuel Cor-
reia Bastos Pina, na igreja de S. João 
de Almeida, do então Paço Episcopal. 
Pároco encomendado [12-XII-1884] e 
colado [14-VI-1907] do Piódão, conce-
lho de Arganil. Nessa povoação fundou 
um bom centro de estudos [colégio], que 
funcionou entre 1886 e 1906. Veio para 
o Seminário de Coimbra em 1907, pela 
mão do Vice-Reitor Cónego José Alves 
Matoso, e aí foi Director Espiritual até 
1932. Foi capelão das Ursulinas [1907-
1910], junto ao Seminário, e nos Moi-
nhos (Miranda do Corvo) [1911-1940]. 
Cónego capitular da Sé de Coimbra, 
nomeado pelo Bispo D. Manuel Luís, 
em 5 de Janeiro de 1922. Faleceu em 28 
de Fevereiro de 1944, com 83 anos, no 
Seminário de Coimbra.

O Padre Tomás Fernandes Pinto nasceu 
em 18 de Março de 1880, na freguesia de 
S. Nicolau da Vila da Feira, na diocese do 
Porto. Frequentou o Seminário do Porto 
e concluiu o Curso Teológico em 1903. 
Foi prefeito e professor no Seminário dos 
Carvalhos, onde leccionou Ciências Físi-
co-Químicas e Naturais. Reitor da igreja 
de S. João Novo e professor de Filosofia 
no Seminário da Sé, no Porto. Depois, 
o Bispo D. Manuel Luís chamou-o para 
Coimbra, onde foi Vice-Reitor do Semi-
nário [1916-1936] e professor. Incardi-
nou-se nesta diocese e foi Cónego da Sé 
de Coimbra. Faleceu em 10 de Outubro 
de 1940, na freguesia de Santa Cruz, em 
Coimbra.

O Padre Elias de Aguiar nasceu em 2 
de Fevereiro de 1880, em Vila do Conde. 
Concluiu o Curso Teológico no Seminá-
rio Conciliar de Braga, em 17 de Junho 
de 1901; e foi ordenado Presbítero em 
27 de Julho de 1901. Regente do Orfeão 
Académico de Coimbra, desde 1915, 
professor de História da Música e Canto 
Coral, na Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Coimbra, e também leccionou 
no Seminário de Coimbra. Incardinou-se 
nesta diocese e foi Cónego da Sé conim-
bricense. Faleceu em 13 de Março de 
1936, nessa cidade.  q

Da Missa Nova do Padre Américo
em Coimbra

Alunos do 4.º ano Teológico do Seminário Episcopal de Coimbra, em 1929-1930, 
com o Bispo de Coimbra e superiores [da esquerda para a direita]: José Augusto 
Ferreira Simões e Sousa, Silvestre Dias Gouveia, Mário Oliveira de Brito, Américo 
Monteiro de Aguiar, José Lourenço de Matos, António Gomes, Tomás Francisco Póvoa 
[em cima]; Cónego Manuel Fernandes Nogueira, D. Manuel Luís Coelho da Silva, 
D. António Antunes, Cónego Tomás Fernandes Pinto, Cónego José Antunes [sentados].

VINDE VER! Padre Quim

O ambiente educativo da Casa do Gaiato é composto por momen-
tos marcados pelos chamados actos de comunidade que decor-

rem no contexto de num verdadeiro clima familiar. Somos uma grande 
família! Cada rapaz acolhido debaixo do nosso tecto, tem e traz natu-
ralmente as suas particularidades: a sua história, os seus anseios, os 
seus sonhos e também os seus medos. A confiança depositada em cada 
um dos membros da família, conforme as circunstâncias próprias da 
idade, da capacidade de compreensão é um perfume de suave fragrân-
cia espalhado no ar que respiramos, qual oxigénio rejuvenescedor da 
prosperidade. A liberdade é uma das condições promissoras para uma 
autêntica educação. O homem é um projecto em construção cujo artí-
fice é o criador do universo — Deus. A Casa do Gaiato ajuda o rapaz 
a fazer-se homem se o próprio rapaz quiser. Não faz literalmente, tal 
como o padeiro faz o pão. Não Senhores. Ajuda a cada um fazer-se! 
Assim é que esta correcto. O que passa disto é deseducativo.

Os encontros em família são do interesse de todos, a todos diz 
respeito e por isso todos são chamados a participar dos mesmos, como 
sinal de pertença à nossa comunidade. A nossa vida é feita de encon-
tros! Para preparar os caminhos que poderão vir a trilhar os rapazes, já 
hoje em nossa Casa e no futuro na sua vida autónoma. Se é de véspera 
que se prepara o dia seguinte, também se torna urgente primeiro o 
encontro educativo, informativo e formativo para capacitar os rapazes 
ante os desafios sociais. O sinal de costume é o toque do sino, mesmo 
juntinho ao cruzeiro da Aldeia. Soa e orienta a comunidade. Ora para 
o trabalho, ora para o estudo ou aulas na escola, ora para a catequese, 
para a reza do Terço, da Via-sacra em tempo litúrgico apropriado, para 
a santa Missa centro e ponto sublime da nossa vida. Para o recreio, 
para o passeio ou para a praia, para o desporto.

A responsabilidade é outra das grandes facetas dentro do projecto 
educativo de Pai Américo, que dizia, «não vamos buscar à rua os per-
didos para fazer deles uns oprimidos. Vamos, sim, tirá-los da falsa 
liberdade de fazerem o que lhes apetece e substituí-la pelo poder de 
cada um se determinar por si-mesmo na escolha do bem e do mal, a 
verdadeira liberdade. Não queremos a triste Instituição do autómato, 
mas, sim, a racional e alegre aldeia do autónomo. Nunca proibi um 
rapaz de fugir das nossas aldeias. Raramente os proíbo de regressar. É 
a pedagogia do Evangelho. É o respeito à pessoa. É a livre e amorosa 
expansão do ser humano. Jesus nunca obrigou, nem obriga, quem 
quer que seja. Convida. Deseja. Espera. Mas não vai mas longe». A 
conclusão é de Pai Américo: «A nossa vida é feita em comum. Não 
há separações. Não há incomunicáveis. Tudo junto. Seara de almas 
onde cresce à-vontade o trigo e o joio. Perigos?… Sim, isso nem se 
discute. Eles são o fruto necessário e terrível da natureza humana. 
Eu cá acredito no dogma do pecado original. Eu também acredito nas 
possibilidades divinas do rapaz. A alma é um terreno formidável. Sou 
testemunha de transformações admiráveis. Acredito, ainda, na dor do 
pecado, na eficácia dos sacramentos, no poder da oração».  q

Encontro familiar
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