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DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

De Padre a Pai
RECUANDO 85 anos no tempo, a 19 de 

 Março de 1932, damos com Padre Américo 
a abraçar a causa dos Pobres de um modo 
novo na sua vida. Eles sempre haviam estado 
no seu pensamento e sempre respondera às 
necessidades dos com quem se cruzara; mas 
agora fazia-o de um modo novo: dar-lhes pão 
— a Sopa dos Pobres de Coimbra — a hora 
certa, não como fruto das suas economias mas 
por graça d’Aquele que cuida deles como cuida 
dos passarinhos do céu. Abraçava a tarefa dos 
apóstolos à ordem do «dai-lhes vós de comer», 
recebida do Senhor. Trilhava agora, indubitavel-
mente, os caminhos da Caridade sem qualquer 
sombra de propósitos altruístas.

A Caridade não tem preferências, mas volta o 
seu olhar e debruça-se, irresistivelmente, sobre 
os Pobres: de saúde, de casa, de vestir e comer, 
de amparo. Este foi o trajecto de Padre Américo 
que, tal como Abrão, ganhou um nome novo 
pelo significado e realidade nova que a sua 
vida adquiriu: Pai Américo, Pai dos sem pai e 
sem eira nem beira.

Hoje continua a ser Pai Américo para muitos, 
sinal concreto de um mundo a que querem per-
tencer, porque com ele se sentem identificados: 
mundo de paz, de justiça e de fraternidade.

Muitos Pobres aí estão, também hoje, órfãos 
por condição, e muitos outros não chegam a 
nascer para que a vanglória e o egoísmo social 
tenham amplo espaço para se desenvolver; e, 
para cúmulo do contra-senso da vida humana, 
a antecipação forçada da morte de outros, 
limpando-os da existência como se faz aos 
insectos que perturbam o bem-estar e o puri-
tanismo social. Percebendo já no seu tempo 
esta cegueira, deixou-a expressa na rubrica «O 
Barredo» d’O GAIATO: «E é mesmo necessá-
rio pregar esta doutrina (do sofrimento cristão, 
vivido e meditado e “saboreado”), não venha 
a pegar a moda, como já se está fazendo, de 
matar os que sofrem, por misericórdia! Como 
vamos todos caminhando para o fim! Os 

homens vão assim “enlouquecendo”, para que 
não vejam, nem sintam, nem compreendam…»

Avelino
«O Avelino; o senhor doutor Avelino! Calmo. 

Metódico. Direitinho. Doente que esteja 
no hospital da Aldeia, tem um amigo no Ave-
lino» — Pai Américo a falar do seu Avelino, em 
Isto é a Casa do Gaiato. Agora, o Avelino é 
inteiramente de Deus.

Avelino conduziu, no carro, Pai Américo em 
algumas viagens nas suas visitas aos Pobres; 
Avelino trabalhou na equipa d’O GAIATO e por 
sua mão escolheu, entre outros, as crónicas de 
Pai Américo que haviam de compor o livro «O 
Barredo»; Avelino acompanhou Pai Américo na 
sua viagem aos Açores em Outubro de 1951…

Hoje, que nos deixou, Pai Américo o conduza 
aos braços paternos de Deus.  q

Pai Américo com Avelino e Carlos Gonçalves. Era 1951.

VINDE VER! Padre Quim

FOI a 5 de Março de 1944 que apareceu o primeiro número do Jornal 
 O Gaiato, propriedade da Obra da Rua, que quinzenalmente 

chega aos caros Leitores, amigos e benfeitores, membros da nossa alar-
gada Família, constituída pelos que de perto ou de longe nos acompa-
nham com o seu carinho e generosidade.

O modo, assim de comunicar com verdade e tamanha liberdade, 
com simplicidade e ao alcance da compreensão de pobres e ricos, 
grandes e pequenos, governantes e governados, é Obra arquitectada 
pelo “Artista da Palavra”, o “apaixonado de Cristo e Cristo Pobre no 
meio dos pobres” — Pai Américo!

Pai Américo levava o Evangelho sempre consigo. O seu livro de 
cabeceira era o Novo Testamento. “O Senhor escolhe o que é fraco 
aos olhos do mundo para confundir os fortes”. A sabedoria do Alto 
é mais sublime que a do mundo. E quando da sua benigna passagem 
entre os homens, encontrou Cristo vivo nos pobres, acabava de desco-
brir o fundamento da sua vocação e missão na Terra; ao faminto não 
faltou pão, ao peregrino um tecto digno, cama arranjada e sopa quente 
à mesa. Roupa para cobrir e dar dignidade aos filhos perdidos. Aos 
ignorantes e doentes da vadiagem arranjou escola e oficinas para a sua 
saudável ocupação. Aos doentes ofereceu o melhor que se podia dar 
nesta vida — o nosso Calvário, aldeia onde o Rosto misericordioso de 
Deus transparece nos doentes. Casa própria para viver, com esperança 
e alegria, e, na hora de deixar este mundo, um campo santo para a sua 
última morada. O Calvário foi a última inspiração de Pai Américo — o 
“canto do cisne”.
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E nunca mais se calou…

MALANJE Padre Rafael

HÁ um par de dias, alguém 
 me perguntou — Como 

é que nunca pedes nada para a 
Casa do Gaiato? A resposta não 
tardou: — Vejo todos os dias tanta 
pobreza, em todos os sentidos, que 
nos sentimos afortunados com o 
que temos. A conversa não ficou 
por aí e insistiu: — Agora mesmo, 
se te pedissem que fizesses uma 
lista, por onde começarias.

Em primeiro lugar pelo refei-
tório, pois quando chove, temos 
de retirar quatro mesas por via 
da água que entra pelas paredes. 
Depois, seguiria pelos quartos-
-de-banho da casa-um, pois os 
trinta rapazes que nela residem, 
têm de ir às das outras casas. Logo 

depois, iria ver as penetrações de 
água na casa-dois, aonde a água 
entra nos dormitórios e temos de 
retirar as camas a meio da noite, 
quando chove. O problema dos 
telhados é geral. O problema 
não é montá-los, pois nós somos 
capazes. O problema é comprar 
os materiais. Mais à frente, iria 
à vacaria, onde o telhado ruiu, 
porque se partiram as vigas. Isto 
seria o mais urgente — o resto 
seria um outro milagre…

A verdade, é que os problemas 
aparecem todos os dias e o ime-
diato toma posse do urgente. Difi-
cilmente se passa uma semana 
tranquila e o pouco dinheiro que 
nos chega, é utilizado para aten-

der todas essas necessidades. Por 
esse motivo, aprendemos a viver 
a vida por outra perspectiva, onde 
a saúde é fundamental e a chave 
de tudo; e em segundo lugar, 
esperar que a Providência nos vá 
sugerindo alternativas.

Finalmente chegámos a uma 
conclusão, que é, termos optado 
por viver no meio de uma reali-
dade, onde centenas de pessoas 
nos vêem como um pedaço de 
esperança, no meio de um mundo 
caótico. Nos vêem como árvores 
plantadas no meio de um deserto, 
onde se abrigam quando o sol 
aperta.

Quando me chamam para 
resolver qualquer problema, peço 
ao meu Deus: Se algo podes fazer, 
aqui tens, e me tens.  q

COMO é importante irmos à casa do pobre! Traz imensas vanta- 
 gens! Eu mesmo diria que poucas vezes se poderá ajudar bem 

uma família, omitindo, por sistema, a visita à sua residência.
Ela, mãe de cinco filhos veio pedir-me um fogão. Que fazia as 

refeições da família num grelhador eléctrico. Dizia-me, ainda, ter 
vindo, a pé, do Forte da Bela Vista com o seu filho por companhia, 
pois o menino só teria aulas da parte da tarde.

Já a tenho ajudado algumas vezes e, antes de decidir, respondi-lhe: 
— Eu vou lá à sua casa.

Por motivo imprevisto tive de ir à cidade logo quase a seguir à sua 
saída, e não a encontrei no caminho o que me fez pensar: Hei-de ir à 
casa dela sem a avisar. Pela segunda vez, tendo encontrado a senhora no 
caminho, interpelei-a: — Como é? Pediu-me um fogão e tem um, em sua 
casa?  Resposta imediata: — Ah, não! Eu pedi-lhe foi um frigorífico. — 
Tornei a voltar lá de surpresa, para verificar a falta ou não do dito.

O Forte da Bela Vista, é um bairro social construído num terreno 
muito inclinado de forma que a entrada de cima dos prédios tem menos 
um andar que os do acesso em baixo. Entrei sempre pela escada do 
inferior. Esta é construída com degraus de cimento afagado, com cor-
rimão de ferro pintado de cor-de-laranja.

São moradias ligadas umas às outras e voltadas, também de frente, 
umas para as outras. Acho que são doze os quarteirões e cada um aco-
lhe meia centena de famílias com magnífica paisagem, tapada porém 
umas pelas outras. É um sítio arejado, no alto de um monte, com o mar 
por perto.

Fui ao bloco oito. Logo no primeiro patamar de entrada, encontro 
um monturo de lixo, papéis sebentos, plásticos, panos muito sujos, cas-
cas de várias frutas, beatas de cigarros, regados por urina humana, nau-
seabunda, que subia pelas escadas acima, apesar de muito ventiladas.

Ainda ralhei com alguns moradores do segundo andar: — Vocês 
não têm vergonha? Com tanta criança aqui a subir e a respirar este 
cheiro repugnante?

— Ai isso não é connosco, é com os de baixo.
Os de baixo e os de meio atiram culpas para cima uns dos outros, 

mas a verdade é que ninguém limpa e o nojo permanece.
Continua  na  página  4

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio
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Pelas CASAS DO GAIATO
PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

VISITAS — Veio visitar-nos um 
grupo de catequese de S. Martinho 
da Gândara, Oliveira de Azeméis. 
Visitaram a nossa Aldeia e partici-
param connosco na nossa Celebra-
ção Dominical. Deixaram-nos a sua 
oferta e depois do almoço foram à 
nossa Casa de Beire visitar os doen-
tes do Calvário.

Este grupo de Amigos vem visitar-
-nos todos os anos. Agradecemos a 
todos a visita. Contem com a nossa 
amizade e oração.

SERRALHARIA — O nosso 
mestre serralheiro, o Mendão, fez 
portões novos para a pocilga da Casa 
do Gaiato de Beire. Fez também uns 
baldes para deitar as cinzas que vêm 

ridas e esperamos que venham a 
dar bons frutos. Os nossos campos 
começarão a ser preparados para 
a sementeira do milho. Que todos 
beneficiemos com as maravilhas da 
Primavera.

PARQUE DE LAZER — Os nos-
sos patos agora já têm a companhia 
de um casal de patos mandarins. 
Estes patos são voadores, pelo que 
fizemos umas casinhas pequeninas 
em madeira para eles pousarem e 
fazerem os seus ninhos. Esperemos 
que se multipliquem bem. As pes-
soas que vêm visitar-nos, gostam de 
ver os nossos patos e também de ter 
as suas crianças a brincar no nosso 
parque infantil.  q

das nossas lareiras, para que quando 
estiverem cheios o «Meno» os leve 
para os campos. Está a terminar 
um portão para o exterior do nosso 
Memorial do Pai Américo. Tudo 
está a ficar bem feito por ele e com a 
ajuda do Paulo «Mudo».

PRIMAVERA — Já está a termi-
nar o inverno. Com a Primavera, as 
árvores rebentam com folhas novas, 
as andorinhas aparecem e é boa 
altura para cuidar da nossa agricul-
tura e dos nossos jardins que esta-
vam a precisar de tratamento. 

Devido ao tempo de inverno que 
foi muito forte, algumas plantas 
foram queimadas pelo clima. As 
árvores do nosso pomar estão flo-

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

PROCESSO DA IRMÃ LÚCIA 
— Está próximo o Centenário das 
Aparições de Nossa Senhora em 
Fátima (1917-2017). Da Vice-Pos-
tulação da Causa de Beatificação 
da Irmã Lúcia de Jesus, veio um 
convite para a Sessão de clausura 
da fase diocesana, que ocorreu a 13 
de Fevereiro, às 17 horas, seguida 
de Eucaristia, no Carmelo de Santa 
Teresa, em Coimbra, presidida pelo 
Sr. Bispo D. Virgílio, e concelebrada 
pelo Sr. Bispo de Leiria-Fátima D. 
António Marto, Sr. Bispo Emérito 
D. Serafim, Sr. Reitor do Santuário 
Padre Carlos, e Postulador da Causa 
Padre Romano, OCD. Participaram 
ainda os Vice-Postuladores Padre 
Aníbal e Irmã Ângela, o Sr. Vigário 
Geral Padre Pedro, o Sr. Padre Luís, 
a D. Maria José e muitos devotos 
que encheram a Igreja do Carmelo. 
Comungaram desta alegria a Prio-
resa Irmã Celina com a sua comu-
nidade carmelita, amiga da nossa 
Obra, representada pelo nosso Padre 
Manuel. Foi um dia grande para a 
diocese de Coimbra!

QUARESMA — Teve início a 
Quaresma de 2017, a 1 de Março, 
com a Quarta-feira de Cinzas. Par-
ticipámos na celebração da Euca-
ristia, pelas 19 horas, na qual houve 

a imposição das cinzas, e em que 
houve um apelo a sermos mais res-
ponsáveis na nossa vida diária (horá-
rios, obrigações, escola, estudo, con-
vívio, catequese). 

VISITANTES — Temos rece-
bido visitas de vários familiares dos 
Rapazes desta Casa, em especial 
ao Sábado, conforme é combinado. 
Também têm vindo a esta Casa 
algumas famílias amigas de visita 
à nossa Comunidade. Temos rece-
bido ainda vários grupos de ami-
gos e amigas para nos conhecerem 
e partilharem, dos quais referimos: 
Jovens da Residência dos Estudantes 
da Beira, Coimbra, a 4 de Fevereiro; 
crianças da Catequese do Furadouro 
(Condeixa), em 5 de Fevereiro; 
crianças do Jardim de Infância do 
Espinho (Miranda do Corvo), a 15 
de Fevereiro, que nos trouxeram um 
computador; alguns alunos de Medi-
cina Dentária de Coimbra, numa 
acção de promoção da saúde oral, 
na tarde desse dia; adolescentes da 
Catequese de S. Martinho do Bispo, 
a 18 de Fevereiro, com um comentá-
rio ao Pai Nosso, uma boa merenda e 
um desenho de Pai Américo; atletas 
do Esperança Atlético Clube, dessa 
localidade, em 19 de Fevereiro, com 
a entrega de chuteiras usadas; e o 

Grupo de Jovens de Semide, a 5 de 
Março, com bens alimentares. Todos 
vieram ao nosso encontro com muita 
amizade, que retribuímos e agrade-
cemos profundamente!

AGROPECUÁRIA — Tem cho-
vido e as temperaturas baixaram. A 
cultura da aveia para palha tem ger-
minado, vendo-se mantos de peque-
nas plantas nos nossos campos. O 
nosso couval, em especial de couve 
serrana (galega) está bonito e bom 
para as nossas sopas. Foi podada 
uma árvore junto à nossa Capela e a 
sebe de cedros na bordadura junto às 
alminhas. Foram adubadas as sebes 
de láureos que circundam a nossa 
quinta de cima, a sul e poente. Con-
tinuou-se a limpar as ervas daninhas 
do jardim em frente à rotunda Pai 
Américo. A 1 de Março, em férias 
de carnaval, fomos ajudar a limpar o 
olival da mina, que está a ficar com 
bom aspecto e cuja limpeza conti-
nua. Quando chove, tem-se cortado 
lenha e debulhado milho. Os nossos 
patos estão bonitos. Foram depenados 
frangos, a 27 de Fevereiro. O tractor 
grande, já antigo, teve de ir arranjar, 
ficando o seu conserto caro. As árvo-
res de fruto, como as ameixeiras, já 
estão com lindos botões em flor, pelo 
que a Primavera está a chegar!  q

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

PORQUÊ DESUNIR EM VEZ DE UNIR? – Encontrei há 
dias um Amigo que tem dedicado grande parte da sua vida ao tra-
balho vicentino, feito sempre de Alma e Coração. Falou-me da sua 
muita tristeza pelo facto de algumas Conferências da sua zona esta-
rem a desligar-se da Sociedade de S. Vicente de Paulo (SSVP) para 
passarem a ser grupos socio-caritativos paroquiais. 

No que eu vou dizer a seguir não há nada que deva ser inter-
pretado como sendo contra os grupos desta natureza e a favor das 
Conferências deverem ter o monopólio, ou serem consideradas 
como o melhor movimento de acção social da Igreja. Este trabalho 
social precisa de todos. Todos os movimentos que andam nisto são 
feitos de seres humanos, com as virtudes e defeitos próprios destas 
criaturas.

Dito isto, e com a reserva de não conhecer de perto os proces-
sos de desfiliação da SSVP das Conferências atrás referidas, não 
posso deixar de partilhar a muita tristeza que vai na alma desse 
Amigo e Grande Vicentino. Alguma coisa me diz que a desfilia-
ção dessas Conferências é um movimento na direcção errada. É 
verdade que as organizações não são eternas e que, por vezes, é 
preciso sair delas e criar outras, mas isto é quando essas organi-
zações atingem um estado de degradação que as impede de serem 
reformáveis por dentro. Fora disso, não se deve andar a criar, ou a 
recriar organizações só por questões de problemas de relaciona-
mento interpessoal, ou porque se não gosta deste, ou daquele diri-
gente, ou desta, ou daquela decisão. Não se pode lidar de ânimo 
leve com um trabalho organizativo e associativo que tem na base 
muito esforço e muito sacrifício, especialmente por parte de quem 
se tem dedicado a ele com mais Alma, com mais Coração e há mais 
tempo. Unir dá muito trabalho e precisa de um esforço continuado 
e de longo prazo. Desunir é fácil e é rápido.

Aqui, como em tudo na vida, olhemos e meditemos no que Jesus 
não só nos disse, mas também fez. Ele que podia muito bem ter feito 
sozinho o que veio fazer cá a este mundo, não procedeu assim. Não 
trabalhou sozinho, nem se fechou no conforto da sua “paróquia” 
só com os seus amigos. Foi para além da sua “paróquia” e montou 
uma equipa. Veja-se como é que ele escolheu os membros dessa 
equipa. Podia muito bem tê-los escolhido “a dedo”, escolhendo 
“os melhores”, ou os que lhe dessem menos chatices. Não fez isso. 
Escolheu um que o entregou para ser condenado à morte e escolheu 
para “chefe da equipa” outro que o negou três vezes, quando se viu 
“apertado” pelos que eram contra Jesus. Fazendo assim não é que 
Jesus nos queira dizer que temos que escolher quem nos entregue 
à morte, mesmo tendo informações que é isso que vai acontecer. 
Penso que a mensagem aqui é que devemos fazer um esforço por 
trabalharmos em equipa, com a maior união de esforços que nos fôr 
possível, mesmo que, por vezes, isso nos leve a trabalhar com quem 
possa acabar por nos vir a fazer “suar sangue”.

Para o Amigo que, neste momento, está a suar sangue, vai daqui 
um Grande Abraço, mais a certeza de que poderá contar sempre 
connosco, na medida das nossas possibilidades, cheias de limita-
ções, como ele bem sabe, mas também perdoa.  q

MOÇAMBIQUE Francisco Mário Menat

CHEGADA À NOSSA CASA —  O Jornal 
O GAIATO, para mim, é o espelho da nossa 
vida para o mundo. Lembro-me de quando che-
guei a esta Casa de tantas vezes ter visto o nosso 
Papá Padre José Maria, sempre preocupado em 
transmitir os seus sentimentos por este nosso 
Jornal. Questiono-me, hoje, o que Papá gostaria 
de dizer sobre nossa vida nesta Casa?

Começo a reflectir como têm sido os nossos 
últimos dias e me vem à cabeça a chegada dos 
manos mais novos. Sempre que entram novos 
rapazes, lembro-me do dia em que cheguei 
com o meu irmão.

Vinha de um mundo diferente, cidade onde 
não faltavam amigos para dar-nos algo para 
comer, alimentando todos os vícios da rua. De 
repente, sinto-me ao redor de uma vegetação 
onde tinha que obedecer aos horários e apren-
der algo para a vida.

Em minha cabeça vinham as imagens da 
guerra, associada à vegetação ao meu redor, 
pois a maior parte dos meus familiares tinham 
perdido a vida no mato. O medo invadia o meu 
coração. Lembrava a minha casinha de caniço 
fechada com sacos, as noites de chuva, a fome 
que lá tinha passado e os dias em que tinha 
que deixar a minha mãe doente, sem nada para 

comer. Muitas vezes dava-me vontade de fugir. 
Papá por vezes aproximava-se e perguntava 
o meu nome. Sentia-me tranquilo com o seu 
olhar firme e humano. Lamento que esta pre-
sença física já não esteja connosco, mas sinto 
o seu olhar, seu sorriso, seu pedido de conti-
nuidade, a invadir o meu ser a cada momento. 
Aqueles momentos e aquelas palavras tão sim-
ples, mudaram a minha vida e a de muitos, que 
por aqui passaram. Nunca esqueço das vezes 
em que ouvi: “calma filho, seja homem!”

Hoje, passados 25 anos, continuamos a rece-
ber manos na mesma situação que a minha, 
talvez dizer que nos dias de hoje, mais do que 
antes, esta Família é minha e continuará para 
sempre, pois foi aqui que aprendi o quanto é 
importante dar valor às pequenas coisas para 
que possamos enfrentar a sociedade com todos 
os desafios que nos colocam pela frente.

Ao ler o Jornal sinto-me tão próximo de todas 
as Casas do Gaiato que até parece conhecê-las 
por dentro e por fora. A mensagem que nos é 
transmitida, garante a continuidade do ideal de 
vida do nosso querido Pai Américo e de todos 
os que no dia-a-dia dão a sua vida para que esta 
Obra seja sempre “De Rapazes, Para Rapazes 
e Pelos Rapazes”.

NOTÍCIAS DA NOSSA CASA — Inicia-
mos o ano lectivo. A Empresa Páginas Ama-
relas, Dubai International Chamber Office 
— Mozambique, Academia do Bacalhau e ami-
gos, juntaram-se num acto de solidariedade a 
fim de garantir o material escolar para todos os 
rapazes. O nosso muito obrigado a todos!

Parabéns aos nossos manos António Maheme 
que pelo seu bom desempenho ganhou uma 
bolsa do ISUTC para o curso de Engenharia 
Ferroviária; Frank César, foi admitido ao curso 
de Relações Internacionais; Marques Custódio, 
para o curso de Engenharia Eléctrica; e, Felis-
berto Boaventura, Laboratório. Desejamos a 
todos, sucessos na sua formação académica.

Aos domingos temos recebido muitas visi-
tas. Muito obrigado a todos que nos têm agra-
ciado pela sua presença e carinho. Aos amigos 
do grupo Meridian que vieram conviver con-
nosco, parabéns pela iniciativa. Estamos pre-
parados para o próximo desafio de futebol.

Todos os dias pedimos a Deus para que 
chova. Ansiosamente esperamos ver a nossa 
Lagoa e a represa em frente à Carpintaria com 
água para garantir as nossas culturas. O pro-
jecto da conduta deu entrada no Município 
para a sua aprovação final. q

CINCO AMORES
Elísio Humberto

NATUREZA DA ALDEIA

Naquele tempo ouvias-me a cantar
Pelas margens do ribeiro ao pé
 [dos campos,
A chamar pelas aves e a sonhar
Os meus sonhos de criança que
 [eram tantos!

Ouvia a fonte de S. João a jorrar
P’ro tanque onde vi beber os bois
Que vieram cansados de lavrar
O “lameirão” e os “campos-novos”
 [depois.

Hoje voltei e não oiço as melodias,
Ninguém chama os melros e as cotovias,
Eras tão viva quando te deixei!

Aquela fonte parece-me tão triste!
As lides da lavoura pouco existe,
Não vejo miúdos nesta aldeia,
 [onde sonhei!
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SETÚBAL Padre Acílio

Batatas
O leitor admirar-se-á de eu trazer à ribalta um tema tão banal. Não 

se trata das nossas batatas, plantadas em dois tempos diferentes, 
estando as primeiras num lugar abrigado com rama forte e viçosa, já a 
criar batatinhas novas.

Tínhamos comprado vinte sacas de semente quando nos ofereceram 
uma quantidade de paletes delas já com muitas apodrecidas, as quais esco-
lhemos e plantámos inteiras, ocupando um terreno com igual dimensão ao 
plantio das compradas.

Ainda tentei oferecer, estas últimas, à Casa do Gaiato de Miranda que 
me replicou já as ter adquirido. Vamos ter batatas para dar e vender! As 
nossas são criadas com estrume, tornando-se, por isso, mais saborosas do 
que as compradas nos supermercados, feitas industrialmente com potás-
sio. Não é, no entanto, da nossa seara que vos desejo falar.

Numa manhã das férias de carnaval, apareceu aqui o senhor João a 
lastimar-se de que havia dado, para cultivo das ditas, um terreno a um 
amigo. Ele andava agora a arrancá-las, com máquina que as ensaca em 
enormes sacões de mil quilos e, quando chega ao final das carreiras, abre 
um reservatório da máquina que vasa torrões, pedras e muitas batatas gra-
das e sãs, pois as filas têm cerca de quinhentos metros de comprimento.

O senhor João interrogou o seu amigo ao vê-lo pôr a máquina por 
cima dos montes a esmagar as batatas caídas.

— Porque faz isso?
— É para os ciganos não virem cá colher as batatas.
— Oh! homem, não faça isso. Eu vou já buscar gente que as apanha 

e não ficam aí.
O senhor João lembra-se sempre de nós, pelo Natal com um fardo 

de bacalhau; pela Páscoa com uns cabritos ou borregos e, em Outubro, 
cede-nos uma fila com duzentos metros de comprimento de videiras car-
regadas de uvas de mesa, uma delícia para mais de um mês, e apareceu-me 
a contar o seu desgosto: — É uma pena. Não quer ir lá com os rapazes 
apanhar tão boa batata?

Eu já tinha distribuído as tarefas, mas interrompi os que limpavam as 
laranjeiras e mandei dois grupos de quatro rapazes, sendo um responsável 
por cada equipa. 

Com muitas caixas, entrámos todos na nossa Sharan. Chegámos ao 
local e os rapazes foram cada conjunto para a sua cabeceira.

O dono das batatas ao observar a diligência dos rapazes, caiu em si, 
enquanto quis conversar comigo sobre a Casa do Gaiato, fiquei junto dele 
muito tempo enquanto os grupos enchiam as caixas das batatas, perante a 
admiração do desperdiçante!

— Veja lá! —, dizia, fitando-me: — E eu que ponho fora tanta coisa 
boa e podia dá-la. A Casa de Gaiato fica aqui perto?

— É mesmo ali a seguir a Brejos do Assa —, esclareci.
— Fique descansado, que nunca mais vou deitar nada fora.
Era um homem dos seus 60 anos, já com um enfarte, vigiava apenas 

a colheita, enquanto o filho conduzia a gigantesca arrancadora dos tubér-
culos.

Entrou-me uma luz na alma! Senti-me como Jesus perante o Zaqueu. 
O homem estava arrependido e propunha uma emenda radical.

Pelas batatas, com os gaiatos, tinha pregado o Evangelho e aquele 
filho de Deus viu uma nesga do Reino dos Céus.

Sim, a Obra da Rua é muito mais apostólica do que a assistencial. 
Assiste unicamente para proclamar com obras, o Evangelho de Jesus.  q

MOÇAMBIQUE Quitéria Paciência Torres

AMANHECEU a chover. Que 
 alegria para todos nós. A 

natureza a sorrir, o milho, o fei-
jão, a bananeira, os hortícolas, o 
viveiro e as árvores de fruto, que 
tanto precisavam de água, com o 
vento as folhas louvam ao Senhor! 
Há quanto tempo esperávamos 
uma chuva como esta. A popu-
lação à nossa volta não resiste, 
saem para as machambas para 
acarinhar o pouco milho que res-
tou da última sementeira. Agora 
resta a esperança de mais chuva 
para que venha a colheita. Todos 
os dias olhamos o céu à procura 
das nuvens que deixem a lagoa e 
a represa reter a água de que tanto 
precisamos para a nossa cultura.

A nossa Casa está cheia de rapa-
zes. A alegria se faz sentir com 
mais vigor nas horas de refeição. 
Os mais velhos já foram para 
outras escolas, onde podem conti-
nuar os estudos e os novos são aco-
lhidos com carinho pelos que estão 
aqui. Por vezes, à mesa, vêem o que 
nunca comeram: cenoura, ovos, 
fruta e outros alimentos. Colocam-
-nos na boca e logo pronunciam 
num gesto de gratidão: “Anima!” e 
assim vão desabrochando. Dos 24 
que entraram nos últimos 4 meses 

a maioria nunca foi à escola, alguns 
deles com idade entre os 10 e 12 
anos. Sentem sede do saber e pro-
curam os adultos e os mais velhos 
para ajudar nos trabalhos de casa 
e assim cada um participa na vida 
de Família.

As preocupações aumentam. 
Por vezes nos perguntamos como 
podemos garantir que nunca lhes 
falte o necessário? Sabemos que 
devemos criar um ambiente que 
não deixe transparecer os nossos 
sentimos de insegurança face ao 
amanhã. Somos seres humanos 
e por vezes não podemos travar 
estes pensamentos. Deus fala mais 
alto, confiança na Providência. Ele 
nunca faltou para aqueles que o 
amam. A Sua bondade ultrapassa 
a Misericórdia. Não podemos nos 
deixar sufocar por estas preocupa-
ções. Ele cuida até dos pássaros…

 Moçambique vive momentos 
difíceis. As pessoas andam amar-
guradas a pensar no que fazer e 
esquecem que o futuro é hoje. O 
que dizer a uma avó com mais de 
70 anos, onde a sua riqueza são os 
seus 29 netos para criar? Os seus 
filhos perderam a vida, das noras 
apenas ficou uma e não está bem 
de saúde. Quando lhe perguntam 

pelos filhos, responde com sim-
plicidade: “perderam a vida com 
aquela doença que anda por aí” e 
a seguir menciona: “o Castigo só 
deixou 8 filhos. A Safira deixou 6. 
O Destino 5. O Complicado, 4. O 
Sofrimento, 4. E o mais novo, Coi-
tado, que tinha 22 anos, faleceu no 
ano passado e deixou 2 filhos”. Os 
3 netos mais velhos, trabalham na 
África do Sul e de vez em quando 
mandam alguma coisa para a 
família.

O nosso trabalho é uma gota 
neste oceano de miséria, onde 
alguns esbanjam o poder e a 
riqueza, à custa dos mais pobres 
e pequeninos. Quanta indiferença 
quando andamos pela Cidade e 
vemos a inércia como preocupação 
maior. Tudo parado, à espera do 
futuro que já chegou!

Que a nossa angústia em que-
rer aliviar o sofrimento a alguns, 
não nos torne preocupados com a 
garantia do ter, mas sim que seja-
mos portadores da Liberdade que 
Deus nos dá, para escolher sempre 
o bem, da Justiça que abre a mente 
aos adormecidos, e da Verdade, 
sendo sim quando for sim, e não 
quando for não, num mundo cheio 
de dúvidas e incertezas.  q
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O Evangelho não muda! Ao longo dos tempos vem sendo o mesmo. 
Hoje, na Eucaristia desta segunda-feira, da primeira semana da Qua-
resma, somos colocados em crise. As ovelhas são separadas dos cabri-
tos. Quem somos nós? A que lado pertencemos? A indiferença diante da 
pessoa que sofre é a causa da condenação: — O que fizeste ou deixaste 
de fazer a um destes meus irmãos mais pequeninos… A atitude de cada 
um ditará a colheita final. A conclusão é de Pai Américo: Que tremenda 
não é a responsabilidade na hora derradeira, quando vier o dono da 
fazenda pedir contas da administração de cada um de nós! Pois se foi 
tão severamente castigado aquele servo que escondeu o talento, que 
fará quem no tiver gastado mal? Porque naquela hora todos são ser-
vos, mesmo os que na vida passaram por grandes senhores!  q

VINDE VER! Padre Quim

OS DITADOS POPULARES. 
Sempre gostei de mastigar os pro-
vérbios — nossos ditados popula-
res. Com seus perigos de alguma 
radicalização, habitualmente 
encerram uma sabedoria empírica 
que, por esse meio, era transmitida 
de geração em geração. Para pro-
veito de todos. Numa cultura em 
que os valores de convivência 
(arte de viver COM o outro!…) e 
respeito pela Mãe Natureza esta-
vam acima duma reles cultura de 
informação (muitas vezes mera 
instrução internética…). Ocor-
re-me o ditado: Um bom vizinho 
à porta vale mais que um bom 
amigo ao longe. Sente-se isso aqui 
— Casa do Gaiato e Calvário. Par-
ticularmente pelo Natal e Páscoa 
— as festas que o nosso Povo de 
Deus ainda mais retém, com certa 
reverência. Mas não só. Ao longo 
do ano, volta e meia lá aparece um 
“amigo da Obra”, “amigo da Casa” 
ou amigo de alguém que “trabalha 
na Casa dos Doentes”. Aparece 
para deixar ISTO prós doenti-
nhos. E todo o ISTO que trazem 
é uma bênção para todos. Em bens 
que se repartem, por quem dá e por 
quem recebe.

… COISINHAS DO CAMPO… 
Ouço as apresentações: — É filho 
de uma senhora que sempre deu 
muita coisa para aqui… Vejo o 
descarregar da mala do carro. Ele 
é batatas, feijão, cenouras, horta-
liça, salsa, espinafres… — A mãe 
deixou de poder cuidar das coisas 
e deixou de vir por cá. Mas agora 
o rapazinho (que emigrou e voltou 
homem feito!) já tem a devoção da 
mãe. Volta e meia, passa a deixar 
do que vai tendo por lá no quintal. 

Fico enternecido com a sabedo-
ria desta gente que sabe ver com 
o coração, ver mais longe que os 
olhos. Não vai atrás de modas. 
Opta pelos valores de convivência 
que, por estas bandas de Beire e 
arredores, ainda passam de pais 
para filhos. Ouço: — Oh, mãe, vou 
levar só isto?!… — Leva o que tens 
agora e, depois, quando tiveres 
mais, voltas!…

As cenas repetem-se, com outros 
filhos e/ou outras mães. — É uma 
garrafa de azeite que prometi a 
Pai Américo —, diz uma. — São 3 
kg de arroz que me deram, porque 
sabem que sou amiga da Casa. 
— Foi uma festa que tivemos e 
sobrou tanta coisa que era pena 
perder-se. 

Entretanto, duas irmãs de san-
gue, vindas da Madeira, passam 
por aqui. Porque ouviram falar do 
Calvário e da Casa dos Rapazes, 
quiseram ver para crer. O nosso 
Jorge do Campo andava na azá-
fama das abóboras que em tem-
pos semeou e agora, com visível 
orgulho do fruto do seu trabalho, 
vai expondo no peitoril da nossa 
emblemática varanda da Quinta da 
Torre. — Já vai em 87… E vai òs 
100!…, repete-nos, satisfeito. Uma 
das senhoras, apontando, pede as 
sementes d’aquela… — Depois, 
posso enviar-vos também semente 
lá das nossas… Jorge sorri. E eu 
sorrio com ele… 

OS EXEMPLOS AINDA 
ARRASTAM… Fico um bocado 
em conversa com as senhoras. 
Percebo que, depois dos pais 
morrerem, uma delas ficou com o 
cuidado dumas terras. Mas, porque 
a família se dispersou e agora 

muito daquele cultivo se estragava, 
ela vai deixando de cultivar. Mas 
ao saber que os nossos vizinhos 
repartem connosco a sua abun-
dância de bens do campo e afins, 
disse uma para a outra: — Estás a 
ver. Podias continuar a fabricar 
as terras e aquilo que não se gasta 
lá em casa levamos para o Lar da 
Terceira Idade ou para a Sopa do 
Cardoso…

Fico a remoer aquela conversa 
entre irmãs. Vejo o Papa Francisco 
e recordo o nº 131 da encíclica Ale-
gria do Evangelho — … um dina-
mismo evangelizador que actua 
por atracção. E vou tentando 
aprender que, se me não torno uma 
pessoa de comportamentos que 
atraem para a cultura da convi-
vência e da partilha, de pouco ou 
nada vale o meu voluntariado por 
estas e/ou outras bandas…

O ÓBULO DA VIÚVA AINDA 
ACTUA… Volta e meia, ouço da 
D. Beatriz, a senhora que supe-
rintende na cozinha dos doentes: 
— Uma senhora minha amiga, que 
sabe que trabalho aqui há muitos 
anos, deu-me isto e aquilo e mais 
aquilo para os doentes. Repasso 
pela memória — minha amiga, 
amiga da Casa, amiga da Obra. 
Vejo o que vão dando. Tudo coisi-
nhas de pobres: ½ dúzia de ovos, 
uma mão cheia de grelos, uma 
dúzia de nabos, um braçadinho 
de nabiças, duas tronchudas, uma 
saquita de batatas, mais uma mão 
cheia de cenouras, uns kilitos de 
arroz de/ou massa. E mais e mais 
e mais. Medito: Ninguém como 
os pobres para saber ajudar os 
pobres. Têm a experiência do dar 
e receber com misericórdia. Isto 
é, gente tocada por tantas bênçãos 
que dimanam da Fonte que nunca 
falta a quem d’Ela sabe abeirar-se. 
Vou até ao evangelho de Mc 12, 
43 e recordo: … ela foi a que mais 
deu. Porque repartiu até do que 
lhe fazia falta a ela…  q

BEIRE  –  A Bênção de Vizinhos e Amigos Um admirador

PENSAMENTO Pai Américo

Tudo quanto se faz por amor de Deus não é matéria de 
contratos. Dá-te. «Dai» — eis a fórmula. 

in Notas da Quinzena, p 63



4/ O GAIATO 18 DE MARÇO DE 2017

BENGUELA Padre Manuel António

CADA um de nós encontra a 
 plenitude da sua felicidade 

no bem de todos. Por isso, o inte-
resse em ajudar os mais pobres 
que batem à porta do nosso cora-
ção deve estar presente nas nos-
sas vidas. Assim acontece com 
a nossa Casa do Gaiato. Vive do 
amor que anima os corações dos 
seus benfeitores. Partilha os bens 
que recebe com as vidas dos seus 
filhos, que estão dentro, e com os 
mais necessitados, que estão fora. 
Tudo depende de nós. Cada um 
deve inclinar a sua própria vida 
no sentido da construção duma 
unidade maior entre as pessoas. O 
egoísmo é o grande mal que nos 
leva à despreocupação pela sorte 
dos irmãos necessitados que nos 
rodeiam. Diante de cada um de 
nós, está a vida ou a morte para 
muitos irmãos. Ao escrever estas 
linhas, tenho presente o encon-
tro muito frequente com alguns 
pobres que batem à nossa porta, 
à busca duma ajuda para a sua 
sobrevivência. Devemos ter o 
nosso coração sempre aberto. O 
padrão pelo qual seremos julga-
dos, no fim das nossas vidas, é a 
caridade que praticamos.

Estamos a celebrar o aniversá-
rio do nosso Jornal O Gaiato. É 
o canal por onde circula, até aos 
vossos corações, a vida que enche 
as nossas Casas do Gaiato. A fonte 

está em Jesus Cristo que inundou 
o coração de Pai Américo, de tal 
modo que o esquema do egoísmo 
humano foi substituído pela 
entrega da sua vida ao serviço dos 
filhos abandonados. Deste modo, 
mostrou-nos o caminho para pôr, 
também, as nossas vidas ao ser-
viço dos mais necessitados que 
batem à porta dos nossos cora-
ções. Mostra-nos, deste modo, que 
esta é a forma digna de viver, não 
só para um cristão, mas também 
para quem deseje continuar hoje a 
viver como um ser humano.

Esta forma de vida é, sem 
dúvida, custosa e pede sacrifício 
e renúncia. Porém, é neste bem 
de todos, onde cada um de nós 
encontra a sua realização pessoal, 
a plenitude da sua pessoa. Estou 
a lembrar-me dum exemplo: Que 
acontece numa família, onde o 
pai e a mãe pretendem viver só 
para si? Faz-se impossível, deste 
modo, uma vida verdadeiramente 
humana. Guardando as devi-
das proporções, este exemplo 
vale para qualquer situação em 
que cada um de nós se encontre. 
Vamos, pois, com muita coragem 
e perseverança dar um passo em 
frente. Abramos o nosso coração 
para que o nosso amor chegue 
aos mais pobres e necessitados. 
Não lhes fechemos a porta com 
a chave do nosso egoísmo. Lem-

bre-mo-nos de que pouco ou nada 
nos servirá o que tivermos feito de 
bom, se falhamos no principal: o 
Amor.

Há pouco mais de quinze dias, 
chegou ao vosso coração a notícia 
dos três novos pequeninos aban-
donados, acolhidos em nossa Casa 
do Gaiato. Muitos outros pedidos 
batem à nossa porta. Não pode-
mos, de momento, receber mais 
filhos. A Casa está cheia e não é 
armazém de crianças abandona-
das. Esperamos, dentro dalgum 
tempo, abrir a porta para saírem 
os mais velhos para os seus empre-
gos e dar entrada aos novos filhos 
a nascer na nossa Casa do Gaiato. 
Quem dera o tempo seja breve! 
A situação social, no tocante a 
empregos, está muito fragilizada. 
Contudo, com a ajuda das pessoas 
responsáveis que amam a nossa 
Casa do Gaiato de Benguela, a 
esperança está viva. Deste modo, 
teremos lugar para um grupinho 
numeroso de filhos que estão à 
espera de nascer na nossa Casa do 
Gaiato de Benguela. Estamos com 
o nosso coração aberto, até ao 
limite das suas capacidades, em 
perfeita sintonia com o coração de 
cada um de vós. Recebei um bei-
jinho dos filhos mais pequeninos 
da nossa e vossa Casa do Gaiato 
de Benguela.  q

Abramos o nosso coração…
SINAIS Padre Telmo

ESTAMOS preparando um contentor para os nossos meninos de 
 África. Temos muitas ofertas de roupa. Só elas enchem um conten-

tor. Agradecemos. Porém, a crise actual é de produtos alimentares. Atin-
giram, lá, preços insuportáveis. Precisamos de comprar em Portugal: 
feijão, grão-de-bico, arroz, conservas e leite. É esta a ajuda que desta vez 
precisamos. Sei que, por cá, temos também dificuldades — mas, talvez, 
nos possam dar uma migalha.

O Senhor pode multiplicar as tuas sementes, que darão muitos fru-
tos… De nada nos serve o aumento dos celeiros.

Não fiquem zangados… pedirei ao Senhor por todos os nossos Lei-
tores.

Podem enviar para a nossa Casa do Gaiato de Beire, 4580-281 Beire.

]  ]  ]

DIZ-NOS o Padre Zézinho: «Os Teus carinhos por mim são mais 
 numerosos do que todas as areias do deserto».

Se esta realidade entrar dentro de mim, na minha alma; dentro de ti, 
na tua alma — será maravilhoso!

Montanha inacessível… parece.
Porém, se abrires o teu coração ao amor que o Senhor tem por 

ti, serão carreiros lisos, nas encostas, e nos altos picos, fontes de 
alegria!

Caminha liberto de todas as bicuatas mundanas — nu! Se caíres no 
teu chão… beija-o. O Senhor te irá levar.  q
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Como faz falta aqui o Espírito Apostólico de S. Vicente de Paulo 
que tanto entusiasmou Ozanam para demonstrar aos seus colegas e pro-
fessores que o seu Deus era um Deus Vivo.

Ir a casa dos pobres! Cheirar as suas misérias e remediar os seus 
males! Tão poucos os Cristãos que se preocupam com este trabalho 
apostólico, o qual é, sempre, garantia da própria Fé.

Numa cidade como a nossa, os Vicentinos estão a desaparecer, com 
a idade.

A Paróquia a que pertence o Forte da Bela Vista, é uma concentra-
ção de pobreza extrema, mas esta gente podia muito bem ser ajudada, 
conhecida e amparada por cristãos de outras paróquias que, às tantas, se 
instalam numa rotineira Missa dominical. 

Com visitas programadas aos moradores pobres, deste e de outros 
aglomerados, quanto bem se poderia fazer?!… Como a Luz de Cristo 
brilharia?! E quanto fica por realizar?!

Com estas visitas os responsáveis camarários teriam mais cuidado e 
respeito. Não permitiriam o ajuntamento desta degradação. Obrigar-se-
-iam, com a autoridade que detêm, a impor às famílias tarefas comuns, 
e evitariam, naturalmente, este terrível desleixo.

Bastava encarregar uma família por semana e obrigá-la a cuidar das 
escadas e corredores. Calharia esta obrigação de três em três meses, pois 
são doze as famílias que sobem e descem estas escadas. Toda a gente se 
encosta na ignorância destes problemas pensando que tudo está reme-
diado. São pecados de omissão de que nem sequer temos consciência.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

QUEM poderá ficar indiferente 
 à anunciada e esperada 

 visita do Papa Francisco, 
em especial a Fátima, nos dias 12 
e 13 de Maio, neste Centenário?! 
Estamos na sua proximidade e 
perto desse lugar no coração de 
Portugal, cujo acontecimento na 
Cova da Iria, em 1917, é incontor-
nável e marcante para a história 
da Igreja em Portugal no século 
XX. Três pastorinhos (Francisco, 
Jacinta e Lúcia) transmitiram 
palavras eternas e urgentes: peni-
tência, conversão. Simplesmente, 
somos testemunhas do bem que 
é semeado pelo tão procurado 
sacramento da Reconciliação, de 
que estes filhos também têm bene-
ficiado nas suas peregrinações. O 
cerne do Evangelho é a graça e a 
misericórdia, que Jesus veio trazer 
ao mundo: Muitas vezes e de mui-
tos modos, falou Deus aos nossos 
pais, nos tempos antigos por meio 
dos profetas. Nestes dias, que são 
os últimos, Deus falou-nos por 
meio do seu Filho. Maria, a pobre 
de Nazaré, com o seu Sim mudou 
a história do mundo. Por Ela veio 
o Salvador, pois o mal não tem a 
última palavra.

Vai-se recolocando, assim, em 
debate esse fenómeno e somos 
convidados a reflectir sobre a 
sua relevância e o seu sentido. 
Nesta matriz mariana, o Cardeal 
Joseph Ratzinger foi claríssimo 
no seu Comentário Teológico ao 
Segredo de Fátima: o conceito 

de revelação privada aplica-se a 
todas as visões e revelações veri-
ficadas depois da conclusão do 
Novo Testamento; nessa catego-
ria, portanto, se deve colocar a 
mensagem de Fátima. Tal aconte-
cimento deu-se em horas trágicas 
(fome, peste e guerra), no ponti-
ficado de Bento XV, no contexto 
da I Guerra Mundial e em que a 
Igreja sofreu perseguições, como 
o próprio Padre Américo também 
testemunhou: Eu sou do tempo 
em que se queimavam igrejas e 
faziam festas às árvores e man-
davam pràs cadeias homens de 
bem…

Justifica-se, assim, uma alu-
são a alguns peregrinos de nossa 
referência e com quem nos cru-
zámos por estes dias de prepara-
ção para a esperada celebração 
jubilar. Foi-nos possível aquilatar 
da profundidade da fé de certo 
católico convicto, que foi diri-
gente do Centro Académico da 
Democracia Cristã, conforme 
verificámos em vários livros que 
sublinhou religiosamente, entre 
outros, como o de Jacinta, oferta 
do Bispo de Leiria D. João Venân-
cio, em Maio de 1958. Trata-se do 
Juiz desembargador José Marques 
da Cruz Almeida, amigo do Padre 
Américo em Coimbra.

Também, neste propósito, 
depois de uma celebração Euca-
rística na Igreja de Santa Cruz, 
jóia nacional e eclesial, os nos-
sos passos foram ao encontro do 

Padre José Geraldes Freire, à beira 
de 89 anos, enfermo no seu leito, 
que pôs a fé ao serviço da cultura 
e foi grande mariologista, tendo 
afirmado: prefiro apresentar-me 
como devoto de Nossa Senhora de 
Fátima do que estudioso da sua 
mensagem. De facto, tem ao seu 
lado muitos escritos afins sob o 
olhar de Maria.

Nesta caminhada, fomo-nos 
aproximando do Seminário da 
Sagrada Família, a ser cuidado 
com urgência, onde viveu o seu 
grande amor à Igreja o Bispo de 
Coimbra D. Manuel Luís Coelho 
da Silva, que consagrou (1932) a 
Diocese ao Sagrado Coração de 
Maria e foi seu devoto: Tive sem-
pre uma devoção muito terna à 
Mãe do Céu. Bebi dos lábios da 
minha boa mãe da terra aquele 
benditíssimo nome, e a Ela 
recorri sempre durante a minha 
vida. Mesmo enfermo, peregrinou 
ao Santuário de Fátima, em Julho 
de 1933, escrevendo: Se lá mor-
resse, que bela morte nessa terra 
santificada por Nossa Senhora!... 
Foram em numerosa e bem orga-
nizada peregrinação cerca de 13 
mil pessoas dessa Diocese, cujos 
relatos do Dr. Trindade Salgueiro 
e do Padre Manuel Formigão (Vis-
conde de Montelo) são deveras 
interessantes.

Chegados a Américo Monteiro 
de Aguiar, antes da sua entrada 
no Seminário de Coimbra (a ten-
tar entrar no Porto…), em longa 
missiva ao seu amigo Simão 
Correia Neves, em Setembro de 
1925, preocupado com a sua con-

Alguns peregrinos

versão (Eu desejaria que v. fosse 
cristão), entre outros, aduz estes 
argumentos: Leia Prosas Disper-
sas de Guerra Junqueiro. Fale 
com peregrinos de Lourdes e leia 
sobre os acontecimentos sobrena-
turais que todos os dias ali se dão, 
sendo com certeza o maior aquele 
que pouco se nota: há 50 anos, 
milhões de pessoas de todo o 
mundo ali vêm trazidas pelo espí-
rito de fé. Referimos, de relance, 
que nesse livro, em 1921, Jun-
queiro repara a sátira anticlerical 
A Velhice do Padre Eterno (1885), 
declarando-se muito injusto com a 
Igreja e reconhecendo que a Igreja 
com os Evangelhos cristianizou 
e salvou o mundo. É de chamar 
também aqui o seu O Caminho do 
Céu (1925). No tocante às revela-
ções privadas, em Lourdes (1858), 
por intermédio da pobre Bernar-
dette o apelo de Maria incidiu na 
penitência, depois da exortação 
em La Salette (1846).

Encontra-se outro fio con-
dutor, neste caminho mariano, 
também numa carta apologética 
ao mesmo Simão Neves (seria 

maçon?), em Novembro de 1926, 
sendo Américo de Aguiar então 
seminarista em Coimbra, com 39 
anos, quando quer provar ao seu 
amigo que o homem é fatalmente 
religioso: Álvaro foi em Maio a 
Fátima, com a família. Perguntei-
-lhe há dias na Figueira [da Foz]: 
— Que viste tu, rapaz? — Vi um 
enorme vale sem sombra, muitas 
dezenas de milhares de pessoas, 
a orar e a chorar, silêncio, ordem 
e 4 sacerdotes até à 1 da manhã 
dando a Sagrada Comunhão ao 
povo. Contei até 1300 automóveis. 
Isto repete-se todos os dias 13 de 
todos os meses. No seu itinerário 
espiritual, a devoção a Maria tem 
raízes bem fundas, que culmina-
ram numa oração de dez minutos, 
em Fátima, há 65 anos, em que foi 
convidado para subir ao púlpito e 
pregar Cristo Vivo.

Neste Ano Mariano, é bem 
notório, pois, que estes peregrinos 
nomeados (entre uma multidão!) 
tiveram Maria, Mãe de Jesus e da 
Igreja, em grande apreço e como 
devoção no Caminho da Luz. Sim, 
Ela é a Estrela da manhã!  q


