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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

APESAR de haver tanto cuidado com a dignidade das pessoas e da  
 sua situação pessoal, pelo menos ao nível do discurso, há ainda 

hábitos de rotular algumas situações que ferem o que se procura tratar 
com cuidado. É o caso das crianças e jovens acolhidos em instituições 
que, por esse motivo, são nomeados de institucionalizados. 

O facto de serem pobres não lhes retira dignidade, porque ser 
rico ou pobre não acrescenta nem diminui a dignidade própria do ser 
humano. Ser institucionalizado já imprime um ferrete social perante a 
normalidade que é viver e pertencer a uma família.

As Casas da nossa Obra nunca aceitaram usar essa expressão, que 
tem um carácter marginalizador. Não só não aceitam mas, essencial-
mente, não o são — instituição. Pai Américo fartou-se de bater nesta tecla 
para quem olhava de fora, já que quem nos conhece por dentro não 
precisa de esclarecimentos. Somos a família para os sem família – o 
lema e a prática. De tal modo assim tem sido que Padre Américo passou 
a ser Pai Américo – Pai da família da Obra da Rua, de ontem e de hoje.

Quem se dá inteiramente a esta causa, só pode desejar construir 
Família. «A Obra deve girar nos moldes da Família enquanto o miúdo 
lhe não puder ser restituído. E se este a não tiver, há-de sair do Ninho 
capaz de a construir, pela prática que teve dela.» Um espírito colegial, 
institucional, que conduz a vida por regras pré-estabelecidas e formais, 
não é compatível, com este viver.

A vida familiar é espontânea, livre, que educa pelo desenvolvimento 
interior para a responsabilidade em atenção ao outro que é da família 
e, por extensão, a todos os outros. Ninguém pode acolher os outros 
que não conhece se nunca se sentiu acolhido na sua família. Talvez por 
isso haja hoje tanta repulsão e desconfiança entre as pessoas nas suas 
relações quotidianas, porque lhes falta vida em Família. É mais do que 
notória esta repulsa que vai muito além da indiferença.

Uma instituição não é uma família, ainda que se generalize essa 
ideia e se faça crer que o é. A vida em família exige que cada membro 
faça dela o seu Ninho, onde estabelece as raízes do seu viver em cada 
dia. Não serão as exterioridades que substituirão o desenraizamento 
familiar. Uma instituição, por muito bem que se lhe queira, tem sempre 
como base um conjunto de regras exteriores que todos são chamados 
a cumprir. Uma família tem por base um agir em consciência que se vai 
formando, que faz agir por intuição. Os fundamentos estão enraizados 
dentro de cada um, e não fora.

Em muitas situações da vida social são necessárias instituições para 
lhes dar resposta. No caso das crianças sem família, essas instituições 
têm de remediar essa carência fundamental dando-lhes vida em famí-
lia. A família não é uma realidade perfeita mas em construção, cujo 
crescimento vai acontecendo «no regresso a Nazaré». Essa é, como Pai 
Américo dizia, a fonte do «progresso social cristão».  q

Família

FOI a Janete, sua vizinha, quem nos deu o alarme: 
 — Tenho os meus filhos todos doentes e fulana 

fugiu com um rapaz para Portalegre e deixou os 
irmãos. Ouvi as crianças a chorar e fui ver o que 
era e dei com o espectáculo. O menino de 9 anos 
e a menina de 5 os dois em grande lamentação ao 
sentirem-se abandonados. Então, trouxe-os para a 
minha casa mas eu não tenho nada que comer nem 
dinheiro para aviar receitas ou comprar remédios.

Chocado com a triste notícia, sem poder deslocar-
-me a casa desta heróica mãe, deleguei na D. Con-
ceição a tarefa de ir conhecer, de perto, os aconte-
cimentos, levar-lhes alimentação e algum dinheiro. 

Lá encontrou tudo como a Janete havia contado. 
Os filhos dela doentes; todos doentes, uns mais, 
outros menos e, com eles, os irmãos da rapariga. 

Há três anos o pai das crianças foi preso e a mãe 
fugiu com outro que com ela também foi para a 
cadeia.

A moça de 14 anos ficou, nessa altura, com os 
dois irmãos o que, para nós, muito nos admirou: 
uma menina tão nova com encargos paternais. 

Nunca lhe faltámos com ajuda. Acarinhámo-la, 
amparámo-la quanto nos foi possível, mas, agora, 
ela não resistiu à tentação e, queixando-se à vizinha 
que estava farta, fugiu também, esperando, pensa-
mos nós, que a Janete desse a mão aos irmãozinhos, 
o que veio a acontecer.

A fugitiva tem uma irmã deficiente profunda 
numa instituição em Borba e dizendo-me que rece-
bera uma carta dirigida ao pai e à mãe de sua irmã 
aleijada, a pedir-lhe 300 euros para ajuda na com-
pra de uma cadeira, pediu-me se lhos dava. Eu fui a 
casa dela levar-lhos, com alimentos. Hoje não sei se 
esse pedido seria ou não para preparar a fuga. O que 
aumenta a minha angústia. O nosso Padre Américo, 
quando se via em situações semelhantes, costumava 
desabafar: «A miséria vence! A miséria tem muita 
força — Nós somos uns derrotados.»

Esta família foi indigitada por mim para receber, 
num Natal de há anos, de uma empresa, um fogão, 
um frigorífico e um esquentador novos. Sempre 
amparámos o quanto possível a família toda e vejo-
-me nesta altura desolado. Tudo desfeito!... 

Porque razão ponho eu a lume estas minhas dores? 
Poderás perguntar. É para te dizer que trabalhar com 
os Pobres não é sempre compensador. Que no meio 
de algumas vitórias, há muitas derrotas. Quem nos
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PATRIMÓNIO DOS POBRES
Padre Acílio

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

NO dia 12 de Dezembro, em que foi  
 dada a boa notícia do decreto rela-

tivo à promulgação das virtudes heróicas 
do Servo de Deus Padre Américo, uma 
Nota da Conferência Episcopal Portu-
guesa afirmou com inteira justiça e cla-
rividência pastoral: Chamado e conhe-
cido carinhosamente por Pai Américo, 
este Padre diocesano, amigo de Deus e 
dos Pobres, há muito santo no coração 
do povo, é uma referência que ajudará a 
despertar a sociedade e a Igreja para a 
maior atenção aos pobres, bem como o 
serviço e a entrega aos últimos, no nosso 
tempo marcado pela urgência da Cari-
dade e da Misericórdia.

Na grande alegria e no compromisso 
desta esperada novidade, do Papa Fran-
cisco à Igreja Católica em Portugal, ao 
aproximar-se o dia feliz da celebração 
do Natal de Jesus, tivemos de enfrentar 
chuva intensa e vento forte, por estas ban-
das de Coimbra, em que o Mondego gal-
gou imenso as suas margens, para irmos 
com o Marcelino aos currais das ovelhas. 
E, ao colocarmos boa palha de aveia numa 
manjedoura, eis que fomos surpreendidos 
pelos balidos de um cordeirito, junto de 
uma mansa ovelha que há pouco o tinha 
parido sem ajuda. Foi uma notícia que 
encheu de encanto quem viu esta cria 
franzina, mas bem protegida e a saltar 

num rebanho a crescer e a tratar no quo-
tidiano. Num lugar pobre e simples como 
este, de mulher, Maria, nasceu Jesus para 
salvar toda a humanidade. Haverá, então, 
algum problema em ficar com o cheiro 
das ovelhas, deixando juízos farisaicos 
contra a Igreja, se foram pastores que 
reconheceram logo o Salvador do mundo 
e quantos milhões de cristãos dão as suas 
vidas até ao derramamento de sangue?... 
Nestes tempos de críticas ferozes, quando 
olhamos para o horizonte e vemos névoas 
a chegar, deu-nos para fazer uma relação 
com a Igreja que amamos, que nos parece 
um extraordinário bando de andorinhas 
radiantes pelo céu e miríades de estrelas 
tão distantes e bem próximas de nós com 
o seu brilho! Porém, se cai alguma delas, 
mais frágil, aqui d’el rei que acabou a pri-
mavera…

Quando se sofriam intensamente as con-
sequências da II Guerra Mundial, como 

Mais de 80 anos de vidas

a escassez alimentar, o Padre Américo 
revelou-se um exemplo eclesial profundo, 
no seu tempo e para os vindouros, muito 
próximo das ovelhas feridas e perdidas. E, 
entre tantas páginas de antologia, deixou 
(em 1942) esta confidência da sua tarimba 
eclesial com os últimos, em sítios pouco 
recomendáveis, numa bela síntese do seu 
serviço aos pobres e enfermos: Certa maré, 
entrei na casa de uma leprosa de quem se 
não fazia caso, por medo do contágio. A 
roupa era aos montes, que as lavadeiras 
não lhe pegavam./ — Eh! Tantos farrapos, 
disse./—Sim, padre; tudo farrapos, menos 
o meu sofrimento!/ Podem fazer papéis 
velhos do relatório do Lar [do ex-Pupilo 
dos Reformatórios do País], sim; nunca, 
porém, da sinceridade, dos cabelos bran-
cos, da vida gasta, do amor apaixonado — 
do meu sofrimento. Nunca.

Continua  na  página  4
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Chegou a notícia do falecimento 
do «Varela». Deu entrada nesta 
Casa do Gaiato de Paço de Sousa 
em Outubro de 1958. Aqui fez a 4ª 
classe, foi vendedor d’O GAIATO e 
impressor na Tipografia. Nas Festas 
do Coliseu do Porto foi o nosso bate-
rista. Vinha a Paço de Sousa «matar» 
saudades da sua Casa e, para alguns, 
era um verdadeiro irmão de vida. 
Conversador bem humorado, deixa-
-nos tristes e saudosos.

À Família, as mais sentidas con-
dolências.

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS
E FAMILIARES DO NORTE 

EU não me canso de reco-
mendar aos meus Padres 

que, se ainda não têm, peçam 
a Deus o jeito, a queda, o 
dom de visitar os Pobres. Que 
tenham dor; que sejam por 
eles. Que jamais os troquem 
por outras riquezas, que eles, 
os Pobres, são a verdadeira 
riqueza da nossa Obra. Mui-
tos profetas quiseram ver 
Jesus e morreram sem o ter 
visto. Nós somos mais do 
que esses profetas. Nós pode-
mos ver Jesus. Nós podemos 
curar as feridas; podemos dar 
pão; podemos vestir; pode-
mos consolar; podemos ouvir 
a história dos trabalhos de 
Jesus e sofrer com Ele. Pode-
mos, sim senhor. Temos os 
Pobres no mundo!...

MUITOS PROFETAS QUISERAM VER JESUS
E MORRERAM SEM O TEREM VISTO…
NÓS PODEMOS VER JESUS…

DOUTRINA Pai Américo

PAÇO DE SOUSA Fausto Casimiro

A NOSSA ALDEIA — Depois de limparmos as ruas e as valetas, agora 
fizemos a limpeza das rampas e canteiros que estavam cobertas de folhas e paus. 
Os paus mais grossos aproveitamos para servirem de lenha e as folhas vão para 
a estrumeira, servindo de estrume para os nossos campos. Assim tudo ficou 
limpo e bem arranjado.

ESTUDO — Agora que começou o 2.º período escolar, os nossos Rapazes 
vão preparando o seu estudo na nossa biblioteca, o local onde estudam diaria-
mente. Aí têm livros que os podem ajudar a aumentarem os seus conhecimentos. 
Também vou preparando a minha PAF para finalizar o meu curso de Restaura-
ção. Espero que todos os nossos Rapazes aproveitem bem o 2.º período.

TIPOGRAFIA — Os nossos tipógrafos estão a fazer o novo livro do 
nosso querido Pe. Telmo, que tem o título de «O silêncio de Deus». Quando 
estiver pronto daremos essa informação aos nossos Amigos. Continuam a fazer 
trabalhos diversos para fora, conforme as encomendas que nos vão fazendo: 
calendários, livros, catálogos, cartazes e vários documentos.

80 ANOS DA CASA DO GAIATO DE COIMBRA — Alguns de nós 
fomos à primeira Casa que foi fundada pelo nosso querido Pai Américo, em 
Miranda do Corvo, no dia 11 de Janeiro. Participamos na Eucaristia e de seguida 
foi projectado um filme sobre o Pai Américo. Depois foi o convívio com os 
Rapazes de Miranda e todos os presentes, ente os quais esteve o Sr. Bispo de 
Coimbra.

PADRE CRISTÓVÃO — Fomos informados que faleceu um dos nossos 
antigos padres, que esteve na antiga nossa Casa do Gaiato de Lisboa, que vivia em 
S. Tomé e Príncipe. Os que puderam, foram ao funeral a Tomar. Aos seus fami-
liares apresentamos os nossos sentimos, pedindo a Deus que lhe dê a Sua Paz.  q

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

ANO DE 2020 — Uma boa parte 
dos Rapazes foram visitar alguns 
familiares, onde passaram o novo 
ano, e regressaram a 4 de Janeiro, 
sábado. Vieram muito animados e 
esperamos que se apliquem nas tare-
fas escolares e da nossa Casa. Bom 
ano de 2020 para os nossos amigos e 
amigas, com saúde, paz e bem!

80 ANOS DA NOSSA CASA — 
A nossa Casa do Gaiato de Miranda 
do Corvo celebrou o 80.º aniversário 
da sua fundação, pelo nosso querido 
Pai Américo, no dia 7 de Janeiro, 
terça-feira. De acordo com o pro-
grama da comemoração, divulgado 
no nosso Jornal e nas redes sociais, 
pelas 18 horas, a nossa Comunidade 
participou numa Eucaristia com mui-
tos amigos. Depois de chegarmos 
das várias Escolas e merendarmos, 
fomos para o nosso salão, bem arran-
jado na sua simplicidade e sistema 
de som (instalado pelo Prof. Paulo). 
Antes da Missa, ouvimos uma breve 
gravação de Pai Américo sobre a fun-
dação desta Casa do Gaiato. A Cele-
bração Eucarística foi presidida pelo 
nosso Padre Manuel, que fez memó-
ria sentida dos princípios da Obra 
da Rua, referindo alguns escritos de 
Pai Américo para ilustrar o Evange-
lho do dia, sobre a multiplicação dos 
pães. Concelebraram o Padre João 
Castelhano e o Padre Daniel, que 
foram Párocos de S. José — Coim-
bra e Miranda do Corvo, respecti-
vamente; e que deram testemunhos 
interessantes, nas Colónias de Férias 
e na vida paroquial. Os Rapazes do 
nosso coro cantaram na Missa, com 
a Prof. Maria João ao órgão. As 
amigas Criaditas dos Pobres fize-
ram-se representar; e ainda a vice-
-presidente da Câmara Municipal, 
Prof. Ana Gouveia, e o director do 
Agrupamento de Escolas, Prof. José 

Manuel. Todos estavam muito feli-
zes por participarem nessa Missa, 
em que foram recordados os primei-
ros gaiatos (Mário Diniz de Carva-
lho, da Sé Nova, José Araújo Pereira 
e seu irmão Aristides, de Santa Cruz) 
e todos os Rapazes, Padres e Senho-
ras que viveram nesta Casa durante 
80 anos, bem como colaboradores 
e amigos. Depois, a nossa Comuni-
dade e vários amigos ainda convive-
ram numa merenda bem preparada 
pela senhora D. Nazaré e auxiliares 
da cozinha, Odete e Lurdes, no nosso 
refeitório, aquecido com uma sala-
mandra, pois a noite estava muito 
fria. Foi um dia inesquecível e muito 
feliz para todos nós, que comemo-
rámos 80 anos de vida da primeira 
Casa do Gaiato, da Obra da Rua. Por 
isso, todos cantámos os parabéns! Da 
comemoração no dia 11 de Janeiro, 
sábado, com a presença do Sr. Bispo 
de Coimbra, D. Virgílio Antunes, 
daremos notícia na próxima edição.

VISITANTES — Nesta qua-
dra natalícia e no início do ano de 
2020, várias famílias de amigos vie-
ram trazer as suas partilhas, na sua 
maioria géneros alimentícios, que 
muito agradecemos. Aproveitaram 
para dizer da sua alegria por Padre 
Américo ter sido declarado Venerá-
vel pelo Papa Francisco e ainda sabe-
rem da vida actual da nossa Casa. 
Referimos mais alguns grupos que 
fizeram boas campanhas para nos 
ajudarem e nos visitaram: Colégio 
de Nossa Senhora da Assunção, na 
Anadia; Jardim de Infância de Lagoa 
Parada (Ansião); e Baldios e amigos 
de Vila Nova. Pelas mãos de amigos 
da Pampilhosa (do Botão), chegaram 
várias oliveiras novas, que foram 
plantadas na nossa terra do gaiato, 
perto das nossas alminhas, da Rua 
Casa do Gaiato. Bem-hajam!

ESCOLAS — Em 6 de Janeiro, 
teve início o 2.º período do ano lec-
tivo 2019/2020, nas várias Escolas 
que os Rapazes frequentam, princi-
palmente em Miranda do Corvo, do 
1.º Ciclo ao Secundário. Ainda não 
temos o balanço geral das avalia-
ções, pois as notas foram recebidas 
há pouco. É desejável que a nível 
do comportamento, dos testes e do 
estudo, as coisas corram pelo melhor, 
para o nosso bem e da nossa Casa.

AGROPECUÁRIA — Depois da 
apanha da azeitona, com o tempo frio 
e as árvores a deixarem cair o resto 
das folhas, foram podadas as videiras 
das latadas. Como se aproximava a 
festa dos 80 anos da nossa Casa do 
Gaiato, fizeram-se vários trabalhos 
de jardinagem: corte das relvas e 
arranjo dos vários jardins, nas partes 
de cima e de baixo; corte das ervas 
das calçadas; e varredura dos arrua-
mentos, jardins e do parque. A horta 
e o pomar foram fresados. Assim, os 
espaços exteriores ficaram mais lim-
pos e bonitos.

OBRAS — Depois de alguns dias 
de férias dos trolhas, continuaram 
as obras na nossa casa-mãe, com 
o arranjo e a pintura das madeiras 
(aros, portadas e portas), e com pin-
turas dos tectos e das paredes dos 
quartos. Esta é a zona mais antiga 
da nossa Casa, onde dormem os 
miúdos, que passaram para o rés-do-
-chão durante algum tempo. Agra-
decemos as ajudas da nossa sede e 
dos nossos amigos, para as despesas 
correntes e para continuarmos as 
obras de arranjos dos nossos quar-
tos. O mealheiro é o mesmo: NIB – 
0035 0468 00005577330 18 – Obra 
da Rua ou Obra do Padre Américo, 
Casa do Gaiato, 3220-034 Miranda 
do Corvo; telef. 239 532 125; e-mail: 
gaiatomiranda@ gmail.com  q

Neste espírito, fui eu por 
aí acima a casa dum Pobre e 
levei o «Moléstias» na minha 
companhia, munido dos pre-
ciosos para dar uma injec-
ção. Era de tarde. Flores e 
margaridas do campo orlam 
o caminho. Levamos açúcar 
dentro duma saquita. Pas-
tam ovelhas e vacas à solta. 
Ouvem-se os primeiros gor-
jeios da Primavera.

Topámos uma velhinha 
vestida de alegria, que nos 
declarou na sua lingua-
gem pitoresca ter 99 anos 
de idade: «Pró cento minga 
um». Ela é um reportório. 
Tivesse eu tempo e podia 
escutar um século de história 
do Povo destas redondezas. O 
pequeno que eu levara estava 

ali ao pé de mim. A velhinha 
implora; pede que eu seja 
todo por todas as crianças 
sem pai. Com 99 anos fei-
tos, esta mulher do Povo tem 
alma juvenil.

Saídos que fomos da beira 
dela e antes de entrar na 
casa da nossa Doente, pas-
sámos por outro lugar, a ver 
se haviam recebido dois fei-
xes de lenha, que a alguém 
tinham sido enviados. Rece-
beram, sim senhor. Estavam 
ali à minha vista. Era outra 
velhinha vestida de alegria. 
Que «os lavradores vão dar 
os montes à Guarda», diz ela; 
e por isso mal lhes vai: «que 
havemos nós de queimar?». 
Qualquer um esperaria um 
protesto dos lábios desta 

mulher; outros, por bem 
menos, revoltam-se. Ela não. 
«Eles têm razão. Os lavra-
dores têm razão. O Povo vai 
e corta pelo pé. O Povo não 
sabe que tem de restituir. Cor-
ta-se uma árvore, ela deixa de 
dar frutos ò seu dono e tudo 
isto é uma restituição». E pre-
gou e pregou e pregou. Outra 
alma juvenil. Mais uma her-
deira do Céu. Esta mulher do 
Povo nunca desperdiçou o 
Sacrifício do Filho de Deus.

Caía a tarde quando entrá-
mos na casa da Doente. Tudo 
ali são dores. Dor de quem 
fala, dor de quem escuta. A 
dor é mestra. Ai dos homens 
que nunca sofreram! Estive-
mos ali algum tempo, tendo 
regressado a Casa pelo cami-
nho mais perto, com medo da 
noite. À Casa do Gaiato. À 
Aldeia do Rapazes. A irradia-
ção quase universal da sua luz 
vem destas visitas aos Pobres.

O Barredo, p 37-40
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BEIRE — Flashs da Quinzena… Um admirador

1. Um livro, uma oliveira, 
e uma… — Acho que devía-
mos fazer alguma coisa. São 94, 
Abel! Não sabemos o que virá a 
seguir… Foi assim que, ao tele-
fone, o nosso Henrique me falou. 
Era o traduzir dos seus sentimen-
tos de filho (quase físico, diz ele 
no livro), amigo, grato pelo apoio 
recebido em horas decisivas, devo-
tado cuidador, empenhado em que 
“nenhum gosto de ti fique por 
dizer” a P.e Telmo. Porque, sem 
P.e Telmo, o nosso Henrique nunca 
seria o Henrique Manuel da Rádio 
Renascença, o sr. Prof. Dr. Henri-
que Manuel Pereira — orgulho da 
Universidade Católica, Porto. Fal-
tavam poucas semanas para o 25 de 
Novembro — aniversário natalício 
de P.e Telmo. 

Continua a conversa: — Gostava 
que se fizesse alguma coisa. Espe-
rava que o último livro dele — O 
Silêncio de Deus — já estivesse 
pronto, mas a tipografia… O Abel 
que acha? — Eu estou contigo, 
Henrique. Não lhe sou tanto como 
tu, mas sabes que estou aqui muito 
por ele. É um dos grandes pilares 
da Obra da Rua. E de mim mesmo. 
Do que eu puder, podes contar 
comigo. 

Depois, num de repente, o Wha-
tsApp surpreende-me com um “Dr. 
Henrique Manuel criou o grupo 
‘Lançamento Livro_1’. E aparece 
quase uma lista telefónica a con-
vidar para a homenagem a prestar 
aos 94 anos de P.e Telmo. Chovem 
os SINS e as desculpas dos NÃOS 
porque assim à última hora…

A festa aconteceu. No Auditó-
rio Carvalho Guerra, da Católica. 
Uma “conversa de sofá”, com uma 
sala cheia. Para nos deliciarmos 
com aquelas “conversas” e dar gra-
ças por esta vida tão fecunda. Em 
pouco mais de oito dias, o Prof. Dr. 
Luís Amaral, da Estatal, ruminou o 
livro e preparou-se para nos brin-
dar a todos com uma apresentação 
original e brilhante. Homem culto, 
de coração inteligente e inteligên-
cia sensível (I Rs 3,9), voluntário 

à prova de bala aqui no Calvário, 
o nosso Luís (a partir do livro) 
mostrou-nos um bonito retrato por 
dentro d’um pai e d’um filho que 
tínhamos ali diante de nós — P.e 
Telmo e Henrique Manuel. Que 
bonito foi aquilo. Quase me ape-
tece pedir que brindem os nossos 
leitores com um bocadinho das 
nossas delícias durante as duas 
horas que ali passamos. 

Já no final, inesperadamente, 
irrompe, em direcção ao sofá, um 
grupo com uma viçosa oliveira, 
envasada e enfeitada com requinte, 
para oferecer a P.e Telmo. Como-
vido e agradecido, prometeu ali, 
alto e bom som: — Amanhã vou 
plantá-la no Calvário. E, mostran-
do-a para todos: — Olhem! Bonita 
como o sol!

Ela ali está à entrada do nosso 
Calvário. Um sacramento. A falar 
de força, de longevidade, de trans-
cendências. A falar dessa luz/Luz 
que, nesta hora, o Calvário tanto 
necessita.

2. Na dor de um NÃO pode-
mos… Não sei muito da história 
delas. O que sei basta-me para sen-
tir bem fundo a dor de cada uma. 
Porque já muito nossas.

Encontrei-as aqui em Beire, vai 
para cinco anos. Religiosamente, 
vinham um domingo por mês fazer 
o almoço para os rapazes. Sem-
pre traziam quase tudo preparado 
de casa. Para ser ultimado aqui, 
na cozinha lá de baixo. Onde, 
então, os rapazes eram. Comidinha 
rica, preparada por mãos pobres 
— quase tudo a expensas suas. 
Todos estávamos sempre à espera 
d’aquela comidinha!… Era de lam-
ber a beiça.

Não são, mas parecem mesmo 
mãe e filha. No dar-se a mão e, 
juntinhas, no dar(-se) aos outros. 
O peso dos anos, um certo apego 
a P.e Baptista na sua obra e, mais 
que tudo, a nova situação d’O Cal-
vário, levou a que as duas se afas-
tassem.

Curada a ferida, começam a apa-
recer-nos na missa de domingo 
— para matar saudades; porque 
eles já são como da nossa famí-
lia. Agora, a mais velha (já nos 
87) está no Hospital. Soube-o lá, 
quando às voltas com o Nána. Era 
a mais nova, a visitar / cuidar da 
mais velha. — Parece que foi uma 
trombose. Ficou incapacitada de 
todo para se bastar a si mesma.

Hoje o Pomba bate-me ao ferro-
lho. — Está ali F… que pede para 
falar consigo. Vou. Expõe-me o 
problema. Desesperada. — O Hos-
pital já não tem mais nada a fazer; 
na pp 6ª feira quiseram mandá-
-la para casa, mas ela não pode 
andar, muito menos subir escadas 
e não tem ninguém. Já bati a todas 
as portas. As assistentes sociais 
não fazem nada. Apanho sempre 
com o ‘vá falar a e a e a’… Traba-
lho. Assim, não posso tomar conta 
dela. Não sei mais onde bater. Se 
m’a mandam para Murça — cuida-
dos continuados — assim sozinha, 
sem o carinho de ninguém, ela 
morre-nos.

Puxo a fita atrás. Esta nossa irmã 
— agora doente — foi a mãe da 
casa em Paço de Sousa; foi volun-
tária dedicada aqui no Calvário. 
Deu a vida pelos que dela preci-
saram. Agora, é ela que precisa. 
Na “assistência” do Estado/Lei: — 
Não temos verba nem pessoal para 
atender estes casos. (Falam os 
“letrados, escribas e fariseus”). No 
Calvário: — Ainda não podemos, 
porque está em curso o processo 
de… São as obras exigidas por lei 
— para os licenciamentos que nos 
permitam…

Entretanto, o Evangelho grita-
-me cá dentro — faz o que gosta-
rias que… (Mt 7, 7-12). S. Paulo 
fala-me de prioridade aos domésti-
cos na fé. Não posso ignorar. É a 
minha dor. É o meu direito/dever 
à indignação. Sem evasivas nem 
lugar para mitos de omni-impotên-
cia…  q

IN MEMORIAM Padre Júlio

NO dia 3 deste mês de Janeiro, recebemos, com surpresa, a notícia 
 do falecimento do Padre Manuel Pereira Cristóvão, que durante 

duas décadas entregou a sua vida ao serviço dos Rapazes e dos Pobres na 
Obra da Rua.

Em sua Memória relembramos um dos seus primeiros textos n’O 
GAIATO, n.° 1196 de 13-01-1990, p.6, tão actual nos dias que correm:

«ENCONTROS
Oiço passos apressados no corredor que conduz ao meu quarto. 

Bate-se à porta mas nem se espera ordem de entrada. Uns cinco miúdos 
entram e o Evelísio estende-me um pequeno papel que traz na sua mão. 
Os outros, quase ao mesmo tempo, dizem, com grandes sorrisos, algo que 
descodifiquei assim: “Foi ele que fez! A senhora professora diz que está 
muito bem”.

Todos fizemos!
— Ela mandou mostrar.
— Está porreiro!
Leio... Eis o que li e agora dou a ler:

“Nós, crianças,
dizemos não à poluição
porque não queremos a destruição!
Não queremos ver
os homens a combater,
os animais a sofrer,
as flores a arder,
o mundo a morrer.
Queremos ajudar
os pássaros do ar a voar,
os peixes do mar a nadar,
as plantas do campo a nascer,
os bichos da terra a crescer,
os jardins a florir
o homem a sorrir.
Nós, crianças, amamos a natureza,
porque queremos a vida!”

Olhei para eles. Esperavam a minha reacção. Um beijo a cada um. 
Palavras, para quê?!

Não sei se os mestres da escrita classificariam este texto como poesia. 
Senti que a poesia estava ali, à minha frente, nos olhos daqueles meninos 
que me olhavam. A poesia esteve presente no seu coração e na sua mente. 
O sonho percorreu-os. Quanta alegria ver crianças a sonhar!

Isto já se passou, há alguns meses. Guardei o texto na minha secre-
tária, como se guarda um pequeno tesouro ou uma recordação que não 
queremos perder… Neste momento em que todos nos desejámos um Bom 
Natal e fizemos votos para o próximo ano, decidi partilhar esta escrita. 
Uma criança de dez anos não quer ver “o mundo a morrer” mas quer 
ajudar “o homem a sorrir” e proclama, em tom solene: Nós, as crianças, 
queremos a vida”.

Padre Manuel Cristóvão»

SETÚBAL Padre Acílio

A venda do Jornal
O GAIATO é das poucas mensagens que levamos 

à cidade ou, melhor, à população citadina. Não 
existindo este instrumento, quase não seríamos conhe-
cidos pelos setubalenses. Devemos esta comunicação 
à simpatia dos Párocos que nos deixam vender nas 
portas das igrejas e à boa e permanente aceitação do 
Auchan e do Intermaché que nos acolhem a vender à 
entrada e saída dos respectivos hipermercados.

O jornal não tem preço, mas os amigos dão sem-
pre algum dinheiro para a ajuda da Casa do Gaiato. 
Os rapazes que vão vender, lidam com dinheiro e isto 
quer dizer convivem com algo que é sedutor e eles, os 
pequenos, sujeitam-se à tentação e podem cair nela, 
isto é, meterem algum dinheiro no seu próprio bolso.

Nós sabemos e nem por isso pensamos acabar com 
a venda por causa deste engodo; pelo contrário, é 
mesmo por ele, porque eles mexem no dinheiro dos 
jornais, se exercitam a dominar-se nas tentações onde 
podem cair.

Um dos vendedores foi acusado de tirar dinheiro da 
venda. Diante do acusador negou e defendeu-se. Não 
exerceu senão o seu direito. Seja como for cada um 
deve zelar por seu bom nome. Quem tira dinheiro que 
não é seu, chama-se ladrão. Os vendedores não têm 
esse nome. São rapazes sérios, da nossa confiança e do 
crédito dos nossos amigos.

Por ter a certeza e para o fortalecer contra o apetite 
que o dinheiro provoca, chamei-o a sós ao meu escritó-
rio e falei-lhe carinhosamente: diz-me lá meu querido, 
fala-me a verdade. É certo que tens tirado dinheiro da 
venda? É ou não? A resposta veio com um olhar fixo 

no meu, expressando mágoa e arrependimento. — É 
sim senhor!…

— Não voltes mais. O dinheiro é o desejo do diabo. 
Gostas de fazer a vontade ao diabo?

— Não senhor.
— Então filho, não faças, não te deixes ir no impulso 

do mafarrico. Ele tenta e tenta com força e a gente 
resiste e resiste com força.

Música
TIVEMOS, aqui, uma bandinha. Começou com 23 

 elementos e durante dois anos demos vários con-
certos chegando mesmo à Capital.

A saída de alguns rapazes, vários instrumentos fica-
ram mudos, sem tocar por não haver instrumentistas. 
Este facto deu-nos algumas lições: A música em nossa 
Casa precisa de uma aprendizagem contínua alargada 
a todos os rapazes. Não podemos ficar agarrados a 
uma banda. É preciso prever o futuro.

Primeiro solfejo e a seguir instrumento.
As férias do Natal passado foram preenchidas, da 

parte da manhã, com lições de solfejo e algumas de 
trompete.

Assana voltou a agarrar o saxofone e com uma trom-
petista alegrou a noite Santa.

É minha intenção voltar de novo à Humanitária de 
Palmela implorar o seu auxílio, pois instrumentos 
parados são instrumentos estragados.

Uma menina dos Olhos de Água há muito que dese-
java conviver com os pequenos. A mãe falou-me e 
eu aceitei logo. Todas as suas férias foram passadas 
a ensinar música, começando pelo solfejo, chegando 
ao instrumento da sua especialidade, o trompete. 
Cada rapaz que entra na Casa do Gaiato é obrigado a 
aprender música para que a banda, uma vez instalada, 
jamais acabe.  q

Continuação  da  página  1

ampara é Deus, com o Seu bafo quente, a Sua palavra certa e segura. Que 
antes de amarmos o Pobre, temos de amar primeiro a Deus, que com ele 
se identifica.

A mãe, tendo saído, há meses, da prisão, veio ter comigo rogando-me 
amparo para se estabelecer na Moita, onde arranjara trabalho, desculpan-
do-se que não podia voltar para a sua casa por ela ter sido atribuída, pela 
Câmara, ao seu marido e não a ela e que ele a mataria se a visse. Dizen-
do-me isto a chorar, acreditei, paguei-lhe as cauções e as rendas da casa. 

Como “recompensa” ela tem trazido aqui os aflitos que encontra, para 
lhes indicar o caminho, enquanto se esconde a uns 500 metros da nossa 
Casa, facto que me traz dúvidas, desconfianças e que me fez não a ouvir 
quando, noutro dia, me procurou.

Como o pai está preso até 2023, seria uma boa oportunidade para a 
mãe tomar conta dos filhos e levá-los consigo, mas isso não faz parte das 
funções Oficiais que dizem proteger as crianças em risco. — É essa pobre 
sacrificada, Janete, que junta aos 6 filhos mais 2, dando razão à palavra do 
Pai Américo: «Ai dos pobres se não forem os pobres.»

Os instalados no quentinho dos seus gabinetes não podem descer a estas 
baixezas, e se o fazem, é sempre com a arrogância de quem tudo sabe, 
pode e manda.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio
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BENGUELA Padre Manuel António

CELEBRÁMOS, hoje, Domingo, 5 de Janeiro, 
 a Festa da Epifania. É a Festa da maravilha 

da Manifestação de Deus na pessoa de Jesus. Todos 
os filhos da nossa querida Casa do Gaiato de Ben-
guela estiveram presentes. A celebração da Missa 
foi presidida pelo nosso querido Padre Quim, como 
acontece em todos os Domingos. Ao contemplar o 
rosto deste numeroso grupo de filhos, cheios de feli-
cidade, encontramo-nos com a grandeza do Amor 
de Deus que se revela nestes tesouros que estavam 
abandonados, sem família. Por isso, a Festa da Epi-
fania é a revelação do Amor de Deus para com estes 
filhos. A nossa Casa do Gaiato quer apresentar-se, 
nestas circunstâncias, como o canal humilde, mas 
cheio de beleza, por onde circula o Amor revelado 
na celebração da Festa da Epifania.

A temperatura está muito elevada. A ida para a 
praia é motivo de grande alegria. Assim aconteceu. 
Enquanto as férias escolares se mantêm, uma parte 
do tempo, em vários períodos, é ocupado com a ida 
à praia. É uma alegria muito  grande que estão a 
viver nesta hora. Os mais pequeninos e as idades 
seguintes sentem um prazer especial que contribui 
muito para o seu desenvolvimento humano. Sem 
dúvida, a convivência com os filhos de muitos pais 
que frequentam a praia, é um factor de verdadeira 
promoção social destes filhos. Hoje, segunda feira, 
parte para a praia, chamada Santo António, um 

grupo de pequenos, durante a semana completa. O 
nosso querido Padre Quim vai acompanhá-los, jun-
tamente com outro rapaz que pertence ao grupo dos 
Chefes. Na próxima semana, outro grupo de rapa-
zes segue o mesmo destino. Até ao início do novo 
ano escolar, outros grupos de rapazes vão sentir a 
mesma alegria.

Continuamos a abrir o nosso coração para acolher 
os filhos abandonados. Os pedidos de acolhimento 
continuam a ser muito frequentes. Temos limites. 
Queremos continuar a ser uma Casa de Família para 
os filhos sem família. Não aceitamos ser um arma-
zém de filhos abandonados. É necessária a entrega 
de mais corações para salvar estes filhos. São neces-
sárias, sem dúvida, mais Casas do Gaiato. Faltam 
vocações para viver esta missão sublime. Vamos 
continuar com o dom das nossas vidas. A vossa 
generosidade continua a ser uma ajuda necessária 
para a realização dos projectos de vida no coração 
de cada rapaz.

O muro iniciado com muito sacrifício e amor 
dos corações benfeitores, chegou a uma fase muito 
adiantada. Esta maravilha que traz benefícios de 
protecção e segurança para a nossa Casa do Gaiato 
de Benguela é, sem dúvida, um fruto do amor ver-
dadeiro que brotou dos corações generosos. Temos 
muita esperança de que esta obra chegue ao seu 
ponto final.  q

SINAIS Padre Telmo

SINAL de luz e de esperança: Foram reconhecidas as virtudes herói- 
 cas do nosso Padre Américo. Ficamos mais próximos da sua Bea-

tificação.
Estamos gratos pelo carinho dos nossos Bispos e esperamos a con-

tinuação das suas ajudas. O senhor Dom José Cordeiro de Bragança 
deu-nos o senhor Padre Fernando Fontoura. Foi uma bênção.

Somos uma candeia pequenina na luz da catedral, mas presentes 
e com amor.

Com Pai Américo, já quatro sacerdotes deram a vida pela Obra. 
Vivos, somos nove que a estamos dando. Senhoras que foram Mães 
até ao fim e algumas que ainda estão presentes na doação total. Digo 
também, da multidão dos Rapazes, com suas famílias, que amam a 
Obra e que se consideram filhos…

] ] ]

— Pai, alegre-se! Deixei de beber… Pai Américo ajudou-me. 
Meus filhos estão formados! Estou feliz! Choro de alegria!

— Também eu fico feliz!

] ] ]

O nosso Padre José Maria morreu em Moçambique. Quis ser 
sepultado no meio do pomar!

Sua campa está rodeada de flores! A brisa vem trazer o seu per-
fume de esperança — esperança da verdade.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Continuação  da  página  1

No dia 7 de Janeiro deste ano 
da graça de 2020, celebrando a 
Eucaristia nos 80 anos de vida da 
casa-mãe da Obra, desde aquele 
dia do Santíssimo Nome de Jesus, 
para sermos fiéis aos aconteci-
mentos fundantes, socorremo-nos 
da pena exímia do Padre Américo 
e aqui deixamos também uma 
simples memória muito grata, 
com algumas palavras experien-
tes e sábias do fundador da Obra 
da Rua, lembrando todos os rapa-
zes, padres, senhoras, colaborado-
res, amigos e amigas que deram 
vida durante mais de oito décadas 
a esta grande família, que nasceu 
muita pequenina, como é costume 
das coisas grandes, no dizer de 
Pai Américo (em gravação áudio, 
que se conserva).

Em 1942, no livro Obra da Rua, 
o Padre Américo situa o sítio e 
lugar do rastilho da Obra com um 
realismo doloroso e perturbador: 
Foi no Beco-do-Moreno, em Maio 
de trinta e cinco, que o Miúdo me 
apareceu. Enquanto que as gran-
des artérias das grandes cidades 
mudam frequentemente de nome, 
consoante as paixões mai-los 
acontecimentos do tempo, os 
becos e vielas das mesmas tomam 
a sorte de quem lá mora — nem 
nome, nem condição. Ninguém 
faz caso./ Passava eu por ali, 
naquele mês e ano, quando um 
garoto da rua embarga o meu 
caminho, num angustioso e impe-
rativo venha ver o meu pai que 
está na cama e a gente passamos 
fome./ O casebre era ali mesmo. 
Subi a escada apoiado ao corri-
mão e aos ombros do rapaz, sem-
pre a dizer-me baixinho — não 
caia, meu senhor; que se os peri-
gos dos Alpes são grandes, pelas 
alturas, aqui não são menores, 
pela escuridão./ Entrei no cubí-
culo./ Coisas e formas emergiam 
da sombra, lentamente. Reco-
nheci o homem com quem falava. 

Tratava-se de um tipógrafo da 
Imprensa da Universidade, man-
dada fechar, ao tempo, por ordem 
superior e hoje abrigo de pombas 
nos buracos das paredes./ Quan-
tas vezes não fui eu assobiado às 
portas daquela casa, só porque 
uso batina e digo missa no altar 
— quantas! Nós eramos conheci-
dos. […].

Num manuscrito, do qual já 
demos conta e foi acautelado, 
sobre os primórdios da Obra da 
Rua, o Padre Américo traçou 
com pormenor as origens da sua 
preocupação e grande compaixão 
pelos rapazes da rua, cujas pri-
meiras Colónias de Férias situa 
em 1935. Rememoramos o início 
dessas interessantes notas históri-
cas: Na Páscoa de 1935 fui visi-
tar o então Pároco de São Pedro 
d’Alva, [José Augusto Ferreira] 
Simões e Sousa, e este levou-me 
a ver um curso nocturno para 
os rapazes da terra, de leitura 
e catequese. Era este curso ins-
talado em um grande casarão 
desabitado há muitos anos, cujos 
donos viviam em parte incerta 
no Brasil./ Casa ampla e are-
jada, horizonte vasto, desocu-
pada nos meses de Verão, todos 
estes predicados levantaram no 
meu íntimo a esperança e desejo, 
há muito tempo latentes, de me 
alojar ali no mês de Agosto, já 
daquele ano, com umas dúzias 
de garotos do tugúrio, em Coim-
bra. Tinha então à minha conta, 
e frequentava vezes amiúde, uma 
família no Beco do Moreno, onde 
havia cinco filhos raquíticos e 
esfomeados; e estas crianças, 
assim doentes, foram o rastilho 
da Obra. Já tinha casa. Soletrei a 
ideia, a medo, ao Padre Simões e 
Sousa, aquando daquela visita, e 
o bom sacerdote animou-me, pôs 
a casa ao meu dispor e prometeu 
auxiliar. O tempo corria. Dentro 
em breves meses vinha o mês de 
Agosto: isto era em Abril. Simões 
e Sousa não cessava de me escre-

ver: ‘que não deixasse arrefecer a 
ideia’ […]. Esta ideia, colhida na 
experiência da vida das Colónias, 
levou-me a comprar casa ade-
quada, tendo agora as Colónias 
residência própria em Miranda 
do Corvo, na quinta de São Braz, 
que se chama, e de facto é, Casa 
de Repouso do Gaiato Pobre. 
Custou 40 contos e pagou 5 con-
tos de siza. […].

Na primeira página d’O Gaiato, 
de 20 de Janeiro de 1951, des-
creveu com pormenor a chegada 
dos pioneiros ao lugar do seu 
repouso: Foi no dia 7 de Janeiro 
do ano de Cristo Jesus de 1940. 
Da cidade de Coimbra, comigo, 
partiram três menores num carro 
ligeiro. Seguimos Estrada da 
Beira até ao entroncamento da 
Lousã e dali metemos a caminho 
de Miranda do Corvo. Era noite. 
Choveu todo o santo caminho; 
chuva pesada e fria. O pequeno 
solar, berço da Obra da Rua, 
tinha sido adornado com a indis-
pensável mobília, tudo muito 
pobre, aonde Francisco de Assis 
diria bem. A mesa estava posta. 
A governante tinha preparado a 
ceia. Sentámo-nos, eles mais eu. 
Eram três pequeninos mendi-
gos das ruas de Coimbra. Pela 
primeira vez comeram de garfo, 
viram uma cama lavada, sentiram 
a presença de um amigo! Um sen-
tiu-se mal e teve de sair da mesa. 
Era canja de galinha. Estimava 
tanto os meus hóspedes que lhes 
mandei preparar o melhor. Afeito 
ao caixote do lixo não suportou 
o manjar! Deu-me o aviso e eu 
tomei a primeira lição…

No segundo dia do mês primeiro 
de 2020, em Coimbra, depois de 
consulta do Norberto, no Hospi-
tal Pediátrico, mais o seu irmão 
Marcelino, foi possível visitar um 
dos três primeiros gaiatos, de há 
oito décadas: José Araújo Pereira, 
que ia fazer 89 anos, três dias 
depois, e chorou de alegria ao ver 
o retrato do rosto do seu amigo, 

que lhe matou a fome, de capa tra-
çada, numa pagela com a oração 
para a Beatificação do Venerável 
Padre Américo! Quando aquele 
rapazito traquina apanhava várias 
pedritas, junto ao local onde se 
encontra enfermo esse ancião, 
dissemos-lhe para as deixar ficar 
no chão; todavia, acabou por tra-
zer uma delas até Casa, escondida 
num bolso, e que depois veio a 
mostrar. Então, foi posta como 
sinal desafiante, à frente de um 
crucifixo, no altar. Logo o miúdo 
rematou: — Afinal, sempre deu 
jeito!... No final da Missa festiva 
dos 80 anos, foi convidado a colo-
cá-la debaixo de uma capa negra, 
para se ver que não devemos 
atirar pedras a ninguém. Que as 
pedras atiradas aos que servem os 
pobres e aos mais débeis se trans-

formem em pão e não arrefeçam 
assim o ânimo de quantos comun-
gam desta ideia, tirada do Evan-
gelho de Jesus e que nesse dia foi 
proclamado: Dai-lhes vós mes-
mos de comer. Assim, com gestos 
visíveis de verdadeira caridade e 
trabalhando afincadamente pela 
justiça, ajuda-se os olhos huma-
nos a ir entrando no mistério da 
Verdade eterna: Deus é Amor!

Afinal, naquele cubículo de 
escuridão do Beco do Moreno, 
em Coimbra, foi dada à luz a 
Obra da Rua, nos braços de Padre 
Américo, com licença do seu 
Bispo, D. Manuel Luís. Por isso, 
se ora em comunidade, na aurora 
e ao cair da noite, pela Luz do 
mundo: Pelo Santíssimo Nome de 
Jesus, venha a nós a salvação!  q


