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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

Tríade
SE é certo que todo o homem tem inscrito no seu cora- 

 ção profundos desejos de liberdade, não é menos 
certo que estes desejos não encontram maiores horizon-
tes de realização que na relação com Deus. Ele é quem 
mais ampla liberdade concede ao homem, de tal modo 
que, em situações aflitivas, as pessoas se interrogam mui-
tas vezes pondo em causa a Sua existência ou o Seu 
interesse por elas. Em todo o caso, é em liberdade que o 
homem melhor realiza os desígnios da sua vida.

Os homens mais santos são também aqueles que 
mais liberdade concedem ao seu semelhante na relação 
recíproca, confirmando assim a sua maior e melhor seme-
lhança com Deus.

Pai Américo foi um homem que determinou a sua vida 
em liberdade, e um pai e pedagogo que estabeleceu a 
vida com os seus Rapazes nesse ambiente. Eu, da minha 
mesa, como o caldo e observo os graciosos movimentos 
do rapaz. Em mais nenhuma parte que não fosse aqui, ele 
poderia jamais fazer isto que faz; não teria a sua caixa, 
não teria os seus tesoiros, não teria liberdade. Faltar-lhe-
-ia a posse da vida e o gosto de a viver. Aqui, não. Aqui 
tem tudo. E também de responsabilidade. Disse ò chefe 
que o despedisse com dinheiro suficiente para ir ter pelo 
seu pé à Casa do Gaiato de Paço de Sousa. Coloque-se 
o homem em liberdade e ele que se determine. (…) No 
dia seguinte, manhãzinha, (…) dava entrada livremente 
na porta aberta da nossa Aldeia. Mas, onde o limite? 
Dê-se liberdade de pensar e de agir, somente aonde for 
mortalmente errado é que se deve levantar a voz e a mão.

Antes, enquanto homem do mundo, tal como a gene-
ralidade dos homens, Américo de Aguiar usou a sua 
liberdade para procurar melhor qualidade de vida para 
si, buscando-a e encontrando-a em paragens longínquas 
da sua terra natal. Os horizontes da sua vida estavam 
principalmente na satisfação dos seus interesses, embora 
não esquecesse as necessidades dos seus e dos pobres 
da sua terra. Estas últimas, que eram nesse tempo a sua 
menor motivação, foram crescendo no seu íntimo com o 
passar dele, a ponto de se tornarem o centro dos seus 
interesses. Foram «as marteladas» que o recentraram e 
colocaram definitivamente no novo sentido da vida: Tudo 
guardo no meu coração. Tudo aproveito. De tudo faço 
vida. A vida que se perde — para ganhar a vida.

Este perder para ganhar conjugava-o pelo verbo dar. 
Eu cá não dou licença que outro no mundo seja mais feliz 
do que eu, só por ter dentro do meu peito esta alegria 
inenarrável — dar pão.

Mas, nesta envolvência de vida, não lhe faltava o 
que constitui o seu perfume: a alegria. O Récio é a ando-
rinha da nossa Casa; todos chamam por ele. (…) Gosto 
tanto de o ver, agora, com a caneta na bainha da camisa, 
oiro a reluzir! É tão fácil semear alegria; tão doce acolher 
alegria! Senhor do Céu, que estes me amem e perdoem 
minhas faltas. Esta comunhão de vida era chorar com os 
que choram; alegrar-se com os que estão alegres: Tudo 
quanto lhes dê alegria é para mim alegria.

Em resumo: De sorte que a vida interior da nossa 
aldeia, como disse um estudioso belga que aqui veio de 
propósito com demora de oito dias; a nossa maneira de 
ser, dizíamos, é um campo onde as casas de educação 
podem vir buscar soluções de grande problemas; — e dar 
aos rapazes independência e alegria, que é justamente o 
que em regra falta em todas elas.  q

Benguela acolheu-nos, há 55 anos
BENGUELA celebrou a Festa dos 401 

 anos da sua existência. Foi, sem dúvida, 
um acontecimento vivido com muita alegria. 
A nossa Casa do Gaiato foi convidada pelos 
altos responsáveis a participar na celebração 
do aniversário. O centro do encontro festivo 
deu-se num edifício, no qual um dos filhos 
da nossa Casa do Gaiato de Benguela exerce 
uma das suas actividades. O nosso querido 
Gabriel sentiu-se muito feliz por nos ver, 
juntamente com as centenas de convidados, 
para a celebração da Festa. Benguela aco-
lheu-nos, há 55 anos, com muito carinho, 
quando chegámos para a fundação da nossa 
querida Casa do Gaiato de Benguela. Uma 
parte considerável dos responsáveis pelas 
empresas existentes, naquele momento histó-
rico, prestou a sua ajuda extraordinária para 
o início da construção dos edifícios. Doutro 
modo, não seria possível levar para diante 
a Obra nascente. As empresas ofereciam os 
materiais de que dispunham, como objecto 
dos seus negócios. Uma autêntica maravilha! 
Deste modo, a alegria, a confiança no futuro, 
o amor às crianças abandonadas que eram 
apresentadas, enchiam o meu coração. Por 

isso, a participação nesta Festa de aniversá-
rio dos 401 anos da história da nossa querida 
cidade de Benguela teve o sabor duma Festa 
Familiar. A nossa gratidão! 

Uma parte considerável da população, 
neste momento histórico, vive em situação 
económica muito precária. É necessário mais 
amor dos corações que são ricos .Devem par-
ticipar na pobreza dos que são pobres com o 
compromisso de os ajudar. O rico não pode 
viver sem tomar consciência da situação em 
que vivem os pobres. Para que haja uma ver-
dadeira união é necessária uma solidariedade 
mútua. Infelizmente, a multidão de pobres, 
sem o mínimo necessário, aumenta. O 
número de crianças abandonadas cresce cada 
vez mais. Batem, constantemente, à porta da 
nossa Casa do Gaiato a pedir acolhimento. Na 
hora presente, não há possibilidade. Espera-
mos, muito brevemente, receber estes filhos 
da rua para os ajudar a ser homens com digni-
dade. Entretanto, esta preocupação por uma 
maior justiça social deve crescer nos cora-
ções, com possibilidades económicas. É pre-
ciso que saltem as muralhas do egoísmo. Um
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BENGUELA Padre Manuel António

PATRIMÓNIO
DOS POBRES

Padre Acílio

ENTRE as centenas de po- 
 bres que me batem à 

porta, lembro-me de duas 
senhoras — mãe e filha.

A mais velha era uma 
mulher alta, de olhos negros 
e fundos, com muitas rugas 
sujas na cara. Vestia-se de 
negro resplandecendo no 
vestuário, com evidência, a 
escuridão da própria vida.

As duas vivem numa 
baiuca gélida no inverno e 
um forno no tempo quente. 
A filha, uma pessoa de mais 
de trinta anos, é doente e 
pareceu-me um pouco dese-
quilibrada. Vivem juntas. 
Várias vezes demandaram a 
nossa casa numa persistente 
aflição: que eu lhe arranjasse 
uma casinha!

— Mas como? — Pergun-
tei-lhes. — Procurem vocês 
uma casa que eu pago-vos 
a caução e o primeiro mês. 
Mas descubram uma morada 
que possam pagar!

— A gente só tem 300 
euros por mês para as duas.

— Não sei —, respondi. 
— Também alugar uma casa 
para estar lá só 2 ou 3 meses! 
Eu não vou nisso. Dirijam-se 
à Segurança Social que é do 
Estado. Este tem obrigação 
de vos amparar.

Foram tantas as vezes que 
me vieram rogar uma casi-
nha, uma casa! Tantas as que 
telefonaram!… E a situação 
mantém-se.

Passaram-se muitos meses 
e as pobres continuam ainda 
na mesma betesga.

Uma vergonha humana e 
sobretudo um insulto para 
quem sendo responsável vem 
agora falar de morte digna.

Continua  na  página  4

CHEGÁMOS ao centro de Maputo e entrámos num In- 
 fantário. No pátio, encontrámos algumas crianças e 

adolescentes com deficiências físicas e psíquicas; seis deles 
em cadeiras de rodas. Comecei a cumprimentá-los com um 
beijo e não tardou que viessem outros que me pegaram na 
mão e me levaram a passear para conhecer o Infantário do 
Primeiro de Maio.

Entrámos nas salas e encontrámos bebés — uns onze. Que-
ria acolhê-los a todos nos meus braços… A responsável diz-
-nos: — Isto é um centro de acolhimento de crianças, aqui 
recebemos todos os que são abandonados por suas mães 
ou encontramos nas ruas. Depois, procuramos contactar os 
familiares, para que os tomem a seu cargo… e quando não é 
possível, mandamo-los para famílias de acolhimento. Como 
sempre, os deficientes psíquicos e físicos dificilmente encon-
tram alguém que os acolha, e acabam por ir para outro cen-
tro na cidade de Matola.

O Centro Infantil da Matola, para além de receber as crian-

ças do Infantário, recebe jovens e adultos, a maior parte 
deficientes. Este Centro, que actualmente triplica a sua capa-
cidade, impressiona pela falta de condições e a mescla de 
meninos e adultos, homens e mulheres… Apenas cuidam de 
lhes dar de comer e pouco mais. Creio serem à volta de 60 
neste Centro e uns 30 no Infantário.

A nossa Casa do Gaiato de Maputo recebe crianças des-
tes Centros e alguns Gaiatos, já formados, vieram deles. 
Pensando um pouco, encontrei a solução: fretar um avião e 
levá-los todos para o nosso Calvário, em Beire, ou… trazer 
o Calvário para Moçambique. Depois lembrei-me que tería-
mos o mesmo problema que aqui: não termos ninguém que 
queira ficar com eles… Entendi que a pobreza dói, quando 
lhe pomos rosto.

Despeço-me de Moçambique com a alegria de deixar o 
Padre Fernando no meio da sua nova família: 154 rapazes 
que vivem em Casa, 70 que são apoiados fora; Quitéria, 
Raul, Maria José e mais 30 gaiatos adultos que acompanham 
o dia-a-dia da Casa. Eu, regresso a Malanje onde me esperam 
os meus e os meus problemas…  q

MALANJE Padre Rafael

«Tudo quanto lhes dê alegria, é para mim alegria.»
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AGROPECUÁRIA — Em 
Maio, choveu menos e as tempera-
turas subiram. Foi tirado o estrume 
da estrumeira, a poente, junto a um 
novo olival; depois, foi carregado no 
atrelado, levado para um terreno na 
nossa terra dos grilos (campinho) e 
espalhado. Entretanto, foi lavrada 
e fresada essa terra, para o milho-
-grão, cuja semente se comprou; e, 
em 9 de Maio, com um semeador, 
conseguiu-se fazer a sementeira 
dessa cultura. Na nossa horta, plan-
tou-se mais cebolo e ainda couve 
serrana (galega), que nos deram em 
Condeixa (Eira Pedrinha) e agra-
decemos. Continuou-se a cortar a 
relva de mais jardins: poço da horta, 
atrás da casa nova, piscina e jardim 
de Pai Américo (frente à rotunda); 

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

e aparou-se a sebe do jardim das 
roseiras, que têm flores de várias 
cores e bonitas! As ervas do nosso 
campo de futebol cresceram muito e 
foram cortadas com uma máquina. 
Sendo necessário continuar a lim-
peza das matas, foi retomada esta 
tarefa na mata da pisca, junto à 
estrada; e depois na zona do olival 
da mina. Uma ovelha, que esteve 
muito doente, depois de melhorar, 
foi para junto dos outros ovinos, 
no ovil e na cerca. Para aumentar o 
nosso pequeno rebanho, pois gos-
tamos muito de ovelhas e alguns 
partos têm corrido mal, comprou-se 
uma boa ovelha. Na nossa passa-
reira, temos muitas rolas e foi colo-
cado outro tronco (de nespereira) 
com ramos. 

Eis os reguilas da casa-mãe da Casa do Gaiato de Miranda do Corvo!

ESCOLAS — Tivemos conhe-
cimento dos resultados (satis-
fatórios) das avaliações (do 2.º 
período) dos Rapazes que frequen-
tam cursos de Cozinha na Escola 
Profissional Beira Aguieira (Pena-
cova) e de Electrónica na Escola 
Secundária da Lousã.

Os Rapazes do 2.º, 5.º e 8.º anos 
fizeram, em Maio, provas de aferi-
ção. Como os Rapazes do 9.º ano 
terão exames às disciplinas de Por-
tuguês e Matemática, tiveram de 
ser avisados numa reunião própria 
para se aplicarem mais. 

CATEQUESE — Aos sábados 
de manhã (11:30 horas), continuam 
a frequentar a Catequese vários 
Rapazes (cerca de uma dúzia), 
pois querem (e já podem) receber o 
Baptismo e a Primeira Comunhão 
este ano, quando for possível.

Não podendo ser na capela, será 
noutra igreja e queríamos que 
alguns familiares participassem 
nessa Celebração.

LITURGIA — Com os Rapa-
zitos da nossa casa-Mãe, sendo o 
principal o Marcelino, vai-se for-
mando um pequenino grupo de 
Acólitos para ajudar nas nossas 
Missas, aos Domingos e Dias San-
tos (às 10 horas), no nosso salão 
(arranjado). 

Vários Rapazes querem aprender 
música, também para cantarem na 
Missa, pelo que seria bom terem 
iniciação musical.  q

«Concede-nos que, na tua glória, nos sentemos um à tua direita 
e outro à tua esquerda» (Marcos, 10, 37) — Na crónica anterior 
revisitamos o, sempre actual, tema da partilha solidária e das nossas 
enormes dificuldades para a pormos em prática. O tema de hoje, no 
fundo, também é sempre actual e, no fundo, vai dar ao mesmo. Não 
interessa aqui relatar as ocorrências concretas que o motivaram. Infe-
lizmente, elas não faltam na nossa vida de todos os dias, incluindo na 
Vida Vicentina onde não deveriam existir. 

Estamos a falar do pedido que os dois filhos de Zebedeu, Tiago e 
João, uma vez fizeram a Jesus: «Concede-nos que, na tua glória, nos 
sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda». Sabemos o que Jesus 
lhes respondeu e a forma como o fez. Começou por lhes responder de 
uma forma dura: «Não sabeis o que pedis.» Mais adiante, disse, não 
só a Tiago e a João, mas também a todos os apóstolos que O acompa-
nhavam: «Sabeis que os que são considerados como chefes das nações 
exercem domínio sobre elas e os grandes fazem sentir sobre elas o seu 
poder. Não deve ser assim entre vós: quem entre vós quiser tornar-se 
grande será vosso servo, e quem quiser entre vós ser o primeiro será 
escravo de todos; porque o Filho do homem não veio para ser servido, 
mas para servir e dar a vida pela redenção de todos», (Marcos, 10, 42). 

Quanta pobreza material e espiritual é gerada e quanta partilha 
solidária fica por fazer porque andamos a correr atrás do objectivo de 
sermos “chefes” nalgum sentido! Quantas vezes nos desentendemos, 
incluindo dentro das nossas Conferências, porque andamos a correr 
atrás do objectivo de sermos “chefes” nalgum sentido!

É tremenda a dificuldade para pormos em prática isto que Jesus 
nos diz e que nunca poderemos deixar de recordar: “quem quiser entre 
vós ser o primeiro será escravo de todos”. 

Que Deus nos ajude a vencermos estas dificuldades!

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  q

CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

A festa das cores, dos cheiros, 
dos sons… O mês de Maio chegou 
e acolheu, em grande festa, a Pri-
mavera que já tardava. Porque ela, 
como nós os velhos, não gosta de 
frio… Maio é também, ainda para 
muitos, o “mês de Maria”. Para 
muitos mais, é o mês do “Dia da 
Mãe”. Alguns gostam que se diga 
“dia das mães”. Bom, mas de gos-
tos e de cores não se deve dispu-
tar… Certo é que me dá gosto ter 
olhos e ter coração. Para ver tanta 
beleza que esguicha para fora desta 
terra. E, sobre esta terra, nos cai 
do céu. Num movimento ímpar de 
descendência e de ascendência. 
Basta estar atento ao bulir do por 
dentro e do por fora que emerge e 
imerge a cada instante. Num incan-
sável milagre de re+NOVA+(ac)
ção.

A mata veste-se de verde. Em 
seus milhentos matizes. De tama-
nho e cor. De árvore para árvore. 
De arbusto para arbusto. Num 
crescer rápido que se capta quase 
a olho nu. Parece que em sinfonia 
com as várias tonalidades do cantar 
de uma miríade de passarinhos que 
por aqui encontram o seu paraíso. 
E logo o desabrochar das flores que 
dão a tudo um colorido encantador. 
Primeiro, as aleluias — a rebrilhar 
na brancura do bordado dos nos-
sos caminhos. Uma pincelada tão 
a gosto de P.e Baptista. O amarelo 
gema de ovo dos bem-me-queres/
mal-me-queres e dos medicinais 
dentes-de-leão. As macieiras e 
pereiras, em rosa branco, a cobrir 
todo o nosso vasto pomar. Os jar-
ros brancos e os lírios arroxeados, 
que espreitam em todos os cantos 
da quinta. Idem o desgrenhado das 

videiras, que começam a vestir-se 
de verde alface e logo rompe nelas 
o projecto de um cacho, que a seu 
tempo…

Respira-se aqui um ambiente 
altamente terapêutico. Sejam 
quais forem as maleitas que por 
cá se arrastam. Não há dúvida — 
o Senhor fez/faz maravilhas. Pela 
mão dos homens por Ele amados 
e por força desta Mãe Natureza 
que, incessantemente, nos recria. 
Santo é o Seu Nome. Ele me enche 
de assombro — ora de olhos aber-
tos ora de olhos fechados. Para ver 
mais perto / mais fundo. E para ver 
mais longe que os olhos… É um 
não me cansar de dar graças. Pela 
fé que bebi no berço. Pela instru-
ção / formação que recebi/recebo 
— também da Igreja. Com uma 
ciência e uma técnica que é preciso 
aprender e uma arte (c.t.a.) de cul-
tivar a fé, que é preciso deixar livre 
para desabrochar. Porque estou 
mesmo convencido (por experiên-
cia vivenciada) de que o Espírito 
derrama os seus insondáveis dons 
“segundo a fé de cada um”. Gosto 
de lhe chamar Santo, porque sem-
pre O vejo inclinado para o BEM 
COMUM DA HUMANIDADE — 
de que hoje tanto se fala, e já tanto 
urge. Todos o necessitamos. Numa 
fé que também é “um dom” — mas 
como grão de mostarda (Mc 4, 
26-34; Lc 13, 18-21). Porque todos 
a recebemos em semente para que 
cuidemos dela. Como fé culto, 
com fé cultivo, com fé cultura… 

O Pai Bom d’aquela parábola. 
Fui muito marcado por uma certa 
teologia culpabilizante, como 
aconteceu com tanta gente da 

minha geração. Pregava-se, acha-
va-se bonito, mas parece que não 
se acreditava lá muito que o Deus 
revelado em Jesus de Nazaré é 
o Pai Bom da parábola do “filho 
pródigo” (Lc 15, 11-32). Que, no 
dizer dos entendidos, é a coisa 
mais bonita e mais profunda de 
todas as antologias da literatura 
sobre Deus… Não sei discutir isso. 
Sei é SENTIR isso de um jeito que 
me enternece. E me mobiliza para 
o “então vai e faz igual”… (Mt 
20, 1-15). Porque, mesmo dentro 
da cultura ambiente em que fui 
educado, num meio muito reli-
giosado, tive a sorte de encontrar 
pessoas seminais. Dessas que, sem 
cair num criticismo que afasta do 
bom caminho, nos cativam por 
dentro. Dessas que sabem pensar 
e ensinar-nos a pensar. A partir 
da análise do real — único guia 
e mestre do nosso pensamento. E 
foi com gente dessa que comecei 
a entrar na filosofia e na teologia. 
Que depois me levaram à psicolo-
gia — como ciência, técnica e arte 
de ir percorrendo os caminhos que 
levam às inacessíveis respostas à 
velha pergunta “Quem é / o que é 
o Homem”. Ou dito de outro jeito: 
— Afinal, quem sou eu ?!… E, o 
que é que ando para aqui a fazer?! 
Onde é que isto me leva?!…

A Casa do Gaiato/Beire e o Cal-
vário são desafios… Estas velhas 
perguntas ainda me seduzem. 
Aliás, sempre me seduziram. Por-
que mexem com o mistério do meu 
existir — aqui e agora. É a idade, é 
a doce experiência de um perma-

BEIRE — A Beleza poisou sobre o Calvário/Beire… Um admirador

75 ANOS — No dia 31 de Maio houve uma grande festa de celebra-
ção dos 75 anos da Casa do Gaiato de Paço de Sousa. Durante este dia 
tivemos a Celebração da Missa, na qual alguns Rapazes receberam a Pri-
meira Comunhão. Depois do almoço, no nosso Salão de Festas houve uma 
Sessão de convívio com diversas participações. Começamos por ver um 
filme do início da nossa Casa do Gaiato, seguido de testemunhos de vários 
gaiatos mais velhos, alguns ainda do tempo de Pai Américo. Foi emotiva 
a sua participação, pois encontraram uma nova vida graças a esta Obra 
do Pai Américo. Seguiu-se uma projecção de fotos dos tempos antigos da 
Casa e dos tempos da nova geração. Depois foi a vez de contribuir na festa 
o grupo da Associação dos Antigos Gaiatos, com canções. Para finalizar a 
festa, os Rapazes mais novos fizeram as suas duas coreografias de dança. 
Finalmente fomos todos para o nosso refeitório lanchar e conviver uns 
com os outros. No fim cantamos todos os parabéns à nossa Casa, tendo o 
Nuno apagado as velas do bolo do aniversário.  q

PAÇO DE SOUSA José Júnior
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ANDRÉ é um adolescente a quem faltou o colo da sua mãe.
Vivo, inteligente, mas sob o ponto de vista afectivo, marcado por 

esta deficiência. Em linguagem do povo, um cabeça no ar.
Há dias contemplei-o a brincar com o cão no jardim.
Era o fim da tarde e as sombras da casa já tapavam o sol baixo.
A relva do jardim verde e viçosa era o palco daquele encantador espe-

táculo. André enganava o cão com os seus trejeitos e o animal fazia uma 
roda a correr por cima da relva enquanto o rapaz se desfazia em risos. 
Voltava de novo com a mesma macaquice e o cão espavorido e contente 
corria ao contrário!… Isto muitas vezes.

O rapaz gritava e o cão gania numa expressão de prazer que a ambos 
satisfazia. Parecia-me que o cão e todo choque da natureza desta Casa a 
pouco-e-pouco preencherá o vazio de que o André sofre. 

Temos, além de uma variedade larga de animais, cinco cães.
Quando os rapazes chegam das aulas, no autocarro, esperam-nos sem-

pre a nossa matilha. Normalmente cada cão tem o seu rapaz preferido e as 
festas mútuas repetem-se incessantemente.

Como lhes faz bem brincar com os animais, saboreando o domínio sobre 
eles e, ao mesmo tempo, a inocência da criatura simples e sadia.

É a natureza pura a transformar, nestas relações, o desequilíbrio humano.
Isto só na Casa do Gaiato.

Silagem

ACABÁMOS, no sábado, de cortar e ensilar o nosso azevém. 
Este ano fizemos apenas dois cortes, embora o ano passado tenha-

mos feito três, mas isso atirou-nos com a sementeira do milho, na mesma 
terra, para muito tarde. Cada corte custa-nos mais de 2500 euros, além do 
nosso trabalho intenso e do gasto das nossas máquinas.

Os silos são o celeiro do gado. 
Com o azevém, este ano, misturáramos luzerna para enriquecer o penso 

dos animais: vacas leiteiras, novilhas e bezerras. 
Quando pelas seis da tarde um antigo conviva me veio encontrar apoiado 

nas bordas de um carro de mão, o olhar dele dirigiu-se para a cobertura 
do silo acabada por cinco rapazes e diz muito admirado: A minha, mulher 
é psicóloga numa casa de rapazes do Estado mas, lá, não se vê isto. Que 
beleza!…

Os olhos do visitante brilhavam de alegria como estrelas em noite escura 
e não se cansava de repetir: Que beleza!…  q

SETÚBAL Padre Acílio

SAIO poucas vezes de Casa —  o nosso Calvário — por culpa da perna 
 má; mas quando, vou interrogando o Mário sobre o nome das flores.

— Olha aquela, é um arbusto e só uma cor viva!
— É uma azália.
— E aquelas que tapam o muro como um véu de noiva?
— São as glicínias.
Todas as aldeias nesta zona de Paredes são um jardim!
O sol veio e tudo explodiu em beleza! Já vi hoje as abelhinhas a volitar 

em volta de um arbusto com flores brancas.
É um céu! Para a nossa Alice que é cega o céu não é uma flor mas, diz 

ela: — É como uma cafezinho bem quente!
É tudo Primavera…

] ] ]

O João está na sua cadeira de rodas. Leva a sua cadeirinha para o sol 
da varanda e olha extasiado a sua Primavera. Passei e pediu-me que 

telefonasse à irmã. 
— Tens o número?
— É um qualquer…
Ao receberes no teu telemóvel um telefonema sem nascente — é do 

João. Depois, pediu-me um cigarro. Dei-lhe um rebuçado. Ao tirar-lhe o 
papel — esqueceu o telefone e chupada. Tive impressão que ao saborear 
— sentiu o aroma das flores.

] ] ]

VOU ver a minha princesa — A Luísa — parece uma avezinha na sua 
 cadeirinha de rodas. Nos domingos comunga: é uma cascalhada de 

risos e aromas entre ela e Jesus.
Vem vê-la. Dá-lhe um beijinho. Sentirás que as ofensas ao Calvário — 

até nas televisões — foi artimanha do diabo.  q

SINAIS Padre Telmo

Pela vida humana
Senhor Jesus, eu não troco por 

nada deste mundo a suprema ven-
tura de curar com panos de linho 
os membros doentes do Vosso 
Corpo, considerados sem cura.

Padre Américo

HOJE, dia 28 de Maio, segun- 
 da-feira, é por demais evi-

dente que o tema de grande actua-
lidade na sociedade portuguesa 
é a eutanásia, considerando o 
debate em curso sobre a sua ques-
tão legal e a ética da vida termi-
nal, que vai conduzir a uma vota-
ção no Parlamento. Esta questão 
foi designada impropriamente de 
despenalização da morte medi-
camente assistida, pois toda a 
pessoa humana deseja profunda-
mente ser bem cuidada no ocaso 
da sua vida terrena e em todos 
os momentos de fragilidade pes-
soal, em especial na doença. Para 
nós cristãos, este é um momento 
muito importante para a afirma-
ção da defesa da vida humana, 
pois toda a vida humana (e em 
todas as suas fases) tem digni-
dade. Jesus, o Bom Pastor, diz 
para nossa confiança e esperança: 
Eu vim para que tenham vida e a 
tenham em abundância!

Eutanásia entende-se, segundo 
o Papa João Paulo II, na encíclica 
Evangelium Vitae (n. 65) como 
uma acção ou omissão que, por 
sua natureza e nas intenções, 
provoca a morte com o objectivo 
de eliminar o sofrimento. Não há 
dúvida que uma situação é a pes-
soa dizer que quer morrer, outra 
é pedir que a matem. Em 13 de 
Maio, o Cardeal Arcebispo de 
Valladolid, Ricardo Blázquez, 
afirmou que a eutanásia não é 
símbolo de progresso e a morte 
digna é um eufemismo enganoso, 
porque há alternativas ao suicí-
dio assistido, como os cuidados 
paliativos.

São de evitar a todo o custo 
exemplos negativos de leis sobre 
a despenalização, isto é, de lega-
lização da eutanásia, com conse-
quências imprevisíveis, depois de 
aberta a porta, como em alguns 

países: na Bélgica, as mortes por 
eutanásia têm aumentado desde 
2002 e há a possibilidade para os 
menores; e na Holanda, em 2017 
registaram-se sete mil mortes 
e até foi deferido um pedido de 
eutanásia de um casal de velhi-
nhos, que não queria ser um peso 
para os filhos… Em Portugal, 
sem debate alargado e necessa-
riamente profundo, com tamanha 
e estranha pressa, que é inimiga 
da perfeição e da razão, há par-
lamentares com a intenção de 
legislar sobre matéria (a morte 
provocada), que não apresenta-
ram na altura própria, tentando 
assim fazer ruir deliberadamente 
um pilar civilizacional e consti-
tucional — a inviolabilidade da 
vida humana. Assim, admitem 
que, em situações de doença pro-
longada ou terminal, se deixe de 
ser um fardo insuportável para 
si próprio e para a sociedade. 
Sendo, então, eutanásia sinónimo 
de morte, em vez de se procurar 
minorar o sofrimento humano, 
com esse cenário poderá afectar-
-se muito a vontade dos doentes, 
das suas famílias e amigos, e dos 
profissionais de saúde. 

Para não se cair na tentação da 
eutanásia, sendo uma questão de 
relevância única, neste debate é 
de ter em devida conta o seguinte: 
o progresso da Medicina e da 
Enfermagem, o desenvolvimento 
de novos fármacos para atenuar 
sintomas e efeitos negativos da 
doença, bem como a desejada 
melhoria dos cuidados de saúde, 
em especial os cuidados paliati-
vos e de apoio aos doentes, seus 
cuidadores e família. É fulcral 
para o futuro de Portugal e devia 
ser uma prioridade nacional o 
desenvolvimento das melho-
res condições (e gratuitas) de 
acesso à saúde para a população 
portuguesa, em especial a mais 
fragilizada, com justiça social, 
canalizando assim os recursos 
necessários para os cuidados 
dos (mais) doentes, da infância 
à velhice, dando-lhes toda a dig-

nidade até ao fim da vida. Todos 
têm o direito a cuidados de saúde 
com qualidade. Para onde vai 
esta causa fundamental e qual a 
importância que é dada à Saúde, 
para o bem-estar e qualidade de 
vida dos portugueses e portugue-
sas?… Mesmo com algum desen-
volvimento no acesso aos cuida-
dos de saúde, o desinvestimento 
no sector aumenta as clivagens 
sociais, pois os pobres ficam à 
míngua e vão-se notando mais os 
cidadãos de primeira, segunda, 
terceira… que procuram cuida-
dos para os seus males. Não é 
de negligenciar, ainda, o âmbito 
grave das doenças mentais, em 
que as rectaguardas hospitalares 
se foram desintegrando. Desta 
forma, na sociedade portuguesa 
(e noutras), é muito desejável que 
se vá pondo em prática uma cul-
tura de mais e melhores cuidados 
pelos mais frágeis (crianças com 
doenças incuráveis, doentes psi-
quiátricos e enfermos em estado 
terminal, etc.), a exemplo do 
bom Samaritano, e se rejeite uma 
visão de poder dos mais fortes 
pelos fracos. É, pois, de investir 
seriamente em tratamentos e cui-
dados paliativos, alargados espe-
cialmente às pessoas de menos 
recursos e sem retaguarda fami-
liar, que permitem assim viver 
melhor a própria morte. 

Contra uma mentalidade euta-
násica insensata, tem-se levan-
tando um movimento social 
muito forte, coeso e abrangente 
de católicos, de outras confis-
sões religiosas e pessoas de boa 
vontade, bem como especialis-
tas, no sentido de esclarecer e 
reprovar tal iniquidade, pois pre-
tende-se antecipar a morte a um 
ser humano, ao ser administrado 
um fármaco letal pelo próprio ou 
por outrem. Para a Ordem dos 
Médicos, a eutanásia e o suicí-
dio assistido estão claramente 
fora da medicina portuguesa, 
não são nem podem ser actos 
médicos. Como outros que fize-
ram ecoar bem a voz da Igreja, 
o novo (e nosso) Bispo do Porto, 
D. Manuel Linda, afirmou cla-
ramente que o povo português

Continua  na  página  4

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

nente buscar respostas jamais aca-
badas. E, sobretudo nestes últimos 
3 anos em que, misteriosamente, 
a vida me pôs aqui no Calvário 
/ Beire, é como se toda a beleza 
desta Obra Ímpar (que Pai Amé-
rico sonhou e P.e Baptista levantou) 
me apanhasse por dentro. Em sua 
visível e misteriosa beleza externa. 
E mais ainda em sua beleza interna 
— porque, contras todas as expec-
tativas, a alegria destas duas Casas 
esguicha até aos olhos dos menos 
atentos. Só os mal intencionados o 
não vêem, como lhes é natural — 
não ver além do próprio umbigo. 

Há dias, num rebentar de feli-
cidade por ainda me sentir útil a 
esta gente, sms’ei assim para P.e 
Baptista: Bundia, Revcia. Hoje já 
dei cmigo a DAR GRAÇAS pl seu 
convite / pedido / desafio para vir 
colmatar o vazio da s ausência 
nst inesgotável UNI+versidade. 
Começo a entender algo da sua 
incompreendida SABEDORIA.  q

Página da OBRA DA RUA na internet

Visite o nosso site e encontrará diversa informação:
•  Contactos
•   Assinatura e leitura do Jornal O GAIATO nos seus dois for-

matos:
— 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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Os nossos castigos não são de pau nem pedra, mas aba-
lam os alicerces. São o quem não trabalha não come. Isto só; 
nu e cru.

Alguns entram no refeitório a chorar.
— Que tens tu? 
— Vou comer pouco!
Muito há a esperar do pequenino que procura conquistar 

com lágrimas nos olhos, hábitos de trabalho.
O Zé Carlos, do Alentejo, vai para a erva, nos campos. 

Os grilos tentam-no. Chega a casa cheio de grilos e vazio de 
erva.

Senta-se à mesa. O cozinheiro serve meia ração. Ele refila 
adoravelmente.

— Olha, mais erva e menos grilos.
Tudo ensina o pequenino,nas Casas do Gaiato; até os gri-

los.
Justiça, Verdade, Amor.
Com estas pedras edificamos monumentos, que são 

património da Nação.  q

Movidos pelos incentivos
A motivação é essencial para 

a condução dos mais varia-
dos comportamentos exibidos 
diariamente pelos actores sociais. 
Qualquer que seja a acção grande 
ou pequena, digna ou indigna, há, 
por detrás, um motivo, considerado 
assim como a razão de ser, de tal 
procedimento. Se, por ventura, fal-
tar este ingrediente ou mesmo des-
cer de percentagem, logo de ime-
diato aparecem as mudanças dentro 
daquele respectivo ambiente. Daí 
ser considerada como a “energia 
da vida”. O entusiasmo e o encanto 
completam este quadro tão dese-
jado para a realização da missão 
conferida a cada um, em ordem às 
suas reais competências. E quando 
há correspondência entre a reali-
zação das tarefas, obrigações e a 
satisfação dos resultados alcan-
çados, então acontece o processo 
de retro-alimentação desta mesma 
energia possibilitando abrir novas 
expectativas em vista a futuras 
aquisições. O trabalhador que 
assume e cumpre a sua missão com 
brio, zelo e dedicação, transparece 
que é movido por este processo 
motivacional. Mas quando as suas 
condições de vida não reflectem o 
esforço que realiza e não recebe 
em compensação o equivalente 
para prover as suas necessidades 
em função do trabalho que realiza 
pode surgir a insatisfação e o dese-
quilíbrio destas duas forças. Facto 
este, que faz com que deixe de 
existir a retro-alimentação da moti-
vação – e as sucessivas greves que 
em vários sectores da vida social 
vão aparecendo é um aviso para 
quem é gestor de recursos huma-
nos e financeiros sobre a violação, 
desfasamento e perda de esforço do 
capital humano que fica parado, ou 
melhor a ver “passar comboios”. 
Ou navios também.

Em pouco menos de dois meses 
assistimos à greve dos professores, 
mais recentemente outra a dos ofi-
ciais de justiça. Nestes casos não se 
trata de falta de motivação inicial, 
mas sim falta de retro-alimentação 
da mesma, na sequência deste pro-

VINDE VER! Padre Quim
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coração cheio de verdadeiro amor está aberto e acolhedor do pobre que 
não tem condições para viver com dignidade humana. Que todos sintam 
esta inquietação nas suas vidas. Estar, de verdade e não só de palavras, 
com os pobres de sempre, é uma atitude fundamental para um coração 
verdadeiramente digno e humano. O que se exige é maior solidariedade 
com os homens e maior prática da justiça distributiva e social. Resulta, 
na verdade, escandaloso, em qualquer parte da terra, o facto das excessi-
vas desigualdades económicas e sociais. Os ricos tudo devem fazer para 
melhorar a sorte de todos. O que se nos exige é um estilo de vida fraterna e 
solidária com os que sofrem. Na medida em que os filhos da nossa querida 
Benguela vivam esta verdade, a fome, a miséria, o abandono dos filhos, 
não conhecerão aumento, mas tendem a diminuir. Este é um caminho 
seguro para vencer a desigualdade escandalosa das classes sociais e dos 
indivíduos pobres com os filhos. Não podemos ser indiferentes aos pro-
blemas dos nossos irmãos. Façamos tudo o que estiver ao nosso alcance, 
neste sentido.

A actividade escolar recomeçou. Os nossos filhos, juntamente com 
os de fora, estão  comprometidos com o estudo, para um verdadeiro apro-
veitamento em ordem à sua formação humanamente digna. Surgem, por 
vezes problemas de saúde, num ou noutro filho.  Há um acolhimento 
muito carinhoso no hospital. São muitos, porém, os doentes estranhos que 
vêm à procura de ajuda para a consulta médica e a compra dos respectivos 
medicamentos. Fazemos tudo o que podemos para os ajudar. Pedimos, 
também, a cada um dos vossos corações que sinta uma preocupação social 
para ajudar os mais pobres. O dever de justiça e caridade cumpre-se, cada 
vez mais, contribuindo cada um para o bem comum, ajudando as Institui-
ções que servem para melhorar a vida dos mais pobres. Despedimo-nos 
com um beijinho dos filhos mais pequeninos da nossa e vossa Casa do 
Gaiato de Benguela.  q

BENGUELA Padre Manuel António
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Não é só este caso que quero salientar, mas as centenas deles que conheço 
nesta Cidade e arredores.

Não sei como é possível que um responsável venha falar de morte digna. 
Quem conhece o submundo acha ridículo que os deputados da Nação dis-
cutam e puxem cada um a brasa à sua sardinha discursando, sobre a dig-
nidade da morte.

Falem, meus senhores, falem!… Falem, sim, da dignidade da vida, pois 
só uma vida digna poderá desaguar em morte digna.

Com tantas famílias a viverem situações miseráveis, os partidos e os 
deputados da Nação a crer regulamentar a morte!… Parece ridículo!…

Sabemos que o fim das pessoas pode ser de elevado sofrimento e é bom 
haver tratamentos que aliviem a dor. Isso, sim, ponha-se em evidência.

Agora empolar apressadamente o que chamam eutanásia! Quando há 
tanta criança e famílias abandonadas: sem escola, sem saúde, sem higiene 
e sem casa, vamo-nos debruçar sobre a morte?!

Quantas famílias, neste País não têm ainda uma cama e dormem no 
chão? Quantas casas faltam em Portugal para pessoas que aqui vivem e 
trabalham? Quantas crianças, filhos de pais analfabetos, não têm escola? 
Quantas crianças faltam à escola porque a mãe não lhes pode fazer o lan-
che? Quantos casais afirmam não criar mais filhos por não terem condi-
ções? Não pensem os responsáveis que a vida no País, para uma grande 
parte de gente, é igual à deles.

Então? Em vez da vida estamos a perder tanto tempo com a morte!… 
Não vos perturbeis amigos, que a uma vida virtuosa segue-se sempre a 

uma morte digna.
Os ladrões, os assassinos, os possuidores de riquezas roubadas legal-

mente de consciências pervertidas, ilusoriamente fidedignas, por mais 
cómodas que forem as suas mortes, não escapam aos últimos momentos, 
que são terríveis!

Que lhes vale o conforto do hospital, o acompanhamento da família, o 
fausto do funeral, os elogios fúnebres ou até mesmo o perpetuar da sua 
memória com ruas, estátuas, jardins, etc.. Que lhes vale?

No último momento a paz de consciência é o melhor lenitivo para a 
dignidade da morte!

O resto é fachada!  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

cesso de cooperação entre as duas 
partes.

O primeiro trimestre lectivo está 
concluído, começaram a chegar 
as notas dos estudantes. Vai che-
gar aos olhos dos encarregados de 
educação o fruto colhido no campo 
da inteligência depois do trabalho 
realizado na escola, numa acção 
conjunta entre professor e aluno. 
O incentivo de certa maneira esta-
belece alguma fronteira entre uns 
e outros. Por um lado, alimenta a 
motivação de quem trabalhou e é 
agora digno merecedor; e por outro 
lado, ficam privados dele aqueles 
que não produziram através do tra-
balho quando era tempo de o fazer. 
Neste caso, estes últimos necessi-
tam de um reforço.

A apresentação dos resultados 
escolares tem sido para os que estu-
dam na nossa escola um momento 
festivo, pois o incentivo acom-
panha esta bela acção de premiar 
o esforço a dedicação e o mérito 
do rapaz. A retro-alimentação da 
motivação funciona neste contexto 
educativo. E torna-se exemplar 

para que outros tantos venham a 
juntar-se ao grupo dos que gos-
tam de trabalhar e estudar. Não se 
trata de mercantilizar a educação. 
Não. A verdadeira educação não 
é matéria que se compra, nem se 
vende. E para que não reste dúvida 
sobre este assunto, digo mais; “não 
é toma lá, dá cá”. É simplesmente 
COMPROMISSO. A  educação 
sem compromisso entre educador 
e educando é perca de tempo, é 
recreio desnecessário. Um sistema 
de ensino e aprendizagem que não 
tenha metas claras, objectivos a 
alcançar a curto, médio e longo 
prazo, não passa de um sofisma 
moderno que beneficia o sistema 
montado para explorar os mais 
fracos — aqueles que mesmo indo 
à escola continuam a não saber. E 
o mais grave ainda é que nem são 
reforçados, nem motivados. Os 
maus resultados faz com que sejam 
forçados a abandonar no meio da 
trajectória o percurso começado. 
Vamos de mãos dadas incentivar 
com pequenos ou grandes gestos 
e então o progresso individual e 
social começará a brilhar como sol 
depois de um dia chuvoso. A con-
clusão é de Pai Américo “como é 
difícil recuperar almas tocadas de 
miséria! Difícil formar a pessoa, 
é! Difícil construir o que o mundo 
destrói”!  q
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não quer a morte, mas mais con-
dições de vida. Trata-se, afinal, de 
um dilema (escolha) entre a vida e 
a morte. Este assunto, de extrema 
importância pessoal e social, tem 
contornos de uma grave mudança 
(retrocesso) civilizacional. Parecem 
esquecidos para alguma gente os ne-
fandos crimes contra a humanidade, 
como a Shoah e o Terror vermelho. 
Diante daqueles que se atribuem 
um poder de vida e morte sobre os 
outros, entre uma multidão, há um 
exemplo brilhante de um homem 
que ocupou o lugar das vítimas: 
o franciscano Padre Maximiliano 
Kolbe (7-1-1894, 14-8-1941), que 
foi executado no campo de Aus-
chwitz, oferecendo-se para morrer 
em lugar de um pai de família.

Entre nós, evocamos o Padre 
Américo, que se foi gastando, e 
bem, pela causa dos últimos, tendo 
tocado e vivido de perto grandes 
misérias e dores fortes, como nas 
tocas mais repelentes e no Hospital 
dos lázaros, na alta coimbrã, até à 
sua própria morte precoce no Hos-

pital de Santo António, no Porto, 
em consequência de um acidente 
de automóvel. De tantos e signi-
ficativos, eis um par de desabafos 
que nos deixou e dão mesmo que 
pensar: Certa maré, entrei na casa 
de uma leprosa de quem não se 
fazia caso, por medo do contágio. 
A roupa era aos montes que as 
lavadeiras não lhe pegavam. Eh! 
Tantos farrapos, disse. Sim, padre; 
tudo farrapos, menos o meu sofri-
mento! Mais, ainda: Tudo quanto 
há no homem de grande, sublime 
e santo, vem do sofrimento. O Papa 
Bento XVI, na Carta Encíclica Spe 
Salvi (n. 38), sublinha isso mesmo, 
dizendo: a grandeza da humani-
dade determina-se essencialmente 
na relação com o sofrimento e com 
quem sofre.

Seguindo também por alguns 
dos seus caminhos, nas proximi-
dades de Coimbra, fomos acompa-
nhando também a discussão sobre 
ajudar a morrer e matar a pedido, 
em que perfilhamos evidentemente 
sempre a defesa da vida humana. 
Veio mesmo a propósito um encon-
tro ocasional (?) com uma pessoa 

amiga, que nos disse isto do fundo 
do coração: — Pedia-lhe que fosse 
visitar o meu pai ao hospital, pois 
ele gostaria de se encontrar com 
um Padre… Se S. Bento lembrou 
para nada antepor a Cristo, acre-
ditamos que esta máxima se coa-
duna bem com o que escreveu S. 
Vicente de Paulo: O serviço dos 
pobres deve ser preferido a todos 
os outros e deve ser prestado sem 
demora, pois servir um pobre é 
também servir a Deus. Na verdade, 
a presença e o acompanhamento 
espiritual ao enfermo, pela depen-
dência e o sofrimento a que as 
doenças nos conduzem, é um sinal 
da vida de Jesus junto dos frágeis 
e um tónico imprescindível para 
pacificar e curar o doente. Assim, 
houve que partir logo para um 
hospital, em que fomos acolhidos 
com abertura e respeito, mesmo 
em enfermaria com cuidados redo-
brados e na qual testemunhámos as 
excelentes práticas de enfermagem 
prestadas ao nosso amigo, ancião e 
doente. Depois, de mansinho invo-
cámos o Médico divino e comun-
gou feliz o Pão da vida! Durante 
esses momentos fortes, também de 
meditação, desejámos para todos os 
doentes, que se encontram em pro-

vação pela enfermidade, presenças 
amigas e os melhores cuidados de 
saúde e espirituais. Na verdade, 
todo o ser humano anseia profun-
damente por viver com saúde e em 
paz! Quanto mais débil, mais aten-
ção, protecção e cuidado merece, 
segundo o mandato de Jesus — a 
Mim mesmo o fizeste.

Enquanto há vida, há esperança, 
diz o nosso povo. Toda a vida 
humana tem um sentido último, 
entre o nada e o infinito, em que a 
morte de cada ser humano é ilumi-
nada pela morte de Cristo. Sempre 
estranhamos o dito, no momento de 
baixar à terra: tudo acaba aqui… É, 
assim, paradigmática a fé de Job: 

Eu sei que o meu Redentor está 
vivo e no último dia se levantará 
sobre a terra. Revestido da minha 
pele, estarei de pé; na minha carne 
verei a Deus.

Post scriptum — Depois de redi-
gida esta nota, vem ainda a tempo 
sublinhar o chumbo parlamentar da 
eutanásia, ao cair da tarde do dia 
29 de Maio. Apenas este comen-
tário da Associação dos Médicos 
Católicos Portugueses, por Pedro 
Afonso: Os médicos não têm outra 
vocação senão estar ao lado da 
vida, tratando e aliviando o sofri-
mento dos doentes, e garantindo os 
cuidados paliativos a todos aque-
les que deles necessitam.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes


