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MALANJE Padre Rafael

DEPOIS de quase um ano,  
 regressámos a Angola; 

como é costume dizer-se: voltá-
mos a Casa. Desta vez, a bagagem 
tinha que ser menos pesada por 
fora e mais por dentro. Um pouco 
de roupa, alguns remédios e as 
muletas; meus companheiros nos 

últimos tempos. Com minha ben-
gala e acompanhado pelo Padre 
Fernando e pelo Adão, fomos 
para o aeroporto. Depois de uma 
hora e meia de espera, eles deci-
diram pedir ajuda. Cinco minu-
tos depois, apareceu um homem 
com uma cadeira de rodas que me 
levou até à porta do avião.

Ao chegar ao aeroporto de 
Luanda, levaram-nos à área mili-
tar, onde nos esperava o pessoal 
de saúde, polícia de imigração e 
o autocarro para nos transportar. 
Depois de entregarmos os pas-
saportes, fizeram-nos descer a 
todos para passarmos a quaren-
tena em diferentes hotéis, prepa-
rados pelo governo. O motivo da 
retenção do passaporte, que seria 
devolvido após a conclusão do 
confinamento.

Por sorte, eles me deixaram no 
grupo de doentes ou deficientes 
e ordenaram que realizássemos 
a quarentena em casa. No meu 
caso, fui à casa das missionárias 
Irmãs Mercedárias do Benfica, 
onde fui recebido no ano passado, 
quando sofri o acidente. Depois 
deram-nos um documento como 
se tivéssemos passado a quaren-
tena, para podermos chegar a 
Malanje.
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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

A vivência de forma heróica das virtudes evangé-
licas por Pai Américo, reconhecida pelo Santo 

Padre Francisco, é um modelo e um estímulo apresen-
tado pela Igreja a todos os discípulos de Jesus Cristo 
que, embora cientes da própria fragilidade em atingir 
tal estado de perfeição de vida, não podem desistir 
de procurar dar-lhes concretização em apontamentos 
da existência.

Torna-se claro que, há pessoas que trazem já con-
sigo, na sua origem, um fervilhar da virtude na inte-
ligência e no coração. Opostamente outras, parece 
carregarem dentro de si uma inclinação para acções 
nada condizentes com uma vida fraterna, pacífica e 
harmoniosa. Será mesmo assim?

Abel e Caim são exemplo para esta oposição de 
sentimentos em pessoas distintas. A oferta de Abel 
agradou ao olhar do Senhor e, por isso, foi-lhe favo-
rável, como refere o Livro do Génesis. Já a oferta de 
Caim nem sequer foi digna do olhar do Senhor, o que 
deixou Caim muito irritado e transtornado. A vivência 
de Abel fluía para a virtude, ao passo que Caim ten-
dia para o mal, estando a sua vida sempre envolta 
pela presença do pecado, deitado à sua porta, 
pronto a influenciá-lo. Aquilo que não atormentava 
Abel, a Caim obrigava-o a estar muito atento, para 
que ele fosse um dominador e não um dominado. 
Ambos eram livres, mas Caim teria de ser mais esfor-
çado para preservar a sua liberdade.

A vida da Casa do Gaiato é, como dizia Pai 
Américo, a seara imensa do trigo e do joio. Se esta-
belecermos um paralelo destes com os modelos per-
sonificados por Abel e Caim, não andaremos longe 
do homem virtuoso que, tal como o trigo é beleza e 
alimento, e o homem malévolo que é factor de afas-
tamento e divisão. Entre os extremos, muitos e muitos 
outros que às vezes trigo e outras vezes joio, visto que 
o pecado se senta à sua porta e esse lhe dá ouvidos.

Ainda há dias um dos nossos, parece-me que muito 
mais Abel que Caim, foi alvo de uma brincadeira que 
o feriu. Desse ferimento não culpou o seu colega mas, 

Virtudes

na descrição do sucedido, logo o desresponsabilizou 
dizendo que o outro o tinha feito sem querer. Muitos 
mais são aqueles que procuram desresponsabilizar-
-se dos seus erros responsabilizando outros. 

Voltando a Pai Américo, desde muito cedo se nota 
nele a tendência para a virtude. Essa virtude que 
irrompia nele, na infância, em forma de amor aos 
pobres da vizinhança e aos que passavam à sua 
porta, bem como no trato com os outros rapazes, e 
em manifestações de alegria e amor por sua mãe, 
pondo sob o seu olhar os molhos de erva que, suas 
mãos, haviam ceifado no campo. Anos mais tarde, 
no seu empenho em encontrar-se com a verdade por 
via dos eruditos, e depois em descobrir-lhe a fonte, 
passando a ponte do racional ao espiritual, e preser-
vando-a na entrega da sua vida.

Virtude e verdade são os carris que levam uma vida 
a ser apreciada pelos homens, impulsionadas pelo 
sopro de Deus.  q

VINDE VER! Padre Quim

O Evangelho é uma fonte segura para sa-
ciar a nossa sede de sabedoria! Aque-

le que deseja caminhar firme no sentido de 
realizar a sua missão com fidelidade e sen-
tido de dever cumprido, deverá certamente 
mergulhar fundo, sem receio de afogar-se, 
na imensidão das suas águas. A Boa Nova 
ilumina a vida de cada dia, como o sol que 
nasce na aurora para aquecer os dias frios.

Muitas vezes guiados pela iluminação de 
um discernimento coerente, equilibrado, e 
amadurecido, depois de tantos manuais de 
ciência e conhecimentos da experiência da 
vida quotidiana, reconhecemos que a verda-
deira luz continua a irradiar no mais íntimo 
de nós mesmos quando deixamos a sabedo-
ria do alto envolver-nos na sua plenitude.

A liberdade para lançar a semente à terra 
deve ser acompanhada de grande responsa-
bilidade para que um dia a colheita possa ser 

abundante. Aquele que semeia deve, em pri-
meiro lugar, estar consciente da qualidade da 
semente e do solo em que confia para poder 
assegurar-se de que não trabalhou só para 
dar de comer às aves do campo; “cada qual 
colhe conforme aquilo que tiver semeado”.

O momento da sementeira, é tido como 
um tempo de muito trabalho e, muitas ve-
zes, é necessário aguentar a bravura do sol 
sobre a cabeça, e enxada firme cerrada nas 
mãos já muito calejadas, como nos conta 
o Salmista; à ida vão a chorar levando as 
sementes/ à volta vêm a cantar trazendo os 
molhos de espigas. O final parece ser o mais 
animador e reconfortante para todos. Se ti-
véssemos que escolher, estou certo que a 
grande maioria das pessoas viria a preferir a 
colheita abundante em detrimento da opção 
pelo trabalho árduo da fase da sementeira.
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Depois da sementeira vem a colheita

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Eu gosto do mar. Não é por ser marinheiro; é o Infinito.

Padre Américo

A obra pontifícia Stella Maris, do Apostolado do Mar, celebra, em 
Outubro, 100 anos de assistência espiritual, moral e social aos 

pescadores e às suas famílias. O Papa Francisco alertou para as difi-
culdades dos pescadores e de outras pessoas que vivem da actividade 
marítima: A concorrência da pesca industrial e a poluição tornam o 
seu trabalho ainda mais complicado. Sem os trabalhadores do mar, 
muitas partes do mundo passariam fome.

Neste Verão quente e ainda sob os efeitos continuados de um susto 
valente do covid-19 por esse mundo além, eis que um pequenito mexido, 
de alcunha o ‘Seco’, quando lhe perguntámos se alguma vez tinha visto 
o mar, respondeu simplesmente: — Só no computador!… Porém, com 
outros companheiros, também foi regalar-se a ver a imensidão do mar e 
a molhar os pezitos na Praia de Mira, respeitando os condicionamentos 
da pandemia. São outros pobres deste nosso tempo, refugiados e de cos-
tas africanas, sempre prontos a correr e a saltar e a falar…

Num regresso às fontes, tomando nota das lições que deixou, vai 
longe o tempo das primícias do sonho de Padre Américo no seu serviço 
aos pobres, em Coimbra, pois contam-se por cerca de nove décadas 
em que foi enviado pelo seu Bispo de Coimbra, D. Manuel Luís, que 
o levou a escrever depois este desabafo: Chega-se à noite completa-
mente cansado, nada feito, e as mãos sujas!… Pisamos terrenos de 
que toda a gente foge; lidamos em zonas de muita miséria moral./ 
É preciso sair fora da igreja, combater por todos os lados, perder a 
vida… para ganhar a Vida [Pão dos Pobres, I, Coimbra, 1941, p. 136].

Continua  na  página  4

Da Figueira da Foz
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CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

ACTOS DE GENEROSIDADE QUE AGRADECEMOS — 
Demos aqui conta na crónica anterior e agradecemos a ajuda dos nossos 
leitores que desde há muito tem sido e continua a ser muito importante 
para o trabalho que fazemos: dos 5023,45 euros de receitas que angaria-
mos em 2019, 2850 euros vieram dos nossos leitores.

Hoje vamos aqui registar outras ajudas que queremos agradecer. Jul-
gamos que na altura em que isso aconteceu demos aqui conta de uma 
habitação que a Casa do Gaiato doou para serviço dos pobres da paróquia 
para assinalar desta maneira a comemoração de um acontecimento muito 
importante na vida do Pai Américo. Numa parte das suas instalações essa 
habitação permite gerar um rendimento que virá a ser uma boa ajuda para 
o serviço aos pobres. Noutra parte dessa habitação, a nossa Conferência 
tem agora possibilidades que não tinha antes de guardar géneros, mobília 
e outros bens para podermos doar a quem mais precisar de ajuda. Assim, 
tivemos há dias doações de algum mobiliário que foi transportado para lá 
e que irá ter esse bom destino.

Para inventariar e arrumar melhor no espaço disponível esses e outros 
bens lá guardados tivemos a ajuda de um grupo de jovens a quem aqui 
agradecemos esta colaboração.

Também queremos agradecer a um paroquiano que resolveu doar pro-
dução da sua horta para as pessoas que estão nas casas do Património 
dos Pobres da paróquia e que quis ir conhecer melhor a situação dessas 
pessoas numa visita guiada pela mão de pessoas da nossa Conferência.

Por fim, também queremos aqui registar e agradecer a boa colabo-
ração que sempre temos recebido da parte do nosso Pároco e as amáveis 
palavras de incentivo que nos dirigiu quando lhe apresentamos a nossas 
contas, bem como o processo judicial que desenvolveu, juntamente com 
a Comissão Fabriqueira, e que foi bem sucedido, no sentido de corrigir a 
injustiça que era a não isenção do IMI e AIMI das casas do Património dos 
Pobres da paróquia.

Haverias menos pobreza e mais coesão social se em cada paróquia 
houvesse uma Conferência Vicentina ou outra organização do género, 
mais um pároco e os seus paroquianos a trabalharem em sintonia com ela 
e a ajudarem naquilo que estivesse ao alcance de cada um. 

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. 965464058 — E-mail: carvalho.mendes@sapo.pt

O nosso NIB: 004513424003543534043 (só para donativos para a 
Conferência e não para a Casa do Gaiato)  q

CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS — É de conheci-
mento de todos nós, que ao longo deste ano a nossa vida tem mudado, e muito. 
Antes de continuar queria deixar-vos, com esta pequena reflexão.

«Todos os homens querem a misericórdia, mas infelizmente nem todos 
procedem de modo a merecê-la; … Quem deseja alcançar a misericórdia no 
Céu, deve praticá-la neste mundo. Por conseguinte, irmãos caríssimos, já que 
todos desejamos misericórdia, façamos dela a nossa advogada neste mundo 
para que no outro ela nos liberte. … Existe, portanto, a misericórdia terrena 
e humana, e a misericórdia celeste e divina. Qual é a misericórdia humana? 
A que atende às misérias dos pobres. E qual é a misericórdia divina? Sem 
dúvida, a que te conceda o perdão dos pecados. Tudo o que dá a misericórdia 
humana durante a nossa peregrinação sobre a terra, a misericórdia divina o 
retribui na pátria.»

O telefone tem tocado mais vezes do que o costume, muito deles são 
daqueles que ajudamos. Uma chamada diz-nos: «A senhora, a quem ia lá fazer 
uns recados, disse que já não precisa, o meu homem piorou não sei como 
arranjar o dinheiro para comer e os remédios». O telefone toca, uma voz a 
chorar, «a senhoria do meu filho telefonou a dizer que ele deixou de pagar o 
aluguer, ele está sem trabalho». É um rol de pedidos. Somos obrigados a dizer 
não a muito deles. As nossas limitações, também aumentaram.

CAMPANHA TENHA O SEU POBRE — Marília, cinquenta euros. M. 
Inês C. Gonçalves, cem euros. Isabel Guimarães, trinta euros. Adriano Mon-
teiro, dez euros. Alberto J. Matos, trinta euros.

A todos um obrigado pela ajuda que nos dão.

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

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

PADRE ABRAÃO — Em 21 de 
Julho, na casa sacerdotal de Braga, 
partiu para a Casa do Pai, com 94 
anos, o Padre Abraão da Costa 
Lopes. Nasceu em 8 de Setembro 
de 1925, na freguesia de S. João do 
Souto, concelho de Braga. Frequen-
tou os Seminários de Santa Joana 
Princesa, em Aveiro (1960-1962), e 
dos Olivais, em Lisboa (1962-1966). 
Foi ordenado Presbítero em 14 de 
Agosto de 1966, na Igreja de S. Ber-
nardo, em Aveiro, por D. Manuel de 
Almeida Trindade, Bispo de Aveiro. 
Celebrou Missa Nova na Casa do 
Gaiato de Paço de Sousa, em 18 de 
Agosto de 1966. Serviu a Obra da 
Rua, nas suas várias Casas, até 1978; 
e colaborou no jornal O Gaiato, com 
‘Vistas de dentro’. Nesse ano, regres-
sou à Diocese de Aveiro, começando 
por colaborar na Paróquia de Vila-
rinho do Bairro. Em 2 de Maio de 
1978, foi nomeado Pároco de Amo-
reira de Gândara e Ancas, na Ana-
dia. Em 11 de Outubro de 1984, foi 
nomeado Pároco de Eixo e Eirol, em 
Aveiro, e com a responsabilidade da 
Livraria de Santa Joana, que assumiu 
até 1999. Foi, ainda, Pároco da Gafa-
nha da Boa Hora, de 1992 a 1999. 
Destaca-se, neste período, a sua 
pastoral de Verão, quando montava 
uma tenda gigante para a celebração 
da Eucaristia com os veraneantes da 
Praia da Vagueira. Em Setembro de 
1999, regressou à terra natal, resi-

dindo na casa sacerdotal da Arqui-
diocese de Braga. O seu funeral 
realizou-se em 22 de Julho, na Igreja 
de S. João do Souto, pelas 11 horas, 
e foi sepultado no cemitério local. 
Em 24 de Julho, na Sé de Aveiro, D. 
António Moiteiro, Bispo de Aveiro, 
presidiu a uma Missa de sufrágio, 
na qual também concelebraram o 
Padre Júlio, director da Obra da Rua, 
o Padre Manuel Mendes, e os sacer-
dotes dessa Paróquia. Que descanse 
em paz!

PADRE JOÃO VERÍSSIMO — 
O Cónego João Coutinho Veríssimo, 
Pároco de S. Julião da Figueira da 
Foz e de Tavarede, faleceu em 2 de 
Agosto, Domingo, com 82 anos. Foi 
ordenado sacerdote em 28 de Julho 
de 1963, na Sé Nova de Coimbra, 
pelo Bispo D. Ernesto Sena de Oli-
veira. O seu funeral realizou-se, em 
3 de Agosto, pelas 11 horas, na igreja 
matriz da Figueira da Foz, sendo a 
Missa exequial presidida pelo Bispo 
de Coimbra, D. Virgílio Antunes. 
Muitos amigos participaram na des-
pedida do Sr. Padre Veríssimo, na 
igreja matriz e no cemitério oriental 
da Figueira da Foz. O nosso Padre 
Manuel e o Marcelino representa-
ram a Obra da Rua, agradecendo a 
sua grande amizade, pois durante 26 
anos recebeu sempre bem os gaia-
tos e os Padres da nossa Obra, nos 
peditórios, no terceiro Domingo de 

Agosto. Muito obrigado e descanse 
em paz!

CAMPANHA DE ASSINAN-
TES — Neste tempo de Verão, as 
férias não deixaram cair esta cam-
panha de novos leitores do nosso 
jornal O Gaiato. Assim, recebemos 
nesta Casa do Gaiato mais inscrições 
de novos assinantes, o que nos ale-
grou. Informamos que aos leitores 
novos d’O Gaiato têm sido envia-
dos, via CTT, exemplares do livro 
Uma história do Pai Américo, do 
nosso amigo Padre José Alfredo, da 
Diocese do Porto.

Na passada quinzena, foram ins-
critos como novos assinantes: Carla 
Maria — Figueiras [Lousada]; Mobi-
serra — Espite; Maria Teresa — 
Coimbra; Maria de Lurdes, Mário, 
Maria Cidália, Maria da Conceição 
e Maria Alice — Pampilhosa. Bem-
-hajam!

Aos nossos amigos e amigas que 
vêm ajudando esta família com as 
suas partilhas, por vários meios, o 
nosso muito obrigado!

Os nossos contactos, para novas 
assinaturas do jornal O Gaiato e 
donativos, são os mesmos: 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 — NIB: 
0035 0468 00005577330 18.  q

BENGUELA César Daniel «Mará»

DESPORTO — A festa de Pai 
Américo tem sido um reencontro 
especial entre as famílias dos novos 
e antigos gaiatos, assim tem sido 
todos os anos. Mas este ano não 
foi diferente, apesar de estarmos 
assolados pela pandemia, de uma 
forma mais cuidada e respeitando 
as regras das bio-seguranças como 
o lavar as mãos, o distanciamento, 
entre outras, conseguimos reali-
zar a nossa festa. Na quinta-feira 
do dia 16, tivemos a presença do 
Senhor Bispo que celebrou a missa 
connosco a partir das 18:00 horas e 
depois tivemos o jantar com ele.

Quanto às actividades desportivas 
foram realizadas todas no sábado, 
excepto o torneio de salão como 
tem sido habitual. Acreditamos que 
todos gostaram, já que para alguns 
rapazes é a sua primeira festa de 

Pai Américo. Assim tivemos como: 
Torneio de futebol de salão entre as 
camaratas que foi vencida pela casa 
1 de baixo, os chefes classificaram-se 
para o segundo lugar, tivemos corrida 
de patins, dividido em quatro grupos, 
temos corrida de saco, matraquilho, 
vestir roupa, jogo de bolachas, banana 
e a corrida de arco. Os nossos rapazes 
participaram activamente, especial-
mente os nossos «Batatinhas». Infe-
lizmente não houve a famosa corrida 
de bicicleta porque as que tínhamos 
acabaram por se estragar.

TRABALHOS — Com as aulas 
paralisadas, devido à pandemia 
(covid-19), estamos agora concen-
trados para a ocupação dos rapazes. 
Marcando os sectores de trabalho 
para cada, começando pelos mais 
pequenos («Batatinhas») ou cha-
mados grupos da vassoura, que se 

ocupam no limpar ou varrer e apa-
nhar o lixo do quintal, para manter a 
Casa sempre limpa, temos os grupos 
das limpezas (camaratas, refeitó-
rio, casa-de-banho), temos o outro 
grupo das enxadas que vão limpando 
o capim que aparece pelo quintal, 
temos agora com mais tempo de 
trabalho o grupo do jardim, que vão 
dando uma nova imagem à Casa, 
temos o grupo da poda, temos ainda 
outros rapazes que vão cuidando dos 
animais e, por fim, os mais crescidi-
nhos encontram-se nas oficinas para 
aprenderem algum ofício. 

OFICINAS — As nossas oficinas 
têm sido um dos sectores importante 
para a preparação e formação pro-
fissional dos nossos rapazes. Cada 

PENSAMENTO Pai Américo

Fiel ao teu mandato e ao meu propósito, deixei uma camisa 
de flanela nas mãos da Maria cancerosa e levei outra ao 
pátio onde habita o pequeno «lindo como o sol aceso», ten-
do-a deixado ficar à mãe dele: «Ai, meu senhor, que eu não 
posso pagar!» Dá sempre assim a quem não pode retri-
buir; e o nosso bom Deus será a tua recompensa — e que 
recompensa!

Pão dos Pobres, 3.° vol., pg 73.
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rapaz que ali se encontra tem como 
objectivo aprender alguma profissão 
para que amanhã saber sobreviver. 
Isto é do conhecimento deles, é ver-
dade que neste momento as nossas 
oficinas não têm tido grandes traba-
lhos, mas há sempre alguma coisa 
para se fazer. 

ESCOLA — Com as aulas para-
lisadas devido a pandemia (covid-
19), temos tido o programa de estudo 
para as classes iniciais até à 9ª classe. 
O horário de estudo é das 10:00 às 
11:30 horas, no período da manhã. 
Assim os da 1ª e 2ª classe são acom-

panhados pelas nossas manas das 
Irmãs Cooperadoras, os da 3ª e 4ª 
classe são acompanhados pela nossa 
amiga professora Cresinda, uma vez 
que ela já se encontra em reforma, 
tem tido muita paciência para com 
a aprendizagem dos nossos rapazes, 
aliás os rapazes gostam dela e da 
sua maneira de ensinar. E as outras 
classes são acompanhadas pelos 
respectivos responsáveis que foram 
indicados desde o princípio do ano 
académico. 

VACARIA — Hoje os nossos 
rapazes têm dado um contributo 

muito importante nos trabalhos da 
vacaria. Assim o nosso Cavela assu-
miu algumas responsabilidades do 
mesmo sector para ajudar a nossa 
mamã Paulina, quanto à venda do 
leite e ao controlo da própria higiene 
dos porcos, das vacas e ovelhas, e 
agora pensamos em criar patos e 
cabritos. Outros rapazes também 
têm-se empenhado muito com os tra-
balhos da vacaria para que este lugar 
ande sempre limpo e que também 
as vacas produzam mais leite para 
o nosso consumo e para vendermos 
para nos ajudar com o pagamento 
dos nossos trabalhadores.  q

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO CENTRO José Martins

Passou um ano depois do último 
encontro. Há já saudades do reen-
contro e do convívio próximo. 
Vamos fazê-lo em 13 de Setembro, 
na Senhora da Piedade de Tábuas, 
Miranda do Corvo. Cumpriremos 
as normas da Direcção Geral da 
Saúde, para eventos desta natureza; 
nomeadamente o uso de máscara em 
recintos fechados, a desinfecção das 
mãos à entrada nas instalações e res-
peitando a distância de metro e meio 
entre os presentes.

Será um convívio com almoço 
partilhado de farnéis.

A hora de chegada será deixada 
ao critério de cada um, desde que às 

treze horas possamos começar com a 
refeição.

Haverá oportunidade de conver-
sarmos e conviver.

Teremos à disposição alguns livros 
PADRE HORÁCIO – Crónicas Esco-
lhidas e Documentário fotográfico 
para que  possam ser adquiridos por 
quem o desejar.

O número de identificação bancá-
ria da Associação é: — IBAN  PT50 
0035 0468 0001 8821 8304 6. Este 
permitirá o pagamento de quotas a 
quem o desejar.

Damos conhecimento de que 
temos continuado em contacto e a 
ajudar um dos nossos associados e 

um dos filhos de um antigo associado 
já falecido. As ajudas têm sido dadas 
em colaboração com a nossa Casa 
do Gaiato de Miranda do Corvo. Se 
conheceres algum antigo gaiato que 
tenha necessidade de beneficiar da 
nossa ajuda, dá-nos conhecimento. 
Faremos o que estiver ao nosso 
alcance.

O Humberto Gomes, nosso asso-
ciado desde o primeiro dia da Asso-
ciação, faleceu no dia 17 de Julho, 
subitamente. Para ele desejamos 
a presença na Glória de Deus, à 
família desejamos união e conforto 
mútuo. Nós participamos na dor da 
sua ausência.  q

BEIRE — Flash’s da quinzena!… Um admirador

1. Adeus, Pe Abraão, e até breve —… O funeral já foi ontem. Hoje, 
há uma missa em Aveiro, mas eu não posso ir porque… A conversa não era 
comigo e apanhei-a já no ar. Dei-me conta de que o P.e Abraão tinha par-
tido para a Casa do Pai. Dias antes, alguém me perguntara se P.e Abraão 
ainda era vivo. Coincidências?! Dizem que “a coincidência é o truque 
que Deus usa para esconder a Sua assinatura”… Gosto deste jeito de ver 
o invisível. 

Conhecemo-nos em Paço de Sousa. Era o ano de 1960 e a Obra da 
Rua vivia a febre de levar as Casas do Gaiato até África. Ambos sonhá-
vamos fazer-nos Padres da Rua e ambos queríamos entrar nessa aventura 
d’África. Ele, bastante mais velho que eu, vinha do mundo do trabalho, 
para fazer teologia no seminário de Aveiro. Eu, menino e moço, vinha do 
mundo dos conventos. Vivia encantado com a doação de Pai Américo a 
desenterrar pedras preciosas perdidas nas crianças da rua, para fazer delas 
portugueses de lei. Na convicção de que é mais económico prevenir cri-
mes do que suportar criminosos. Em mim, a esperança de que também eu, 
um dos muitos ninguéns em busca do direito a ser gente, pudesse vir a ser 
aproveitado para a construção de um Portugal maior, numa Igreja melhor. 
Sem o saber, experimentava já na pele que o sonho comanda a vida e que 
pelo sonho é que vamos.

Depois, fui lendo o meu por dentro. Não era por ali o meu caminho. 
O Abraão ficou e eu saí. Mas cada um de nós cuidou de ir aprendendo a 
nobre arte de tornar(-se) um afoito aprendiz de construtor do Reino. Esse 
que é o sonho louco, a grande utopia da humanidade. Um Reino onde 
ninguém fique de fora. Em que os que ninguém quer são os preferidos do 
Rei Servidor — tão propalado nos Salmos e exemplarmente revelado por 
Jesus de Nazaré — o filho do carpinteiro (Mt 13, 55). Encantava-me esse 
jeito familiar de Pai Américo ver e tratar com esse Jesus que já tanto me 
seduzia.  

Foi já aqui em Beire que soube que P.e Abraão também colaborara na 
Casa do Gaiato de Malanje. Depois… voltou à sua diocese de origem. E, 
porque os anos passam e nos roubam as forças da juventude, soube que foi 
acabar na Casa Sacerdotal de Braga, sua terra natal. — Talvez já há uns 
vinte anos… Levaram-me lá. Vim embora com a amarga sensação de que 
já nem se lembrava de mim… Por isso quis voltar. Com todo o tempo do 
mundo para puxar por ele, a desenterrar nossas doces memórias comuns. 
Devagarinho, P.e Abraão foi-se-me revelando. Já com noventas e, mas 
ainda muito P.e Abraão, o nosso querido padre engenhocas, mai-la sua 
inseparável malinha da ferramenta…

2. Um gemido que não me largou mais… Foi bonito este segundo 
encontro, mas difícil. A conversa era lenta, tirada a saca rolhas e a reben-
tar de intermitências. O pessoal de serviço veio interromper, porque está 
na hora do lanche… Olhávamo-nos em silêncio, com pena de não poder-
mos continuar. E foi então que dele recolhi este doloroso gemido: — É 
muito triste a gente querer conversar e já nem se lembrar das palavras…

Em Beire, falo desta minha dura experiência. Falo do contraste entre 
o que vi numa Casa Sacerdotal e o que, aqui no Calvário, todos podemos 
ver. (Se nos dermos tempo e abertura interior para isso). Digo que até 
me apetecia irmos a Braga buscar o Pe Abraão e ressuscitá-lo entre nós. 
De coração agradecido pelo muito que fez pela Obra da Rua. Temos con-
nosco P.e Telmo (já a bater os 95), temos P.e Manuel António (com 86, 
mas já muito debilitado, a vários níveis), temos P.e Rafael — em conva-
lescença demorada e um testemunho vivo do que vale a força de vontade 
e o bom humor na recuperação de um acidente. Pe Fernando Fontoura tem 
aos ombros a missão de erguer um Calvário novo que não desmereça do 
sonho de Pai Américo / P.e Baptista e se coadune com as exigências da 
Saúde Pública na modernidade. Sem se afastar em nada do Espírito de Pai 
Américo. Ele, o impelido pelo Espírito de Deus. O mesmo que quer actuar 
neste nosso complexo e turbulento aqui e agora, com covi-19 e tudo.

3. Um cantinho para os “domésticos na fé”… O que mais me toca 
em Pai Américo é a sua incansável busca da sintonia com a realidade 
social do seu tempo. No respeito pela Lei e na ousadia de um PRO+feta 
que ausculta o querer de Deus para o Seu povo eleito — os desprotegidos 
da sorte. Busca, sofre, porque nem sempre encontra logo à primeira. Mas 
nunca desanima. Como quem sabe que, quando um homem sonha o que 
Deus quer, a obra nasce para que muitos tenham mais vida (Jo 10,10). 

Via doentes saídos do hospital, mas ainda a precisar ajuda. Logo pensou 
“uma outra modalidade de assistência que o Calvário deseja e se propõe. 
São os convalescentes…” Não chegou a ver Padres da Rua envelhecidos e 
doentes, a precisar de amparo… Se os tivesse visto, teria apontado para uma 
solução. Qualquer coisa como agora estamos nós a tentar. Para que não haja 
mais gemidos de P.e Abraão… Padres da Rua, Senhoras da Obra, Coope-
radores que, por qualquer contratempo, precisassem… É gente nossa. Não 
vêm tirar a vez a ninguém. Vêm ocupar um lugar que é seu.  q

PAÇO DE SOUSA Fausto Casimiro

VISITAS — Têm vindo algu-
mas pessoas de fora a nossa Casa, 
para darem a sua contribuição para 
O GAIATO e outras para visitarem 
na nossa Capela a campa de Pai 
Américo. As pessoas vêm protegidas 
conforme as regras contra o corona-
vírus. Também veio almoçar con-
nosco o sr. Padre Alfredo. 

HORTA — A nossa horta tem pro-
duzido várias qualidades de frutos 
e legumes, que nós temos colhido. 
O pepino, o tomate, a melancia, 
o pimento, o melão, a meloa e a 
melancia, a abóbora. Também arran-
camos a cebola e colhemos as cou-
ves. A nossa estufa foi arranjada há 
pouco tempo, pois estava a necessi-
tar. Assim podemos melhorar a pro-

dução dos legumes e alguns frutos. 
Muitas plantas germinam lá e depois 
serão transplantadas para a horta.

FÉRIAS DE PRAIA — Depois 
do regresso dos mais novos da nossa 
casa da praia, foram para lá os mais 
crescidos acompanhados por dois 
chefes: o Manuel e o Bruno. As 
férias estão a correr bem e os pró-
prios Rapazes estão a colaborar em 
tudo. Para que não haja nenhuma 
confusão, os Rapazes seguem as 
orientações dos chefes. Deste modo 
todos ficam satisfeitos e com sauda-
des da praia.

A NOSSA ALDEIA — O Paulo 
«Mudo» antes de tirar as suas férias, 
se decidiu a fazer uma limpeza das 

ervas das ruas e, com a ajuda dos 
nossos Rapazes, tudo ficou bem lim-
pinho e arranjado. A nossa avenida 
Duarte Pacheco também foi limpa, 
e a água da sua bica ainda corre 
fresquinha. Toda a gente vai lá matar 
a sede.

CARPINTARIA — O sr. Faus-
tino e o António antigo gaiato, esti-
veram a fazer algumas prateleiras 
para o nosso armazém da tipografia, 
onde se vão arrumar os livros lá pro-
duzidos. A madeira de que são feitas 
veio das nossas árvores, excepto as 
prateleiras que são de contraplacado. 
Já estão montadas no próprio local, 
agora só falta arrumar os livros nos 
seus lugares.  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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Uma excursão à Figueira

O rio Mondego atravessa o ter-
ritório do concelho da Figueira 
da Foz e a sua foz localiza-se na 
costa da baía de Buarcos. A norte 
destaca-se a serra da Boa Viagem. 
Esta zona tem belas praias e com 
grande extensão, como a praia 
entre o Forte de Santa Catarina e 
a Fortaleza de Buarcos, com cerca 
de 1800 metros. Desde finais do 
século XIX que era hábito entre 
a aristocracia ir a banhos para 
a Figueira. A Figueira da Foz 
continua a ser uma das principais 
estâncias de veraneio do centro de 
Portugal.

No Verão de 1936, antes de 
outra Colónia de Férias dos 
garotos da baixa de Coimbra, em 
S. Pedro de Alva, na sua coluna 
no Correio de Coimbra, o Padre 
Américo organizou uma excursão 
inolvidável de miúdos pobres à 
Figueira da Foz — onde gente 
com mais posses ia a banhos — 
narrando-a assim:

[…] Nunca desanimar. Quem 
lança redes à voz do Mestre, com-
preende toda a força imperativa 
do duc in altum, porquanto nada 
depende da força ou do saber 
de quem lança, mas sim tudo de 
Quem manda lançar.

E vamos para o mar, no 
segundo Domingo de Julho, com 
um comboio de crianças; arejar a 
pequenada das ruas, numas lar-
gas horas de areia branca; ver o 
mar…!

Estes dias ficam para toda 
vida, na alma dos pequeninos. 
Algazarra, apertos, desordem, 
merenda, novidade, e, no fim de 
tudo… o Mar! […]

Continuação  da  página  1

Consciente das minhas limitações, sinto-me chamado do mais pro-
fundo para continuar servindo o Senhor em nossa Casa de Malanje. 
Pois para mim não é um lugar, são pessoas específicas a quem dissemos 
há muito tempo que somos uma família e que em mim eles têm um pai. 
Não podemos mentir-lhes e não devemos mentir-nos. Na maioria das 
vezes, as pessoas vêem a África de fora e vêem-na distante. Quando 
começamos a colocar-lhe rostos, vidas, lágrimas, alegrias, começamos 
a vê-la por dentro e a reconhecemo-la como nossa Mãe.  q

MALANJE Padre Rafael

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Continuação  da  página  1

Nos nossos campos conforme 
as épocas agrícolas, e as esta-
ções do ano também fazemos a 
experiência do semeador. Mui-
tas sementes, com uma grande 
variedade, foram lançadas na 
terra no mês de Maio, altura 
em que começa a estação fria 
(cacimbo). Os rapazes estiveram 
muito envolvidos, pois calhou na 
fase em que ficaram suspensas 
as aulas devido à pandemia do 
Covid-19.

Neste princípio de Agosto 
começámos a colheita da batata 
rena, do kiabo, das abóboras, da 
melancia, do feijão e da ginguba. 
Não tivemos grande colheita do 
melão. Na zona em foi semeado 
recebeu muita água e com o 
orvalho das manhãs de cacimbo 
uma boa parte não desenvolveu, 
e então, serviu de alimento para 
os nossos animais. A batata doce, 
são quase três hectares, só fica 
pronta para a colheita na segunda 
quinzena de Setembro. E então, 
a partir dessa altura, teremos 
em abundância. Em entrevista à 
televisão pública um ministro do 
actual governo disse que o pão 
deveria ser substituído pela batata 
doce, por haver escassez de trigo 

VINDE VER! Padre Quim

no País. Há quase três meses que 
foi posta na terra se estivéssemos 
de esperar só pela batata doce já 
teríamos morrido de fome. Todas 
as manhãs há padarias aber-
tas a vender pão, nem todos as 
manhãs o agricultor se encontra 
a fazer colheita da batata. É pre-
ciso esperar pelo tempo em que 
o produto se encontra maduro 
para a colheita. Como é bom e 
agradável ver os nossos rapazes 
a saírem da fazenda com os ces-
tos cheios de melancia, cheios 
de abóboras ou cheios de batata 
e a ir ter à nossa dispensa. E à 
hora da refeição ouvir de viva 
voz: é sopa da nossa abóbora, é 
melancia do nosso campo. E os 
pequeninos a retirar do fruto as 

sementes para depois serem lan-
çados à terra. Por agora há mais 
alegria no dia da colheita, mas 
pelo ano com toda essa energia 
positiva da nossa malta haverá 
também muita alegria para o dia 
da sementeira. Eis a arte da boa 
convivência em família. A con-
clusão é de Pai Américo: «Este 
ano tivemos mais searas do que 
nos anteriores. Fizemos assim 
não tanto por causa do centeio 
como para termos palha com 
fartura para refrescar colchões. 
Mudar, lavar, encher. Oh! noites 
bem dormidas! Dantes era nos 
portais! Mais seara. Mais cen-
teio. Mais rapazes. Mais fogue-
tes. Mais infusas. Mais alegria. 
Mais tudo!»  q

Como sempre sucede nas gran-
des multidões, também na excur-
são infantil à praia da Figueira, 
que teve lugar no segundo 
domingo deste mês [Julho], houve 
mortos e feridos; e assim é que um 
dos excursionistas morreu de des-
gosto por ter perdido as calças, e 
houve de regressar a Coimbra em 
fralda de camisa, e ainda um outro 
feriu-se nas mãos a esgravatar na 
areia um par de sapatos que nela 
se sumira. Nem comeu, nem brin-
cou, nem viu o mar — nada!

De resto, tudo nas asas da Pro-
vidência. Um comboio de gaiatos, 
sem uma beliscadura!

A gente nem sabe que mais 
agradecer: se as facilidades da 
C.P., se a boa vontade do Capitão 
do Porto, que compareceu pes-
soalmente na praia a dar ordens 
e a dispor as coisas, se a fidalga 
merenda confeccionada pela 
Juventude Feminina e servida na 
praia, pela mesma, se, finalmente, 
os cuidados dos vigias que acom-
panharam as carruagens.

Todos no seu posto, compreen-
são clara e simpática de um 
grande dever e de uma grande 
dívida social, que se a não pagar-
mos, morremos todos nas mãos 
do credor! — descer até junto dos 
Pequenos.

Topámos na praia o segundo 
turno das criancinhas que as 
Noelistas de Coimbra ali condu-
zem todos os anos, para serem 
chamadas, na gíria dos pobres, 
os pequeninos da senhora dona 
Carolina [Sousa Gomes], porque é 
nos braços dela que eles, os miu-
dinhos, vão até lá! Ela recruta na 
gente mais desgraçada da cidade. 
Leva cadáveres e traz criancinhas 
lindas como cerejas [Pão dos 
Pobres, I, 1941, p.145,147-148].

Domingos de Agosto
e adeus ao Padre Veríssimo

Em mais de oito décadas de 
pregações da Palavra de Deus, na 
Figueira da Foz, respondendo por 
uma dúzia de anos, é grato regis-
tar o acolhimento muito amigo do 
Padre João Coutinho Veríssimo, 
dos figueirenses e veranean-
tes, nas Eucaristias do terceiro 
Domingo de Agosto, demonstrado 
no grande carinho e nas ajudas 
para o sustento da comunidade-
-mãe da Obra da Rua.

Neste Verão seco, acontece que 
deslocámo-nos infelizmente mais 
cedo à matriz da Figueira, pois 
o Sr. Prior partiu antes do nosso 
encontro tradicional… De facto, 
no primeiro Domingo de Agosto, 
o nosso amigo figueirense José 
Alberto deu-nos a desditosa notí-
cia: — Faleceu o sr. Cónego Verís-
simo… O seu passamento deixou 
em quem o conheceu de perto um 
sentimento de profunda tristeza, 
pelo seu testemunho sacerdotal 
indelével de fidelidade à Igreja. 
Manifestava muita veneração por 
Padre Américo e grande estima 
pela Obra da Rua — uma Obra 
da Igreja — como salientava! 
Quando chegava a hora de apre-
sentar a comunidade dos gaiatos, 
nas Missas, lembrava sempre esta 
tradição única desde os anos trinta 
— do Padre Américo! Também 
herdeiros deste testemunho incon-
tornável, para memória futura, é 
obrigatória uma palavra de eterna 
gratidão pela forma delicada e 
atenciosa com que sempre nos 
recebeu e permitiu deixar palavras 
vividas do serviço aos pobres, 
à luz do Evangelho de cada 
Domingo.  q

COMO «Faísca» a toda a hora me pedisse para ir também 
 quando eu fosse ao Barredo, calhou desta vez. Saímos de 

Casa imediatamente a seguir à refeição do meio-dia. Avelino 
acompanhou-nos, com outra missão: ia ao Araújo & Sobrinho 
em negócios. Arranjou ali uma dívida de 40 contos. São coisas 
dele e da firma. Declaro aqui, para que me não peçam contas. 
Quem quer não fie!

Na Batalha separámo-nos. A nossa primeira visita foi ao 
Terço, aonde temos o «Zé da Cozinha» com uma perna ampu-
tada! Temos este aqui. Temos no Sanatório de Gaia. Temos no 
Sanatório de Coimbra. Temos no Hospital de Paredes. Eu não 
quereria, já se vê! — mas não são as pedras vivas que seguram 
a Obra?

Do Terço metemos à Bainharia. Ao fundo, dou com uma pei-
xeira, minha conhecida, plantada no meio da rua com uma tábua 
na mão e, sobre ela, um traço de pescada. Ela não dava fé de 
quem passava; nem de mim, que de longe a estava mirando. 
Aproximei-me. Toquei-lhe no ombro. Ela acordou: «É o Senhor», 
disse! Claro que se não dirigia a mim. Aquele «é o Senhor!» não 
era para mim. Ela não dava fé de quem passava. Ela não oferecia 
o seu peixe. Ela estava a rezar…

Esta foi a primeira alegria imensa, inenarrável, que naquela 
tarde colhi. Deu-me a peixeira de Ovar. Toquei nos ombros de 
Jesus Nazareno!

Estávamos no largo da Ribeira. Havia dois vapores a des-
carregar. «Faísca» quis saber coisas e coisas e coisas, às quais 
facilmente pude responder.

Iam-se fazendo horas; eu não tinha ido ali para ver barcos. 
Levava, até, uma grande missão: como tivesse dito aqui há tem-
pos, de uma mulher idosa que fora criada de servir e hoje é 
minha visitada, aconteceu que uma criada de servir me confiou 
metade do seu ordenado para ela! E eu desobriguei-me da mis-
são. Estava ela na enxerga; ao pé a sua irmã. Falam à moda de 
Resende. Demorei-me mais do que o costume; Era missão.

Ela leu um testamento aonde a senhora contemplou a criada, 
mas não lhe presta. Só daqui a dois anos. «Eu mando pedir um 
bocadinho de pão. Mandei pedir cem mil réis pra um cobertor. 
Nem um alho me dão». Não é uma queixa, muito menos um 
protesto. É, sim, um desabafo. «Agora é que eu precisava, meu 
Padre; mas só daqui a dois anos.»

Ela não pode erguer a cabeça do travesseiro. Tinha as mãos 
escondidas debaixo de uns farrapos. Pedi-lhe a mão. Dei-lhe a 
nota do Banco. Declarei que era de uma criada de servir. Ela 
desata a chorar: «É o Senhor que me ajuda». Outra vez Jesus de 
Nazaré a chorar e a perdoar! Quem não há-de ir ao Barredo — a 
todos os Barredos?! Quem não há-de lançar nas almas a semente 
do Eterno?! E de que serve; a quem aproveita a Imprensa, se 
assim não faz?!

Descemos, «Faísca» mais eu. Gostei de levar o «Faísca» 
comigo. Primeiramente, porque foi ele mesmo quem pediu. 
Depois, como vai fazer o Liceu, pode ser que um dia, homem da 
Nação, venha a ser chamado aos problemas sociais, e já sabe 
como se faz: — Ir ver. Apalpar. Sentir.

Sem sair do mesmo prédio, abre-se-nos uma porta escura. 
Era um quarto. Três mães com os seus Inocentes. Tão peque-
ninos! Tão engraçados! «Senhor Pai Américo, venha cá mais 
vezes», disseram as mães. E eu vou lá mais vezes.

Mais quartos sem luz. Mais resignação. Mais heroísmo. Eu 
finjo queixar-me à beira dos leitos: «Mas eu não posso. Eu fico 
pobre». É uma provocação. Eu quero ouvir o Evangelho da boca 
dos Pobres. E oiço. E oiço. E oiço. Pregadores divinos de verda-
des eternas! Eles falam com lágrimas, com certeza, com devo-
ção: «Não fica, meu Padre!»

Estamos a caminho do regresso. Em baixo, sob os arcos da 
Ribeira, estendem-se mulheres com suas tendas. Ao pé, grupos 
de homens ribeirinhos. «Faísca» mais eu passamos. «Adeus, 
fulano. Volte depressa. Venha-nos ver.»

Tomámos o eléctrico em S. Francisco. Ao passar na rua das 
Flores entrei uns momentos numa loja amiga: uma ourivesaria. 
Tinha ali uns anéis à venda e ia saber. Enquanto espero, falo da 
abundância que trazia no coração. O dono chora. Pede-me que 
sempre que vá ao Barredo, passe pelo seu estabelecimento; e 
mostra-se constrangido. Os setins. O ambiente. O reluzir…

Não, acudi eu. Não senhor. Isto é tudo preciso. De onde eu 
venho é que se escusa. E preguei ali o Evangelho.

O Barredo, pp 61-64.

EU QUERO OUVIR O EVANGELHO
DA BOCA DOS POBRES

DOUTRINA Pai Américo


