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VINDE VER! Padre Quim

A pandemia que assola o nosso pobre mundo, veio impor novas 
formas de estabelecer as relações sociais e humanas. Os gover-

nos enfatizaram o carácter obrigatório de atitudes que eram apenas 
facultativas no quotidiano da maioria das famílias e de outros organis-
mos que sustentam o dinamismo da vida social.

A expressão de gestos de afectividade que é normal e saudável 
para a manutenção das boas relações no seio de uma comunidade, pas-
sou rapidamente de actos concretos para a esfera da intenção. E se 
era apenas um slogan dos extremistas em matéria de liberdade dizer 
que “é proibido proibir”, hoje é permitido e obrigatório proibir cer-
tos comportamentos para evitar danos maiores na saúde da população 
mundial. O silêncio reina e impera no centro das grandes cidades. O 
homem retirou-se contra a sua própria vontade, e empurrado para o 
interior da sua casa traz de volta “o mito da caverna de Platão”. O sol 
brilha e consigo a luz desbarata a escuridão. O reflexo da luz oferece a 
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Nova maneira de estar

MALANJE Padre Rafael

DESDE o início do confinamento em Angola,  
 devido ao Covid19, há a impossibilidade de 

qualquer padre se poder deslocar de Portugal à nossa 
Casa do Gaiato de Malanje. Fomos forçados a imple-
mentar comunicações através das redes sociais.

Muitas pessoas podem perguntar-se como uma 
Casa do Gaiato pode funcionar sem a presença 
física de um padre em Casa, e a resposta estamos 
a tê-la diante de nossos olhos. A vida nos indica 
a realidade em que temos de concretizar a Obra e 
cabe-nos, a nós, termos a capacidade de ajustá-la e 
torná-la possível ou de ver como tudo se desvanece.

A Obra são pessoas e os materiais — casas, 
pedagogias, sistemas — são meios. Os segundos 
ao serviço das primeiras. A ordem nunca pode ser 
alterada, porque, neste caso, também se altera o pro-
duto. Muitas sociedades estão parando para repensar 
a própria vida em seu sentido mais radical. Espero 
que também nós aproveitemos essa oportunidade.

Já ficou no passado aquele dia em que todos rece-
bemos com alegria o reconhecimento das virtudes 
heróicas do padre Américo; já faz parte do passado 
o encontro com Dom Manuel Linda no museu da 
Casa do Gaiato de Paço de Sousa… tudo fica para 
trás. Tudo vai ficando sempre para trás a acom-
panhar-nos na pergunta: O que fizeste quando eu 
estava doente, na prisão…

Há dias, entrei em contacto com uma família que me 
dizia: É impossível ficar em casa confinado todos os 
dias, excepto aquelas pessoas que recebem salário do 
Estado. Nós temos que sair todos os dias para ven-
der no mercado e nos campos. Não temos outra esco-
lha: ou morte por Covid19 ou morte pela fome; e a 
segunda persegue-nos desde o dia em que nascemos.

De momento, a Casa do Gaiato de Malanje conse-
gue superar os problemas do dia-a-dia e não espera 
pela chegada dos seus padres. A verdade, é que mais 
uma vez a Casa de Malanje está passando por uma 
grande prova, donde, com a ajuda de Deus e com 
tanta boa vontade, aprenderemos outra lição para o 
futuro.  q

DA NOSSA VIDA Padre Júlio

AS restrições que a situação actual impõe, forçam-nos a todos a pro- 
 curarmos o essencial da vida. A vida já não será vivida com os 

mesmos critérios de antes à pandemia, a nível material e moral; mas, 
até quando? O ser e o ter serão redefinidos; com que expressão?

Os Pobres viram a sua situação de carência aumentada. O essen-
cial é agora e ainda mais, o mais básico para viver: O que comer? 
Ficam em espera outros encargos, como pagar a renda da habitação 
e os outros inerentes, sem falar naquilo que os seus filhos necessitam 
para que não fiquem marginalizados por falta das novas ferramentas 
escolares.

O número de pessoas nesta situação aumentou: Aos que já viviam 
na continuidade de dependência de subsídios, acrescem os que 
tinham empregos precários ou iniciados há pouco tempo que, entre-
tanto, terminaram. Outros ainda que viram suspenso o seu trabalho e 
reduzidos os seus rendimentos. Agora, perante as grandes carências 
dos que já eram Pobres e dos que 
caíram na pobreza, ainda que
o venha a ser só temporaria-
mente, olham todos ao essencial, 
que é terem, em primeiro lugar, 
para a alimentação.

Outro bem essencial é a saúde, 
que todos necessitamos. Até os 
mais novos, que por natureza 
estão mais protegidos, não des-
curam o seu instinto de a defen-
derem. O mesmo se passa com 
os nossos. Preferem não sair à 
rua, porque em Casa se sentem 
mais seguros. Ainda que algum 
sentimento de isolamento possa 
aparecer, facilmente o atenuam 
com as comunicações com seus 
companheiros de escola através 
das redes sociais na internet. 
A saúde será sempre um bem 
essencial.

Com o resfriamento do sen-
timento de domínio humano 
sobre a vida, os valores huma-
nos fundamentais passam a ver 
reconhecido o seu valor e lugar 
quando antes eram desprezados
ou esquecidos. Os mais velhos voltarão a ser importantes na famí-
lia. De tão esquecidos e postos à margem, partiram sem a oportu-
nidade de se despedirem, achando em Deus o acolhimento que 
aqui não tiveram, como Lázaro. Depois as crianças, que manifes-
tando na sua fragilidade uma surpreendente fortaleza – a natural 
e grande imunidade – simplesmente dão a entender que, sem elas, 
tudo ficaria muito mais triste e o futuro sem esperança. Por fim, a 
família no seu conjunto: os mais velhos serão respeitados e amados, 
os mais novos reconhecidos pelo seu valor humano e os membros 
mais activos e eficientes, nas idades intercalares, reconhecerão os 
seus limites e assumirão maior humildade, começando por respeitar 
o outro que escolheram como companheiros para a vida. Trata-se 
pois de pôr um ponto final nos três grandes capítulos que retiraram 
dignidade à humanidade nas últimas décadas: A eutanásia que 
desvirtua o sentido da vida, o aborto das crianças em gestação 
que lhes nega o direito fundamental a viverem, o divórcio causador 
de males individuais, familiares e sociais.

Como há cerca de 80 anos ficou dito, «O essencial é invisível aos 
olhos» (Antoine de Saint-Exupéry). Por isso, o homem aprenderá a 
desenvolver a sua dimensão espiritual, do que passará a atender 
mais às carências dos outros.  q

O essencial

A história do Património dos 
Pobres indica-nos o cami-

nho para a Igreja.
O P. Américo apaixonado por 

Cristo escolheu os pobres, como 
via, para chegar a Ele. Aliás é uma 
opção do próprio Jesus Cristo: 
Ninguém vai ao Pai senão por 
Mim e a Mim só aquele que 
não rejeita os mais pequeninos, 
o mais pobre, o abandonado, o 
preso ou o doente. Os mais fracos 
são os Seus preferidos.

O P. Américo seguiu por aqui, 
fazendo, pregando e escrevendo 
tanto e somente para anun-
ciar Cristo Jesus incarnado no 
homem e nele ressuscitado.

O Património nasceu do cora-
ção do P. Américo e Pai dos 
pobres. Foi sempre nesta quali-
dade e com este intuito que ele 
criou o Património. Foi ao Ultra-
mar Português de Moçambique 
para pregar esta doutrina e con-
seguiu meios económicos para 
projectar a construção de casas 
para pobres.

Na sua locução em Fátima num 
dia treze, transmitida pela rádio, 
feriu muitos corações e inquie-
tou alguns párocos. Dirigiu-se a 
ministros e secretários do Estado 
com palavras duras e sem medo 
de incomodar e comprometeu-se 
a dar aos párocos construtores de 
casas para os pobres a quantia de 
5 contos por cada casa que estes 
edificassem para os pobres da sua 
paróquia, com o fim não só de 
ajudar os moradores em barracas, 
garagens, cabanas e tocas, mas tam-
bém de pôr os párocos próximos
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PATRIMÓNIO
DOS POBRES

Padre Acílio

Altar da Casa do Gaiato de Malanje.
«O centro da nossa vida é o altar».
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Saiu do prelo o novo livro da Editorial Casa do Gaiato. Chama-se 
Padre Horácio — Crónicas escolhidas e documentário fotográfico. Em 
breve entrará na fase de acabamento e ficará disponível para os nossos 
Amigos e Leitores que no-lo queiram encomendar pelos meios habituais, 
telefone: 255752285; e-mail: geral@obradarua.pt

O livro de que agora se fala, é uma selecção de crónicas editadas 
n’O GAIATO ao longo de cinquenta anos. Numa linguagem muito sim-
ples, como era seu apanágio, Padre Horácio dá-nos conta dos trabalhos 
na Casa do Gaiato de Miranda do Corvo, dos Pobres que o procuravam, 
da sua preocupação, partilhada com Pai Américo, com Património dos 
Pobres, então obra emergente e inédita em Portugal, dos Rapazes que 
criou naquela Casa, do acompanhamento preocupado das suas vidas e de 
seus filhos — diz-nos, sobretudo, do seu viver como Padre da Rua.  q

NOTA DA REDACÇÃO

CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS — São tempos difí-
ceis que vivemos. Esta pandemia tem-nos limitado a todos de um modo geral. 
Ouçamos o que nos diz, o santo Pai Américo.

«Eu sei que é modesta a minha voz, mas enquanto ela é a expressão da 
voz da verdade e da justiça, gostaria de ser ouvido atentamente. Mau é que se 
fechem os ouvidos às realidades, só porque são crianças ou mendigos os que 
bradam aos céus.»

É um apelo para que não fiquemos apáticos. Os apelos por ajuda aumen-
tam. São famílias que ficaram sem emprego e se vêem na necessidade de pedir 
ajuda. Um diz-nos: «Se não fosse pelas crianças não vinha pedir-vos ajuda». 
Outro: «Éramos o sustento da nossa casa, por causa do vírus fomos despedi-
dos». Um outro: «Oh! Senhor, quando é que isto vai acabar, vamos todos para 
a miséria». É um nunca acabar os desabafos desta gente, que se vêem privados 
de quase tudo.

CAMPANHA TENHA O SEU POBRE — Anónima, de Fiães, com cin-
quenta euros. Carminda Coelho, com cento e cinquenta euros. Do Porto, com 
cento e vinte euros.

Um muito obrigado em nome dos mais necessitados.

O nosso NIB: 0010 0000 4417 8020 0015 8. O nosso endereço: Confe-
rência S. Francisco de Assis — Rua D. João IV, 682 — 4200-299 Porto.  q

LAR DO PORTO Adelaide e Zé Alves

25 DE ABRIL COMEMORADO EM FORMATO SINGULAR — 
A Associação dos Antigos Gaiatos, como sabem, está sediada em Paço de 
Sousa, vila e freguesia do concelho de Penafiel.

Vivem-se por todo o Mundo momentos difíceis e de tragédia sanitária, 
com vítimas a sofrer ou perecer da pandemia Covid-19, pelo que temos 
de nos resguardar para evitarmos o alastramento, cumprindo com o dever 
moral-cívico decretado pelo Governo Português, respeitando as regras do 
“Estado de emergência” e agora de “Situação de calamidade”. Portanto, 
eventos que impliquem uma aglomeração de pessoas estão condicionados 
ou proibidos.

Logo após as Janeiras em Penafiel, onde participámos com a nossa 
Tuna Musical, e que aqui neste jornal demos conta, já tínhamos agendado 
um calendário de eventos em que actuássemos, e a comemoração do 25 de 
Abril, como é já nosso hábito, não foge à regra. Por isso, e de forma singu-
lar, com a nossa mensagem de Esperança para o Mundo, que não podíamos 
esquecer, aqui nas terras do Vale do Sousa, a solo com uma viola interpretei 
algumas canções de Abril, nesta que para os Gaiatos foi sempre uma data 
simbólica, ou seja, a comemoração da Liberdade e da sua conquista demo-
crática em Portugal. Continuamos, pois, a comunicar aqui pelo jornal O 
Gaiato e também pela rede social Facebook, através da nossa página Nova 
Associação Gaiatos, onde podem ver e escutar estas canções de Abril, bem 
como outros passatempos “online” que vamos publicando.

Fiquem BEM e protejam-se, protegendo desta forma os outros. Um fra-
terno abraço.  q

PAÇO DE SOUSA Fausto Casimiro

LIMPEZAS — Apesar de a nossa 
Aldeia ser grande e bela, a Natureza 
não deixa de reproduzir as ervas 
daninhas que vão crescendo por todo 
o lado. O nosso Paulo «Mudo» se 
encarregou de tratar de rapar essas 
ervas, com uma máquina que usa fio 
de pvc. Depois, os nossos Rapazes 
se encarregaram de varrer e apanhar 
os montes que foram fazendo. Desta 
forma, a nossa Aldeia ficou limpa e 
agradável, para nela vivermos.

CARPINTARIA — O sr. Faus-
tino, nosso mestre carpinteiro, anda 
a fazer um trabalho para a casa de 
um dos nossos antigos gaiatos, que 
consiste em aros, portas e rodapés. 
O trabalho está a correr bem, com 
a ajuda de um rapaz que está cá a 
passar uns dias. Para além de fazer 
trabalhos para a nossa Casa, também 

faz trabalhos para fora que nos sejam 
pedidos.

POMAR — No nosso pomar, para 
além de termos algumas árvores de 
fruto, temos também animais que 
estão lá nas suas casotas. O sr. Jorge 
andou a sulfatar as árvores para que 
os insectos não prejudiquem o seu 
desenvolvimento, tendo sido fecha-
dos os animais para que não apa-
nhem o produto. Temos comido nos 
anos passados boa fruta, e esperamos 
que este ano voltem a ter fruta de boa 
qualidade para as nossas sobremesas.

FUTEBOL — Todas as tardes, 
depois dos trabalhos, os nossos 
Rapazes vão lanchar qualquer coisa, 
e depois vão-se equipar para ir jogar 
futebol no nosso campo de 11. Eu 
desta vez fiquei de fora, devido a 

uma queda quando apanhava laran-
jas. Enquanto tiver o joelho dorido 
não posso jogar futebol. Como é um 
dos desportos favoritos dos nossos 
Rapazes, é o que se pratica mais no 
final da tarde. Devido à epidemia, 
os campeonatos foram parados, por 
isso os jogadores das nossas equipas 
de futsal treinam cá em Casa para 
que, quando regressar o campeonato, 
estejam em boa forma física.

HORTA — Apesar de a batata ter 
sido bem semeada e tratada, o tempo 
não tem sido favorável para o desen-
volvimento da batata e das outras 
culturas da horta. Vamos continuar 
a tratar bem as plantas, para que se 
desenvolvam o melhor possível, e 
assim mais tarde tenhamos o seu 
fruto para o nosso consumo.  q

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

PADRE HORÁCIO — No dia 
6 de Maio, quarta-feira, a nossa 
comunidade lembrou muito gra-
tamente o nosso Padre Horácio 
[1924-2000], celebrando a Euca-
ristia também em sua memória, na 
nossa Casa do Gaiato. De facto, 
nesse dia do Ano Jubilar, partiu 
para a casa do Pai celeste; e, em 8 
de Maio, foi sepultado no cemitério 
da Lentisqueira (concelho de Mira). 
Especialmente nas Missas domini-
cais desta Casa, rezamos por todos 
os que estão ligados à Obra da Rua e 
pelos nossos familiares e amigos. O 
nosso Padre Horácio esteve cerca 50 
anos ao serviço da Obra da Rua e do 
Património dos Pobres, tendo sido 
o responsável desta Casa do Gaiato 
de Miranda do Corvo e do Lar do 
Gaiato de Coimbra, desde 29 de 
Setembro de 1950 até 20 de Junho 
de 1992. Foram várias as gerações 
de Rapazes que acolheu e ajudou a 
preparar para a vida, cuidando das 
suas necessidades e orientando-os 
para a sua autonomia. Colaborou 
regularmente no nosso jornal O 
Gaiato, na ´Tribuna de Coimbra´. 
Na nossa Casa, a nascente do refei-
tório, há o jardim Padre Horácio. 
Em Miranda do Corvo, tem o seu 
nome ligado à rua que vai do largo 
da nossa capela e cruzeiro para 
poente, em direcção à Rua Casa 
do Gaiato. A propósito, em obras 
recentes, as fachadas a sul da Rua 
Padre Horácio foram restauradas 
e pintadas de novo, ficando assim 

com boa apresentação, também 
como homenagem à sua memória 
saudosa, que será sempre lembrada 
na Obra da Rua, em especial na sua 
casa-mãe — a Casa do Gaiato de 
Miranda do Corvo — Coimbra. Que 
descanse em paz!

CAMPANHA DE ASSINANTES 
— Tendo em conta o que foi dito na 
edição anterior, há muita necessi-
dade de cativar muitos leitores ami-
gos do nosso jornal O Gaiato, para 
que este testemunho escrito da vida 
de Pai Américo, da Obra da Rua, no 
serviço aos pobres, na Igreja, tam-
bém vá passando a novos assinantes, 
para além das ajudas que possam vir 
para o sustento diário desta comuni-
dade e das outras da Obra da Rua, e 
para ajudar mais pobres. 

Nesta quinzena, temos uma boa 
notícia para dar, pois o apelo feito 
nesta página não caiu em saco roto. 
Assim, vieram várias inscrições de 
assinantes novos, com a colabora-
ção de alguns amigos certos, a quem 
agradecemos o seu empenho e divul-
gação deste pedido. Informamos que 
os novos leitores receberão como 
oferta, via CTT, um exemplar do 
livro Uma história do Pai Américo, 
do nosso amigo Padre José Alfredo, 
da diocese do Porto. Neste tempo 
de ansiedade, em que as sãs leituras 
fazem falta ao espírito humano, na 
esperança de que outros amigos se 
irão juntando, chamamos mais 24 
novos leitores d’O Gaiato que res-

ponderam logo ao nosso apelo nesta 
coluna, a saber: 

José Alberto — Figueira da Foz; 
Miguel Filipe — Casais (Lousada); 
Isabel Cristina — Nevogilde (Lou-
sada); Maria Antónia — Nevogilde; 
António Jorge — Ordem (Lousada); 
Felisbina — Casais; Antonina - 
Casais; Maria da Glória — Figueiras 
(Lousada); Maria da Conceição — 
Covas (Lousada); Maria do Céu — 
Cristelos (Lousada); Isaura Patrícia 
— Figueiras; Damião — Miranda 
do Corvo; Fernando José — Vila 
Nova (Miranda do Corvo); Maria 
Madalena — Miranda do Corvo; 
Maria de Fátima — Miranda do 
Corvo; Maria de Lurdes — Penela; 
Gracinda da Assunção — Penela; 
Maria Belém — Casais; Ilídio César 
— Casais; Casimiro — Casais; Maria 
Cacilda — Bustelo (Penafiel); Filipa 
Raquel — Bustelo; Tânia Marisa — 
Novelas (Penafiel); Paulo Marcelo 
— Bustelo. A estes novos assinantes, 
o nosso bem-hajam! Boas leituras, 
que chegarão quinzenalmente, se 
Deus quiser, e o nosso desejo de boa 
saúde!

O mealheiro para pagar as des-
pesas desta nossa Casa do Gaiato, 
que bem precisa de ajudas, tem 
os dados seguintes: NIB — 0035 
0468 00005577330 18 - Obra da 
Rua ou Obra do Padre Américo 
— Casa do Gaiato de Miranda do 
Corvo — 3220-034 Miranda do 
Corvo; telef. 239 532 125; e-mail: 
gaiatomiranda@gmail.com  q

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS
E FAMILIARES DO NORTE Miguel Rodrigues

O nosso campo agrícola de Benguela já murado (ao fundo).

PRECISAMOS DE ESTAR AINDA MAIS 
ATENTOS — Considerando os casos de que vamos 
tendo notícia directamente e mais os que sabe-
mos pela comunicação social e por outras vias, há 
uma coisa que é certa quanto aos impactos sociais 
desta pandemia: ela não está a afectar todas as pes-
soas por igual, e não vão todas ficar igualmente bem 
quando ela passar. É verdade que quem já estava 
numa situação vulnerável tende a ver a sua situa-
ção piorar, mas a essas pessoas juntam-se outras que 
estão a passar por grandes dificuldades e que antes 
viviam bem. 

Assim sendo, a pergunta “Quem é meu próximo?” 
nos dias que correm e nos que vêm aí tem respostas 
que já não são as mesmas dos tempos antes da pan-
demia.

Se precisamos de estar sempre atentos ao próximo 
que precisa da nossa ajuda, nos tempos que correm 
essa atenção tem que ser ainda maior porque esse pró-

ximo pode estar onde não nos passaria pela cabeça que 
poderia estar.

Este tipo de atenção ao próximo não é nada fácil por-
que nos obriga a “sair da caixa” onde por vezes confor-
tavelmente nos metemos quando se trata de identificar 
quem é “pobre”. 

Não há aqui receitas simples e que se possam apli-
car, de modo uniforme, à grande maioria dos casos. 
Temos mesmo que ter olhos que vêem os que noutras 
circunstâncias não veriam, ouvidos que ouçam o que 
noutras circunstâncias não ouviriam e, agora como 
sempre, uma alma que não descansa enquanto sentir a 
inquietação de que há alguém a quem podemos ajudar 
de alguma forma, podendo agora esse alguém vir de 
sítios improváveis.

Que Deus nos ajude a ter estes olhos, estes ouvidos e 
esta alma de que sempre precisamos, mas agora ainda 
mais, para cumprirmos bem com o 1.º Mandamento 
que Ele nos diz todos os dias para seguirmos!  q

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes
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BEIRE — Flash’s da quinzena!… Um admirador

Desde há anos que o via. Nunca 
o ouvi queixar-se por isso. Pachor-
rento, movimenta-se pesadamente. 
Por tudo e por nada, solta umas 
gargalhadas tão castiças que já 
todos lhas conhecemos como as 
risadas do Sem-Nome. Assumiu 
aquela tarefa diária como um ritual 
sagrado em que se sente a cum-
prir(-se)1. Todos os dias, àquela 
hora, era vê-lo avenida acima, car-
regando o canado do leite. Pousa 
aqui e pousa ali, certo é que che-
gava lá cima a botar os bofes pela 
boca fora. Sempre a sorrir, entre-
gava na cozinha, com um olhito de 
lado, pronto a mandar a baixo uma 
lambazita, caso a cozinheira se 
lembrasse de o brindar com isso… 
Se me via ou via o carro parado por 
perto da vacaria, gostava de pedir 
uma boleia. Se colhia um sim, sol-
tava uma das suas risadas emble-
máticas e sempre me dava uma pal-
madinha nas costas, agradecido… 
Habitou-se ao sim e, se via o carro, 
já nem era preciso ver-me. Deixava 
o canado junto à porta do carro e lá 
se ia à vida dele.

— Acha que isto aqui pode ser-
vir-lhe lá para os seus meninos? 
Deram para a Conferência (de S. 
Vicente de Paulo), mas agora não 
temos ninguém assim com crian-
ças pequenas. Íamos botar fora, 
mas isto está novo e tive pena de… 
Olhei bem. Vi que estava mesmo 
como novo e trouxe comigo. Arru-
mei para ali durante um tempo. 
Depois… Chamei o Zé, mostrei-
-lhe o carrinho, disse que podia 
servir-lhe para trazer o leite. Fiz 
demonstrações… Mas ele, rindo, 
não conseguia ajeitar-se… Foi pre-

ciso tempo e paciência até que lhe 
descobriu o jeito. De experiência 
em experiência, acabou por gostar 
e agora já não quer outra coisa.

Hoje o Zé teve de ir ao Hospi-
tal, logo de manhã. A caminho da 
lavra, passei pela avenida. Qual o 
meu espanto, vejo o Carocha, em 
passo lento como o Zé, saboreando 
o sol da manhã, a puxar o carri-

nho-de-brincar, com o canado em 
cima… Meti-me com ele, pergun-
tando pela carta de condução para 
guiar um carro assim ?!… — A 
polícia não vem cá dentro, respon-
deu-me ele, todo prazenteiro…

Dei graças pelo carrinho-de-
-brincar, pelo Sem Nome, pelo 
Carocha, pela Conferência Vicen-
tina. E, sobretudo, pelo nosso leiti-
nho fresco, em cada manhã. A sair 
da vaquinha para a nossa mesa. 
Deixei-me a ruminar os mistérios 
da parábola do trigo e do joio (Mt 
13, 24-30). Ai! o que o joio dos 
homens fez nestes nossos rapazes! 
Mas, ai! mais ainda o que de ricas 
flores de trigo conseguiram, mesmo 
assim, escapar à malfeitoria do joio 
ali semeado! Lembrei a bênção de 
termos tido um P.e Baptista, hoje já 
a bater os 90 anos. Que Deus no-lo 
conserve! Apaixonado pelo escân-
dalo da pobreza, com 22 anos, 
agarrou bem este sonho de Pai 
Américo. Acreditou. Deus quer, o 
homem sonha e… a Obra da Rua 
continua a nascer nesta Casa do 
Gaiato de Beire. Que responsabi-
lidade a nossa de, nas tempestades 
do hoje, levarmos a barca a porto 
seguro! Isto é, sabendo que “é no 
porto que a barca está segura, mas 
nenhuma barca se faz para ficar no 
porto”…

1 — Gosto desta expressão, que aprendi 
com o nosso inesquecível Agostinho da 
Silva, grande filósofo e apaixonado por 
gatos… — O gato encanta, porque sabe 
deixar-se estar para ali. Simplesmente a 
cumprir-se. Cumprir-se como gato! Ai! 
como tudo seria diferente se cada um de nós 
(eu à frente) se cumprir-se naquilo para que 
está talhado por nascimento!  q

Um carrinho de brincar para o Zé-Sem-Nome

QUASE nunca vou só; há sempre um rapaz de folga, no Lar do Porto, 
que me acompanha. Alguns deles são vicentinos. Gosto de levar um.
Zé Eduardo escreve-me de Coimbra, a pedir se pode dar a um estu-

dante capa e batina das que lhe sobram: «Ele é muito necessitado». Um 
dos nossos que já ganha, não esteve com meias medidas e emprestou 
200$00 a um seu colega de escola. Um outro que nós cá temos, costuma 
aparecer amanhã sem o fato que hoje lhe dou. Dou volta pela freguesia e 
encontro-o no corpo de um Pobre!

Gosto sempre de levar um.
Desta vez, topei no Porto o Carlos Inácio que tinha vindo de Coim-

bra, aonde estuda, ao banquete do «Boavista». Um convidado de honra. 
Ele foi sempre um danado pelo seu clube, sempre. Tomei-o por um braço 
e descemos o Mouzinho. Ao segundo casebre, já o rapaz queria armar 
um comício no largo da Ribeira: «Mas então a Câmara não sabe disto?!». 
Mandei-o meter a espada na bainha.

Era à tardinha. Estávamos agora no terceiro casebre. Carlos Inácio 
senta-se num trepo. A Pobre estava enrodilhada numa enxerga e gemia. 
Fiz pausa. Havia silêncio. Um gato branco desce do sótão. A mulher 
estava em horas de muita dor: «Tenho um bando de filhinhos». Isto 
disse ela, ao entrar um deles pela porta dentro, com a cara muito suja. 
«O meu homem anda lá…» Umas vezes são elas, outras vezes são eles 
que andam lá… É o Barredo. Os Barredos são isto. Casa sim casa não, 
é lupanar. De vez em quando faz-se «limpeza», os jornais dizem dela e 
tudo volta ao mesmo ser. As Câmaras sabem. Os Governos sabem. Nós 
sabemos.

O pequenino olhava em redor e pedia pão à mãe. Ela aproxima-o e 
dá-lhe um beijo. «Tenho um bando de filhinhos», tornou a dizer.

A Doente rezava quando eu entrei. Levanto-me para sair. Tínhamos 
outros casebres. Digo-lhe que as minhas visitas não podem ser regula-
res; que nem sempre poderei dar quantia certa. Ela retira um lenço que 
tinha sobre os olhos. Toma forças que antes lhe não via. Inunda-se de 
lágrimas e declara que eu hei-de ir vê-la sempre muitas vezes e dar o 
que for preciso!: «O senhor precisa de vir aqui. O senhor precisa de ser 
muito ajudado de Deus». Isto é teologia. Os teólogos que não aprendem 
aqui, não sabem como se ama.

Ela rezava quando eu entrei…!  q

OS TEÓLOGOS
QUE NÃO APRENDEM AQUI,
NÃO SABEM COMO SE AMA.

DOUTRINA Pai Américo

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

CONSIDERANDO a preo- 
 cupante situação sanitá-

ria actual, devido ao covid-19, a 
serenata monumental coimbrã, à 
meia-noite, de 7 para 8 de Maio, 
este ano não foi na Sé Velha, 
mas no Paço das Escolas, da Via 
Latina, e não teve a presença 
significativa dos estudantes tra-
jados de negro — com as capas 
ao luar, mas foi transmitida nas 
redes sociais e assistida larga-
mente. Esta tradição académica, 
emblemática da Universidade de 
Coimbra, é muito marcante para 
os actuais e antigos estudantes da 
cidade do Mondego — a Colina 
Sagrada [Manuel Ribeiro, 1925], 
sendo Coimbra, Terra de encan-
tos [Sérgio de Castro, 1925], 
pois: Portugal é todo lindo,/ E 
tem ao meio um brilhante,/ Que 
é Coimbra, reflectindo/ Na alma 
do estudante.

A propósito deste momento alto 
da tradição coimbrã, veio à nossa 
mente recordar uma figura ecle-
sial inspiradora, que se encantou 
por Coimbra dos poetas: Ber-
nardo de Vasconcelos, monge e 
poeta místico. Foi estudante em 
Coimbra e Deus chamou-o ao 
Ideal cristão pelo caminho do 

claustro beneditino. Desde já, 
diga-se que Padre Américo visi-
tou Frei Bernardo da Anunciada 
em 1931, no seu leito de dor, no 
Porto. Assim, justificam-se umas 
sucintas notas biográficas sobre 
este monge, socorrendo-nos basi-
camente do seu Processo de Bea-
tificação [no Arquivo do Mos-
teiro de Singeverga] e de escritos 
do saudoso amigo e sábio benedi-
tino D. Gabriel de Sousa — uma 
testemunha qualificada, que o 
conheceu pessoalmente e foi Pos-
tulador da sua Causa de Beatifi-
cação, e de quem ouvimos falar 
da sua vida monástica. Neste 
âmbito, é de notar uma excelente 
Tese de mestrado em Teologia, 
de André Olim, sob o título: Frei 
Bernardo da Anunciada — O 
Martírio Místico: A experiência 
mística no caminho do martírio 
para Deus [UCP — Porto, 2014]:

Frei Bernardo da Anunciada 
ocupa também merecido desta-
que no flos sanctorum coimbrão, 
pois estas terras do Baixo Mon-
dego, com seus choupais e oli-
vedos, mosteiros e ermitérios, se 
afiguram fadadas para um como 
procurado ‘meio divino’ ou habi-
tat da santidade. Pensamento 

Bernardo de Vasconcelos
— De Marvão a Coimbra

que tanto poderá fundamentar-
-se com a lembrança de nomes 
antigos, como Santo António, S. 
Teotónio e Santa Isabel, como 
com a citação de vultos actuais, a 
culminar com a já popularmente 
aureolada figura dum Padre 
Américo.

Em breve apresentação, Ber-
nardo Vaz Lobo Teixeira de Vas-
concelos nasceu em 7 de Julho 
de 1902, em berço fidalgo: a 
casa de Marvão, solar antigo 
e ameiado na freguesia de S. 
Romão do Corgo, concelho de 
Celorico de Basto, na Arquidio-
cese de Braga. Foi o sétimo dos 
oito filhos de Filomena da Con-
ceição Vaz Lobo [1867-1952] e 
Manuel Joaquim da Cunha Maia 
Teixeira de Vasconcelos [1870-
1925], casados em 1888. Seu pai 
formou-se em Direito pela Uni-
versidade de Coimbra, foi juiz 
em Castro Daire e delegado da 
Procuradoria Régia em Cabecei-
ras de Basto. Foi baptizado em 
5 de Agosto de 1902, na igreja 
paroquial do seu torrão natal, 
com o nome do Doutor Marial 
por excelência — Bernardo. Da 
sua família, escreveu com gra-
tidão: Que graça é nascer no 
seio de uma família temente a 
Deus! E ter quem guie os nossos 
primeiros passos na direcção 
da Igreja da nossa terra natal; 
e ter quem nos ensine a dizer, 
antes de mais, o doce nome de 
Jesus! Ainda recordo aquela 
tenra idade em que (dizem-me 
os meus) eu gostava de fazer 

a Via-Sacra e beijar o chão do 
nosso oratório secular [carta de 
6-VIII-1927]. Frequentou a ins-
trução primária, com a ajuda da 
irmã Mariana; e era enfermiço e 
vivaço, pois, em 6 de Novembro 
de 1911, escreveu: Daqui em 
diante hei-de-me sempre portar 
bem. Sobre a sua infância, a sua 
irmã mais velha, Maria Bárbara, 
registou as suas lembranças [O 
Bernardo, 1938]. 

Aos 10 anos, em 15 de Outu-
bro de 1912, seus pais decidiram 
matricular o Bernardo no Colé-
gio de Lamego, dos beneditinos 
portugueses, então orientado pelo 
Padre Alfredo Pinto Teixeira. Ali 
fez Primeira Comunhão; e recebeu 
o sacramento do Crisma, por D. 
Francisco José de Brito, Bispo de 
Lamego. Em 1915, concluiu o 4.º 
ano, sendo bom aluno. Em Março 
de 1917, uma peritonite obrigou-o 
a interromper os estudos.

Depois de seu irmão Manuel 
Baltasar, em Outubro de 1918, 

Bernardo também foi para Coim-
bra, onde foi matriculado no 7.º 
ano de Ciências, no Colégio S. 
Pedro, como externo; porém, 
dessa altura da sua mocidade 
estudantil, confessou: Lançado 
aqui para o meio mau, nos pri-
meiros anos de Coimbra, caí, 
sem ter quem me deitasse, cari-
nhosa e severamente a um tempo, 
a mão amiga […]. No Verão de 
1919, passou férias na Quinta das 
Casas Novas [Godim, Régua], da 
irmã Maria Bárbara. Em Outubro 
de 1919, matriculou-se no 1.º ano 
de Ciências da Universidade de 
Coimbra, com a mira na Escola 
Naval, e viveu numa pensão na 
Conchada. Superada uma crise 
religiosa, na sua adolescência, 
escreveu à mãe: A ovelha tresma-
lhada voltou de novo ao rebanho 
[…] [carta de 6-XII-1919]. Nes-
sas horas de graça, escreveu tam-
bém à irmã Maria Bárbara: O meu 
fim principal foi comungar no

Continua  na  página  4
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vista das imagens que entram no 
telemóvel através da internet ou 
pela televisão ou o computador. 
Esses meios de comunicação 
transformaram-se em deuses no 
seio de muitas famílias, adora-
dos vezes sem conta em grande 
parte das horas do dia. Onde está 
o nosso Deus que nos libertou 
da escravidão do pecado e nos 
deu uma vida nova em Cristo 
seu Filho muito amado? Qual é 
o tempo que Lhe é reservado? 
Estão proibidas as manifestações 
de culto e religiosidade de forma 
colectiva, mas estão abertos os 
mercados e praças onde milha-
res de pessoas se cruzam como 
setas. As Igrejas encontram-se 
fechadas, as escolas também. O 
que será do homem pós o coro-
navírus? O que lhe restará ainda 
desta fase sem educação reli-
giosa? Sem escola? Sem relações 
humanas saudáveis? É caso para  
se dizer; “quem viver, verá”.

Continuação  da  página  1

dos pobres como veio mais tarde, nos nossos dias, o Papa Francisco 
recomendando que eles chegassem às periferias. Sentimentos que 
encheram o coração de quase todos os santos da Igreja Católica os quais 
tanto contribuíram para a Evangelização da sua época e do seu mundo.

Se um padre me pede cooperação para socorrer um pobre da sua 
paróquia ou até dos seus conhecimentos, nunca a nego e ela nunca me 
fez falta. O pároco ou melhor pastor e pai dos pobres nunca ficou mal 
comigo. Nunca. 

Gostava muito que esta questão fosse conhecida com a pureza que 
ela contém, nunca como exigência minha para, hipoteticamente, subir 
qualquer degrau do meu poder perante os colegas. Apenas fazer como o 
P. Américo, com regras apostólicas para que os padres não tenham medo 
de encarar de frente a pobreza da sua paróquia e se dirijam directamente 
ao Património.

Foi tão forte o ímpeto do fundador da Obra da Rua na sua paixão 
pelos pobres que levou o P. Fonseca, de Aguiar da Beira, a criar outra 
Obra de apoio a moradias para pessoas pobres — a autoconstrução — de 
forma que naquela freguesia ninguém ficou a viver em casernas ou sem 
tecto. 

Não me venham com a desculpa que eram outros tempos. Época 
sem o Vaticano II mais ainda sem o Papa corajoso que grava o evangelho 
com a sua vida as suas atitudes e a sua brilhante e evangélica palavra a 
favor dos pobres.

Hoje mais do que no tempo do Pai Américo o santo padre aponta 
como necessidade ir às periferias para incarnar a palavra de Deus.  q

VINDE VER! Padre Quim

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

SETÚBAL Padre Acílio

Pedido de mães
SÃO algumas as mães das nossas Casas que já partiram para o Céu.  

 Nunca lhes faltou nada, nem para socorrer a sua saúde nem amparo 
na doença. Nunca. Deus tem estado sempre presente. Nada lhes faltou. 

Pobres, humildes, caladas mas sempre com o nosso carinho ao 
nível de quem ama a Pobreza. Nada de miséria, sempre nobreza e dig-
nidade.

A mãe de uma família numerosa é uma mulher comida pelos 
filhos, atormentada pelos desvarios deles, sempre sonhando o que há 
de melhor para cada um. 

A sua espiritualidade nasce da Fé, da sua correspondência ao 
chamamento divino, da sua entrega aos rapazes e aos pobres que nos 
batem à porta. Sempre que o tempo permite tem a Missa diária e a 
oração do Terço com os rapazes como alimento espiritual da sua vida. 

A pobreza em espírito e não a pobreza de espírito ou o espírito 
de pobre vive-se em contacto real e constante com a pobreza viva de 
muita gente.

A castidade é a doação maternal e viva aos rapazes e aos pobres 
e a comunhão com as trágicas situações dos pequenos e grandes que 
com elas vivem e dos que batem às nossas portas.

A obediência está na assunção pessoal das alegrias e tristezas e 
dos insucessos dos que as rodeiam. É um ideal de grandeza nunca 
vista na história da Igreja, apontada ainda antes da luz cintilante do 
Vaticano II.

A nossa escola em quarentena
ANTES da organização ministerial, nós começamos, logo que a 

 escola oficial fechou, a ter aulas pela Porto Editora. Agora vale-
mo-nos da mesma fonte, das lições dadas pela televisão e pelos com-
putadores. Graças a Deus que os temos e chegam para todos. Instala-
dos numa única sala onde o monitor vê os programas, vigia e ampara 
os alunos. 

Sei de um município onde a Câmara Municipal forneceu equipa-
mentos informáticos a todos os alunos e de outra que se propôs fazer 
o mesmo, apresentando 800 computadores. Veio a verificar-se que 
somavam 8500 os alunos que não tinham estes aparelhos. 

Numa escola do primeiro ciclo frequentada por várias centenas de 
alunos, os nossos três, são os únicos que, no dizer de uma professora 
dessa escola, apresentam, via e-mail, os testes e os trabalhos de casa, 
pontualmente.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Um dos nossos rapazes fez anos. 
Veio todo contente comunicar tão 
importante data para a sua vida 
e para todos nós que vivemos 
na mesma família, e grande foi 
a tristeza que tive por não poder 
dar-lhe um grande abraço como 
era de costume. Apenas um sor-
riso e um doce para brindar o seu 
dia de feliz cumpleaños.

Muitas famílias angolanas 
vivem dependentes do mercado 
informal, não tiveram sequer 
tempo para preparar um reforço 
em casa para esta fase de quaren-
tena. Durante muitos anos foram 
acostumadas pelo contexto social 
baseado numa filosofia de vida 
que as levava a viver o hoje em 
função do que podiam vender ou 
comprar e assim por diante. E se 
já não bastassem as dificuldades 
de ter de sobreviver no meio da 
miséria, da fome, da malária e de 
outros tantos males que afligem 
a nossa gente, veio ainda mais 
agravar a situação o confina-
mento e o distanciamento social.

Em nossa casa a vida é comu-
nitária e os actos são de igual 
modo de natureza participativa. 
Estamos a observar as medidas 
de prevenção. Os rapazes andam 
mais isolados, cada qual cum-
prindo a sua obrigação. Os maio-
res compreendem a situação, os 
mais pequeninos querem o colo 
dos maiores e esses não o podem 
dar porque estão proibidos de o 
fazer pelas autoridades da saúde.

Veio até à nossa Casa um 
empresário que ofereceu, desta 
vez sem chamar a televisão e a 
rádio, algumas caixas de álcool, 
gel e luvas, que nos tem servido 
de grande utilidade. As másca-
ras estão a ser costuradas pelo 
«Suculeta» que aprendeu a cos-
turar antes que mestre «Romeu» 
entrasse para a reforma. Já vie-
ram muitas pessoas pedir para 
ocupar este lugar, mas eu disse 
que alguém que melhor o pudesse 
ocupar, este seria, sem sombra 
de dúvida, um rapaz nosso. E 
assim o é! A conclusão é de Pai 
Américo: «Ninguém espere fazer 
homens de rapazes domados».  q

PENSAMENTO Pai Américo

Caía a tarde quando entrámos 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! Estivemos ali algum tempo, 
tendo regressado a Casa pelo caminho mais perto, com medo 
da noite. À Casa do Gaiato. À Aldeia do Rapazes. A irradiação 
quase universal da sua luz vem destas visitas aos Pobres.

O Barredo, pg 39.
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dia 8, de Nossa Senhora da Con-
ceição; e de facto, nesse dia, e no 
seminário, eu lá estava à Sagrada 
Mesa, recebendo o Pão dos For-
tes [carta de 12-XII-1919]. A par-
tir dessa altura, Bernardo nunca 
mais deixou de ser o peregrino 
do Ideal, uma alma ao encon-
tro de Deus. Em 14 de Março 
de 1920, foi admitido no Centro 
Académico da Democracia Cristã 
[CADC, registo n. 398].

Devido à falta de rendimento 
escolar, por motivos de saúde, 
seu pai decidiu colocá-lo no 
Porto, em Outubro de 1920, para 
fazer o Curso Comercial; e, entre-
tanto, praticou numa casa bancá-
ria. Na sua vida interior, foi aju-
dado pelo Padre José Lourenço, 
dominicano, colaborou [como 
Bernardo de Marvão] na revista 
Flores espirituais e escreveu 
assim: Amanhã vou entrar para 
os Filhos de Maria do Carmo. 
Tenho diante de mim a fita azul 
e a medalha que comprei agora 
mesmo. Que a Virgem me guie 
e me proteja [carta de 16-VI-
1921]. Nas horas livres frequen-
tou aulas de Estética e Belas 
Artes, do Prof. Aarão de Lacerda. 
Em Maio de 1922, encontrava-se 
outra vez em Lamego para fazer 
o 7.º ano de Letras no Liceu, com 
as lições do Padre Paulo Martins, 
estudando muito. 

Com 20 anos, voltou para 
Coimbra [rua Larga, n. 14] e em 
31 de Outubro de 1922 matricu-
lou-se no 1.º ano da Faculdade de 
Direito. Sentiu afeição por uma 
rapariga a que chamou Luar… 
Esse amor animou-o, escre-
vendo: Sinto-me cada vez mais 
feliz, e praza a Deus que eu possa 
vir a ser digno de tanta felicidade 
[carta de Jan. 1923]. Afastou-se 
da estúrdia da vida académica; 
e, em 21 de Janeiro de 1923, 
Bernardo ficou membro da Con-
ferência de S. Vicente de Paulo, 

de Direito, tendo-se empenhado 
em resolver para maior glória 
de Deus, na família que lhe des-
tinaram para visitar, uma série 
de questões difíceis: um filho de 
8 anos por baptizar, uma peque-
nita de 21 meses não registada, o 
marido batia na mulher, as rendas 
de casa por pagar. De 11 a 13 de 
Fevereiro de 1923, entre 21 rapa-
zes do CADC, fez um retiro no 
Luso, dirigido pelos Padres Raúl 
Dias e Manuel Pacheco, jesuítas, 
no qual, depois de uma confe-
rência sobre a Graça, o viram 
em lágrimas, diante do Sacrário 
da capela; e anotou no seu Diá-
rio Espiritual: Servir a Deus é o 
ideal mais alto, é o ideal único 
— é o Ideal. Religado ao CADC, 
chegou [em 3 de Maio de 1923] a 
secretário da redacção da revista 
Estudos e a Vice-Presidente da 
direcção [27 de Maio]; e partici-
pou em várias iniciativas, v.g.: em 
8 de Junho 1923, realizou-se uma 
festa de beneficência no Teatro 
Avenida [enquanto, durante esse 
sarau, foi lançada uma bomba na 
sede do CADC…]. Em Julho de 
1923, foi em tratamento para as 
Caldas de Vizela; e em Setembro 
de 1923, foi em peregrinação a 
Lourdes, com sua irmã Manuela, 
conforme manifestou a D. Síl-
via Cardoso; e, como maqueiro 
[brancardier], assistiu à cura da 
Irmã Benigna, vítima de tuber-
culose. Regressado a Coimbra, 
com sentimentos monárquicos, 
fundou não uma república, mas 
o Estado livre do Rego d’Água 
[nessa Rua, no n. 3]; e, em 
Outubro de 1923, matriculou-se 
na Faculdade de Letras [como 
voluntário, nalgumas cadeiras].

Em Coimbra, Bernardo de Vas-
concelos gostava de se recolher 
na Sé Velha e, sentindo dúvidas 
sobre a sua vocação, decidiu falar 
com o Padre Manuel Gonçalves 
Cerejeira, de cujo encontro escre-
veu: E assim ficou resolvido que 
eu encarasse de frente o sacerdó-

cio como a minha vocação e que 
nas mãos de Deus entregasse o 
meu espírito e me abandonasse 
inteiramente. E, agora que já vão 
cinco semanas de convívio com 
Jesus-Hóstia, eu sinto o acerto 
da minha resolução; nunca mais 
tive dúvidas [carta de 20-XII-
1923]. Entretanto, comunicou 
esta resolução ao Padre Dr. Luís 
Lopes de Melo, Prior da Sé Velha 
e assistente espiritual do CADC, 
mas dizendo: Penso que virei a 
dar um religioso… Sobre o lugar 
em que havia de realizar a sua 
vocação, Bernardo manifestou-se 
inclinado para a Ordem Benedi-
tina, pelo que escreveu a D. Antó-
nio Coelho, seu pai espiritual, 
expondo-lhe o seu caso [carta 
de 23-XII-1923]. Em Janeiro de 
1924, fez outro retiro espiritual, 
em Sequeiros [para Bernardo na 
área de Penafiel; de facto, em 
Lodares — Lousada], orientado 
pelos Padre Vaz e Sebastião Pinto, 
jesuítas. Na passagem de Mons. 
Pereira dos Reis por Coimbra, na 
Sé Velha, em 10 de Fevereiro de 
1924, recebeu o Escapulário dos 
Oblatos Seculares da Ordem de 
S. Bento. Entretanto, ficou mem-
bro da Liga Eucarística dos Estu-
dantes, sendo eleito Presidente, 
em 17 de Fevereiro de 1924. Na 
sequência da sua decisão voca-
cional, foi combinada a experiên-
cia de alguns dias no claustro; e 
Bernardo visitou o mosteiro de 
S. Julião de Samos, na Galiza 
No meio desse alvoroço vocacio-
nal, em 11 de Maio de 1924, no 
CADC, proferiu a bela conferên-
cia Do Ideal Cristão, que repetiu 
em Aveiro; e [refundida] apresen-
tou-a, em 2 de Julho de 1924, no 
Congresso Eucarístico Nacional, 
em Braga, dizendo: Senti-a e 
vivi-a, longa e profundamente; 
meditei-a muito. Tem a bênção 
do Senhor! Tem um pouco do 
alvoroço santo do despertar riso-
nho da minha vocação [carta de 
Set. 1924].  q


