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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

ENTRE nós, o tempo de férias também é feito por nós. Quer dizer que 
 ninguém está dispensado de dar a sua contribuição para que a 

vida decorra, também neste tempo, com toda a normalidade.
Fui passar uma tarde com o grupo que goza o seu tempo de praia 

na nossa casa de Azurara. Sendo poucos como são, mais necessário se 
torna a mãozinha de cada um nas tarefas que se impõem.

Depois um tempinho de descanso à chegada, foi o lanche. Um 
pequeno e simples lanche que eles prepararam e serviram para todos. 
Terminado o «repasto», e por motu próprio, levantaram e limparam as 
mesas. De seguida, houve que preparar as leituras para a Eucaristia 
vespertina que íamos celebrar. Os leitores fizeram a preparação prévia, 
após o que fui eu fazer a minha.

A Palavra centrava-se no conhecimento de Deus. Terra a terra como 
somos, sabemos que para conhecer não é preciso ver. Senão, o que 
poderiam conhecer os cegos? Os outros sentidos fazem a vez da visão 
no conhecimento, embora eles tanto gostassem de ver. Nós também não 
vemos a Deus, mas a fé é o sentido com que O podemos conhecer, 
embora tanto gostássemos de O ver. Vê-lO-emos, depois.

Depois de saborearmos as realidades que não se vêem, veio o jan-
tar, outra realidade a saborear, mais eles que eu, contentando-me com 
o habitual frugal alimento que o estômago assim o exige. Mesa posta, 
bem posta com antecedência, um serviço a condizer com a boa ordem, 
os pratos bem servidos de sopa antes que os restantes comensais se 
venham sentar à mesa. Depois desta, por onde me fiquei, as travessas 
bem servidas pois era preciso retemperar forças da jogatana que fizéra-
mos, onde o resultado espelhava o esforço despendido: 7-6.

O chá que o Fausto está sempre pronto a oferecer-nos, não foi 
dispensado por ninguém. É um jeito que lhe vem do seu tempo de 
«salinheiro» na Casa do Gaiato de Malanje, que sempre serve como 
quem agradece. 

Seguiram-se-lhe as tarefas habituais das mesas e das limpezas, tudo 
realizado com a aplicação de todos na parte que lhes competia. Para a 
actualidade e para a posteridade, fica a imagem dos preparatórios do 
jantar, onde o «Guga», o Nuno e o Alziro confeccionam a salada que 
os Rapazes, todos eles, muito apreciam.

Será possível fazê-los mais felizes no presente e prepará-los melhor 
para o futuro? Quem me lê dará a sua resposta; a minha diz que isto não 
é mais que um louvor à vida: deles, por eles, para eles!  q

Eles

MALANJE Padre Rafael

A Obra da Rua está passando 
por um período de medita-

ção e exige de cada um de nós 
humildade e sensibilidade para 
descobrir, hoje, que resposta o 
Espírito nos está sugerindo.

Quando o Padre Américo pen-
sou que a Obra deveria ser dos 
pobres, para os pobres e pelos 
pobres, já estava a sugerir que 
os pobres adquiririam dentro 
da Obra um protagonismo de 
que a sociedade os privava, pois 
na maioria das instituições os 
pobres são beneficiários de cari-
dade e não protagonistas de sua 
própria promoção. Nas Casas 
do Gaiato, podemos ainda sentir 
esta verdade tecida nas entra-
nhas da Obra da Rua.

Num dos números das Nor-
mas de Vida dos Padres da Rua, 
é feita uma menção explícita de 
que os gaiatos são os legítimos 
continuadores. O facto deles 
mesmos não assumirem essa res-
ponsabilidade tem como conse-
quência que o sejam outras pes-
soas, como já vivemos ao longo 
da existência da Obra.

A Obra da Rua surge como 
uma resposta da Igreja à reali-
dade da pobreza, mais especifi-
camente como o Apostolado da 
Caridade. O Papa Bento XVI 
diz mesmo em um de seus docu-
mentos sobre a caridade que a 
diocese deve nomear um vigário 
para a caridade. Nesse sentido, a 
Obra da Rua, como instituição 
pequena que é, contém em si o 
código genético da mais autên-
tica caridade cristã. Por isso, a 
presença dos Padres da Rua deve 

ser garantia para que a Obra não 
acabe por se tornar uma organi-
zação de assistência social.

O Padre Américo nunca acei-
tou que alguém considerasse a 
Obra da Rua como algo seu, pelo 
contrário, sempre reafirmou que 
era de Deus. E não apenas isso, 
mas que a Obra realmente come-
çaria após sua partida para o 
Céu. O que sim é verdade, é que 
o Padre Américo nos mostrou 
um modo de viver o ministério 
sacerdotal com os pobres, como 
mais uma pessoa pobre. Por isso, 
muitas pessoas souberam com-
preender este modelo de vida, 
e sempre ajudaram, com sua 
generosidade e sacrifício, para 
que os Padres da Rua tivessem 
o essencial para cuidar daqueles 
que Deus lhes confiou.

Dada a falta de sacerdotes na 
Igreja, dificilmente podemos 
encontrar padres diocesanos 
que se animem a fazer parte 
deste modo de vida. Pior ainda, 
se não tivermos a oportunidade 
de propo-lo ou apresentá-lo nos 
presbitérios, nos seminários. O 
Padre Américo sempre dizia que 
nada sem os nossos Bispos; por 
isso mesmo terão que ser eles a 
abrir as portas para oferecer este 
modelo de vida.

Hoje, mais do que nunca, pre-
cisamos repensar, meditar, orar 
e abrir novos horizontes. E isso 
só será possível quando reler-
mos a Obra com os olhos do 
Evangelho, pegando nos pobres 
com uma mão, e na Igreja com 
a outra.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

HÁ acontecimentos na vida do 
 homem que são misterio-

sos e impossíveis de qualificar, 
sobretudo quando se trata do pas-
samento de um Amigo.

No último Domingo, 5 de Julho, 
a morte veio buscar o meu maior 
amigo, o P. Manuel Vieira, o qual 
partiu para a Eternidade, para a 
Vida que não acaba, para o Seio 
de Deus.

Depois de uma longa e larga 
entrega ao Reino de Deus, após 
prolongando e duríssimo sofri-
mento moral e físico, no próprio 
desejo: o seu Purgatório — o 
Senhor levou-o para o Céu.

Conheci este sacerdote na com-
panhia do nosso P. Horácio quando 
este se responsabilizava pelo Pa-
trimónio dos Pobres, do Mondego, 
para baixo, do solo português.

O P. Vieira era nessa altura, um 
padre novo nomeado Pároco de 
Santana — Sesimbra que encon-
trou na sua paróquia algumas 
famílias a viverem em espelun-
cas, doendo-se não descansou 
enquanto o remédio para esta 
chaga, não havia sido encontrado.

Após contacto com o P. Horácio 
e eu, fomos até a sua paróquia. 
Após conversa muito agradável 
o meu companheiro comprome-
teu-se com algum dinheiro, pois 
este sacerdote já tinha um terreno 
para a construção. Ofereceu-nos 
almoço que não pudemos aceitar. 
Depois das despedidas dissemos 
um para o outro com um olhar 
consolado: que bom padre deve 
ser este sacerdote. O P. Horácio 
rematou: parece um santo.

Nasceu neste diálogo em mim, 
uma grande admiração e amizade 

PENSAMENTO
Pai Américo

É absolutamente impossível haver 
no mundo alguém que se baste a si 
mesmo. Pode dizer que sim, mas a 
fala interior é outra. Somos feitos e 
criados na dependência. Trazemos 
esta lição nos membros do nosso 
corpo mortal; eles dependem uns 
dos outros, pela sua desigualdade. 
A igualdade é uma palavra. Sim. O 
Pobre é a riqueza espiritual das 
almas. A nossa verdadeira riqueza. 
Aonde iríamos nós por testemunhas 
de defesa no Tribunal de Contas, se 
não fosse o Pobre — aonde? Contas 
da hora derradeira. Hora tremenda!

Doutrina, 1.° vol., pg 259.

sempre crescente à qual ele cor-
respondia de igual maneira.

Levantou 4 moradias, pôs lá os 
pobres e os horizontes da acção 
apostólica criaram alicerces e 
alargaram-se bastante. 

Durante alguns anos fui con-
vidado por ele para confessar 
homens que haviam aderido ao 
Movimento Eucarístico, uma 
tarde de Domingo por mês.

A pedido o senhor Cardeal 
Cerejeira, então ainda Bispo 
deste território, veio para a 
Paróquia de Nossa Senhora da 
Anunciada de Setúbal onde, 
durante longos anos, desenvol-
veu enorme acção apostólica. 
Começou pelas crianças depois 
pelos pobres, pelos pescadores de 
quem se fez companheiro, durante

Continua  na  página  4
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PAÇO DE SOUSA Fausto Casimiro

PRAIA — Os nossos mais novos 
estão a gozar as suas férias na nossa 
casa de Azurara. Como está muito 
calor, eles vão aproveitando para 
dar os seus mergulhos no mar e 
nadar sobre as ondas. O Bruno, que 
é o chefe deles, vai tirando algumas 
fotos para depois recordar. Trata 
também da cozinha, com a ajuda de 
todos. Desejamos que tudo lhes corra 
bem.

LIVRO — Continua à disposi-
ção de todos o livro do nosso Padre 
Horácio, recentemente lançado. O 
livro retrata as suas visitas e as aju-
das aos Pobres, assim como a vida 
da Casa do Gaiato de Miranda do 
Corvo, onde foi o pai de Família 
durante quase 50 anos. Recomenda-
mos este livro aos nossos assinantes 
e Leitores, pois é um bom livro para 
ler em qualquer altura, que tem o 
sabor do Evangelho. Pode ser enco-

mendado a esta Casa do Gaiato de 
Paço de Sousa.

BATATA — Enquanto os mais 
novos estão na praia, os restantes 
em Casa, com a ajuda do sr. Jorge, 
do «Meno» e do Paulo «Mudo», 
estivemos a fazer a colheita da 
nossa batata. A qualidade é razoável. 
Depois de colhida é levada para o 
celeiro, para ser escolhida e arma-
zenada. Temos de ter cuidado com a 
nossa batata porque vai servir para o 
nosso consumo do ano todo.

PISCINA — Depois de despejar-
mos a água da piscina na rega dos 
campos, fizemos a sua limpeza por 
fora e por dentro, ficando depois a 
encher. Depois de tudo pronto, os 
nossos Rapazes vão depois do lanche 
refrescar-se e divertir-se na piscina, 
saltando da prancha e do escorrega, 
e jogando a bola na água. A nossa 

piscina já é muito antiga, e deve-se 
aos Rapazes dessa altura a iniciativa 
de a fazerem. Por isso é bom termos 
cautela em estimá-la.

FESTA DO DIA 16 DE JULHO 
— Este ano não tivemos a Festa do 
Pai Américo, devido à epidemia do 
coronavírus. No entanto, no dia 16, 
esteve a nossa Comunidade reunida 
na nossa casa de Azurara, onde cele-
brámos este dia de Festa. O Bruno 
organizou o almoço e, durante a 
tarde, os Rapazes foram dar um 
mergulho ao mar, tendo todo o cui-
dado para evitar a transmissão do 
vírus que a todos preocupa. Perto do 
final da tarde, celebrámos a Eucaris-
tia, pedindo por intercessão de Pai 
Américo a saúde para todos nós, 
para todos os Rapazes antigos e para 
todos os nossos Amigos e Benfeito-
res. Foi o 64.º aniversário do nasci-
mento de Pai Américo para o Céu.  q

CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

CUIDAR DO PRÓXIMO CANSA — Se viermos aqui falar de 
novo da pandemia poder haver quem já não tenha paciência para ouvir 
falar mais sobre o assunto. Isto acontece principalmente nos que ainda 
não foram directamente afectados por ela na sua saúde, no seu emprego 
ou nos seus rendimentos.

Obviamente, também estão cansados com a pandemia e querem que 
ela passe depressa todos aqueles a quem ela tem causado prejuízos.

Se o cansaço destes últimos é compreensível, há no cansaço dos 
outros a quem a pandemia não afectou directamente situações que cor-
respondem ao cansaço em cuidar do próximo, ou seja, situações de 
egoísmo.

Um dos efeitos principais desta pandemia tem sido levar-nos a ter 
comportamentos de cuidado com o próximo, dos quais o mais visível e 
frequente é o uso da máscara. Ora, estes comportamentos geram incó-
modo ao qual há pessoas que só se sujeitam se forem obrigadas a isso.

Quer neste contexto de pandemia, quer noutros contextos, cuidar do 
próximo custa. Cuidar do próximo rouba-nos tempo ao que queremos 
dedicar a nós próprios. Cuidar do próximo leva-nos a ter que lidar com 
situações que são difíceis, que nos fazem perder a paciência, que não 
conseguimos resolver logo ou que nunca conseguiremos resolver, mas 
das quais não devemos desistir.

Por isso, se surgirem situações em que temos mesmo que cuidar 
do próximo, voluntariamente ou à força, desejamos que essas situações 
passem depressa porque, se se prolongarem no tempo, isso vai gerar 
cansaço.

Ora cuidar do próximo é algo que deve estar sempre presente nos 
nossos comportamentos, haja pandemia ou não haja. Claro que a pan-
demia tem trazido mais casos para acudir na nossa e nas outras Con-
ferências, mas antes da pandemia já por cá andávamos, com as nossas 
limitações, a procurar cuidar do próximo e por cá será preciso conti-
nuarmos a andar quando ela passar. Não pode haver nem cansaço, nem 
“desconfinamento” nesta contínua necessidade de cuidar do próximo, 
seja através da acção vicentina, seja por outras vias.

Se a pandemia vier a deixar algum efeito de natureza permanente, 
que seja este de haver mais pessoas que passem a ter mais presente nos 
seus comportamentos o cuidado com o seu próximo.

Os nossos contactos (só para assuntos da Conferência e não para 
assuntos da administração do jornal)

Conferência de Paço de Sousa, A/C Jornal O Gaiato, 4560-373 Paço 
de Sousa.

Telem.: 965 464 058 — E-mail: carvalho.mendes@sapo.pt
O nosso NIB: 004513424003543534043 (só para donativos para a 

Conferência e não para a Casa do Gaiato)  q

NOVO LIVRO

«Dez anos. Nunca mais esquecerei a manhã de 
16 de Julho de 56. Estava a pôr-me a pé quando o 
telefone chamou por mim. O coração bateu mais 
forte. Era o Avelino. Não foi capaz de falar. Pai 
Américo partira há momentos para o Céu.

Passei pelos dormitórios dos rapazes a dar 
a notícia e a convidá-los para nos reunirmos na 
Capela à volta do Altar. Foi o despertar mais triste 

da nossa vida. No Altar não consegui dialogar. A 
Missa foi em silêncio e lágrimas.

A viagem para o Porto foi mais longa e sem pai-
sagens. Depois foi o longo desfilar da multidão 
dolorosa. No dia seguinte o cortejo até Paço de 
Sousa foi esmagadora manifestação de gratidão 
ao Homem que no Sacerdócio se deu todo a Deus 
no serviço dos Irmãos.

Para os incrédulos tudo estava terminado. Para 
os prudentes deste mundo a Obra morreria com o 
seu fundador. Para os homens sensatos e confian-
tes a Obra continuaria. Para Pai Américo a Obra 
começaria com a sua morte.

Dez anos. Pai Américo tinha razão. O Povo cons-
ciente e preocupado com o bem comum fez a Obra 
sua. Começou a amar mais. Começou a sentir 
mais. Começou a preocupar-se mais. Dão teste-
munho as nossas Casas quer na Metrópole quer 
no Ultramar. Dão testemunho as nossas festas.

Bendito seja o Senhor Deus de Israel.»

Padre Horácio, p 149.

Apesar do tempo difícil que vivemos, o novo livro 
vai sendo despachado, com celeridade, via CTT, 
logo que o pedido nos chega.

É, também, um livro de memórias e de encon-
tro com o nosso Venerável Pai Américo, de quem 
Padre Horácio dá testemunho, como no texto 
supra citado.

Quem quiser pode pedi-lo através do  telefone: 
255752285 ou pelo e-mail: geral@obradarua.pt  q

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

ESCOLAS E ESTUDO — O ano lectivo de 
2019/2020, em termos de aulas terminou em 26 de Junho, 
embora decorram ainda estágios de cursos profissionais 
(em vários locais) e exames para vários Rapazes desta 
Casa. Teve de se fazer um grande investimento e emprés-
timos (no Agrupamento de Escolas) de material informá-
tico para garantir as condições essenciais e participarem 
devidamente nas aulas (não presenciais), a distância, e 
fazerem os trabalhos de casa, indicados pelos seus pro-
fessores das Escolas onde foram matriculados — em 
Miranda do Corvo, Lousã e Penacova. O acompanha-
mento pedagógico, nas nossas salas de aula e outras acti-
vidades escolares, tem sido dos professores destacados na 
nossa Casa do Gaiato. A maioria dos livros escolares tem 
de ser devolvida. Os registos de avaliação (na sua maio-
ria, até ao 3.º ciclo) foram recebidos via e-mail a 6 de 
Julho, todos os Rapazes transitaram de ano escolar, tendo 
alguns dificuldades a Português e Matemática e destacan-
do-se o Marcelino como melhor aluno (5.º ano) da nossa 
Casa. Muitos parabéns!

CAMPANHA DE ASSINANTES — Muito gosta-
ríamos que, neste tempo de Verão e receios de covid-19, 
com menos saídas, os nossos amigos e amigas fossem 
passando palavra uns aos outros, pelos vários meios dis-
poníveis, desta campanha de novos assinantes/leitores 
do nosso O Gaiato, que é um jornal de inspiração cristã. 
Agradecemos muito as novas inscrições e as partilhas 
recebidas, pois não se vive só de ar e vento…

Nesta quinzena, inscreveram-se através desta Casa do 
Gaiato os seguintes novos assinantes: Maria Luísa — S. 
Martinho do Bispo [Coimbra]; Maria João, Soledade e 
Maria Teresa — Lousã; Elisa — Nevogilde [Lousada]; 
Diogo Miguel — Azóia de Cima [Santarém]. Bem-ha-
jam!

Os nossos contactos, para novas assinaturas e donati-
vos, para esta Casa do Gaiato de Miranda do Corvo — 
Coimbra, são os seguintes: Obra da Rua — 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  q

Página da OBRA DA RUA na internet

Visite o nosso site em www.obradarua.pt e encontrará diversa 
informação:
•  Contactos
•   Assinatura e leitura do Jornal O GAIATO e do Boletim AMA 

nos seus dois formatos:
— Edição digital
— Edição impressa, digitalizada em PDF

•  Livros da nossa Editorial e outras
•  Biografia de Padre Américo
•  Pedagogia da Obra da Rua
•  Padres da Rua
•  Memorial / Museu Padre Américo
•  Documentação diversa.  q
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assim, com todo o tempo do mundo, só para estar-com eles, 
sinto-me roído por santa inveja e prometo que, na próxima 
chamada, vou largar tudo e vou estar-com-eles. Só para estar. 
Depois, é o meu corre-corre (riscos de me tornar um corre-
-corrodependente!…). E a luta interior para cumprir os meus 
propósitos firmes de emenda…

Penso no preciosíssimo trabalho de alguns voluntários que, 
em visita aos nossos, já começam a aparecer. Só para estar 
ali assim, com a Fatinha, a Tinita, a Luisinha, o Diamantino, 
o Sem Nome, o Nana, o Tirapicos, … Ajudando-os e deixan-
do-se ajudar por eles. Dar uma voltinha a ver o sol, regar 
as plantas, limpar aquele cantinho, ver as flores, … Sempre 
tanto que fazer.

As obras avançam. Em breve iremos buscar os nossos que 
foram vitimados pelos assaltos intempestivos do vírus seg.
social-2018… O Voluntariado que fez grande este Calvário 
precisa começar a ensaiar novas formas de estar-com-nosco. 
Voluntariado tarefeiro, em tarefas de lei, está proibido. 
Mas… Há ainda tanta coisa linda, necessária e útil para se 
fazer por aqui — para COM+strução do Reino !…

1 — Gosto do sabor primigénio desta palavra ministro. Isto é, aquele 
que é escolhido, designado para servir os irmãos que precisam do apoio da 
comunidade. Ministros! Dos mini — os mais pequenos!

2 — Este nosso b é muito importante na nossa vida porque é o “encar-
regado geral” do nosso bem-estar. Só que, como é cegueta e muito pouco 
inteligente, só pensa na satisfação imediata das nossas necessidades. Sem 
distinguir se são autênticas ou se são necessidades da moda; ou até de depen-
dências já contraídas…

3 — Que me perdoem os literalistas, lá das Escrituras… Mas eu gosto de 
olhar para o nosso Calvário (nosso! Isto é, de quem o ama…), como uma 
Casa de Deus. Um lugar onde Ele recebe os Seus preferidos — os últimos, 
sempre a cheirar a ovelha, a cheirar a curral…  q

BEIRE — Flashs da quinzena!… Um admirador

1. Mil-e-uma tentativas de… — Imbigo!… São das nos-
sas. Laranjas d’imbigo, oh!… Fui eu que troixe… Estou a 
tomar o pkn’almoço. Pomba achega-se, pega na laranja que 
tenho em frente e começa a desbobinar. Sempre que há qual-
quer coisa boa, ele tem de estar na razão de ser d’aquela 
bondade ali presente. Hoje, eram as 4 laranjas que pus na 
frente dos quatros mini+stros1 aqui do Calvário — P.e Telmo, 
P.e Manuel António, P.e Rafael e eu. Trouxe-no-las o casal 
Júlio/Joaquina, para vós os quatro! porque já são das novas. 
As primeiras que colhemos este ano. Este casalinho, já bem 
maduro mas não podre (…), são filhos da Casa. Filhos e anti-
gos cooperadores. Malanje deve-lhes muito. Por isso são tão 
do P.e Telmo e P.e Telmo é tão deles. Quase não há semana 
que não venham atéqui. Com um miminho pró P.e Telmo. 
Com o recado: — Foi a Margarette [filha] que fez! E, sempre 
que há festa lá em casa ou na casa dos filhos, eles aí estão 
com um bocadinho da nossa festa…

Enquanto saboreio a laranja, este flashzito (ternura do casal 
e intervenção pombalina…) levou-me a viajar memórias 
adentro. À necessidade de protagonismo do nosso Pomba. E 
à de tantos/as que comigo já se cruzaram e se vão cruzando 
ainda. Como meus amigos e professores que me alertam a 
ver se eu, de uma vez por todas, caio na conta de que tam-
bém eu, tantas vezes, armo em protagonista. Disto, daquilo 
e daqueloutro. Armar! Como que a pedir palmas para este 
grande artista (…) do ridículo!!!

Pego no meu livrinho de cabeceira — A Biografia do Silên-
cio, Pablo d’Ors, Paulinas, 2014. Leio, releio e treleio as pgs, 
8, 49, 107, 110, 133, 134, 149 e 151, que já tenho assinaladas 
como medicação a tomar. Sempre que caio na conta, tomo 
consciência de que estou a ser atacado por esse inimigo de 
estimação que dá pelo nome de ego, ou nosso pequeno eu. 
Muito im+PORT+ante na nossa vida2, mas um filho-da-mãe 
(um sacanazinho…) que, se o deixamos à solta, dá cabo da 
nossa vida. É míope e não vê mais além que o seu próprio 
umbigo — que fica sempre muito perto…

Trago P.e Baptista, P.e Júlio e P.e Telmo pró pé de mim. 
Cada um de seu jeito são eles os chamantes desta minha 
vocação tardia (ou retomada?!…) — voltar às minhas ori-
gens… Apesar da idade, que não perdoa. Com eles assim 
comigo, dou graças pelo que vou aprendendo nesta escola, 
nesta universidade, onde os diplomas não são papeláveis… 
Mas onde me não faltam oportunidades para ir tomando cons-
ciência das mil-e-uma tentativas, diárias, de domínio deste 
meu estuporado pequeno eu. Tentativas de domínio! Sobre 
o meu EU verdadeiro; meu EU profundo; meu EU autên-
tico. Esse MELHOR DE MIM que sempre me puxa para a 
UNI+dade, com,UNI+dade, fraternidade — na reciprocidade 
da comunhão amorosa. ISSO que, no mais fundo de mim, 
sempre apela a essa trans+(As)cendência que me catapulta 

para o meu papel de cabouqueiro na construção do reino do 
Um com o Pai, para que todos sejam UM…

Obrigado, Abba, meu Pai/Mãe em Quem todos somos e 
vivemos! 

2. — … Aaana sentá ali ó pé da gente!… O pedido repe-
te-se, em muitos dias e em muitas ocasiões. Vindo dos nossos 
Rapazes e/ou vindo dos nossos Doentes. Sempre, logo secun-
dado por mais e mais vozes — oh, aaana! Sentáli. Tamén… 
Nunca tens tempo!…

Quando ouço este grito/pedido de atenção, seja dirigido a 
mim ou seja dirigido a qualquer dos mini-stros desta Casa de 
Deus3, parte-se-me o coração. E, quando vejo ora P.e Rafael, 
ora P.e Fernando, ora P.e Telmo, ora P.e Manuel António ali 

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

O mês de Julho reveste-se 
de especial significado 

na vida do Venerável Padre 
Américo — Pai Américo — e da 
Obra da Rua, pois nesse tempo 
Américo Monteiro de Aguiar 
foi finalmente ordenado Pres-
bítero, com 41 anos [Coimbra, 
28-VII-1929], e acabou por partir 
para o Céu, com 68 anos [Porto, 
16-VII-1956]. Daí que, em jeito 
de continuidade da importante 
rubrica Facetas de uma Vida, 
tem sentido arquivar um teste-
munho biográfico interessante de 
um sacerdote virtuoso que bem 
o conheceu, como seu aluno e 
amigo para sempre — o Padre 
Francisco Antunes, da Diocese 
de Coimbra. De notar que foi o 
autor da oração da pagela para 
pedir a beatificação de Padre 
Américo [versão inicial].

Antes disso, com base em 
dados recolhidos na Cúria dio-
cesana de Coimbra, do seu tes-
temunho pessoal no Processo do 
Servo de Deus Padre Américo, 
em Coimbra [em 5 de Maio de 
1992] e a partir de uma nota bio-
gráfica, redigida pelo Padre Amíl- 
car Pedro Aleixo [21-I-1931, Chã 

de Álvares — Góis; 15-III-2011 
— Coimbra], em nome da Liga 
da Caridade Sacerdotal, de 13 
de Maio de 2009, segue-se um 
breve retrato de uma alma sacer-
dotal que se encontrou com Padre 
Américo. O Padre Francisco da 
Fonseca Antunes nasceu a 29 
de Setembro de 1918, em Pou-
sos, Diocese de Leiria, filho de 
Manuel Antunes e Maria de Jesus 
Fonseca; e era irmão do Padre 
Adriano Antunes [8-V-1914; 
23-XI-1983]. Foi ordenado Pres-
bítero em 29 de Junho de 1941, 
por D. António Antunes, Bispo 
de Coimbra, seu tio [16-XI-1875; 
20-VII-1948]. Das missões pas-
torais para que foi enviado, após 
a sua ordenação, indicam-se as 
seguintes: Prefeito e professor do 
Seminário da Imaculada Concei-
ção da Figueira da Foz, capelão 
da Gala e Covas [Lavos], direc-
tor espiritual do Seminário da 
Figueira da Foz, capelão do Asilo 
Costa Ramos e encarregado da 
freguesia de Brenha. Colaborou 
no jornal O Dever. Depois, foi 
director espiritual do Seminário 
Maior de Coimbra, trabalhou na 
pastoral dos ciganos, cuidou da 

animação espiritual do Clero de 
Coimbra e colaborou na Obra da 
Rua — do Padre Américo — Casa 
do Gaiato de Miranda do Corvo: 
os rapazes da rua gostavam dele, 
pois com ele passaram horas 
de formação humana, moral e 
espiritual. Ainda paroquiou em 
Friúmes, S. José de Lavegadas, 
S. Miguel de Poiares, Arganil e 
S. João do Campo. É autor do 
opúsculo Alavancas [Coimbra,  
2006]. Viveu pobre (a sua car-
teira era a carteira dos pobres) e 
pobre morreu. Faleceu em 11 de 
Maio de 2009, na Casa do Clero, 
em Coimbra [em que o visitá-
mos]. Foi a sepultar no cemitério 
da Conchada [Coimbra], depois 
de Missa de corpo presente, em 
12 de Maio, na igreja de Nossa 
Senhora de Lurdes, em Coimbra, 
presidida por D. Albino Cleto, 
Bispo de Coimbra, e em que 
participaram familiares, muitos 
amigos e sacerdotes.

Para que não se percam na 
voragem do tempo, de publica-
ção já indicada — Renovamini — 
Boletim quinzenal dos alunos dos 
Seminários da Diocese de Coim-
bra [ano XVI, n. 7, 1 Abril 1969, 

Padre Américo e eu
— Do diário íntimo do P.e  Francisco Antunes

p. 5-6], transcrevemos estas pági-
nas tão ousadas e sinceras, sem 
retalhar e com os olhos próprios 
desse tempo. Ora, eis: 

1929. Outubro nos seus pri-
meiros dias. Acabado de fazer 
11 anos. Sou pessoa importante. 
Vou para Coimbra dos Doutores. 
Vou para Padre.

Ao entrar os portões do 
Seminário, ali aos lagos, lusco-
-fusco, três Padres. Um deles P. 
Américo: — Quero ver se o tiro 
pela pinta.

Não sei se tirou.
1930. P. Américo, professor de 

português. Chamadas em grupos 
de quatro. S.ta Luzia para estimu-
lar. Diz lá senão digo eu. E quem 
dizia empunhava. Quem não 
dizia apanhava. Sol de pouca 
dura. Santa Luzia foi reprovada.

P. Américo, meu Prefeito na 
Casa Nova.

— Francisco, não durmas. 
O Senhor Francisco dorme no 
Terço. O Senhor Francisco dorme 
nas meditações.

Francisco lutava. Eram alfi-
netes. Eram frascos com água. 
Eram safanões dos colegas. E 
Francisco dormia.

— Sr. Francisco amanhã, ao 
almoço, sai do refeitório antes 
dos outros. Vai ao quarto pelo 
travesseiro grande e trepa para o 
tanque do recreio da Casa nova. 
Esteja lá quando passarmos. E 
fique todo o recreio.

Francisco, batina e murça e 

travesseiro debaixo do braço. 
Passa todo Seminário, saúda a 
estátua. «Ó Vila Real, ó Vila… 
meus olhos são duas fontes…».

Pedagogia falha. Francisco, à 
noite, ao terço, dormia.

— Francisco, porque voltaste o 
espelho contra a parede?

— Por nada. Insiste: — Porque 
foi? Diz lá!

— Por nada.
— Oh kun… E sai com ar 

chateado. Amigos da humildade? 
Imitação do meu Prefeito?

P. Américo reparava o cabelo e 
postava-se ao fundo do refeitório 
à cata dos nossos risos.

— P. Américo e D. António 
[Antunes] no meu quarto.

— O menino joga o pião no 
quarto em vez de estudar…

O soalho estava todo picado. 
Das cardas das nossa botas. Se 
jogava… só em cima da cama.

— Dias depois um prefeito 
estranho:

— O menino não estuda. Passa 
o tempo a jogar o pião.

Sai-lhe das mangas Santa 
Luzia. Duas bolachas. Arregalo 
os olhos e ponho-me a estudar. P. 
Américo nunca pegava na palma-
tória. Mandava vir o «Boleiro». 
Pedagogia em ensaio.

1931. P. Américo deixou de ser 
Prefeito. Continuou pelo Seminá-
rio. Começa o seu roteiro de Pai 
dos Pobres. Cruzámos frequente-
mente.

Continua  na  página  4
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SINAIS Padre Telmo

PADRE Fernando Fontoura, na nossa Aldeia do Calvário, como seu 
 Director; P.e Rafael, também no Calvário, para tratamento das suas 

pernas; eu, também aqui e já arrumado; igualmente, o nosso P.e Manuel, 
da Casa de Benguela, em tratamento.

Como é possível — a nossa Casa de Malanje, com cento e tal rapazes, 
estar a funcionar com normalidade?! Orientada pelos mais velhos, eleitos 
por todos. Eram todos meninos da rua… Com a ajuda e orientação da Irmã 
Marlene — tudo em ordem. Admiráveis chefes! Exemplo único! Meditem 
aqueles que impedem a entrada de crianças nas nossas Casas.

P.e Rafael, agora na Casa de Setúbal, em ajuda a P.e Acílio que vai ser 
operado. Espera, mesmo com muletas, o momento de partir para os seus 
rapazes, na Casa de Malanje.

Tanta urgência na vinda de um sacerdote — todo entregue. Espere-
mos. O Senhor vai mandar.  q

Continuação  da  página  3

Namora-me: Ai o txico rico, 
txico, txico, txico. Ai o txico rico, 
txico, txico, txico. Numa toada que 
descia de mi a fá e de ré a mi. Eu 
ria-me. Ele, uma carantonha. E a 
cada encontro a mesma cantilena, 
o mesmo riso e a mesma cara feia.

1929 a 1933. Passamos pelas 
ruas de Coimbra. De cem em 
cem metros: — Quá! Quá! Olh’os 
Padrecas.

São os gaiatos da rua. Atiram-
-nos pedras.

1933… Passamos pelas ruas de 
Coimbra.

— Acolá vão os srs. Padres 
Américos.

Olhamos. São os gaiatos da rua. 
Agradecemos. P. Américo batia os 
becos miseráveis da cidade.

1936 … Sou Teólogo. Férias 
grandes.

— Francisco preciso de ti para 
as Colónias de Férias dos garotos 
da rua.

Vila Nova do Ceira. Dias altos. 
Sinto-me realizado. Catequese, 
récitas, passeios… P. Américo 
confia e sai a pedinchar. Regressa. 
Vamos esperá-lo. Canaviais a 
baixo. Camisas como bandeiras. 
As cantigas da Baixa. P. Américo 
em Domingo de Ramos. Caramba! 
Vale a pena ser padre.

1940. Vejo nascer a 1.ª Casa do 
Gaiato. Miranda do Corvo. Um, 
dois, três garotos. Depois, mais e 
mais e mais.

P. Américo rumina. Não sabe 
para onde caminha. Vai ao seu 
Bispo: — Vá andando.

— E com este «vá andando», eu 
cá vou andando.

Reza. Sofre. Que nada sobe 
sem sangue. Oiço ameaças: — 
Eu racho-lhe a cabeça com esta 
enxada. Padre Américo é um 
ladrão dos pobres.

A marca das obras de Deus: a 
incompreensão e a perseguição.

1941. Sou Padre. Minha mãe 
beija-me as mãos. Saio a dar a 
comungar a minha alegria. À 
Ladeira dos Lóios. Antigo, Lar do 
Ex-Pupilo.

— P. Américo, sou Padre.
P. Américo ajoelha. De joelhos 

beija-me as mãos. Não me escan-
dalizo. Sou Padre.

Médico: — Vá a termas. E vou.
Monte-Real — Vidago — 

Luso. Levo na alma a alma do P. 
Américo. Aparece o 1.º vol. Do 
«Pão dos Pobres» e «Obra da 
Rua». Peço livros. Colo cartazes. 
Organizo sessões. Uma remessa e 
outra. Prego o P. Américo. Bispo 
de Vatarba [D. João da Silva 
Campos Neves] ouve. — O sr. não 
sabe que é proibido canonizar os 
homens em vida?

P. Américo vai a Monte Real, ao 
Luso, ao Bussaco, a Vidago. Abro-
-lhe palcos e igrejas.

— Francisco eu precisava de ti. 
Eu queria-te mesmo doente…

?. Casa do Castelo. Na Alta. 
Hoje demolida. P. Américo e meu 
irmão P. Adriano.

— Francisco, anda daí. Vamos 
ao Prelado.

— Não vou.
— Anda daí.
— Não.

P. Américo era um nome. P. 
Américo era tentação. Quem 
quisesse famas que o seguisse. P. 
Américo era um gigante. Tive medo. 
Pigmeu, não me sentia com pernas.

P. Américo insistiu com D. Antó-
nio. E ofereceu dinheiro. Não sei se 
5, se 50 contos. In illo tempore, o 
escudo era moeda forte… D. Antó-
nio não fechou negócio.

1953. Paço de Sousa. Férias 
grandes.

— Francisco, vem fazer-me um 
retiro aos rapazes.

Vou. Durante uma semana, de 
manhã e à noite, lanço a semente. 
O terreno está bravio. Risos, esga-
res, brincadeiras. A chuva vai 
caindo. O terreno vai cedendo. P. 
Américo assiste. Um comentário 
lacónico: — Tens um jeitico.

Sábado. A messe está madura, 
vêm confessores. Lavagem geral. 
Última recomendação: — Escre-
vam os vossos propósitos e tragam 
amanhã para o altar.

Domingo. Aldeia gaiata lavada. 
Missa festiva. Ofertório solene. 
Seriedade. Consciência. Emoção. 
P. Américo assiste no canto direito 
sob o arco Cruzeiro. Ite missa 
est… Morde-me a tentação dum 
comentário.

— Ó … ó… ó txico. Não queres 
saber. O que me havia de suce-
der. Tu sabes lá. Eu… o Padre 
Américo… o Senhor Director… 
o n.º 1 da Nação… Tu um cisco… 
Olha. Quando vi aquilo, volto-me 
para o Sacrário. O que me havia 
de sair: — Ó Senhor, eu sou um 
merdas! … E… e… no plural… e 
no plural…

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

VINDE VER! Padre Quim

EM tempos de pandemia e de 
 poucos recursos o ser 

humano dotado de capacidade é 
chamado a erguer-se diante das 
adversidades da vida. Esta consta-
tação tem uma percepção diferente 
quando é dita assim na ausência 
de situações de crise, mas quando 
nos toca a vivê-la, então é que real-
mente sentimos o peso do seu sig-
nificado. O homem do tempo do 
ano 20=20, do terceiro Milénio vive 
numa imensidão de preocupações e 
culpas à mistura que o fazem atra-
vessar hoje uma fase de teste difí-
cil.  Em quase todos os sectores da 
vida social são notáveis os sinais 
de precariedade. No seio das famí-
lias, sobretudo as mais carenciadas, 
estar vivo significa ter já passado 
pela prova de fogo para poder estar 
de pé, assim que o sol se levanta. 
Aos poucos vai faltando o necessá-
rio para a sobrevivência dos filhos 
de uma terra que tem potenciali-
dades escondidas para fazer jorrar 
“leite e mel”. Com as restrições 
de circulação impostas pelas auto-
ridades competentes, o povo ficou 
mais limitado para a luta em busca 
do pão de cada dia para a sua sub-
sistência. A nossa jornada é assim 
mesmo. Tão bela muitas vezes e 
tão turbulenta tantas outras vezes. É 
imprevisível que não apareça a sur-
presa, o inesperado quando se cami-
nha assim com a velocidade em 
alta num Mundo que quer ser cada 
vez melhor para a convivência de 
cada um dos seres criados. E nesta 
óptica, o mais importante não é o 
facto do barco em que navegamos 
ter embatido de frente com as con-

Resiliência em tempos de vacas magras
trariedades da vida, mas sim a capa-
cidade de poder recuperar-se depois 
de ter acalmado o ruído dos estron-
dos. Levantar o que está por ventura 
caído à nossa volta vale mais que 
alimentar a fogueira ardente das 
infinitas lamentações dos tempos de 
fartura e bonança. Sim! Então, mãos 
postas na massa para cozer o pão, 
para reaproveitar o pedaço de tecido 
que tenhas jogado no balde de lixo, 
corre veloz para apanhar o plástico 
antes que o vento possa levá-lo até 
ao mar. Jovem ergue os braços para 
levantar a enxada e cultivar a terra 
generosa que o nosso Bom Deus 
nos deu. Se o teu olhar for sincero 
e puro verás que quando passa a 
trovoada e os ventos opostos, quase 
sempre debaixo dos escombros e da 
derrocada que o seu efeito causa, 
há muito trabalho à espera para ser 
feito. Então! Que opção tomar em 
tempo de pandemia e crise econó-
mica acentuada? Escolheria a ocu-
pação saudável e deixaria de lado a 
preocupação exagerada em preten-
der viver já aqui e agora o que só 
virá depois — o dia de amanhã com 
os seus desafios.

A tomada de consciência de 
um povo que foi acostumado a 
viver de um sistema económico 
de encomendas contentorizadas 
deverá ser o ponto de partida para 
voltar ao campo e produzir para 
si e para outros que possam vir a 
necessitar da nossa solidariedade. 
Eis o poder da recuperação. Acre-
ditar que depois da queda ainda 
há possibilidade de erguer-se para 
compor e formatar o que tinha 
sido deformado.

Em nossa Casa o trabalho é como 
uma mola mestra para um carro. 
É o trabalho que dignifica e edi-
fica a personalidade do rapaz em 
estado de ascendência para a sua 
verdadeira afirmação. O trabalho é 
sempre o trabalho. Ele tem várias 
dimensões: intelectual, prático — 
artístico. É trabalho! Para o pro-
gresso da humanidade ou para a 
realização e satisfação pessoal. É 
trabalho. A capacidade de ser resi-
liente exige e impera uma postura 
de esforço, constância, resistência, 
coragem e muita determinação.

É no campo, é na escola, é nas ofi-
cinas, é na oração, é na convivência 
com os irmãos, é no desporto, lazer 
e recreação que o trabalho forja as 
várias dimensões da pessoa enten-
dida como um projecto em cons-
trução saudável face ao desenvolvi-
mento das suas reais competências. 
E muitas vezes na vida quando tudo 
se parece estar a chegar ao fim, é 
então que subitamente tudo volta a 
erguer-se para recomeçar o itinerá-
rio sobejamente traçado. A conclu-
são é de Pai Américo: «Educar é 
dar-se pelo conhecimento íntimo do 
seu educando. O nome, o número e 
as fichas do rapaz são um zero em 
matéria de educação. Eu nunca li 
fichas de nenhum dos meus rapa-
zes. Nunca li informações. Não 
falta quem me diga mal de alguns, 
apontando, até, factos concretos. 
Eu porém, oiço em silêncio, guardo 
tudo no meu peito e espero que o 
rapaz se revele a mim. Ele é que me 
há-de dizer tudo. Isto é educar. Isto 
é o toque espiritual de uma Obra de 
Assistência a Menores.»  q
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a noite, nas lides da pesca. Aderiu aos Stela Maris Nacional de quem se fez 
impulsionador, criando na sua paróquia um grande centro e nunca se esqui-
vando ao trabalho mais humilde como servindo cafés e bebidas, angariando 
dinheiro para responder às necessidades financeiras assumidas.

Comprou um grande terreno próximo da Sede da Paróquia com uma 
casa senhorial, onde a Diocese instalou, provisoriamente, o seu primeiro 
Seminário.

Por ele vieram para Setúbal, as Irmãs de Calcutá — Missionárias da 
Caridade — habitando numa casa por ele comprada.

Havendo na sua paróquia vinte casas de renda económica vandalizadas, 
restaurou-as e atribui-as às famílias mais pobres da sua freguesia.

Construiu um lar para pessoas doentes e idosas anexando-lhe um 
grande auditório que foi, durante anos o maior espaço da cidade. Nesta 
construção deu serventia a pedreiros não recusando o próprio esforço como 
manifestando a sua humildade e também o embaraço económico. 

Comigo fizemos, durante mais de trinta anos os Cursilhos de Cristan-
dade da Diocese nos quais ele manifestava um grande amor a Jesus Cristo 
e a força arrebatadora do Espírito Santo. Aberto à misericórdia de Deus 
foi um exímio confessor e dirigente espiritual, nunca se cansando de ouvir 
qualquer pessoa, em confissão mesmo até às tantas da noite. 

Ardoroso pregador encantava os ouvintes com a sua palavra e nesta 
tarefa correu o país e várias capitais do mundo. 

Homem com espírito de pobre e não pobre de espírito, abraçava, acima 
de tudo, a causa dos pobres e sofredores repartindo com eles o que ia arran-
jando. Para os nossos Padres de África, com muita alegria, palavras de admi-
ração e encorajamento, dava avultadas quantias. Todos estes meus irmãos 
passavam pela Anunciada, desde o saudoso P. José Maria, de Moçambique, 
ao P. Telmo, de Malanje, ao P. Manuel António, de Benguela; a este deu, de 
uma vez, 100 contos aos outros 50, 30 conforme a própria disponibilidade. 
Quando por aqui passavam, todos o faziam à espera de ir cumprimentar a 
P. Vieira e foram muitos anos. Sempre com o mesmo sorriso, a crescente 
admiração, a palavra estimulante e a esmola do conforto.

Com esta casa repartiu do seu armazém, arroz, massa, açúcar, farinha e 
azeite, muitas vezes, fazendo o mesmo pelos pobres da sua paróquia. 

Quando, um dia, vinha de Paço de Sousa para Setúbal e a chuva inun-
dava a autoestrada, o carro nadou bateu nos separadores e voltou-se ao con-
trário ficando sem conserto. Falei ao meu amigo ele passou-me um cheque 
de 25.000,00 euros.

Quando, por doença teve de abandonar a paróquia, a direcção do lar e de 
todo o complexo escolar deixou-os com uma segurança económica invejável. 

Para Ele o pão de cada dia, para os outros, TUDO.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

1956. Maio ou Junho. Inaugura-
ção de três Casas do Património 
[dos Pobres] na Gala. Um cheque 
em Paço de Sousa. Levanto no 
Porto. P. Ventura de Lavos, mestre 
de obras.

P. Américo vem. Ajoelham diante 
dele e beijam-lhe as mãos. Ralha. 
— Ó Francisco, é assim que tu 
ensinas esta gente a cumprimentar-
-te?!…

Dá-me boleia para Coimbra. 
Deixa-me junto do Seminário. 
Abraça-me. Um abraço diferente 
de todos os outros. Era a despe-
dida. A última recomendação: 
— Nunca deixes de ir à Casa do 
Gaiato. Eu pedi ao Prelado. E dei 
algo à conta disso.

Julho. 16. Morre o P. Américo. 
Estou em Vidago. Alugo um táxi e 
desço o Marão alta madrugada. 
Celebro em Paço de Sousa pelo 
P. Américo. Mais uma hora de 
espera. Arrependo-me de não ter 
seguido ao Porto. O Porto e P. 
Américo a custo se deixam. — Ai 
Porto, Porto, quão tarde te conheci. 

Alaga-se com gente a Aldeia do 
Gaiato de Paço de Sousa. Tudo em 

estado de choque. É preciso abrir o 
caixão de chumbo. Dou uma pala-
vra aos gaiatos: — Tragam uma 
faca ou tesoura grande.

Aparece um arsenal de fer-
ramenta. Corre nos jornais: Os 
gaiatos assaltaram o caixão e 
arrombaram-no para ver o seu Pai 
Américo.

Correm lágrimas. Não vejo nin-
guém enxuto.

Vale a pena ser Padre. Vale a 
pena ser Padre pobre e morrer ao 
serviço dos pobres.

1968. Vou à Casa do Gaiato. 
Vêem-me ao longe. Passam pala-
vra.

— Olha o sr. P. Francisco. Lá 
vem o sr. P. Francisco. Traz a 
máquina. Dá cinema?

Traz «Os três porquitos»? Con-
fessa? Fica cá muito tempo?

Nasce-me uma alma nova. É 
graça que não devia perder e 
perco. Vou rareando. 1969 ainda 
me não estreei.

Dou cinema. Falo. Confesso. 
Dou-lhes Pão.

— Já se vai embora. Quando é 
que volta?  q


