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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

PARA além de tomarmos consciência de que centenas de pessoas 
 que viviam em Lares, padeceram e morreram vítimas da doença que 

avassala o mundo neste ano que corre, também ficamos a saber qual a 
situação de vida da generalidade das pessoas mais velhas neste mundo 
ocidental tão avançado, ideológica e socialmente (!).

A situação é clara. Há casos particulares, que não a generalidade, 
em que as pessoas não têm outra solução senão, passada a sua capaci-
dade para a autonomia, passarem a viver num Lar, se tiverem meios eco-
nómicos para beneficiarem desse serviço. É inegável que, para muitas 
pessoas, é difícil pagarem a mensalidade de qualquer Lar.

Entretanto, me parece, a generalidade das pessoas, entram nesse 
sistema por imposição das circunstâncias. Falta o interesse e o apoio 
familiar para as acompanhar ou a capacidade da família para tratar a 
sua situação de falta de saúde.

Apesar da diversidade de situações, parece evidente que a vida 
social ocidental não se compadece por quem carece de apoio humano. 
Nem mesmo a família cuida dos seus mais dependentes. Atingida a 
idade da velhice, salvo honrosas excepções, a solução para a vida 
dependente é o Lar, muitas vezes numa morada em que fica rapida-
mente esquecida. Para quê então constituir família? Esta não deve sê-lo 
em todas as situações de vida dos seus membros?

O cidadão deste mundo ocidental, nunca como antes determinado 
por essa condição, a não ser talvez no mundo Romano (quem o sabe o 
dirá), opção com que o Estado se congratula, descarrega n’Ele as inves-
tidas da consciência e assim se justifica e se pacifica. Lembro-me de já 
há uns anos atrás, um colega padre me ter dito que não se justificava nós 
fazermos este trabalho de cuidar dos pobres e das crianças, porque esse 
trabalho cabia ao Estado. Assim, não é difícil descartar todos os frágeis! 
Concretamente no nosso caso, das Casas do Gaiato, muitos Rapazes 
vieram para nós no passado trazidos e a pedido de Párocos e de cris-
tãos ou outros preocupados com o seu estado de abandono. Depois que 
a Segurança Social passou a tomar conta legal das crianças carentes de 
apoio social, o mundo foi-se transformando e, tanto as Obras da Igreja 
como mesmo famílias particulares, foram esquecidas como lugar familiar 
de remédio para essas crianças (estas ganharam depois um novo esta-
tuto – famílias de acolhimento).

Esta mentalidade utilitarista generalizou-se, lançando raízes fundas 
no pensamento e na alma da generalidade dos nossos contemporâneos 
ocidentais, que não no mundo todo onde ainda subsiste, em muitos luga-

Frágeis

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

A Misericórdia é um movi-
mento do coração humano 

e divino. É o motor dos melho-
res e mais belos sentimentos da 
pessoa, por isso Jesus declarou: 
Bem-aventurados os miseri-
cordiosos, porque alcançarão 
misericórdia.

Esta é a força do Patrimó-
nio dos Pobres ou melhor a sua 
génese ou a sua fonte.

Todos os homens desejam 
misericórdia mas, infelizmente, 
nem todos os cristãos procedem 
de maneira a poderem merecê-la 
e hoje, são poucos os que a pra-
ticam a começar pelos mais res-
ponsáveis.

Pergunta este Bispo, no trecho 
que me serve de inspiração: Oh! 
homem, com que coragem ousas 
pedir a Deus o que recusas dar 
aos outros? E ele continua: Quem 
deseja alcançar misericórdia no 

céu deve praticá-la neste mundo. 
E ele segue: Por conseguinte, já 
que todos desejamos misericór-
dia, façamos dela a nossa advo-
gada através da misericórdia 
praticada na terra que chegará à 
misericórdia do céu.

Existe a misericórdia humana e 
terrena e a misericórdia celeste e 
divina. A humana, é aquela que se 
dói dos doentes, dos que não têm 
casa, dos que vão para a rua, dos 
que vivem em vergonhosas espe-
luncas ou acumulados em casas 
apertadas, sem espaço e sem ar, 
com pessoas estranhas. E qual é 
a divina? – A que nos concede o 
perdão dos pecados. Tudo o que 
dá a misericórdia humana será 
retribuído na Pátria Celeste. Deus 
que incarnou nos doentes, nos 
presos, nos que passam fome, nos 
que não tem remédios e aguentam
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res, o valor do homem acima de tudo o que este mundo pode oferecer 
do que é material. É fácil concluir que, de há muitos anos a esta parte, 
nunca mais um Pároco ou um cristão ou outra pessoa qualquer, nos apre-
sentou uma situação de um Rapaz em abandono, carente de apoio e 
de uma família. Os que estão connosco, vieram quase na totalidade a 
pedido de algum seu familiar com quem viviam exclusivamente, pedindo 
ajuda para a incapacidade de subsistirem com eles a seu cargo.

Que pedem estes frágeis? A Boa Nova, donde brota a fraternidade, 
o abraçar da cruz pelo esquecimento de si mesmo para que eles sejam 
lembrados, a disponibilidade para perder a própria vida para a ganhar. 
Quem se encontrará com este tesouro?  q

O sino da capela toca quan-
do o carro entra na nossa 

Aldeia. Começam a ouvir-se os 
gritos dos Rapazes, cheios de 
alegria. Todos eles se juntam em 
frente à casa-mãe. Por um mo-
mento, parece que o tempo para 
e nos convida a contemplar um 
momento de sonho. Quando che-
gamos, os «Batatinhas» ficam-se 
olhando, imaginando como é que 
me vão cumprimentar neste tem-
po de pandemia… Sorrindo, di-
go-lhes que as pessoas, em casa, 
se podem abraçar.

Depois de a todos cumprimen-
tar, um dos rapazes traz-me um 
menino com cerca de 4 anos e 
diz: “Este é o caçula” (o mais pe-
queno). A princípio, ao ver a cor 
da minha pele, olhou para mim 
com certa desconfiança… Incli-
no-me e pergunto-lhe como é que 
se chama... e ele responde com 
uma vozinha: “Beni”. E digo-lhe: 
agora tens um pai branco; e todos 
começaram a rir… entretanto o 
chefe da casa-mãe diz-lhe: “saú-
da o teu pai…” e eu dou-lhe um 
abraço.

À noite entro em nossa capela, 
fico diante de Jesus, peço descul-
pas, mais uma vez, por ter demo-
rado tanto, agradeço a oportuni-
dade que ele me deu novamente 
de me reunir com meus filhos, e 
juntos celebrarmos o reencontro 
com nossa amada África. Ele co-
meça a reviver em minha mente 
todos os momentos em que este-
ve ao meu lado e sussurra em meu 
ouvido: “bem-vindo a Casa”.

No dia seguinte, após a oração 
do Terço, conto como foi este ano 
para mim e as limitações físicas 
que tenho. Em seguida, explico 
que vou-me encontrar pessoal-
mente com cada um deles para 
ver como foi o ano. E que final-
mente teremos uma reuniões para 
avaliar o curso e as responsabili-
dades. Sentarmo-nos para ouvir e 
falar, com o fim de acompanhar, 
continua sendo um dos grandes 
desafios.

Vem-me à mente o dia em que 
o Padre Alfredo passou por An-
gola com o Sr. Pacheco e ficou 
em nossa Casa um par de dias. 
Isto foi há dois anos. O Espírito 
o foi conduzindo até às portas 
da Obra da Rua. Hoje, gritamos 
cheios de alegria — como estes 
rapazes, quando chega seu padre. 
Celebramos a vinda de um novo 
Padre, decidido a fazer-se pobre 
com os pobres.  q

MALANJE
Padre Rafael

BENGUELA – VINDE VER! Padre Quim

VIVEMOS em tempos de muitas dificuldades no que diz respeito 
 à satisfação das necessidades básicas, nomeadamente a fome. 

São quase incontáveis as preocupações do dia-a-dia. Às vezes, até as 
noites de descanso merecido são transformadas em momentos de difí-
cil travessia para a outra margem do amanhecer, se considerarmos a 
imensidão de desafios impostos pelas circunstâncias do contexto, que 
só com coragem e audácia podem ser ultrapassadas.

A Casa do Gaiato é uma porta de entrada sempre aberta para aco-
lher, assistir, integrar, e promover o rapaz, e também assume-se como 
uma porta de saída para projectar o homem, que ontem não se bastava 
para uma vida autónoma e digna no contexto da convivência social e 
inclusiva quanto ao alargamento do seu horizonte, metas e expectati-
vas de realização e satisfação com a própria vida.

Continuamos a caminhar de mãos dadas com os mais pobres da 
nossa sociedade. E sempre encontraram bom acolhimento no interior 
da nossa Aldeia. E era junto à porta do escritório da casa-Mãe que 
os costumávamos encontrar depois da celebração da eucaristia mati-
nal. Nestes últimos meses a situação veio a alterar-se, muito em parte 
influenciada pelas medidas de prevenção contra a transmissão da pan-
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Pobres à porta

É fruto do nosso trabalho
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PAÇO DE SOUSA Fausto Casimiro

A NOSSA ALDEIA — Está toda limpinha e bem arranjada. Na zona do 
bar têm caído muitas folhas dos plátanos. Na vacaria cortaram-se silvas. Ao 
lado do campo de futebol e da casa 1 varreram-se as folhas e levaram-se para 
a estrumeira da vacaria. O parque infantil e o parque de lazer foram varridos 
e limpos. Só é pena que a nossa bica da avenida não forneça água para matar 
a sede dos Rapazes e de quem nos visita. Só no inverno voltará a dar água 
novamente.

PRAIA — Terminou a época de praia para o segundo turno dos nossos 
Rapazes. O tempo não esteve agradável, esteve por vezes frio e até choveu. 
Fizemos uns joguinhos de futebol entre nós e com a participação de outros na 
praia. Aos domingos os mais novos vieram de Paço de Sousa almoçar con-
nosco e participar na nossa celebração dominical. Para o ano há mais, se Deus 
quiser.

PISCINA — Devido ao tempo muito quente que esteve, os nossos Rapa-
zes depois das suas tarefas foram dar os seus mergulhos e divertirem-se na 
piscina, com a bola de voleibol e saltos da prancha. Com a cautela do Mendão 
para que a água esteja sempre limpa e, com a ajuda de alguns Rapazes para a 
aspirar, a piscina esteve sempre apetitosa e atractiva. Agora está a terminar o 
tempo da piscina para o pessoal.

CAMPO — Apesar de termos alguns frutos e hortaliças na nossa horta, 
as chuvas vieram melhorar a produção. Temos tido melancia e melão para as 
nossas sobremesas, assim como pepinos e tomate. As abóboras ainda estão 
a desenvolver-se. Também o milho beneficiou das chuvas, e o trabalho e os 
custos de o regar foi reduzido. A nossa estufa que foi arranjada, está também 
a produzir várias plantas.  q

CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

“DISTANCIAMENTOS SOCIAIS” — Sendo esta a altura do ano 
em que algumas das nossas Vicentinas e dos nossos Vicentinos mais avan-
çados na idade celebram acontecimentos muito importantes das suas vidas 
pessoais e familiares, damos-lhes aqui os parabéns por isso, mas não só. 
Também é de toda a justiça prestar-lhes a nossa homenagem e expressar 
publicamente a nossa admiração e agradecimento por, desde a sua juven-
tude, a Acção Vicentina ter sido sempre parte importante da vida delas e 
deles. 

Mesmo que a saúde de algumas e de alguns não lhes permita agora 
desenvolverem essa acção tal como o fizeram no passado, ou já não pos-
sam mesmo participar nas reuniões da nossa Conferência, não é por isso 
que estão “distantes” de nós. Temos a boa prática de dedicar todos os 
meses uma Eucaristia aos membros da nossa Conferência já falecidos. 
Se fazemos isso em relação a estes que já partiram deste mundo, também 
temos que ter sempre presentes no nosso pensamento e nas nossas orações 
os que estão vivos, mesmo que presencialmente já não possam participar 
nas actividades da Conferência, tal como o fizeram noutros tempos.

Mudando de assunto, ou talvez nem por isso, uma das formas mais 
cruéis do chamado “distanciamento social” decorrente da actual pandemia 
é a impossibilidade, ou muito forte restrição nas visitas a pessoas hos-
pitalizadas, ou residentes nos chamados lares de idosos. Algumas destas 
pessoas terão falecido pensando erradamente que as suas famílias os aban-
donaram. Outros que estão vivos muito provavelmente têm o seu estado 
psicológico afectado porque o contacto com os seus familiares e com 
outras pessoas amigas está impossibilitado, ou está muito limitado. As 
debilidades da saúde física não se combatem só com tratamentos médicos 
e medicamentos. O carinho da família e doutras pessoas amigas também 
é essencial. Por isso, é muito importante tudo o que puder ser feito para 
reduzir esta forma de pobreza que é a privação do contacto pessoal de 
quem está internado com os seus familiares e amigos, obviamente sem pôr 
em risco a saúde de uns e de outros e a saúde pública em geral.

Mudando outra vez de assunto, ou talvez não, tal como tem aconte-
cido com regularidade nas actividades da nossa Conferência, voltamos 
a ter mais um caso de uma pessoa idosa que, embora actualmente viva 
com outra pessoa, de facto, é uma pessoa isolada, ou, pior do que isso, é 
uma pessoa violentada por essa com que vive. Estamos a fazer esforços 
no sentido de que seja retirada dessa situação e passe para um ambiente 
onde deixe não só de sofrer esses maus tratos, mas também possa retomar 
o convívio social com pessoas que conhece e que lhe querem bem, sem 
esquecer os cuidados de que a sua débil saúde muito precisa.

Ser idoso, ter uma saúde débil e, em cima disso, estar “distante” do 
resto da sociedade, a começar pela própria família, é muito duro e, por 
vezes, mata. O combate a estas formas de pobreza deve estar no topo das 
nossas preocupações e da nossa acção. 

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

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

PAI AMÉRICO — No dia 16 
de Julho, passaram 64 anos que o 
nosso querido Pai Américo foi para 
o Céu, no Hospital de Santo António 
— Porto, em consequência de um 
acidente de automóvel em S. Marti-
nho de Campo (Valongo). Como em 
toda a Obra da Rua, a nossa comu-
nidade lembrou o fundador da nossa 
Obra e desta primeira Casa do Gaiato 
[1940]. Por isso, foi celebrada a 
Eucaristia, pelas intenções da nossa 
Obra, dos nossos amigos e das nossas 
famílias, em especial os que sofrem 
e já partiram. Tendo sido declarado 
Venerável pela Santa Igreja, é muito 
importante também pedir as graças 
para a sua Beatificação, como exem-
plo de serviço aos pobres.

PADRE HORÁCIO — A 13 de 
Agosto, esta comunidade celebrou a 
Eucaristia com uma intenção espe-
cial: há 70 anos, o nosso Padre Horá-
cio [† 6 Maio 2000] foi ordenado na 
Sé Nova de Coimbra, pelo Bispo D. 
Ernesto Sena de Oliveira, pelo que 
agradecemos a sua entrega ao Senhor 
e à Igreja, na Obra da Rua. Nesse 
dia, também o nosso Padre Júlio, 
Responsável da nossa Obra, fez 63 
anos, pelo que enviámos os nossos 
parabéns! Em boa hora empreendeu 
uma boa recolha e selecção de tex-
tos do nosso Padre Horácio, com um 
documentário fotográfico, ficando 
um livro interessante para reler as 
suas crónicas (sob o título Tribuna 
de Coimbra), da Editorial da Casa 
do Gaiato, do qual esta Casa dispõe 
de vários exemplares, também para 
enviar via CTT.

SAÚDE — Desde que o corona-
vírus começou a alastrar por todo o 
mundo e também em Portugal, tam-
bém na nossa Casa foi estabelecido 
um plano de contingência interno, 
em especial: acesso reservado, nas 
entradas; cuidados a entrar em casa; 
saídas com os devidos cuidados; uso 
de máscara; higiene das mãos com 
desinfectante. Nas várias zonas da 
nossa Casa, foram colocados vários 
pontos de higienização e afixadas 
várias informações sobre as medi-
das de protecção, nesta pandemia 
(covid-19).

AGROPECUÁRIA — O nosso 
campo de milho-grão, na terra 
nova, semeado junto à rotunda Pai 
Américo, lá se tem desenvolvido 
dentro do possível, depois de se 
arrancarem ervas daninhas e com as 
regas por aspersão. Como este ano 
houve pousio nos terrenos onde se 
tem semeado aveia, considerando a 
boa produção no ano agrícola ante-
rior, foram capinados esses campos 
e os olivais pertencentes à nossa 
Obra. Também foram capinadas 
as nossas zonas em volta dos nos-
sos edifícios e dos vizinhos. Com o 
Verão em pleno, conseguimos vin-
gar melhor as uvas de mesa das lata-
das, pelo que temos comido boas 
uvas às sobremesas. Nos vários 
jardins, foram cortados os relvados; 
e, no campo de futebol, foram cor-
tadas as ervas daninhas. Devido ao 
perigo da vespa asiática, nas lata-
das, foram colocados vários garra-
fões de plástico com um preparado 
líquido e doce, para a sua captura. 

Temos visto, à noite, raposas aproxi-
marem-se da zona do gado, fechado, 
em busca de comida. No nosso reba-
nho, as ovelhas e os carneiros foram 
tosquiados, cortadas as unhas e des-
parasitados; e morreu um cordeiro, 
negro. Da antiga vacaria foram reti-
rados os fardos de palha e depois 
foi varrida. A nossa passareira está 
cheia de rolas para serem alimenta-
das e vai sendo limpa. As folhas que 
vamos varrendo, vão sendo coloca-
das na estrumeira.

CAMPANHA DE ASSINANTES 
— Têm chegado à nossa Casa vários 
donativos de novos assinantes e de 
amigos e amigas, para as despesas 
desta Família, o que muito agradece-
mos. Bem-hajam! Com a partida do 
nosso amigo Padre João Veríssimo 
e a entrada do novo Pároco, Padre 
Carlos, foi autorizada e adiada a 
nossa presença, na igreja matriz de 
S. Julião da Figueira da Foz, para o 
quarto Domingo de Agosto: Missa 
vespertina (22 Agosto) — 19h; Mis-
sas dominicais (23 de Agosto) — 9h, 
10h:30, 12h e 19h. Apelamos aos 
nossos amigos figueirenses, dessa 
zona e veraneantes que passem 
recado, pois queríamos conseguir 
mais assinantes/leitores do nosso 
jornal O Gaiato.

Para novas assinaturas e dona-
tivos, os nossos contactos são os 
seguintes: Morada — Obra da Rua 
— Obra do Padre Américo, Casa 
do Gaiato, 3220-034 Miranda do 
Corvo; telef. 239 532 125; e-mail: 
gaiatomiranda@gmail.com — NIB: 
0035 0468 0000557733018.  q

BENGUELA 

DESPORTO — Devido à pan-
demia (covid-19), que ainda está 
a assolar o mundo e em particu-
lar o nosso país e agora de modo 
especial a nossa província com 
os cinco casos positivos já con-
firmados. Isto trouxe uma parali-
sação a nível da província em ter-
mos de competições desportivas 
em todos os seus níveis.

No dia 14 do corrente mês 
recebemos uma visita de uma 
comissão desportiva, mas na área 
do andebol, que foi chefiada pelo 
seu presidente recentemente, 
eleito com sua comissão admi-
nistrativa, com objectivo de criar 
uma parceria com a nossa Casa 
nos ramos do andebol. Eles visi-
taram o nosso campo e gostaram 
e dentro dos seus projectos ficou 
acordado que eles poderão contar 
connosco quanto à formação de 
andebol para os nossos rapazes 
na descoberta de novos talentos e 
na formação de árbitros na área 
de andebol. Acreditamos nós, que 
é uma mais-valia para a nossa 
Casa porque o desporto ocupa 
um lugar específico. Oxalá que 
os nossos rapazes tirem proveito 
dela.

TRABALHOS — Continuam 
as aulas paradas, mas a nossa vida 
não pode estar parada, enquanto 
isto, continuamos a ocupar os 
nossos rapazes com os diversos 
deveres de casa, desde os mais 

pequenos até aos mais velhos.
Os mais pequenos continuam 

a cuidar da higiene da Casa, os 
médios ocupam-se com os traba-
lhos de tirar o capim que vai cres-
cendo por aí e outros vão dando 
a sua ajuda no campo na planta-
ção da banana, melancia, outros, 
ainda, vão preparando o terrenos 
cavando buracos para a planta-
ção da banana e os mais velhos 
ocupam-se nas oficinas para a sua 
preparação profissional.

OFICINAS — As nossas ofi-
cinas continuam a ser umas das 
portas de saída para os nossos 
rapazes, quanto à formação pro-
fissional. Por isso, é que não deve 
estar fechada nem os rapazes que 
lá se encontram não devem ficar 
nas oficinas sem fazerem nada. É 
verdade que ainda continuamos 
sem grandes projectos de traba-
lhos para as nossas oficinas, mas 
têm trabalhos mais simples para 
se ocupar. 

ESCOLA — As aulas conti-
nuam a estar paradas esperando 
até que a pandemia deia um sinal 
de que tudo esteja pronto para 
o arranque das aulas. Enquanto 
isso não acontece continuamos 
com o mesmo programa de estu-
dos, para que os nossos rapazes 
não percam os ritmos escolares 
visto que alguns estão muito atra-
sados.

VACARIA — A vacaria é um 
sector muito especial na nossa 
Casa, é um sector que quase 
todos gostam de lá visitar por 
causa da sua dinâmica de vida, 
uns vão para ver os porcos, saber 
quantos porcos temos, quantos já 
nasceram, outros vão ver as vacas 
e saber quantos litros por dia cada 
vaca pode dar e ainda outros vão 
ver as ovelhas e os cabritos. Os 
rapazes que lá trabalham estão 
sempre dispostos e empenhados 
nos deveres do próprio sector.

César Daniel “Mará”

A NATUREZA DAS CORES 
— Como dizia o nosso Pai 
Américo: “A alma recebe, a 
memória guarda e o Coração 
sente”.

Assim também acontece nas 
cores da natureza , ajudando a 
modificar o estado de espírito 
das pessoas, das comunidades e a 
dar novas formas de expansão de 
consciência . A cor é vida, repre-
senta o desejo da harmonia, com-
paixão pela vida em geral. A cor é 
mágica, funciona como remédio, 
ela é terapêutica, cura e altera o 
temperamento, atrai o que você 
quer, afasta o que não quer.

Cores são naves espaciais que 
te levam sei lá aonde, muito 
além, dão mais energia, vibração, 
juventude e beleza.
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BEIRE — A todos os Tirapicos que clamam por!… Um admirador

1. Aqui em Casa, cada rapaz, 
cada doente é uma especiali-
dade… Gostava de saber apresen-
tar-vos o nosso Tirapicos. Uma 
especialidade típica entre os nos-
sos — todos rapazes especiais. 
Crianças que, na linguagem de 
hoje, seriam inscritos no Ensino 
Especial. Esse ensino que, em 
tantos casos, por um excesso de 
tecnopatia e uma grande defi-
ciência de coração de mãe, não 
ensina nada. Fraqueja redon-
damente. Entretanto, são esses 
de quem P.e Baptista conseguiu 
fazer rapazes integrados numa 
Comunidade que, de especial, só 
tem o não desistir de tentar ser 
Família para os sem família.

As ciências da medicina social 
dão muitos nomes a este tipo de 
rapazes: esquizofrénicos, autis-
tas, mongoloides, deficientes, 
atrasados mentais, sei lá eu o 
quê. Tudo fracassadas tentativas 
de arrumar numa gaveta aque-
les que não cabem em gaveta 
nenhuma. É o fugir à Família 
(modelo Nazaré…) que, porque 
implica o coração, não cabe 
nos standards das ditas Ciências 
Humanas. Nem muito menos 
nos moldes de um Governo 
de Estado… Tantas vezes com 
modelos tão desumanos que até 
arrepia. Porque o Humano só é 
verdadeiramente humano quando 
nele há lugar para o divino — que 
está inscrito no cerne da gente1.

Bom. O Tirapicos, Paulo Sér-
gio de seu nome, chama-se assim 
porque, quando a areia é demais 
para a sua camioneta, ele des-
carrega logo tudo — esteja onde 
estiver e esteja quem estiver. E o 

primeiro que faz é ir à roupa da 
cinta para cima. Rasga, rasga, 
rasga. Mais: quando anda assim, 
enquanto não passar, gosta de 
dormir em chão estreme. De pre-
ferência nos montes ou nos cam-
pos.

Nos últimos dias, Tirapicos tem 
andado com o Marcelo a apanhar 
a lenha da poda… Sempre que 
passo por eles, Marcelo em cima 
da escada e Tirapicos em baixo a 
apanhar a lenha, tenho o cuidado 
de dizer: — Ena, Paulo Sérgio! 
Marcelo poda, Tirapicos apanha 
a lenha. Grande dupla!… Mar-
celo sorri e Tirapicos, mesmo 
sem entender a palavra dupla do 
grande dupla, sorri também e não 
para de arrumar a lenha que cai 
da ramada.

Parei e disse: — Ó Paulo Sér-
gio, tu hoje estás a portar-te bem. 
Mereces um chocolatito… (Até se 
lhe arregalam os olhos…). Res-
posta imediata: — Sim, mereço. 
Estou a trabalhar muito. Tem 
uma tablete?!…

Já ao lusco-fusco, ao ver-me 
chegar a Casa, corre atrás de 
mim, a ver se… Acolhi. Mas por-
que outros vieram também com 
ele e eu não tinha para todos, fui 
buscar e disfarcei… Mas Tirapi-
cos não larga. Olha mãos, olha 
bolsos, interroga se há ou não 
há… Vou-lhe fazendo sinais de 
que é segredo, porque não há 
para todos…

Ai o sorriso dele quando, às 
escondidas, lhe dei a tablete!… 
— É só para mim?! — Sim, mas 
é segredo. Meus olhos pecado-
res viram o menino mais feliz do 
mundo… O Monte Tabor, acon-

teceu aqui em Beire. Lembrei 
os ougados e o bolinho comido 
atrás da porta…

2. Uma palavra de Pai 
Américo… Ando numa de “sacar 
vida” das “palavras que me dão 
vida”. Isto é, ando numa de “re+-
suscitar” as palavras-múmia de 
um “espírito encerrado” algures, 
em letra morta, a gritar pela sua 
libertação… Hoje, aconteceu 
assim:

Fui ao wc da Casa Mãe do Cal-
vário. Pousado no parapeito da 
janela, estava o vol 3 d’O Cal-
vário — de P.e Baptista. Ri-me 
de mim para mim e lembrei que 
lá em casa sempre há um livro 
à mão… Recordei P.e Carlos e o 
que ouvia dizer de Pai Américo: 
— Sempre levava o jornal con-
sigo. Ficava p’ráli tempos sem 
fim. Muitas das suas crónicas 
nasciam lá. Sei que, quando estu-
dava A.T.2, descobri o porquê 
d’aquele lugarzinho ser assim 
uma fonte de inspiração… A Mãe 
Terra (deusa Geia/Gaia, dos gre-
gos) é muito sábia. Tudo o que 
faz é para The Common Good of 
Humanity. Assim nós o saibamos 
descobrir.

Leio e releio: O Calvário é um 
nome tirado do Evangelho. É o 
resumo de toda a economia da 
Redenção. Fazem falta no mundo 
estes nomes, estas ideias, estas 
Obras humanas de sabor divino. 
Voo até à Escola de Espirituali-
dade e pego no livro “A Reve-
lação de Deus na realização do 
homem”. Rumino. Pai Américo 
e T. Queiruga — teólogo de van-
guarda, prof. emérito de História 

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

EM 2 de Agosto, o Padre João 
 Coutinho Veríssimo, com 

82 anos, foi levado deste mundo 
para a casa do Pai, numa uni-
dade de cuidados continuados 
em Cantanhede, depois de meses 
de cadinho doloroso. Ainda foi 
possível, em telefonema para a 
urgência do Hospital da Figueira 
da Foz e que chegou à sua enfer-
maria, escutar a sua voz amiga, 
afinal de despedida… Por isso, 
com o Marcelino, acólito, este 
ano a nossa viagem pelos cam-
pos do Mondego até à Figueira 
da Foz foi antecipada e de sen-
tido silêncio, revendo e agrade-
cendo tantos momentos de ami-
zade pelos rapazitos, que gostava 
de ver aprumados e alegres! A 
Missa exequial foi na segunda-

-feira, pelas onze da manhã, com 
a igreja de S. Julião cheia de fiéis 
pesarosos, incluindo uma trintena 
de padres, em especial alguns 
que ajudou a formar. Presidiu o 
Bispo de Coimbra, D. Virgílio 
Antunes, que vincou a importân-
cia da vocação sacerdotal, nas 
comunidades eclesiais, da qual 
o Padre João Veríssimo deu tes-
temunho fiel até ao seu encontro 
final. Depois de despedida cus-
tosa, ficou sepultado nas areias 
do cemitério oriental das terras 
onde entregou a sua vida — 
pelos seminaristas e pelo rebanho 
figueirense.

Com base em nota da Cúria 
diocesana, regista-se em sua 
homenagem também uma breve 
resenha biográfica. Assim, nas-

ceu em 19 de Agosto de 1937, 
na freguesia de Vinha da Rainha, 
concelho de Soure, diocese de 
Coimbra. Foi admitido, em Outu-
bro de 1950, no Seminário da 
Imaculada Conceição da Figueira 
da Foz; e transitou em 1955 para 
o Seminário Maior de Coimbra. 
Depois de concluída a sua forma-
ção teológica, foi ordenado Pres-
bítero em 28 de Julho de 1963, 
na Sé Nova de Coimbra, por D. 
Ernesto Sena de Oliveira, Bispo 
de Coimbra. Celebrou Missa 
Nova na sua terra natal, em 4 
de Agosto; e, em 13 de Outubro 
de 1963, foi nomeado Pároco de 
Pombeiro da Beira, em Arganil. 
Em 1966, foi nomeado para a 
equipa educadora do Seminário 
Menor da Figueira da Foz, exer-
cendo vários cargos até ao de 
Reitor. Em 3 de Outubro de 1993, 
foi nomeado Pároco de S. Julião 
da Figueira da Foz. Entre outras 
missões, foi ainda: Director do 
jornal O Dever, Arcipestre, Cape-

Ainda na Figueira

lão do Hospital Distrital, Admi-
nistrador paroquial de Lavos, 
Capelão da Misericórdia, Cónego 
da Sé de Coimbra [7-VI-2004], 
Administrador paroquial de Fer-
reira-a-Nova, Pároco de Tava-
rede e Vila Verde. Em 2016, rece-
beu a medalha de Mérito Social, 
em prata dourada, do município 
da Figueira da Foz.

Quem representa Deus tem 
obrigação de ter alguma coisa 
de infinito [Raúl Brandão — 
O Padre. Lx., 1901, p.28]. O 
Padre Veríssimo, tendo escutado 

SETÚBAL Padre Acílio

Peço uma mãe
É sintomático da forma como a Igreja vive o Evangelho, a ausência 

de resposta efectiva ao meu pedido duma mãe, há tanto tempo, na 
frente das colunas do Famoso.

Precisamos de uma Mãe. Uma Casa de rapazes sem mãe não é 
família e uma família sem mãe é como um aborto.

Há praí muitas casas com directoras, educadoras, vigilantes e pro-
fessoras, cozinheiras e mulheres de limpeza, mas sem mãe, qualquer 
casa não tem o carrinho maternal que as enche e fecunda e lhes dá 
aquele toque que as torna familiares, muito menos uma Casa do Gaiato.

Se te sentires chamada não olhes nem para trás nem para o lado. 
Avança sem medo e vem experimentar que terás, te garanto, um cora-
ção cheio.

Bicicletas
OS mais pequenos gozaram férias na Arrábida durante o mês de 

 Julho. Regressaram no princípio de Agosto mas as férias con-
tinuam. A piscina duas horas por dia e, nos fins-de-semana não basta 
este precioso recreio há também bicicletas.

Muito gostam os pequenos destes brinquedos! O jardim tem 
várias ruas calçadas e é um rico sítio para eles pedalarem uns atrás dos 
outros. Fazem corridas, experimentam a velocidade e o equilíbrio ao 
som de gritos, risadas e discussões. Também me dá prazer contemplá-
-los naquela doidice do jubilo!... Há dias ia havendo um desastre e a 
senhora que os observava assustou-se e veio prevenir-me: As bicicle-
tas não podem andar sem travões. Rafael que os tutela atalhou logo 
ao sentir a aflição da senhora: Esteja descansada que já todas travam.

É muito útil que as crianças tenham noção experimentada do que 
é o equilíbrio e o gozem por si próprias.  q

A luz é a presença do espírito 
e do Divino. Luz só se manifesta 
através da cor, cor é luz, pessoas 
têm luz própria você pode identi-
ficá-las como elas são identifica-
das no espaço cósmico. Observe 
uma pessoa qualquer, veja seu 
jeito de agir, veja a energia, a 
vibração que emana dele(a).

Você é uma aglutinação de par-

tículas de luz branca, condensa-
das na cor da sua característica 
predominante. Qualquer coisa 
sem cor é invísivel, a cor dá visi-
bilidade faz acontecer, tem ener-
gia e poder.

Nenhum ser consegue ser per-
feito, mas aquilo que ele faz, 
pode ser.

A vida é um bem maior e tudo 

devemos fazer para preserva-
-lá, em situação de calamidade 
pública pela covid-19 sars-cov-2 
as medidas de distanciamento 
físico são importantes para tua 
protecção, principalmente em 
locais com aglomerado de pes-
soas. Juntos na luta contra a 
covid-19.

Celestino Eduardo (Calábria)

o duc in altum [faz-te ao largo] 
do Mestre, serviu fielmente a 
Igreja, em especial junto ao mar 
— na Figueira da Foz, pelo que 
foi verdadeiramente pescador 
de homens. Antes das celebra-
ções, com pontualidade, o seu 
lugar era junto ao Santíssimo; 
nas homilias, era escutado com 
atenção; nos encontros, ponde-
rado e delicado; e, no diálogo 
e à mesa com os mais peque-
nos, amigo próximo. Requies-
cat in pace — descanse em paz!

Continua  na  página  4

e Filosofia das Religiões, na Uni-
versidade de Santiago de Com-
postela — comungam a mesma 
Teologia.

Prossigo: Um lugar onde cada 
padecente leve, sim, mas não 
arraste a sua cruz dolorosa. 
Olho as obras exigidas por lei. 
Recordo P.e Fernando no nº 
1990 d’O Gaiato. Vejo “… uma 
ERPI (Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas) e um Lar Resi-
dencial (para pessoas com Defi-
ciência)… Baila em mim uma 
doce inquietação: olhar de novo 
aquele “uma palavra tirada do 
Evangelho”. Com um olhar sem-
pre novo. Com toda a Força3 que 
ISSO implica: impedir que, com 

as mudanças a fazer — necessá-
rias e urgentes — NÃO, NEM, 
NUNCA, JAMAIS, EM TEMPO 
ALGUM, nos deixemos cair na 
vulgaridade das obras seme-
lhantes… É Pai Américo a falar!

1 — Continuamos a ser cartesianos — 
pomos a res divina fora do homem. Dize-
mos que é um composto de res extensa e de 
res cogitans… Hoje, felizmente, essa esco-
lástica, já era… Que bom sermos de hoje, 
sabendo que viemos de ontem e que vamos 
para um amanhã ainda mais bonito!… É 
tempo de ser esperança.

2 — Abreviatura de um modelo de Psico-
logia que me é muito querido — a Análise 
Transacional.

3 — O Ruah hebreu, que do nada arranca 
toda a Criação e a sustém.  q
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SINAIS Padre Telmo

NO último Sinais fiz o apelo para mais um sacerdote para a Obra da 
 Rua. Não foi pelo meu apelo, mas por decisão já tomada, e 

agora tivemos a notícia feliz da concordância do Senhor Bispo D. 
Manuel Linda para a vinda do P.e José Alfredo. Graças a Deus é muita 
alegria nos nossos corações.

A sua vinda, P.e Alfredo, encheu-nos de alegria. Pedimos agora a 
bênção do Senhor Jesus.

Dou agora notícia dos nossos Padres: P.e Rafael, ainda não recu-
perado totalmente, das fracturas das pernas, conseguiu uma viagem 
para a nossa Casa de Malanje — ansioso pelos seus Rapazes. Virá mais 
tarde terminar o tratamento.

P.e Manuel e eu continuamos no Calvário. O nosso P.e Acílio 
espera ser operado à anca ainda este mês. O nosso P.e Fernando con-
tinua com a orientação do Calvário e o nosso grande problema das 
obras. P.e Quim, com os seus, na Casa de Benguela. P.e Manuel Men-
des, com os seus rapazes em Miranda do Corvo. E, no timão, o nosso 
P.e Júlio.

P.e Baptista continua no seu retiro do Cabril, não quer sentir as 
marteladas na reconstrução da sua Aldeia — o Calvário — onde cen-
tenas de doentes lhe passaram pelas mãos. O Senhor aceita e com-
preende a sua dor.

Com as nossas fraquezas e limitações, vamos continuando bem 
dentro do nosso amor aos rapazes e aos pobres. Mas há sempre lugar 
para ti no nosso rio.  q

Continuação  da  página  3

Neste contexto figueirense, é 
de referir que o Decreto de cria-
ção do Seminário da Imaculada 
Conceição [SIC] — de Prepara-
tórios da Diocese de Coimbra — 
foi assinado por D. Manuel Luís 
Coelho da Silva [† 1-III-1936], 
Bispo de Coimbra, em 20 de Fe-
vereiro de 1936. Como Seminá-
rio [Menor] abriu em Outubro de 
1936, com 63 alunos do 1.º ano 
liceal, no edifício do antigo Co-
légio Figueirense, em Tavarede. 
Em Agosto de 1987, a publicação 
de um esboço histórico do Semi-
nário da Imaculada Conceição 
da Figueira da Foz deveu-se 
principalmente ao Padre João 
Coutinho Veríssimo, que nos au-
tografou um exemplar: Com um 
abraço amigo, [8] Outubro de 
2015. De Uma palavra de expli-
cação, transcrevemos: 

O Seminário da Imaculada 
Conceição da Figueira da Foz 
faz neste ano lectivo de 1986-87 
as suas Bodas de Ouro. É uma 
data para celebrar. Uma oportu-
nidade para reflectir. Um futuro 
para incentivar.

Pensei que seria ocasião opor-
tuna para publicar uma peque-
na monografia destes cinquenta 
anos do Seminário. Trabalho ár-
duo e difícil, dada a escassez de 
elementos. Procurei, pedi ajuda 
e apareceu este opúsculo. Não é 
a história destes cinquenta anos! 
Nem sequer um esboço. Foi o 

tentar recolher alguns dados que 
no futuro possam servir para um 
trabalho mais profundo sobre a 
vida do Seminário. Foi o recor-
dar o esforço que a Igreja, atra-
vés do Seminário, fez no campo 
da educação.

Ao publicar este opúsculo pre-
tendi, também, que ele propor-
cionasse uma reflexão em toda 
a Diocese de Coimbra. Largas 
centenas de alunos (ultrapassam 
os 2000) frequentaram este Semi-
nário e pouco mais de centena e 
meia se ordenou […]. 

A propósito, no Correio de 
Coimbra, Padre Américo deu 
conta do seguinte: Dois Rapa-
zes da rua, membros das coló-
nias de verão e amigos da Casa 
do Gaiato, vão este ano [1941] 
dar entrada no Seminário; tendo 
eles mesmo declarado, em con-
fidência espontânea, o desejo de 
entrar no sacerdócio. Nunca, ja-
mais, apareceu aqui notícia mais 
sublimada!

Tenho a promessa de admis-
são, por parte do Prelado. Te-
nho a promessa de alguém que 
se adiantou e quere tomar à sua 
conta a ordenação de um gaiato. 
Tenho a esperança que, na volta 
do correio, virá alguém a conju-
gar o verbo querer, na primeira 
pessoa do indicativo presente, em 
prol do segundo gaiato.

Os dois Rapazes, que hoje são 
de seus Pais, passarão a ser da 
Casa do Gaiato — eles, que tam-
bém o foram e sabem quanto se 

sofre dentro do tugúrio! Hão-de 
aprender a conhecer e amar o 
Pai Celeste no desprendimento 
e na renúncia, mais do que nos 
compêndios da Escola [Pão dos 
Pobres, III, 1943, p. 20-21].

Anote-se que, em Maio de 
1941, houve uma visita — dos 
alunos e formadores do Semi-
nário da Imaculada Conceição 
da Figueira da Foz — à Casa do 
Gaiato de Miranda do Corvo [vd. 
registo fotográfico: Arquivo da 
Obra da Rua — Paço de Sousa].

Percorrendo o escorço históri-
co sobre o Seminário da Figuei-
ra da Foz, encontram-se vários 
nomes ligados à Obra da Rua, 
que elencamos, v.g.: Formado-
res — Diácono e Padre Adriano 
Antunes [Prefeito e professor, 
1936-1941]; Padre Francisco 
da Fonseca Antunes [Prefeito e 
professor, 1941-1947; Director 
espiritual, 1947-1957]. Alunos 
[admissão]: [Padre] Horácio 
Francisco Azeiteiro, Mira [1937-
1938]; Gaiatos — José Roque 
Crisanto, Orvalho (Portalegre) 
[1950-1951], José Martins de 
Carvalho, Lourosa [1963-1964], 
Henrique de Carvalho, Carva-
lhais (S. Pedro do Sul) [1964-
1965]; João Evangelista Lourei-
ro, Seixo de Mira [1938-1939], 
foi autor, v.g., de L’Obra da Rua 
et l’éducation des enfants privés 
de milieu éducatif [Tese de Dou-
toramento — Lovaina, 1972; Lx.: 
INIC, 1979].  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes
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demia da covid-19. O lugar de 
encontro com as pessoas que não 
fazem parte da comunidade passou 
a ser em frente ao portão de entrada 
da Aldeia. Os nossos pobres são 
cada vez mais exigentes no trato. 
Desejam matar a fome. É só isso. 
Para quem chegou a conhecer o 
sabor do pão nosso de cada dia 
quando este lhe vem a faltar começa 
a pôr em causa até os princípios 
mais nobres pelos quais acredita. 
Dificilmente nas suas andanças de 
pedinte bate à porta de uma pessoa 
poderosa e rica da cidade. Os guar-
das afastam-nas. Mas a fome aperta 
e a incerteza de poder vir a con-
seguir que alguém lhe ofereça um 
pedacinho de pão torna-se maior 
face ao elevado número de rejeição 
ao seu pedido de apenas umas pou-

BENGUELA – VINDE VER! Padre Quim
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as suas doenças, os que sofrem o desprezo porque foram educados no 
desleixo… o mesmo Deus que recompensará no céu, quer receber de 
nós misericórdia nesta vida terrena.

Que espécie de gente somos nós: quando Deus dá o que queremos 
receber, mas quando pede não queremos dar? Quando um pobre não 
tem casa é Cristo que está na rua. Não desprezes, por isso, a miséria 
dos pobres se queres esperar confiadamente o perdão dos pecados pes-
soais.

Que quereis ou que buscais quando vos dirigis a Deus? Dai, por-
tanto, a misericórdia terrena e recebereis a misericórdia celeste, o pobre 
pede-te uma ajuda material e tu imploras ao Senhor a vida eterna.

Dá ao pobre para poderes receber de Deus!
Não compreendo como queres receber de Deus aquilo que não 

queres dar ao homem? Como tenho dificuldades em me deslocar mando 
vir os pobres ao pé de mim para desabafarem as suas dores e a compaixão 
mova a minha misericórdia. Sinto aqui a experiência do Papa Francisco 
que tanta falta faz ao padres de hoje.

Não é a primeira vez que esta mulher se dirige à Casa do Gaiato. Não 
sei o seu nome, mas já a tinha na memória visual, aquele corpo cheio 
de cortisona, aqueles olhos esbugalhados de chorar aquelas pernas incha-
díssimas… um enorme cilindro humano, senta-se numa cadeira ao pé de 
mim a chorar que não é capaz de viver! O marido incapacitado por um 
AVC não mexe um dos lados do corpo e tem uma pensão de 200 e poucos 
euros. Três filhos ainda sem idade de trabalhar e na escola e eu neste 
estado. Passa as mãos por cima da volumosa barriga. A renda de casa – 
uma casa no campo com água e luz 400 euros. Que fazer senão dar-lhe os 
400 euros?

Um homem novo, alto, doente das pernas, vestido de preto: sempre 
sofri dos olhos, sempre vi mal!

Os óculos, 292 euros e 10 cêntimos. Que fazer? – Dei-lhe um cheque 
com o custo dos ditos, dirigidos a Óptica que lhe fez o preço.

De onde me vem o dinheiro? Sim, de onde? Do Estado? Nem um 
cêntimo – da misericórdia humana que se há-de derramar celestialmente 
sobre aqueles a quem pede, batendo no coração.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

cas migalhas de pão. A confiança 
com que se dirigem quando para a 
carrinha, tão logo é aberto o nosso 
portão, é admirável. Outro dia ao 
passar ouvi dizer da conversa de 
dois jovens: O padre tem e deve 
dar aquilo que precisamos. Vamos 
ter com ele! O outro companheiro 
dizia — Deu aos outros também 
deve dar a todos nós. Nós damos, 
sim! Mas damos aquilo que nos 
dão também. Podemos então parti-
lhar. Isso, sim — e assim acontece, 
nunca mais virá a faltar farinha na 
panela, nem azeite na almotolia, 
como sucedeu outrora com a viúva 
de Sarepta ao partilhar tudo o que 
tinha para viver, fez como o profeta 
Elias tinha pedido; cozeu um pão 
e deu ao homem de Deus. Dói o 
coração quando nas notícias acom-
panhamos os casos de dirigentes 
que ao mais alto nível da governa-

ção desviam somas avultadas de 
dinheiro que serviriam para fazer 
um investimento mais realista e 
promissor para pelo menos garantir 
um nível de vida aceitável e digno 
para as pessoas, sobretudo as que 
se encontram em maior estado de 
vulnerabilidade e marginalização 
socio-económica. Queremos ser, 
e já caminhamos para ser cada 
vez mais, o refugio dos pobres 
atormentados pelas injustiças e as 
crueldades da vida. A conclusão é 
de Pai Américo «A pobreza é coisa 
tão santa que ninguém lhe mexe! 
Hei-de fazer testamento; deixar 
uma Obra pobre para servir as clas-
ses pobres; ligar a minha derradeira 
vontade aos meus continuadores 
que, por isso mesmo, têm de ser 
herdeiros da renúncia ao oiro e à 
prata, para bem merecer este posto 
de sacrifício.»  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


