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SETÚBAL Padre Acílio

PEÇO pela terceira vez, à espera que alguém me ouça.
 Para ser mãe em nossa Casa qualquer senhora, com cariz 

maternal, pode responder. Não importa o seu estado de vida: sol-
teira, viúva ou divorciada, contanto que seja uma pessoa livre e com 
vontade de se dar a Deus, confiante na sua bondade infinita.

Não haja medo. Deus não dorme e escuta qualquer coração 
que se Lhe entregue. É preciso que tenha ainda alguma robustez 
física e psicológica, humildade para aprender a repartir os seus dons 
por todos e acolher, em primeiro lugar, os mais rebeldes e caren-
tes de afecto, para os fazer seus filhos, na verdadeira acepção da 
palavra.

Pessoas que se reneguem a si mesmas, tomem a cruz das suas 
próprias limitações ou incapacidades e queiram seguir Jesus o 
Senhor dos Pobres!

Não fazemos votos; vivemo-los. Não há festas de consagrações. 
Há uma vida de contínua doação. 
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Imploração de mães

DA NOSSA VIDA Padre Júlio

O Paulo veio perguntar se podia cortar uns arbustos altos que esta-
vam com muito bicho e a entrelaçar uns fios de telefone que por 

ali passavam. A gente foi ver, olha e volta a olhar, sempre com alguma 
desconfiança porque o Paulo gosta é de trabalhar com as máquinas, 
neste caso a motosserra, e não é a primeira vez que nos apanha despre-
venidos fazendo o que não era conveniente.

Lá lhe disse que sim, que os cortasse.
Agora, aliviado o espaço desses arbustos, reconheço o bem que foi 

feito, pois já vejo da janela uma nova disposição das coisas e das plan-
tas, que já lá estavam antes mas sem a beleza que agora têm.

Vejo como é bom poder ver cada árvore, cada objecto ali colocado 
por mãos humanas, individualmente, quando antes o destaque era o 
grupo. Este tem a sua beleza, mas não substitui a beleza de cada indivi-
dualidade. Acresce ainda em beleza, o facto de que naquele pequeno 
espaço, todas as árvores serem de espécies diferentes. Umas de um 
verde mais claro que outras em tom mais escuro, copas diferentes em 
seus troncos e ramos. A beleza da diversidade na unidade.

Aqueles arbustos estavam mesmo a mais porque dominavam o 
espaço, centrando neles a atenção de quem passava ou olhava. As 
árvores, algumas mesmo mais altas que eles, nunca deixaram de ser 
como eram por natureza, limitando-se a ocupar o espaço que a sua 
natureza exigia.

Este mundo é composto de muitas árvores e arbustos. Se transpuser-
mos para a humanidade esta forma de ser e de estar, facilmente veremos 
a beleza em cada indivíduo, se ele corresponder aos atributos com que 
a sua natureza o dotou. A começar pelos mais frágeis e  simples da 
humanidade, lembro alguns dos doentes do nosso Calvário com que 
comecei a contactar nos meus primeiros passos na Obra da Rua. O 
João, a Alice, o «Bininho», o Boavida…, são exemplos que me fizeram 
descobrir na imperfeição ao olhar outra beleza que transparecia. Nem 
eles nem nós usurpávamos o espaço, antes respeitávamos o espaço de 
cada um.

Mas, também um dia os arbustos ali apareceram, querendo dominar 
todo o espaço que estes bonitos seres ocupavam sem se atropelarem 
nem ofuscarem. Então tudo ficou mais confuso e massificado. O desejo 
de domínio foi tal que, ao contrário da ideia do Paulo, em vez de corta-
rem os arbustos cortaram as árvores, deixando ali um rasto de tristeza 
e, nas que restaram, um forte desejo de muito depressa se começar uma 
nova plantação de árvores belas que, sabemos, nunca deixarão de exis-
tir. Os arbustos, também por cá sempre existirão, pelo que quem toma 
conta do espaço, há-de estar atento para que não mais se repita o atre-
vimento de cortar árvore por arbusto.  q

Árvores e arbustos

MALANJE Padre Rafael

HOJE, levantamo-nos com a triste notícia do 
 falecimento de Dom Óscar Braga, Bispo Emé-

rito de Benguela, natural de Malanje. Nascido em 
1931, ordenado Sacerdote em 1964, Bispo em 1974, 
partiu para a Casa do Pai aos 87 anos de idade. Reco-
nhecido como um dos Bispos que ordenou o maior 
número de padres em Angola, com mais de 300 
padres desde a sua chegada à diocese de Benguela, 
em 1975. Ele sempre demonstrou um carinho espe-
cial pelas Casas de Gaiato, em Benguela e Malanje.

] ] ]

Angola passou do estado de emergência para o 
estado de calamidade. Desta maneira, pouco-a-pouco, 
uma certa normalidade será recuperada. Muitos ser-
viços públicos serão reabertos, assim como pratica-
mente todo o sector privado. O início dos trabalhos 
da Assembleia da República está previsto para o pró-
ximo mês. Não será realmente fácil combinar esta 

realidade da Covid-19 com o ambiente de pobreza 
deste País — e do resto da África.

Em nossa Casa do Gaiato de Malanje, continua-
mos confinados e os trabalhadores concentram todos 
os trabalhos na Carianga, apenas a carpintaria está 
aberta. Os Rapazes continuam a dedicar as manhãs 
ao trabalho e as tardes ao estudar. Todas as semanas 
os chefes têm sua reunião, ao sábado à noite, para 
ver como a Casa está. À distância, acompanhamos o 
dia-a-dia através das redes sociais e do e-mail. Espe-
ramos que se restabeleçam as comunicações aéreas 
para ver a possibilidade de regressarmos.

Durante esses dias de quarentena, recebemos 
algumas ajuda de bens  alimentares, principalmente 
da Unitel e da Velha Guarda de Malanje. Todos os 
apoios são bem-vindos, pois estamos cientes do 
esforço envolvido nesses tempos, pelo que estamos 
imensamente gratos pelo mais pequeno dos sacrifí-
cios, pois em nossas Casas convertem-se no maior 
sinal de amor.  q

VINDE VER! Padre Quim

VEJO crescer, com esperança,  
 o verde do nosso terreno, 

outrora zona de depósito de lixo, 
terra batida e calcada por gente 
desconhecida. O nosso tractor 
desbrava a terra de um ponto ao 
outro, preparando a cama onde 
serão deitadas as sementes. Com 
a subida dos preços e a desva-
lorização constante do cuanza 
(moeda), os meios para fazer uma 
boa agricultura tornaram-se difí-
ceis de serem adquiridos. Foi-me 
posto em contacto dos olhos uma 
lista de compras para o campo. 
Quando fomos a saber nas lojas, 
só conseguimos trazer para Casa 
metade de quanto se pretendia, 
o dinheiro não chegava para as 

aquisições. Ainda assim, aguar-
damos uma colheita abundante, 
pelo que já esta semeado.

Os nossos motores eléctricos 
estão quase sempre na oficina, 
devido às avarias constantes, um 
novo modelo de rega ajudaria a 
fazer crescer as nossas plantações.

O «Paizito» deixou o campo 
e começou a trabalhar numa 
fábrica de alimentos nos arre-
dores da zona alta do Bairro da 
Graça. O «Santinho» foi ocupar 
o lugar que tinha ficado vazio. 
Vamos fazer uma cortina com 
árvores de gajajeiras para defen-
der dos ventos a plantação de 
coqueiros e mangueiras da zona 
baixa do nosso terreno.

Começou o tempo de cacimbo 
(frio), e as plantas do nosso viveiro 
já estão prontas para serem trans-
plantadas nos respectivos cantei-
ros. Os vizinhos, quando passam 
pela avenida, desejam e pedem 
as nossas plantas para levar aos 
seus campos. Somos solidários e 
partilhamos o pouco, que se torna 
muito para outros camponeses. Já 
chegaram plantas de bananeira 
vindas também de outras Quin-
tas. Quem partilha prepara-se para 
receber, sem compromisso algum, 
no dia seguinte.

O nosso apiário já deu muito 
mel. Comemos todos durante vá-
rios domingos ao pequeno-almo-
ço. Encontra-se neste momento 
com pouco movimento de abe-
lhas. Outro dia houve dispersão da 
malta que correu para longe quan-
do o apicultor andava a trabalhar 
com as colmeias. Os vitelinhos

Continua  na  página  4

Eles no campo
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PAÇO DE SOUSA Fausto Casimiro

JARDINS — O Paulo «Mudo» 
andou a limpar os nossos jardins, 
porque a maior parte deles estava 
com muitas ervas. Como agora 
temos que os regar devido ao calor 
e à secura, as ervas cresceriam ainda 
mais. Assim as plantas ficam bonitas 
e bem tratadas. De vez em quando, 
quando se marca a tarefa, os nossos 
Rapazes vão regando. Também o 
Paulo fez a poda das nossas sebes, 
que já estavam a ficar muito grandes.

ANIMAIS — Temos mais pin-
tos em crescimento. Os coelhos que 
escaparam da doença que os atacou, 
já estão grandes. Esperamos que se 
reproduzam. Os gansos não chega-
ram a ter criação. Os porcos pretos 
continuam a desenvolver-se bem. 
No galinheiro do parque temos os 

patos, um casal de pavões e duas 
pombas. O nosso pato mandarim 
que morreu, ainda não tem outro 
que o substitua. Não haverá quem 
nos ofereça um?

TIPOGRAFIA — Quando esta 
edição d’O GAIATO sair, esperamos 
que o livro do nosso Padre Horácio 
esteja pronto para enviar para quem 
desejar recebê-lo. Os nossos mestres 
tipógrafos estão a dar tudo para que 
o livro esteja pronto o mais breve-
mente possível. Eles têm também 
de imprimir O GAIATO e de fazer 
outros trabalhos que são pedidos 
pelos nossos clientes.

ENSAIOS — Os nossos Rapazes 
dos cânticos têm ensaiado aos sába-
dos para a nossa Missa de Domingo 

ao final da tarde. O grupo é for-
mado pelo Júnior, Joel, Quintino, 
Ratzinquer e Alziro, respectivamente 
na viola os dois primeiros, no cava-
quinho, na percussão e no órgão. É 
muito agradável ouvi-los tocar nas 
nossas celebrações.

CAMPO — O «Meno» e o sr. 
Jorge estiveram a cortar as ervas 
dos nossos campos. Depois de estar 
seca enfardou-se a palha em rolo, 
para dar aos animais durante o ano. 
Tivemos, este ano, uma boa produ-
ção de palha. Agora, estão a prepa-
rar a terra para fazer a sementeira 
do milho para o nosso gado. Os 
terrenos são lavrados, estrumados, 
semeados e adubados. A aplicação 
do herbicida evitará o crescimento 
das ervas daninhas.  q

PAI, cresci contigo do meu lado 
 preparando-me para a vida. Mas 

para a tua partida, não houve nada 
nem ninguém capaz de me preparar.

O Pai deixou um vazio muito 
grande na minha vida, um espaço que 
ninguém poderá preencher jamais. 

Sinto saudades pai, saudades eter-
nas! Pois passe o tempo que pas-
sar, aconteça o que acontecer, nada 
nunca poderá apagar a tua memória 
do meu coração. Nunca  deixarei de 
sentir saudades tuas. Descansa em 
paz, Pai!

Carlos Gonçalves

No despertar desta segunda-feira (18 de Maio), toca o telefone e, pela 
voz do Almeidinha, a mando do nosso Padre Júlio, informa: faleceu o Carlos 
Gonçalves. Sabia que não andava bem de saúde, mas não sabia que o Senhor 
o chamaria tão rapidamente.

Recordo-me dele muito novo, ainda na Casa Pia, nosso primeiro Lar, 
enquanto se construía a Aldeia da Casa do Gaiato. Nessa altura, fazia parte do 
grupo de cozinheiros com o Constantino e o Luís «Velha». Sempre atento e 
cuidadoso foi subindo na consideração de Pai Américo, que o nomeou chefe 
do Lar do Porto. O tempo foi rolando… e casou em Braga com a bênção de 
Pai Américo. Mais tarde, foi para Moçambique e aí permaneceu alguns anos. 
Quando nos visitava, mostrava sempre o gaiato que era.

Foi um bom companheiro. Recordo-me que, em 1951, quando eu estava 
internado, tive autorização para ir passar a Páscoa a Paço de Sousa, na Casa do 
Gaiato, mas não tinha transporte. Carlos Gonçalves tinha lugar no carro de famí-
lia amiga que também lá se deslocava e sabendo do acontecido, cedeu-mo…

Para toda a família e em especial ao seu filho Carlos Gonçalves, a minha 
saudade e o meu pesar. Que o Senhor o tenha em Paz.

Manuel Pinto

CARLOS GONÇALVES 

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

CAMPANHA DE ASSINAN-
TES — Dentro das nossas limitadas 
possibilidades, neste tempo de pan-
demia Covid-19, em que continua-
mos com as devidas precauções, esta 
simples campanha de novos assinan-
tes vai andando passo a passo, no seu 
esperançoso caminho de conquista 
de mais amigos e amigas para o 
nosso famoso jornal, que é devorado 
e (coleccionado) de fio-a-pavio por 
muitos leitores, de várias gerações, 
nos formatos papel e digital; os 
quais, ao longo do ano, vão dando 
notícias — lembram o nosso Venerá-
vel Padre — Pai Américo, referem as 
famílias das várias Casas, em Portu-
gal e África, pedem orações e parti-
lham para ajudar no nosso dia-a-dia.

Em mais esta quinzena de campa-
nha de divulgação do nosso jornal e 
angariação de mais leitores, segue-
-se outra lista de amigos — novos 
assinantes d’O Gaiato, que nos che-
garam de Portugal e do estrangeiro, 
cujas inscrições muito agradecemos, 
a saber:

José — Taveiro (Coimbra); 
Rosa Maria — Vagos; Horácio 
— Miranda do Corvo; António — 
Coimbra; Maria Luísa — Lamas 
(Miranda do Corvo); Ângela Maria 
— Condeixa; Ana Maria — Torre 
de Vale de Todos (Ansião); Juliana 
— Condeixa; da Suiça — Soraia e 
Daniel (Matzingen); Andeia e Bruno 
(Elsau); Fátima e António (Frauen-
feld); Benilde e Pedro (Frauenfeld). 
Por e-mail (de João Sousa) ao nosso 
Padre Júlio, Director da Obra da Rua, 
chegou uma boa lista de novos assi-

nantes — da Alemanha: Alice, Antó-
nio, Armandina, Bento, Encarnação, 
Eugénio, Helena, Isabel, José, Maria 
Alice, Maria da Conceição, Maria 
Odete, Maria Teresa, Rita, Armindo; 
Cecília. Bem-hajam, saudades aos 
nossos queridos emigrantes, boas 
notícias e saúde!

Dos amigos que partiram e tive-
mos conhecimento, referimos o 
nosso assinante amigo: António 
Simões Cantante Cardoso Marques, 
de Coimbra. Que viva para sempre 
com Deus! 

Os pedidos de novas assinaturas e 
eventuais partilhas também podem 
ser encaminhadas para esta Casa-
-mãe da nossa Obra: Obra da Rua 
ou Obra do Padre Américo, Casa do 
Gaiato, 3220-034 Miranda do Corvo; 
NIB — 0035 0468 00005577330 
18; telef. 239 532 125, e-mail: 
gaiatomiranda@ gmail.com

CARLOS GONÇALVES — 
Chegou-nos também a triste notícia 
do falecimento, em 17 de Maio, do 
Sr. Carlos Gonçalves, amigo e antigo 
gaiato, das primeiras gerações. Nas-
ceu em 11 de Abril de 1931, em 
Almada; foi admitido com 12 anos 
nesta Casa do Gaiato de Miranda 
do Corvo e entretanto transitou para 
a Casa do Gaiato de Paço de Sousa, 
onde entrou em 3 de Novembro de 
1943. Em 1943, Pai Américo refe-
riu-se à vida dessa comunidade nas-
cente, inicialmente no claustro do 
antigo mosteiro beneditino de Paço 
de Sousa, desta maneira: O Sérgio 
tomou conta do poderio e tomou por 

ajudantes o Pepe, de Badajoz, e o 
António de Celorico. O Bártolo, de 
Leria, entrou de semana à cozinha. 
O Zé, do Porto, de refeitoreiro. O 
Júlio Mendes, de Elvas, de criado 
de dentro. O Carlos, de Tábua, e o 
Pires, de Coimbra, são os pequeni-
nos despenseiros de sopa quente que 
se serve a alguns dos pequenos das 
Escolas da freguesia na antiga porta 
do caldo, dos tempos monásticos! 
Os do campo ocupam-se a lançar à 
terra sementes de favas, trigo e cen-
teio para termos de comer. E tudo 
o mais corre feliz, debaixo do sinal 
da Cruz [Pão dos Pobres, 4.º vol, 
1984, p. 125]. Depois, foi para o Lar 
do Gaiato do Porto, na Rua D. João 
IV [n. 682], onde foi chefe dessa 
comunidade. Contraiu matrimó-
nio com a Sra. D. Margarida e foi 
pai de 8 filhos. No nosso jornal O 
Gaiato [n. 323, 14 Julho 1956, p.3], 
na coluna ´Isto é a Casa do Gaiato´, 
Pai Américo escreveu assim: […] o 
casamento do Carlos Gonçalves teve 
lugar [em Braga] no Bom Jesus do 
Monte […]. Gonçalves, de peque-
nino, foi dado às coisas da natureza. 
Vinha o tempo dos grilos e lá ia pelos 
montes, nas horas do seu recreio, 
caixota na mão. Chegado da Zambé-
zia e instalado na casa dos hóspedes 
que foi sua enquanto esteve, Carlos 
não dispensou a caixota dos grilos 
no seu quarto de dormir. E assim foi 
até ao dia do seu casamento. Tendo 
embarcado para África, ficou colo-
cado em Moçambique, trabalhando 

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO CENTRO José Martins

As condições de vida, nos últi-
mos meses, foram muito alteradas, 
nomeadamente desde a nossa última  
comunicação. Motivados  pela  pan-
demia  Covid-19, vivemos tempos 
difíceis. Nunca pensámos viver 
tempos assim.

Desejamos que os nossos asso-
ciados e amigos tenham passado 
os últimos meses sem sentirem os 
efeitos directos desta pandemia na 
saúde de cada um e no seio da famí-
lia, já que no aspecto social nin-
guém escapou.

As novas condicionantes de vida 
alteraram os nossos planos, impe-
dindo que realizássemos a Celebra-
ção Evocativa do vigésimo aniver-

sário da passagem do nosso Padre 
Horácio para o Reino da Glória, 
agendada para maio. Desde já apon-
tamos o próximo ano para a realizar.

Em face das restrições e reco-
mendações da DGS a que estamos 
expostos, este ano não se realizará o 
nosso encontro anual, nem a Assem-
bleia Geral, no mês de Junho, em 
Miranda do Corvo, como é habitual. 
Ficam adiados para próxima oportu-
nidade.

Como forma de amenizarmos 
um tão longo período de ausência, 
contamos realizar em meados de 
Setembro o encontro habitual na 
Senhora da Piedade de Tábuas, uma 
vez que podemos conviver ao ar 

livre e distantes uns dos outros ou 
com máscara e mais próximos, de 
acordo com as opções de cada um. 
Mais tarde daremos informações 
relacionadas com esta actividade.

Atendendo ao estado de excepção 
em que nos encontramos e uma vez 
que a Assembleia Geral não reunirá, 
os órgãos sociais manter-se-ão em 
funções até que se possam realizar 
novas eleições para os mesmos.

Desejamos, que com o contributo 
de todos, possamos juntarmo-nos 
tão brevemente quanto possível, 
no encontro que viermos a realizar, 
contando para o efeito com a pre-
sença do maior número de associa-
dos e gaiatos.  q

ARRUMEI tudo em Casa, enchi a carteira a mais não e lá vou levado,  
 serra de Valongo em fora, contente como os passarinhos. Dar! Distri-

buir! Pregar Cristo Ressuscitado!
Entro no labirinto a meia tarde. Quedo a procurar o número de uma porta, 

indeciso. De ao pé, saem duas meretrizes a perguntar, respeitosamente, se me 
podem ser de algum préstimo. Chamam pelo meu nome. «Aqui é tudo sujo, 
padre, até o número das portas.» Na verdade, o número que eu procurava era 
ilegível, pela caliça. Eu agradeci a informação. Ando afeito à gente de má 
nota, nas ruas mal notadas. «Aqui é tudo sujo.» Destas duas talvez não, mas 
doutras meretrizes sei que guardamos filhos no quente das nossas Casas; que 
elas podem gerá-los, mas não podem ser mães!

Subi ao derradeiro andar. É um tuberculoso. Tinha ido ontem a enterrar, 
um que naquela maré ia procurar e é muito possível que me informem na 
mesma, na próxima visita que faça a este. Estou afeito a estas notícias. Ali é a 
fonte deste mal. Os Barredos são a origem deste mal.

Assim começo a descer quando oiço e vejo um mundo infantil à minha 
roda. São vizinhos do mesmo prédio. Todas aquelas crianças, todas, têm 
aspecto doentio e são muito, muito mais de atender do que as outras que se vão 
buscar ò estrangeiro. Nisto levanta-se uma voz: «Venha aqui, padre». Era um 
quarto interior com janela para o saguão. Uma enxerga nua e duas criancinhas 
nuas. «Olhe que eles não saem à rua por não terem nada que vestir» — foi 
a magoada notícia de uma vizinha — «tenha pena!». A mãe estava. É uma 
rapariga nova. O pai tinha saído: «Anda ò pé do rio». Como este, quantos não 
andam assim — quantos! Oh rio Douro, o que tu levas pró mar!

A mãe dos dois pequenos continua a dar notícias: «A nossa vida é tocar, 
mas a Polícia não deixa». Agora estão mais vizinhos; é quase multidão. Todos 
acodem pelos dois nus: «Olhe que eles não têm nadinha!».

Saio da porta do número indecifrável. Às duas juntaram-se outras; e, 
agora, são muitas as meretrizes que me espreitam.  q

«AQUI É TUDO SUJO, PADRE;
ATÉ O NÚMERO DAS PORTAS.»

DOUTRINA Pai Américo

O novo livro tem 384 páginas cheiinhas de vida e dá conta de uma vida plena 
que Padre Horácio foi distribuindo pelos seus Rapazes da Casa do Gaiato de Miran-
da do Corvo, pelos Pobres que o procuravam e por aqueloutros que ele encontrava 
pelos caminhos— ao longo de cinquenta anos. Nas colunas d’O GAIATO verteu suas 
dores, seus problemas, suas esperanças de um mundo mais humano e compreensivo 
com os problemas dos nossos semelhantes… É um apanhado dessas crónicas que a 
Editorial Casa do Gaiato leva aos seus Amigos e Leitores que no-lo queiram enco-
mendar pelos meios habituais, telefone: 255752285; e-mail: geral@obradarua.pt  q

NOTA DA REDACÇÃO
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Continuação  da  página  1Tribunal

HOUVE aqui em Casa um tribunal com castigos anunciados. 
 Apareceram, atiradas para a calçada, três colheres de sopa e 

uma faca de mesa. Quem foi? — Ninguém.
Uma caixa com filmes entornados como lixo, também na calçada 

frente ao salão, no curto adro onde se jogam matraquilhos e um ramo 
de nespereira derrubado e partido ainda preso à árvore. Quem fez isto? 
— Ninguém.

Dois fones dos computadores desapareceram da caixa e fazem 
muita falta. O Danilo tomou conta da ocorrência, entristeceu-se e falou 
da incapacidade dos auscultadores sem os cabos com entradas certas e 
pediu que o atrevido lhe pusesse os ditos em lugar visível. 

Como não foi ninguém, vamos sofrer todos, até se descobrirem os 
faltosos.

Os matraquilhos foram fechados, as bicicletas no fim-de-semana, 
teriam o mesmo destino.

Os fones apareceram e Danilo baixinho desabafou: Eu sei quem 
foi. O Nelo veio confessar que havia sido ele quem atirara com as 
colheres mais a faca para calçada. O Daniel Djó que entornou os fil-
mes, partiu o ramo da nespereira para apanhar as madurinhas nêsperas. 

Quinze dias de copa e de refeitório foram os castigos aplicados: 
um na copa a lavar a louça à noite e outro a ajudar a varrer a sala das 
refeições e pôr as mesas para o pequeno-almoço da manhã seguinte.  q

SETÚBAL Padre Acílio

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

SENDO a hora de largar a 
capa de estudante para ves-

tir a cogula beneditina, então em 
26 de Maio de 1924, Bernardo de 
Vasconcelos deixou Coimbra, pela 
Estação Velha, onde rapazes ami-
gos acorreram a despedir-se, o que 
impressionou o escritor António 
Sardinha [casualmente presente], 
tendo Bernardo depois confiden-
ciado: Essa hora, se não foi mais 
amarga, foi porque me rodearam 
corações, muitos corações ami-
gos […]. A saudade vai tomando 
campo mansinho [carta de Setem-
bro de 1924]. Em Junho de 1924, 
Bernardo esteve em Singeverga: 
Estive uns dias com o meu Supe-
rior, e com esse que o Manuel 
Ribeiro retratou na Catedral [carta 
de 15-VI-1924]. Esse monge era 

D. António Ildefonso dos Santos 
Silva [que viria a ser Bispo de Silva 
Porto, em Angola, em 18-VIII-
1958]. Bernardo foi-se despedindo 
dos seus, conforme escreveu: 
Estas horas últimas são dolorosas. 
Minha mãe em especial […] — Eu 
não tenho ilusões. O coração não 
se embota nem se fecha — sangra 
— mas também se purifica [carta de 
18-VI-1924]. Em 15 de Agosto de 
1924, despediu-se na casa paterna, 
com um: até quando Deus quiser… 
No dia seguinte, entrou como Pos-
tulante no mosteiro de Singeverga. 
Em 11 de Setembro de 1924, com 
mais cinco jovens, partiu para a 
Galiza e chegou no dia seguinte ao 
mosteiro de Samos para uma nova 
vida, como cristão, à procura do 
Ideal — Jesus, crucificado e vivo. 

Para que não se percam, de uma 
missiva [do Mosteiro de S. Bento 
da Vitória — Porto, em 7 de Jan.º 
1992] de D. Gabriel de Sousa 
[1912-1997] ao Dr. Juiz José Mar-
ques da Cruz Almeida, amigo e 
admirador de Padre Américo, em 
Coimbra, registamos algumas refe-
rências — beneditinas, familiares e 
coimbrãs: […] Bastante mais novo 
(dez anos) que Frei Bernardo, tive 
a dita de ser contemporâneo dele 
na Ordem Beneditina. Quer dizer, 
quando ele entrou para tomar 
hábito, em 1924, já eu estava no 
mosteiro, rapazito de 12 anos, para 
começar preparatórios. Fomos 
juntos para Samos, na Galiza, e 
embora em situação diferente, 
vivemos juntos todos os oito anos 
que ele teve de vida monástica. 

Frei Bernardo da Anunciada
Da Universidade para o claustro

Por isso, e porque ultimamente 
fui Postulador no Processo da sua 
glorificação canónica, é grande a 
admiração que tenho pelo Servo 
de Deus, e tudo quanto me fale da 
sua vida, do impacto espiritual do 
seu exemplo e das suas ligações 
de família e amizade./ A Família 
de Frei Bernardo era muito rami-
ficada e eu tenho perfeitamente 
gravado na minha memória o ramo 
Doutel — reconstituir a árvore por 
esse lado./ Agradeço muito a carta 
de Vossa Excelência e as referên-
cias nela feitas ao velho CADC e a 
todas estas santas ligações. Os san-
tos fazem família, também. […] No 
Diário íntimo e autobiográfico de 
D. Gabriel de Sousa, monge bene-
ditino, que foi Abade de Singeverga 
[no arquivo desse Mosteiro e em 
cópia que vimos com Fr. Geraldo 
Coelho Dias, em S. Bento da Vitó-
ria], deu mais pormenores da sua ida 
para a Galiza: Depois, por Agosto 
de 1924, chegou a Singeverga o sr. 
Bernardo de Vasconcelos, vindo 
da Universidade de Coimbra; este 
seguiu connosco para Espanha, 

mas enquanto nós íamos começar 
os estudos regulares; ele foi tomar 
hábito com o nome de Fr. Bernardo 
da Anunciada. Também viria a 
morrer tuberculoso.

Continuando no itinerário bio-
gráfico de Bernardo de Vasconce-
los, em 24 de Setembro de 1924 
iniciou o noviciado, recebendo o 
hábito beneditino, e o seu nome 
civil foi mudado para o chama-
doiro monástico de Frei Bernardo 
da Anunciada. Com enorme ale-
gria, escreveu: Agora vivo todo 
consagrado a Deus neste ano 
santo do noviciado e nesta casa de 
Deus. É uma vida de sacrifício e 
imolação? Sem dúvida. Mas suave 
e cheia. ‘Tudo posso naquele que 
me conforta’, dizia S. Paulo [carta 
de 12-X-1924]. Na dor da perda 
recente de dois familiares [o seu 
irmão Manuel Baltasar, em 4-IV-
1924, e seu pai Manuel Joaquim, 
em 16-IX-1925], em 29 de Setem-
bro de 1925, no mosteiro de Singe-
verga, Bernardo fez a sua profissão 
simples; e iniciou os estudos de
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BEIRE — Flash’s da quinzena!… Um admirador

1 — Puxar… Empurrar… para 
a Esperança… Aquilo deixou-me 
a ruminar. E logo senti o nascer 
desta crónica. Gosto de apanhar as 
preciosas “pétalas douradas”1 que 
alguém atira assim para a mesa, no 
meio de qualquer conversa frívola. 
Aliás, penso que esse é também um 
jeito muito ao jeito de Pai Américo. 
Bem patente em muitas das suas 
páginas, particularmente no Isto é a 
Casa do Gaiato, O Barredo e Notas 
da Quinzena. Basta abrir ao acaso 
e ler um pouco, à luz desta grelha 
de leitura. De coisas de nada, quase 
a parecer ridículas, logo lhe nas-
cia uma crónica, de estilo realismo 
visualista, mas capaz de mexer 
fundo com as tripas da gente. Boas 
para meditar e mudar-nos por den-
tro…

P.e Rafael e eu alinhávamos tare-
fas na montagem de um sistema de 
rega gota-a-gota. Era um mimo que 
P.e Fernando e ele queriam dar-me 
para me facilitar a vida, no amanho 
dos chuchus e demais mimecos 
hortícolas, ao cuidado deste inve-
terado neno labrego2. Coisas que, 
não sendo ainda muito do uso da 
nossa cozinha, têm mostrado que 
os doentes e rapazes lhes pegam 
bem e são de grande riqueza para a 
saúde. Falo de agriões, de chuchus, 
de aipo, de funcho, de maracujás, 
de physalis, de araçais, de feijoa do 
Brasil, de e de e de… A mesa que 
Deus põe para todos tem muito por 
onde escolher. Se, como nos disse 
Jesus, acreditamos que “na casa de 
Meu Pai há muitas moradas” (que 
só na sua própria “ressurreição” 

é que cada um poderá constatar), 
também podemos acreditar (e ver 
já “com os olhos da Fé”, no dizer 
de minha mãe!) que, na mesa que 
o Pai do Céu, põe para todos, são 
muitas as iguarias… Compete a 
cada um escolher e preparar o prato 
a seu jeito. É, por antecipação, um 
banquete que assemelha esse Reino 
dos Céus que Jesus tanto sonha 
instaurar na terra (Lc 14, 15-24).

Havia que estender um tubo de 
plástico, bem rente ao muro, pas-
sando por detrás de alguns esteios 
que se cruzam no caminho onde 
são os chuchus. Porque P.e Rafael 
ainda não deixou de todo as mule-
tas (que já vai alternando com uma 
bengala cabeça de pato, herdada 
de doentes que por aqui passaram e 
tudo cá deixaram…), eu ia à frente 
a puxar. E, à medida que o espaço 
aumentava, aumentava o esforço 
que era preciso fazer e a arte de 
encaixar bem o tubo para, depois, 
fazer o furo mesmo ao rente da raiz 
do chuchueiro. P.e Rafael coman-
dava o ritmo de sincronização do 
trabalho de cada um — empurrar 
de um lado e puxar do outro.

Foi neste vulgar quadro cam-
pestre que lhe saiu esta pétala 
dourada: “… Puxar sempre na 
direcção da Esperança”. Fiquei a 
ruminar. E, sem esmorecer no tra-
balho conjunto, fui parar às obras 
que já começaram vai para três 
semanas. Fui ao Porto, a Vila da 
Feira (onde nos deixaram mor-
rer a Rosinha). Fui a Aveiro, de 
onde também já voou para o Céu 
o nosso Carlinhos, sem o carinho 

da família que ele tanto adorava. 
Fui a Santa Comba Dão onde, ao 
engano, asilaram os seis rapazes 
de que alguns eram bem nossinhos 
desde há mais de cinquenta anos. 
Senti as entranhas revoltas porque, 
em nome da lei e seus projetos de 
humanização na saúde, se cometem 
crimes desta natureza e se fica de 
consciência tranquila, como quem 
presta um bom serviço aos homens 
por Deus amados (Jo 1, 1-5;9-14).

Fui. Levei comigo a Esperança 
de que, quando chegar o Setem-
bro, possamos mostrar que também 
sabemos cumprir as leis de César 
sem nunca abdicar de cumprir as 
leis de Deus (Mc 12,13-17); possa-
mos celebrar a festa da ressurreição 
do Calvário, depois dos horrores da 
paixão imposta a P.e Baptista, a vin-
tes e dois dos nossos doentes e a seis 
dos nossos rapazes. Não falando já 
das dores de alma impostas a todos 
quantos amamos este Calvário, de 
sabor a Evangelho. Tudo coisas que 
eles não pode entender porque ainda 
“não são ovelhas do meu rebanho” 
(Jo 10, 27 e sgts).

Fui. Vim. Quedo-me a rezar: Pai, 
perdoai-lhes, porque não sabem o 
que fazem. Qual Marta, toda quei-
xosa e feita barata tonta no meio 
de tanto que preparar para rece-
ber bem o Mestre (Lc 10, 38-42), 
andam muito ocupados em ali-
mentar outros vírus que atacam as 
sociedades hodiernas…

2 — Celebrar, também é cui-
dar de… Foi no pp dia 25 de Maio. 
A nossa Fatinha, de Buuurgães 

nessa antiga Colónia portuguesa, na 
costa oriental de África. Devido à 
descolonização, regressou a Portugal 
e exerceu como bancário, vivendo 
com a sua família no lugar de S. 
Sebastião, em Cête. Como bom filho 
da nossa Obra, esteve sempre muito 
próximo; e, ultimamente, encontrá-
mo-lo num encontro festivo na Casa 
do Gaiato de Paço de Sousa, em 26 
de Janeiro de 2020. Que descanse em 
paz para sempre, junto do Senhor da 
vida! À sua família, esta comunidade 
envia sentidas condolências e na 

Eucaristia também rezamos por esta 
intenção.

IRMÃ MARTA — Em 17 de 
Maio, faleceu a Irmã Marta Men-
des, religiosa da Aliança de Santa 
Maria [ASM], cuja congregação tam-
bém colabora na Casa Episcopal de 
Coimbra. Nasceu em 29 de Outubro 
de 1984, em Guimarães; entrou na 
ASM em 1 de Janeiro de 2006; e pro-
fessou votos perpétuos em Fátima, 
em 21 de Novembro de 2105. Era 
formada em Ciências Religiosas; e, 

actualmente, era Mestra de Noviças. 
Com 35 anos, partiu devido a uma 
hemorragia cerebral, numa Cele-
bração Eucarística, em 13 de Maio, 
enquanto lia um texto, dizendo: 
Arrasta-me atrás de Ti. Corramos! 
Faz-me entrar ó Rei nos Teus apo-
sentos [Ct 1, 4]. O seu funeral reali-
zou-se em 19 de Maio, no cemitério 
de Fátima. Que a Mãe do Céu a tenha 
recebido junto de Jesus, descansando 
em paz! À sua família e irmãs da 
Aliança de Santa Maria, a nossa ora-
ção ao Pai celeste.  q

(consegue ela dizer), fartava-se de 
avisar a todo o mundo: — Eu faço 
anos, quarta-feira… Olha, que 
prenda vais dar a mim?!… Fomos 
ver e havia aproximações: Os 65 da 
Fatinha (criança encantadora e ter-
nurenta) não eram na quarta feira, 
mas eram na segunda. No mesmo 
dia que P.e Rafael completava os 
seus 50. Celebramos. Disso dare-
mos conta na próxima quinzena.

1 — Referência a um poema de Amado 
Nervo (Plenitude ?!…). Aí se fala do dever 

de “ser frívolo com os frívolos. Para apro-
veitar a primeira ocasião em que possas 
soltar a ‘pétala dourada da profundidade”. 
// “Se lhe pegarem, solta outras… // Se não, 
continua atento à espera de outras oportu-
nidades”…

2 — Neno labrego!… Memorias dun Neno 
Labrego, Nuenos Aires, 1961, o best seller 
de Xosé Neira Vilas que, a partir do exílio 
da língua galega, lançou este modelo aca-
bado do realismo na literatura galega, tradu-
zido por José Viale Moutinho, com o título 
de Memórias de um Pequeno Camponês, 
Forja, 1977.  q
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PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

HOJE, dia a Ascensão de Jesus ao Céu, saía da nossa capela a andar  
 com passo de caracol e vejo duas mulheres sentadas nos longos 

bancos do corredor, uma em cada um, munidas de máscaras e olhos no 
chão. 

Os rapazes saíam da Missa, passaram por elas, mas nenhum lhes 
dirigiu a palavra. O pequeno-almoço esperava-os no refeitório e o ape-
tite obrigava-os a alguma pressa.

Mal encostei a porta da capela ouço uma voz: — Olhe, já tem duas 
à sua espera.

A celebração tinha-me enchido a alma: — Homens da Galileia, 
porque estais fixos no Céu? Este Jesus que agora sobe, há-de vir de 
novo na Majestade da sua Glória e então levar-nos-á, cada um no seu 
dia. Passou-me a fome e meu desejo transformou-se em gosto de ouvir 
as pobres. 

Cada uma delas, em situações semelhantes, acarretam a pesada 
cruz e vinham-me pedir ajuda. Ambas a viverem em quartos alugados 
com os filhos e filhas ao seu lado trazem o recado dos senhorios: ou 
pagas ou não te posso ter aqui. A avidez do dinheiro impera, a dor e o 
coração impõem pouco ou nada.

A primeira já é a quarta vez. Dei-lhe 700€ para pagar também 
o mês de Maio; a segunda voltava de novo com a mesma dor. Anda 
a tomar cortisona e o médico recomendou-lhe que comesse sempre 
qualquer coisa com o comprimido, mas, até àquela hora, não comera 
nada, por não ter com que comprar qualquer alimento. Vive com uma 
filha de 17 anos, num quarto em prédios diferentes da primeira. Faz 
limpezas em várias casas e passa a ferro as roupas. 

Não sei como essas pobres aguentam. Tanto uma como a outra têm 
aspecto e alguma dignidade. Que irão receber qualquer coisa da Segu-
rança Social uma a partir de Agosto e outra a partir de Julho.

Se não tivesse diante de mim tantas tragédias humanas, não grita-
ria como tenho feito, pedindo a Quem de Direito que construa casas, 
prédios, bairros para valer a tantas famílias, atenuar o preço de rendas 
e constituir algum desafogo.

Pelos meios de comunicação social vim a saber que o Estado 
injectou 850 Milhões de Euros num banco que tanto como o pai deste 
tem comido ao País o suor duro dos portugueses. Não há dinheiro para 
construir casas para as famílias sem recurso, mas nada falta para intro-
duzir na banca.

Bem gostava que se tornasse realidade as promessas da última 
campanha eleitoral: — acabar com a extrema pobreza. Esta gente 
que se implantou com todos os luxos e vive rodeada do que há de 
melhor, saberá o que é a extrema pobreza? Saberá? Ou aquelas pro-
messas foram apenas para enganar os papalvos, para manter a sua 
posição de grandeza? Terão consciência de que o dinheiro usado vem 
dos duríssimos impostos dos seus concidadãos? 

Oitocentos e cinquenta milhões davam para construir, pelo menos, 
moradas para oito mil e quinhentas famílias, aliviaria o peso da renda 
de casas no País e acabaria com esta exploração terrível a que estão 
obrigadas tantas famílias portuguesas a viverem em quartos no mesmo 
andar, na pior das promiscuidades e a nossa querida Igreja Católica 
tão bem organizada, estará só para defender a liberdade religiosa? Não 
tem de olhar para a justiça social?

Dói-me muito este silêncio, como se tudo o que se passa neste País 
fosse justo, pertencesse a César, não clamasse aos céus! E estivesse de 
acordo com o Evangelho?

Vivemos num após Concílio Vaticano II, citamos vezes sem conta 
a parábola do Bom Samaritano e não se vê que os Judeus religiosos não 
se davam com os habitantes da Samaria e Jesus vai buscar um deles para 
o atirar à cara dos sacerdotes e Levitas, homens do Antigo Testamento.

Ninguém se feriu com estas notícias… mau sinal. Prova evidente 
de que não cheiramos as ovelhas mais sofridas do nosso rebanho.

Vem aí, dentro de breve tempo, o Representante de Cristo na Terra, 
que com lucidez evangélica toma o partido dos pobres sem qualquer 
receio de desagradar seja a quem for, manda-nos ir às periferias e nós 
tomamos estas palavras como uma figura de retórica acomodados a 
conveniências ou com o medo dos Grandes.

Dói-me a alma e peço perdão, por me exprimir em público, já que 
o meu grito é abafado pelos factos.  q

MORREU o senhor D. Óscar  
 Braga, Bispo de Benguela 

– que o Senhor lhe dê a Sua Paz.
Quando fomos para Malanje, 

ele era lá sacerdote e foi sempre 
o nosso amigo e amparo. Eleito 
Bispo, foi para Benguela e lá 
continuou a ser o nosso amparo.

Já era jovem e formado, deixou 
tudo para se entregar ao Senhor 
no sacerdócio.

Muito gostava da nossa lagoa! 
Para lá levava os seus escuteiros, 
que sempre acarinhou.

Caminho ao longo
Do teu lago –
Nenúfares bailando;
Cada é afago.
Lanço uma pedrinha
E as ondinhas vão
De mansinho
Até à margem!
Como na vida
Cada gesto pequenino
É imagem
Na fundura
Do teu rosto
De ternura.  q

SINAIS Padre Telmo
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foram vítimas por estarem perto do local da vacaria. 
Foi preciso muita fumaça para salvar os vitelos. Já 
disse aos que lá trabalham para a urgente tarefa de as 
transladar para outra zona da Aldeia que esteja o mais 
distante das pessoas e do gado.

Recomeçamos os trabalhos nas oficinas depois das 
restrições impostas pelo estado de emergência vivido 
no País. Alguns rapazes já estão bem enquadrados no 
campo e, de comum acordo, já não voltam para as 

oficinas. Outros tantos, que já fizeram dezasseis anos, 
irão para  lá. Aproveitamos a boa vontade do rapaz 
para fazer uma educação verdadeiramente participa-
tiva com o educando, deixando assim de ser sujeito 
passivo para assumir a posição de protagonista neste 
processo de preparação para a vida. A conclusão é de 
Pai Américo: «Andamos agora muito ocupados com 
a sementeira das nossas  batatas, plantio de cebola e 
mais géneros de horta. Quem disse que os vadiozinhos 
da rua não se afeiçoam aos trabalhos do campo? Nós 
temos nas nossas Casas a prova do contrário.»  q

VINDE VER! Padre Quim

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Continuação  da  página  3

Filosofia. Em 7 de Julho de 1926, 
regressou a Portugal; e, em 24 de 
Setembro de 1926, partiu para a Bél-
gica para ali iniciar os estudos de 
Teologia, na Abadia de Mont-César 
[Lovaina]. Surgem as primeiras mani-
festações de tuberculose óssea e foi-
-lhe diagnosticado o mal de Pott, que 
atingiu a sua coluna vertebral.

Num certo paralelismo, é de referir 
que Bernardo de Vasconcelos deixou 
a Lusa Atenas em fins de Maio de 
1924, para rumar a um mosteiro bene-
ditino na Galiza. E Américo Monteiro 
de Aguiar chegou a Coimbra no início 
de Outubro de 1925, vindo de um con-
vento franciscano também na Galiza, 
para ser admitido no seu Seminário 
diocesano. Na sua correspondência, 
como seminarista, verifica-se que 
o itinerário vocacional de Frei Ber-
nardo e o CADC também estavam 
bem presentes na sua vida espiritual 
e dos estudantes na cidade do Mon-
dego, conforme é testemunhado 
numa extensa missiva ao seu amigo, 
Simão Correia Neves [no Funchal], 
de Novembro de 1926, de que recor-
tamos estas informações: […] Vai a 
revista ‘Os estudos’./ Vai uma tese 
sobre o Ideal cristão apresentada por 
um estudante de medicina [Direito], 
actualmente monge de S. Bento em 
Espanha. O s/ espírito não está em 
condições de assimilar a doutrina, 
que é toda de vida sobrenatural, ao 
contrário de [Orison Swett] Marden, 
que é naturalista. No entanto, desejo 
muito que v/ leia com interesse […].

Devido ao seu frágil estado de 
saúde, Frei Bernardo teve de regres-
sar a Portugal, em 3 de Novembro de 
1926, e começou o seu longo calvário 
de 6 anos, como ele próprio disse: a 
história da graça que o Senhor me 
fez, com a grande doença que me deu. 
Assim, foi obrigado a mudar de poiso 
várias vezes, com alguns períodos no 
seio da comunidade de Singeverga, 
então instalada provisoriamente na 
Falperra, junto a Braga, e a maior 
parte do tempo por hospitais e praias, 
no Porto e na Póvoa de Varzim. Em 6 
de Janeiro de 1928, recebeu a Tonsura 
Clerical, em Braga; e, em 13 de Maio 
de 1928, foi de comboio em peregri-
nação a Fátima. Apesar de doente, em 
29 de Setembro de 1928, foi admi-
tido à Profissão Solene monástica, 
na igreja de S. José de Ribamar, na 
Póvoa de Varzim. Acabou por receber 
as Ordens Menores, conferidas por D. 

António Augusto de Castro Meireles, 
Bispo do Porto, em 5 e 6 de Fevereiro 
de 1929, na capela do Paço Episcopal, 
na Torre da Marca. Em 15 de Maio 
de 1931, Frei Bernardo entrou numa 
casa da Rua S. Bartolomeu, n. 29, 
na Foz do Douro — Porto. Ao lado 
do seu quarto, visível do seu leito de 
enfermo, conseguiu que fosse colo-
cado um altar, onde era celebrada a 
Eucaristia, com licença episcopal.

No Verão de 1931, no Seminário de 
Coimbra e doente, o Padre Américo 
Monteiro de Aguiar teve a possibi-
lidade de visitar Frei Bernardo da 
Anunciada — monge virtuoso que 
admirava, enfermo no seu martírio, 
no Porto — conforme bilhete-postal 
para o Padre Dr. Luís Lopes de Melo, 
datado de 17 de Agosto de 1931, com 
estas notícias: Visitou-me aqui um 
sacerdote desse Seminário, cujo nome 
não declinou, mas dizem-me agora 
que deve chamar-se Américo. Repou-
sava com o Dr. Trindade Salgueiro 
das s/ fadigas. Ficou de lhe levar um 
abraço meu, abraço grande apesar 
da m.ª fraqueza. Na verdade, destes 
encontros, é razão para se dizer: Os 
santos conhecem-se! 

Nesta época, é de notar a correspon-
dência com Miguel Sá e Melo, com 
saudades de Coimbra, v.g.: Falar-
-me na Sé Velha é recordar-me horas 
deliciosas, já porque lá passei, junto 
ao Sacrário, as melhores horas de 
ensaiar voo para o claustro, já por-
que […]. Que linda ela era em noi-
tes luarentas! Nem me fale! Que ela, 
toda a Coimbra é linda, sobretudo nos 
arredores, como já notou e mo afirma 
[carta de 16-XI-1931].

Assim foi morrendo devagar, 
sofrendo, como afirmou: Esta noite 
estive mal. Até se chamou Monsenhor 
[Manuel] Marinho [carta de 12-II-
1932]. Em 22 de Abril de 1932, Frei 
Bernardo recebeu o sacramento da 
Santa Unção dos Enfermos, das mãos 
do seu pai espiritual. E antes da sua 
partida deste mundo, em 2 de Julho de 
1932, saiu impresso o seu livro Cân-
tico de Amor, com prefácio de Teixeira 
de Pascoaes [carta de 21-IX-1931], em 
que escreveu: Pois seja a minha vida 
— a gozar ou a sofrer — um doce verso 
branco que eu não saiba dizer!… Na 
tarde de 3 de Julho, a irmã [e enfer-
meira] Maria Bárbara disse-lhe que 
estava no correio um livro [Cântico 
de Amor] e ele respondeu: Que pena! 
Hoje é domingo, já não entregam. 
Amanhã será tarde! Conforme belís-
simo exemplar em mãos, com duas 

fotos do autor [na abadia de Samos, 
em 19-III-1924; e na sua Profissão 
solene, em 29-IX-1928] e desenhos do 
Tenente Alípio S. Vicente, tem ainda 
uma Homenagem dos Editores [7 p.]. 

De 1933 a 1935, foram publicadas 
mais estas obras: Do Ideal Cristão; A 
Vida na Paz [trad.]; A Vida de S. Bento 
contada às almas simples; A Missa e 
a Vida Interior; As nossas festas; Vida 
de Amor; Poesias Dispersas. 

Após uma longa e dolorosa enfer-
midade, durante a qual deu constante-
mente provas de excelsas virtudes, Frei 
Bernardo veio a morrer santamente à 
uma hora da madrugada do dia 4 de 
Julho de 1932, a três dias de completar 
30 anos, rodeado da sua família, tendo 
dito: Ó Santíssima Trindade, ó Santís-
sima Trindade! Não chorem. Eu vou 
para o Céu. Jesus, Jesus, eu sou todo 
de Jesus. As suas exéquias decorreram 
na igreja de S. João da Foz, do antigo 
mosteiro beneditino, e foi sepultado 
no cemitério local. Em 5 de Setembro 
de 1932 os seus restos mortais foram 
trasladados para o cemitério de Mola-
res (concelho de Celorico de Basto), no 
jazigo do Padre Francisco de Almeida 
Barreto, amigo da família; e, em 4 de 
Julho de 1933, foram para o sepulcro 
em que jazem, na igreja paroquial da 
sua terra natal. 

Numa pagela [com imprimatur do 
Arcebispo de Braga, em 3 de Julho 
de 1934], vem o seguinte: Os seus 
restos mortais são tidos em grande 
veneração na igreja de S. Romão do 
Corgo (Celorico de Basto) em que 
fora baptizado. Estão cercados de 
numerosos ex-votos e diante deles 
ardem continuamente velas de cera 
e lâmpadas de azeite, em reconhe-
cimento por graças obtidas. A ins-
trução do Processo diocesano para a 
sua glorificação canónica teve início 
em 31 de Março de 1978, na Arqui-
diocese de Braga. O respectivo Tribu-
nal eclesiástico foi empossado por D. 
Eurico Dias Nogueira, em 4 de Julho 
de 1983; e o processo ficou concluído 
em 9 de Outubro de 1987 e enviado 
para Roma. Depois de exaustivos tra-
balhos, em 14 de Junho de 2016, foi 
declarado Venerável, por decreto da 
Congregação para as Causas dos San-
tos, promulgado pelo Papa Francisco, 
sobre as virtudes heróicas do Servo 
de Deus Bernardo da Anunciada 
(no século: Bernardo de Vasconce-
los), clérigo professo da Ordem de S. 
Bento; nascido a 7 de Julho de 1902 e 
falecido a 4 de Julho de 1932. 
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