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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

«ESTÁ tudo vazio… Quando é que elas voltam?…» Tem sido 
 esta a permanente lamentação chorosa da Isabel, sempre 

que me cruzo com ela no Calvário. A Isabel que era uma mulher 
alegre, sempre enfeitada com os seus colares e voltas no peito. 
Sempre lhe dirijo uma palavra de consolo e de esperança: 
«Não chores que elas vão voltar…», apesar de, intimamente, um 
sentimento de incerteza me assaltar. «Eu não saio daqui, eles 
não me levam…», é a sua resposta afirmativa e simultaneamente 
dolorosa, várias vezes repetida.

Foi em nome de os retirar dos “perigos “ a que estavam 
sujeitos no Calvário, como disseram, que foi cometido este acto 
contranatura e contra a vontade de todos, doentes e seus fami-
liares, sem falar nos tutores que por eles se responsabilizam, que 
nos retiraram, até ao momento em que escrevo, 25 dos nossos 
doentes.

Décadas de vida connosco não foram suficientes para 
provar que estão bem e em segurança, e para mostrar aos 
desconhecedores do que é a vida no Calvário, que aqui, quo-
tidianamente, se vive em comunidade e em família, apesar 
das limitações com que a natureza marcou cada um. Doentes 
profundos que, apesar disso, reconhecem com quem eles vive, 
doentes crónicos ou com insuficiência motora, doentes cons-
trangidos por diversas enfermidades incuráveis, formam uma 
comunidade em que a vida e as capacidades se partilham, num 
espírito de entreajuda carregada de amor fraterno que os faz 
felizes, amigos e irmãos.

Eles e elas, aqui, estão em sua casa. Casa de família onde 
se abrigam, cuidam, embelezam e gozam. Vida activa, para 
que esqueçam a sua condição marcada pela enfermidade para 
toda a vida.

Este desconhecimento da realidade e virtudes do Calvário 
ou a prevalência de interesses ideológicos ou de outra ordem, 
levaram a Segurança Social do Estado Português a inverter 
a missão para que foi criada: em vez de proteger as pessoas 
carentes de capacidade de autonomia e agregar o tecido social 
que as rodeiam, exercem clivagens que destroem equilíbrios 
conquistados, laços humanos e afectivos que a comunhão de 
vida produziu. Numa sociedade que se quer, cada vez mais, 
humanamente civilizada, realizam-se acções que nos fazem 
recuar no tempo civilizacional, a épocas em que a selva era 
o contexto em que se vivia. O que se passou no Calvário, com 
esta entrada e saída de rompante, sem olhos e gestos huma-
nos, foi um regresso a esses tempos em que prevalecia a lei do 
mais forte e o homem era lobo do homem. Senão, vejam-se as 
consequências… Onde a dignidade humana e o respeito pela 
liceidade da vontade própria dos nossos doentes e de todos os 
que os rodeiam?

Foi há mais de sessenta anos que Pai Américo sonhou o Cal-
vário. O Calvário nasceu, cresceu e desenvolveu-se como tudo 
o que é humano e obra humana. Mal tal qual nelas, se mani-

BEIRE — Um flash do inesperado… Um admirador

1. — Arranje um compri-
mido, sff… Realmente!… 
Se visto só por fora, o 
mundo (sobretudo o mundo 
dos seres humanos) é ater-
rador. E faz todo o sen-
tido a insistência daquelas 
palavras do Mestre — Não 
tenhais medo… Logo segui-
das de uma PRO+messa que 
os crentes sabem que nunca 
falhou. Porque, “se falhasse, 
teríamos que rasgar o Evan-
gelho”, no experiente dizer/
saber de Pai Américo. E de 
quantos, ao longo dos sécu-

los, por esses caminhos se 
têm aventurado. Eu estarei 
convosco (Mt 28, 16-10).

No “acidente”, proposi-
tadamente provocado pelo 
legalismo dos letrados, 
escrivas e fariseus da Segu-
rança Social, entre muitas 
outras coisas tristes, ocorreu 
um flashzinho que me parece 
muito significativo:

Um dos doentes entrou em 
pânico a gritar e estrebuchar. 
Resistia ao saque desumano 
de que estava a ser vítima. 
Uma das “técnicas da SS” 

(penso que este SS nada tem 
a ver com Hitler) ordenou: 
Tragam-me um comprimido 
para acalmar este doente. 
Negamo-nos. Porque esse 
não é o nosso modelo de 
lidar com estas situações. 
Os nossos doentes nunca 
andam sedados / drogados, 
para obedecer aos nossos 
caprichos como robots…

Lembrei o bom humor de 
P.e Baptista. Nestas situações 
em que um doente, por isto 
ou por aquilo, se passa (…).

Continua  na  página  2

O nosso

Calvário ENCERRAMENTO DA CASA DO GAIATO DE 
BEIRE (PAREDES) PELA SEGURANÇA SOCIAL: 
ILEGALIDADE, DESUMANIDADE E FALTA DE 
VERDADE DE UM ESTADO QUE AINDA NÃO É DE 
DIREITO — Mesmo que a Segurança Social tivesse todas 
as razões para encerrar a Casa do Gaiato de Beire (Paredes), 
o que não é verdade, a forma como o fez é uma ILEGA-
LIDADE e uma DESUMANIDADE, assentes numa FALTA 
DE VERDADE.

Um grupo de técnicas da Segurança Social não se pode 
apresentar numa instituição que, neste caso, ainda por cima, 
não depende, nem nunca dependeu, ao longo dos seus 61 
anos de existência, em um cêntimo sequer, do financiamento 
público, para fazer uma inspecção e, no final desse trabalho, 
proceder como procedeu. 

Mais precisamente, o que essas pessoas fizeram foi, sem 
nenhum mandado judicial, ou outro documento de entidade 
que fosse competente para o efeito, disseram que iam carre-
gar, de imediato, os doentes incuráveis da instituição para 
carros e carrinhas e levá-los sem dizerem para onde e sem 
que houvesse sequer tempo para que todos levassem, pelo 
menos, a medicação de que precisam diariamente. 

Isto foi feito quando já começava a escurecer e com 
esses doentes apanhados de surpresa e a reagirem contra o 
que lhes estavam a fazer.

Habituados a conviverem diariamente uns com os outros 
e a entre-ajudarem-se, estão agora não se sabe aonde, nem 
como, divididos em grupos, separados uns dos outros. Os 
poucos que as técnicas da Segurança Social não levaram 
nessa altura choram todos os dias pela falta dos seus com-
panheiros. 

Os familiares também foram apanhados de surpresa. 
Mesmo que a Segurança Social apareça agora com algum 
mandato judicial, ou ordem escrita de outra autoridade que 
possa ter competências nesta matéria, o que, até este momento 
ainda não aconteceu, isso nunca apagará a ilegalidade que 
essa instituição pública cometeu na tarde do passado dia 7 
de Novembro. Por isso, se vivemos num Estado de Direito, 
impõe-se que quem fez isto seja devidamente punido.

Para além da ilegalidade e da desumanidade do que a 
Segurança Social fez nesse dia, está a falta de verdade do 
argumento principal que as técnicas dessa instituição invo-
caram para o encerramento da instituição que é uma alegada 
“falta de vigilância” dos doentes. Isto é redondamente falso. 
Há vigilância 24 horas por dia, todos os dias.

Por isso, o que se passou na tarde desse dia 7 de Novem-
bro na Casa do Gaiato de Beire (Paredes) foi UMA ILE-
GALIDADE, UMA DESUMANIDADE e UMA FALTA 
DE VERDADE que mostram que, no país em que vivemos, 
ainda há muito por fazer para que seja, de facto, um Estado 
de Direito, respeitador dos Direitos Humanos e da Verdade 
sem a qual esses Direitos nunca poderão ser garantidos.  q

festa também imperfeição. Aqui no Calvário a mesma há-de ser 
entendida nesse contexto, e tratada com esperança e vontade 
de melhorar, nunca como objecto que tem de ser destruído, pen-
sando que depois nascerá uma coisa nova e perfeita. Como?

No Calvário nunca faltou o que é essencial à vida e o que, 
em cada tempo, é disponível para o bem-estar e ser dos que 
nele habitam. No Calvário havia alegria em viver e paz nos 
corações. E agora? Incerteza, angústia, dor. É preciso reparar o 
mal que se fez e respeitar a dignidade de quem tem nele a sua 
casa e a sua família, numa vida social responsável que dá apoio 
aos mais frágeis e não a marginalização.  q

CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

VENHAM COMIGO. ESTOU DISPONÍVEL Luís Aleluia

Como é possível?! Quem se responsabi-
liza?! E a como será vendido o Metro qua-
drado dos terrenos e a quem?! Duvido que a 
preocupação maior seja os residentes, teriam 
levado todos. Porquê a pressa?! Eu indico à 
Segurança Social milhares de casos de doen-
tes abandonados pelos familiares nos hospi-
tais, (e nenhum deles são estes casos graves de 
demência ou incuráveis que todos rejeitam), eu 
mostro à Segurança social milhares de doentes 
a acamados em suas casas, que ficam horas e 
horas sozinhos, sem vigilância e muitas vezes 
sem comida e sem medicamentos porque 
as reformas são uma miséria. Onde estão os 
Técnicos?! Venham comigo espreitar as jane-
las dos prédios das nossas cidades grandes e 
vejam as centenas de cabeças grisalhas e de 

olhares tristes, abandonados à sua sorte, onde 
está a Segurança Social?! Venham comigo e 
com os voluntários das Instituições particula-
res que substituíram o Estado no Socorro de 
tanta gente que passa fome, frio e carece de 
amor, de dignidade e, na sua maioria, já desis-
tiu porque não acredita que o Estado e a sua 
omnipotente Segurança Social se importe com 
eles. Estou disponível… venham.

Solidário com a vossa indignação, não só no 
interesse dos valores da Obra e pelo direito à 
defesa do bom-nome, contra uma justiça que 
não é cega mas estrábica e que erra, geral-
mente, em desfavor dos mais pobres, mas 
também na defesa da dignidade e bem-estar 
dos doentes que ocupavam o Calvário e que 
estavam ao cuidado da Obra.  q
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CANTOU-SE OS PARABÉNS À ASSO-
CIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS DO 
NORTE — A nossa Associação dos Antigos 
Gaiatos do Norte foi fundada ainda nos anos 
80 do passado século pelo Carlos Gonçalves. 
Sucederam-se várias direcções mas só em 23 
de Outubro de 2008 na Direcção presidida pelo 
Miguel Rodrigues é que foi registada, num 
serviço administrativo do Maurício Mendes, 
vice-presidente. Com estatutos no notário é que 
passou a ser oficial a nossa Associação. Foi esco-
lhido esse dia que era a data mais significativa 
na altura e naquele mês, ou seja, o dia em que 
Pai Américo nasceu. Digamos que se teve que 
refundar a Associação e refiliar os sócios antigos 
com novos números, etc… (imposição do Car-
tório Notarial que era obrigatório em registo a 
Associação começar do zero). Foi nessa ocasião 
e bem, que ao nome foi acrescentado “e Fami-
liares” para assim as esposas e outros elemen-
tos da família de cada antigo Gaiato, querendo 
poderem associar-se e engrandecer a Associa-
ção, torna-la mais aberta e inclusa à sociedade 
civil sem desvirtuar os objectivos primordiais : 
unir a Família Gaiata espalhada pelo mundo e 
dar testemunho do sucesso da pedagogia de Pai 
Américo: fazer de cada rapaz um homem!… 
estreitando sempre os laços com a Obra da Rua, 
nossa mãe, prestando à mesma toda a nossa 
colaboração.

Dez anos à frente do leme, o nosso presi-
dente Miguel tem feito o que é possível e pede 
a colaboração de todos para que se faça sem-
pre…a cada 23 de Outubro que passa, mais e 
melhor!  q

SETÚBAL Padre Acílio

Brincadeiras de crianças

OS nossos pequeninos encantam-se com as sobremesas e brincam  
 com elas, tentando enganar a Senhora. Comem com jeitinho 

para não estragar as embalagens, piscam os olhos uns aos outros, colo-
cam a tampa com cuidado e, no fim do jantar, vão felizes oferecer à 
Senhora uma sobremesa falsa.

D. Conceição finge não perceber o truque e deixa-se enganar, pro-
vocando uma alegria extasiante às pequenas crianças.

— Eh! Hoje vamos enganar a Senhora!
Com todo o jeitinho limpam bem a tampa da embalagem, põem 

um guardanapo por cima, uma pequena colher e lá vão eles felizes 
pregar a sua partida. 

Neste jogo andaram entretidos duas ou três vezes. Na sua inocên-
cia, enganar a Senhora era uma proeza… e, para esta, uma delícia ver 
a alegria dos pequenos catraios.

Oliveiras

O nosso terreno não tem qualquer parte desperdiçada. Ao longo 
das duas estradas que ladeiam a quinta e noutros cantinhos sem 

árvores, as oliveiras crescem com algum vigor.
Embora a área em que vivemos não seja eleita pela UE para cul-

tivo de olivais, dado que não temos azeite, aproveitamos as bermas dos 
terrenos para cultivar as azeitonas. Felizmente que, pelo bom trato e 
rega no Verão, as árvores produzem com alguma abundância.

Por esta altura, impõe-se a tarefa de colhermos a azeitona. 
Como os Rapazes estão na escola e os sábados são insuficientes 

para percorrer tanta árvore, pedimos ao Octávio e à Mafalda a sua 
ajuda. Parámos com as outras actividades agrícolas e todos nos debru-
çamos em colher, a tempo e horas, os preciosos e carnudos frutos que 
nos irão dar o azeite.

Até o tempo tem ajudado! Parece vivermos um verão de São Mar-
tinho que nos veio consolar, após tantos dias de chuva intensa, a qual 
deu às oliveiras capacidade de produzir tão graúdas e suculentas azei-
tonas.  q

Continuação  da  página  1

Se alguém queria intervir, logo 
ele, calmamente, nos dizia:
— Vamos é manter a calma; 
vamos ouvir e olhá-lo com 
amor. Ele está a tomar o seu 
comprimido…

Sei que P.e Baptista foi 
condenado porque “exercia 
a medicina ilegalmente, sem 
habilitações para isso”. Mas, 
como aprendiz de psicólogo 
do comportamento, aprendi a 
observar as minhas e as reac-
ções dos que me rodeiam. 
Registo com agrado que esta 
metodologia do manter a 
calma, ouvir e olhá-los com 
amor serena muito os doentes. 
E mais, no dizer da Psicologia, 
uma das Leis de Base das rela-
ções humanas / interpessoais 
é esta: Comportamento gera 
comportamento.

Precisamos de descobrir 
uma medicina capaz de dimi-
nuir os efeitos nefastos de 
tanta tecnopatia…  q

BEIRE
Um flash

do inesperado…
Um admirador

ASSOCIAÇÃO
DOS ANTIGOS GAIATOS

E FAMILIARES DO NORTE
Elísio Humberto

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

AGROPECUÁRIA — Neste Outono, 
tem havido alguns dias de chuva. As árvores 
de folha caduca (como carvalhos e tílias) têm 
cores variadas e belas (amarelo, cor de fogo) 
e vão deixando cair muitas folhas, que se vão 
varrendo nos arruamentos e jardins, e levadas 
para estrume. Concluiu-se a limpeza da nossa 
margem norte do ribeiro, no terreno do poço 
novo, e também do ribeirito a poente junto ao 
olival dessa terra e da vessada, atravessados 
pela avenida Padre Américo. Cortaram-se os 
troncos e ramos recolhidos em cavacos, que 
se arrumaram no barraco. Em 7 de Novembro, 
foram transportados para a Casa do Gaiato de 
Paço de Sousa mais 262 fardos, pois ainda 
temos palha de aveia armazenada. Terminada 
a colheita do milho-grão no campinho, em 9 
de Novembro foram debulhados na alfaia 108 
cestos de boas espigas, cujos grãos se guarda-
ram nas arcas do milho. Na horta, em 24 de 
Outubro, na feira da Vila, comprámos mais de 
sete centenas de pés de couve-penca, que foram 
plantados e entretanto adubados. Nessa feira, 
ainda foram comprados 20 pintos e 6 galinhas 
poedeiras, para o nosso galinheiro.

MAGUSTO, EM S. JOSÉ — Conforme 
tem sido tradição, em dia de S. Marinho, 
Domingo, com chuva, a convite do sr. Padre 
Jorge Santos, e da Catequese de S. José, a nossa 
Comunidade deslocou-se de autocarro (alu-
gado) para a igreja dessa Paróquia, em Coim-
bra. No salão paroquial, fomos (como sempre) 
muito bem recebidos por essa Comunidade — 
Pároco, catequistas, pais e crianças. Seguiram-
-se jogos populares, no palco. Entretanto, aca-
rinhados pelos nossos amigos e amigas, estes 
foram-nos entregando alguns materiais escola-
res e ajudas. Depois, com as mesas bem prepa-
radas — com castanhas, sandes, doces e sumos 
— participámos numa saborosa merenda. 
Depois do espaço arrumado, despedimo-nos 

com gratidão. Foi um bom e alegre convívio, 
que muito agradecemos! A nossa família — 
dos gaiatos — sempre esteve no coração da 
paróquia de S. José, em especial durante bons 
anos em que o grande amigo sr. Padre João 
Castelhano a serviu como pastor dedicado.

FESTA, NA MEALHADA — Quando a 
edição deste jornal chegar às mãos e aos olhos 
dos nossos amigos leitores, em papel ou no 
digital, já aconteceu a nossa festa dos Gaiatos 
do Padre Américo, na Mealhada, pois foi agen-
dada para o dia 18 de Novembro, Domingo. 
Foi muito bem organizada pelo Pároco, amigo 
sr. Padre Rodolfo, e pelas suas comunidades, 
com um programa preenchido, tendo o ponto 
alto na celebração da Eucaristia (10:15h), 
seguindo-se o almoço dos Rapazes com famí-
lias amigas e depois (14:30h) um alegre espec-
táculo de variedades e de amizade, comemo-
rando assim e bem o II Dia Mundial do Pobre. 
Os Rapazes desta Comunidade ensaiaram, no 
nosso salão com o sr. Prof. Paulo, várias actua-
ções para apresentar no Cine-Teatro Messias: 
Vida e Obra de Pai Américo; Aqui é a Casa do 
Gaiato; O barbeiro d’o gaiato e Hino da Casa 
do Gaiato de Miranda do Corvo. Os bilhetes 
esgotaram rapidamente! Na próxima edição do 
nosso jornal O Gaiato, que foi divulgado, dare-
mos mais notícias.

O CALVÁRIO, EM BEIRE — No dia 27 
de Outubro, sábado, pelas 18 horas, foi apre-
sentado na Universidade Católica Portuguesa 
— Porto (Foz), um livro do sr. Padre Baptista, 
intitulado O Calvário — [Páginas Escolhidas 
e Documentário Fotográfico]. Desta comu-
nidade, foram o nosso Padre Manuel com o 
Marcelino e o Bernardino. Estiveram presentes 
o sr. Bispo do Porto, D. Manuel Linda, o sr. 
Padre Júlio, Director da Obra da Rua, e a sra. 
Prof. Doutora Isabel Braga da Cruz, que inter-

vieram. Esta antologia, coordenada pelo amigo 
sr. José da Cruz Santos, foi apresentada pelo sr. 
Prof. Doutor Walter Osswald (que seleccionou 
os textos) e o Doutor Fernando Reis Lima deu 
um testemunho. O sr. Padre Baptista acabou 
por usar da palavra, sendo muito aplaudido, e 
deu um testemunho forte sobre vários doentes 
acolhidos no Calvário, que se encontravam em 
situação difícil e encontraram aí abrigo seguro 
e feliz. Neste evento, no auditório Prof. Carva-
lho Guerra, participaram (e emocionaram-se) 
muitos amigos e amigas da Obra da Rua. Para-
béns ao autor de tão belas páginas, vividas com 
os últimos!

Entretanto, a 7 de Novembro, quarta-feira, 
também a nossa Comunidade recebeu a triste 
notícia dos acontecimentos infelizes ocorridos 
no Calvário, em Beire, da Obra da Rua. Sou-
bemos que vários dos nossos irmãos e irmãs 
foram retirados por um serviço oficial, contra a 
sua própria vontade, da sua própria Casa (com 
uma bela quinta e linda Capela), onde foram 
bem acolhidos pelo sr. Padre Baptista, e na qual 
viviam muito contentes, uma parte deles há 
muitos anos. Ficámos todos muito indignados 
e revoltados com a saída forçada dos nossos 
irmãos doentes para lugares que desconhece-
mos. Deus não pode dormir, nestas horas extre-
mamente difíceis para os doentes do Calvário, 
que estão a sofrer muitíssimo. Desta primeira 
Casa do Gaiato, enviamos um forte abraço 
para todos os doentes do Calvário e rapazes da 
Casa do Gaiato de Beire, e para quem os serve 
diariamente, em especial o sr. Padre Júlio, res-
ponsável da nossa Obra, sr. Padre Telmo, sr. 
Dr. Abel e colaboradores. Esperamos que seja 
feita a devida justiça e regressem um dia ao seu 
ninho, desfeito por quem não respeita os mais 
pobres e inocentes, que foram tirados do lindo 
lugar onde eram muito felizes, chorando assim 
tamanha tristeza…  q

ERA O ANO I, N.° 20 Pai Américo

Chegou-nos um pequeno 
que parece andar na casa dos 
dez. Ao que apurei, ele tem 
a Mãe na cadeia, ia comer o 
rancho às grades e mendigava 
nas redondezas. Como esta-
mos em maré de piões e há 
setenta deles a bailar cá em 
casa, o Manuel, que assim se 
chama o novo Gaiato, com-
preendeu num relance que a 
vida aqui não é para penas 
e começou a jogar. Na tarde 
desse mesmo dia, foi visto 
mais os do campo a compar-
ticipar dos seus trabalhos e 
infinita alegria. Tem uns olhos 
cheios de expressão. Narra a 
tragédia da vida sem saber 
medir, pela idade que tem, a 
altura da sua desgraça.

Andava um homem amais 
nós, mas agora não quere 
saber.

Era um grupo de pedintes 
de feiras. A prisão da mulher 
afastou o homem e ficou o 
pequenino preso ao amor de 
mãe, que é o derradeiro a 
quebrar. Ela reparte do seu 
minguado rancho, nem se lhe 
dava de abrir as veias, que o 
amor tem mais força do que a 
morte. O ferro das grades, não 
impede que ela se aproxime 
do fruto da sua fraqueza. Eu 
não me atrevo a chamar-lhe 
fruto do seu pecado; que o 
digam os mais.

Roubou na feira de Marga-
ride, já está presa há mais de 
um ano.  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 formatos:

— Edição digital
— Edição impressa, digitalizada em PDF

•  Livros da nossa Editorial e outras
•  Biografia de Padre Américo
•  Pedagogia da Obra da Rua
•  Padres da Rua
•  Memorial / Museu Padre Américo
•  Documentação diversa.  q
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Continuação  o  número  anterior

ENTÃO, no que toca à fé na formação do seminarista, está inti- 
 mamente ligada ao seu processo vocacional. Segundo os Evange-

lhos, Jesus Cristo saiu (sai) ao encontro dos homens e chamou (chama) os 
que quis (quer). Jesus voltou-Se e, vendo que eles O seguiam, disse-lhes: 
Que procurais? Disseram-lhe: Rabi [que significa Mestre], onde moras? 
Disse-lhes: Vinde e vede. Então eles foram e viram onde morava, e per-
maneceram com Ele aquele dia [Jo1,38]. O chamamento (a vocação 
presbiteral), sendo um dom gratuito de Deus que chama e a liberdade 
da pessoa humana que responde, encontra-se no núcleo da experiência 
de fé cristã. Crer em Deus significa afirmar que Deus existe — é real, e 
cria e redime todos os seres humanos. O seminarista é aquele homem 
que dá graças por ser amado por Deus na vocação presbiteral, que é uma 
experiência pascal e gozosa de encontro com Cristo Pastor. A Palavra 
de Deus é lugar de encontro com Cristo e crer na Palavra é descobrir 
nela o próprio itinerário da fé. Na Eucaristia celebra-se a memória do 
mistério e sacrifício pascal de Cristo — está realmente presente e vivo, 
no Seu Corpo e Sangue! A Eucaristia fomenta atitudes eucarísticas: gra-
tidão pela vocação, desejo de estar com Cristo, entrega pessoal da vida e 
caridade. O próximo (o outro) também é, assim, lugar de encontro com 
Cristo, pelo que os gestos de caridade tornam credível o anúncio da Pala-
vra, se há compromisso com os últimos e os mais débeis. Deste modo, na 
sua formação para o presbiterado, o seminarista vai-se preparando para 
se configurar sacramentalmente também com Cristo Servo.

Sobre a pobreza sacerdotal, cujo tema é aliciante e interpelante, 
sublinhámos que a relação pessoal com Cristo Jesus pobre está no centro 
da pessoa do sacerdote. A pobreza de Jesus foi radical e é uma carac-
terística essencial da Sua missão, conforme S. Paulo sintetiza a vinda 
de Jesus: Com efeito, conheceis a generosidade de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, que por causa de vós Se fez pobre, embora fosse rico, para 
vos enriquecer com a Sua pobreza [2 Cor 8, 9]. É na contemplação da 
pobreza de Jesus que se joga a nossa fé cristã, pois é a forma na qual 
Jesus, o Filho de Deus, nos salvou (salva). A maior miséria — da qual a 
pessoa humana deve ser libertada — é o pecado. Na pobreza sacerdotal 
joga-se a qualidade da fé e da humanidade do sacerdote, pelo que o 
padre diocesano deve optar por ser pobre. É interessante o exemplo de 
um padre do deserto, o monge Serapião: vendi o livro que me mandava 
vender tudo o que tinha e dá-lo aos pobres. Sendo o sacerdote pobre, 
será bem recebido pelos pobres e por aqueles que vivem nas periferias. 
É chamado a acolher e a servir os pobres, com hospitalidade, e a escu-
tar os que o procuram, dando-lhes tempo — ver Cristo nos pobres: os 
presbíteros hão-de ser amigos dos pobres. O amor de Jesus é atestado 
pelo lava-pés: Ora, se Eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também 
vós deveis lavar os pés uns aos outros [Jo,13,14]. A pregação de Jesus 
pelos pobres é a Sua profecia do Juízo final da história. O que fazemos 
ou não acontece aqui e agora, na nossa vida quotidiana: dar de comer 
ao faminto, vestir o nu, visitar o preso, cuidar do enfermo, acolher o 
estrangeiro… [Mt 25, 31-46]. O modo de acção de Jesus, no serviço aos 
pobres, é uma grande lição para os cristãos, na Igreja e no mundo, na 
medida em que não devem ser apenas líderes reivindicativos dos seus 
direitos, meros assistentes sociais ou gestores de migalhas sobrantes, 
submetidos a qualquer ideologia. Somos chamados a testemunhar o 
amor gratuito do Senhor, isto é, mostrar as entranhas de misericórdia 
do Pai, que se manifestam plenamente no rosto de Jesus Cristo, Seu 
Filho — como diz o Papa Francisco.

Nesse tempo precioso de retiro, no Seminário da Sé, da pobreza em 
Padre Américo, apresentámos algumas páginas de artista da palavra 
que ilustram bem a formação e a vida presbiteral extraordinária de um 
padre diocesano, ordenado em Coimbra e que morreu no Porto, cujo 
exemplo eclesial é importante para o nosso tempo, como modelo para 
os cristãos e jovens seminaristas e pastores da Igreja, serva e pobre. Foi 
um grande apaixonado do Pobre de Nazaré e um devoto do Pobrezinho: 
Não queiras duas túnicas. Francisco de Assis ouviu e não se enganou. 
Tomou como exemplos eclesiais marcantes, em especial, S. João de 
Deus [† 1550], S. Vicente de Paulo [†1660] e S. João Bosco [† 1888]. 
Entre tantas e belas páginas, sentindo vivamente as angústias dos seus 
irmãos mais sofredores, rematamos com um retrato fiel de uma reali-
dade dura e crua que ajudou a debelar: O amor do pobre, pela sorte dos 
Pobres, toca as raias da santidade. Um dia, vi-me nas ruas da Baixa 
[de Coimbra] aflito, com um recém-nascido nas mãos. Logo acode uma 
viúva com sete filhos, um de peito, que perdera ontem seu marido. Oh 
mulher, você não pode! — Posso, que tenho dois peitos!  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel MendesBENGUELA Padre Manuel António

SOMOS chamados a repartir 
 os nossos bens pelos mais 

pobres. Sem dúvida, a inclina-
ção mais profunda do coração 
humano, muitas vezes, não é 
para distribuir, mas para acumu-
lar riqueza pessoal e satisfazer 
prazeres egoístas. Está aqui, sem 
dúvida, a causa de muitos males 
sociais. Não podemos esquecer 
que os nossos bens materiais 
correspondem ao seu verdadeiro 
objectivo, na medida em que são 
partilhados e postos também à 
disposição dos pobres que batem 
à porta do nosso coração. Não 
tenhamos medo. Sejamos cora-
josos e a nossa generosidade 
para com os pobres é também a 
verdadeira razão da nossa felici-
dade. Temos o testemunho mara-
vilhoso dos que partilham os seus 
bens disponíveis. Que maravilha! 
Não podemos esquecer que é o 
egoísmo que provoca a fome, a 
nudez e a miséria. Devemos pro-
curar ser “irmãos”. Os pobres e 
os ricos devem unir as mãos e os 
corações e partilhar o pouco ou o 
muito que têm. Há um exemplo 
maravilhoso daquela viúva muito 
pobre que deu tudo o que tinha a 
quem não tinha nada. Jesus com-
pensou-a, não há dúvida, com 
tudo o que lhe era necessário 
para ter uma vida normal. Nesta 
viúva temos a imagem de Deus e 
de Jesus, porque se despoja, por 
amor, de tudo o que tem e de tudo 

faz dom a cada ser humano, em 
especial, o mais necessitado.

Esta mensagem entra, em pro-
fundidade, no coração da Obra 
da Rua, todas as Casas do Gaiato 
e demais acções caritativas, ao 
longo das dezenas de anos da 
sua existência. O segredo da sua 
fecundidade social está no aco-
lhimento dos donativos feitos 
pelos corações generosos e trans-
formados em benefício dos mais 
pobres. A multidão dos filhos da 
rua, crianças abandonadas, é um 
verdadeiro tesouro da humani-
dade. Sem a partilha dos bens 
dos corações mais ricos e mais 
pobres não seria possível reali-
zar esta maravilha social. Temos 
recebido testemunhos sublimes 
do amor que enche os corações 
generosos. Graças a este dom tem 
sido possível a vida das Casas do 
Gaiato. Continuamos, pois, com 
muita esperança, a realizar este 
ideal que tem um eco muito pro-
fundo nos corações, sempre aber-
tos para ajudar a Casa do Gaiato. 

Como temos referido, a falta 
de emprego para os nossos filhos, 
mais velhos e mais preparados, 
constitui um problema aflitivo 
para a nossa vida. Por isso, recebe-
mos   com muita alegria dois Res-
ponsáveis duma empresa que vie-
ram ter connosco com a proposta 
do emprego. Exultamos de alegria 
com esta ajuda preciosa à nossa 
Casa do Gaiato de Benguela. É, 

sem dúvida, uma atitude geradora 
de esperança no futuro. Deste 
modo, será possível realizar, com 
êxito, o projecto educativo refe-
rente a estes filhos contemplados 
com o emprego. Os pedidos de 
acolhimento de novos membros 
abandonados encontrarão a porta 
aberta. É, sem dúvida, um factor 
que gera alegria. Estas ajudas são, 
de facto, muito preciosas.

A actividade escolar está a che-
gar ao fim do ano lectivo. É, sem 
dúvida, um dos aspectos muito 
importantes da acção educativa 
da Casa do Gaiato, em relação a 
estes filhos abandonados. O fruto 
admirável na vida dalgumas des-
tas crianças, despojadas dos meios 
normais da sua formação humana, 
antes de entrar na nossa Casa do 
Gaiato, é um tesouro para a nossa 
sociedade. Alguns filhos já são 
professores e funcionários públi-
cos com a formação necessária. 
Sem dúvida, como acontece nas 
famílias normais, não há um apro-
veitamento total. Alguns não ven-
cem as resistências do mal que se 
instala nos seus corações. Assim 
acontece na sociedade normal. Há 
filhos que não querem aproveitar 
as oportunidades que suas famílias 
lhes proporcionam. Por isso, não 
podemos desanimar. O ideal de 
“fazer de cada rapaz um homem” 
é a força motora das nossas vidas. 
Que as ajudas dos vossos corações 
generosos não faltem no alicerce 
da construção destes edifícios 
humanos. É a nossa esperança 
para sempre. Recebei um beiji-
nho dos filhos mais pequeninos da 
nossa e vossa Casa do Gaiato de 
Benguela.  q

Corações generosos…

NO Dia de Todos os Santos, depois da santa 
 Missa, subimos a encosta que leva ao topo 

onde o nosso cemitério. Já estão ali sepultados deze-
nas de doentes falecidos no nosso Calvário. Ali, o 
cemitério — belo na sua simplicidade.

No corredor central duas filas azáleas que come-
çam a florir.

Lembrámos o nosso Padre Luís e a D. Margarida, 
que foi a Mãe dos nossos rapazes e deu a vida toda 
no Calvário.

Cada campa, um número e uma cruz de pau. Numa 
placa do muro, o nome de cada Irmão. Impressiona 
a singeleza. Na entrada, em poste de granito, esta 
bela poesia duma amiga de Amarante:

Cemitério branco e liso
Varrido pelo vento Norte
Ai que limpeza de terra;
Ai que limpeza a da MORTE.

SINAIS Padre Telmo

Tão limpos e tão libertos
Aqueles que ali estão.
Porque lhes chamamos mortos?
Vivos sim e mortos não.

E o VENTO bem o sabia,
Quando por ali passava.
Era por mim que pedia
E não por eles que rezava.

Lala

Rezámos pela nossa família que morreu. Chora-
mos e rezamos, agora, pela família que nos foi rou-
bada.

Entraram com carrinhas, carregaram os nossos 
familiares e foram.

Alguém sem moral acusou falsamente. E foi a 
corrida sem verificarem a idoneidade dos acusado-
res; sem uma verificação e estudo sério da situação. 
Que pena…!  q

MALANJE Padre Rafael

CERTA vez, falando com um Padre da Rua, 
 disse-me que a Obra da Rua não é uma ques-

tão de quantidade ou de qualidade. Como sempre, 
corremos dois perigos: fecharmo-nos no passado 
ou esbatermo-nos no futuro. Manter o autêntico 
e actualizá-lo no presente, sempre foi, e será, um 
desafio. O que vemos, é que a Obra da Rua é cha-
mada a fazer Caridade cristã… superando uma 
interpretação medíocre e simplista destas palavras.

Há coisas que são irrenunciáveis para a Obra da 
Rua: o protagonismo dos pobres para poder gover-
nar e gerir, a liberdade e a espontaneidade para tomar 
e assumir suas decisões, a responsabilidade para se 
comprometer com o seu próprio desenvolvimento, a 
família como espaço autêntico para um crescimento 
efectivo e equilibrado, a educação e a formação das 
pessoas em todos os momentos do seu crescimento, 

a natureza e o amor ao meio ambiente, a formação 
espiritual fomentadora da dimensão transcendente 
do ser humano.

Na Obra da Rua, continuamos a acreditar que isto 
é possível com a ajuda e a generosidade de muitas 
pessoas.

Seguramente não serão grande projectos aos 
olhos do mundo, mas ainda tem esse sabor daquelas 
organizações cristãs que vivem da generosidade de 
pessoas concretas.

Por isso, quero agradecer a todas as pessoas que 
colaboraram para que o contentor para Malanje seja 
uma realidade — não foi fácil. Sobretudo, conseguir 
o sistema de rega para podermos cultivar e algumas 
máquinas, como o semeador, adubadora… e tudo 
graças, fundamentalmente, à Casa do Gaiato de 
Setúbal, e aqueles que a formam.  q
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O nosso

Calvário
Fernando Ferreira — Visitei há poucos meses duas 

Obras que são legado do Padre Américo no distrito do 
Porto: A Casa do Gaiato e o Calvário de Beire. Vim de lá 
com o coração cheio. Pergunto incrédulo: Como é possí-
vel que a Segurança Social tenha uma atitude destas para 
com uma Instituição exemplar? Que interesses a movem?

(A talhe de foice estou a lembrar-me da postura das 
Finanças para com as casas deixadas também pelo Padre 
Américo à Paróquia de Cête…)

Francisco Maria — Mais uma vez fico chocado com 
o agir da Segurança Social. Uma autêntica vergonha, 
desumanidade… A Obra do Gaiato é fantástica, uma Obra 
onde se vê o Outro com o coração. O P.e Américo, esse, 
sim, foi um verdadeiro Assistente Social cheio de Deus. 
A sua caridade e Amor manifestou-se ao acolher tantos 
rapazes da Rua e fundando a obra do Gaiato dando origem 
a várias casas uma das quais esta que é O CALVÁRIO. 
Se neste momento nesta casa estava algo menos bem, era 
dever da Segurança Social fazer tudo por tudo para apoiar 
com financiamentos, ajudas técnicas e de pessoal para que 
tudo ficasse de acordo com as exigências. Isto que acon-
teceu foi desumano para estes utentes que têm esta casa 
como sua.

VINDE VER! Padre Quim

A nossa casa do Calvário, em Beire, nasceu do sonho 
de Pai Américo, que veio a tornar-se realidade ainda 

hoje viva pela acção abnegada do nosso Padre Baptista, que 
esteve desde a sua fundação e inauguração em 1957. Um 
ano depois do nascimento de Pai Américo para o Céu. E 
desde lá, acompanha a Obra que deixou e que tão amada e 
querida tem sido ao longo de várias décadas pelos nossos 
povos irmãos de Portugal, de Moçambique, de Angola e 
de outras nacionalidades, cuja caridade ultrapassa os limi-
tes geográficos, culturais, sociais, político e religiosos. Era 
desejo de Pai Américo que cada homem que viesse a ter 
contacto  com a Obra da Rua pudesse encontrar uma porta 
para conhecer a Deus. Ou melhor, para reconhecê-l’O no 
rosto dos pobres abandonados, doentes e desprezados por 
quem de direito tendo sido investido de poder pelo povo 
para zelar e assegurar os direitos dos filhos indefesos da 
máquina brutal construída na base de leis injustas, coloca-
-os neste momento em estado de risco iminente. E o risco 
é este: iludir os pobres doentes e a sociedade toda de que 
existe alguma segurança num sistema inseguro desde a sua 
base ao topo. O  fariseísmo social instaurou-se serenamente, 
e de uma civilização fortemente cristã, hasteiam-se bandei-
ras de incredulidade espelhadas pelos actos desumanos dos 
tempos novos de perseguição às Obras de Deus. Alguma 
autoridade ainda continua a gozar de autoridade quando na 
sua acção manifesta comportamentos desumanos? Vejamos 
então: quando um grupo de pessoas entra em casa alheia 
deve por respeito e educação pedir licença, seja quem seja, 
goze do título que goze. O respeito é bom e fica bem a toda 
a gente. Aconteceu que faltando estes pressupostos um 
grupo entrou sorrateiramente na casa de família e colocou 
tudo em debandada. Uma acção insegura para quem pre-
tende dizer, ser e agir para assegurar. A contradição é tam-
bém caracteristica marcante no seio dos fariseus e doutores 
da lei, tanto daquele como deste tempo. Dizem uma coisa 
e fazem outra. E quando em matéria levada ao Tribunal os 
mesmos dizem aos outros que isto é um crime de invasão 
a propriedade alheia. E agora? Não é crime? Também não 
digam que seja alguma segurança. Até o cego vê que não 
é. Foi assalto lento e com o sorriso de crocodilo para as 
câmaras televisivas. Vamos todos do lado da justiça trazer 
outra segurança para as pessoas de modo particular para os 
doentes indefesos. Nosso Senhor Jesus Cristo no Evange-
lhos tinha dado a seguinte advertência: “tende cuidado com 
o fermento dos fariseus”.

A aldeia do Calvário, em Beire, é uma casa de  família 
dos sem família acamados, alguns há varias  décadas, que 
nasceu com o objectivo de acolher os doentes incuráveis e 
abandonados, que já não tinham lugar nos hospitais, nem 
nos asilos. E estando atirados à margem da sociedade, sem 
lugar ao sol para viver, ao menos tivessem no Calvário 
um lugar onde na hora do chamamento para passar deste 
mundo para o melhor, pudessem adormecer em paz e com 
dignidade merecidas. No silêncio do dia-a-dia quem visita 
o Calvário, sem interesses de perseguição social, reconhece 
que aquelas almas santas que habitam aquele “santuário 
doméstico”, no dizer do Papa  São João Paulo II, gozando 
da mais plena caridade dos padres da Obra da Rua, estando 
presente no dia-a-dia ao seu lado ou espiritualmente devido 
à distância. Como no Evangelho Jesus nos assegura: “onde 
está o teu tesouro aí estará o teu coração”. Ou gozando do 
carinho das Senhoras verdadeiramente maternais, a exem-
plo de Maria, ou dos voluntários que lá dão a sua vida.

O Calvário foi a última inspiração, o sonho final, ou 
como dizia “o meu último grito, o canto do Cisne”. A 
sua inauguração veio a acontecer depois da morte de Pai 
Américo. Cumpriu-se o seu sonho, e o cisne voltou a can-
tar. Não deixemos que as aves de rapina venham debicar o 
tesouro escondido que ainda canta na aldeia do Calvário. A 
conclusão é de Pai Américo: “Não te afaste do pobre, nem 
na vida nem na morte. Senhor de misericórdia não retireis 
jamais da minha inteligência a loucura do Divino”.  q

Insegurança Social

Não se pede que a Segurança Social seja uma insti-
tuição de cariz religioso, pede-se que nestas situações a 
Segurança Social seja caridade, coração e AMOR pelos 
mais desfavorecidos.

Não podemos calar. Paz e Bem.

Teresa Maria — Estranha coincidência, pouco tempo 
após o lançamento do livro do Padre Baptista e quando se 
divulga a canonização do Padre Américo!

Uma atitude que não é de agora mas que começou nos 
idos anos 90…

E já agora, alguém dos que retiraram os utentes, está 
disposto a “acolher” um que seja?

Ou que faria se tivesse alguém na família com as limi-
tações destes utentes?

A quem entregaria os cuidados dos seus entes queri-
dos com garantia da salvaguarda da dignidade humana a 
que todos têm direito, a começar pelos excluídos, os des-
protegidos?

E já agora, quem reconhece o esforço “hercúleo” dos 
padres que já mereciam algum “descanso” dada a idade e/
ou saúde mais condicionadas, que mais não é que conti-
nuar a dedicar as suas vidas aos outros?

Convicções à parte, há questões de humanidade que 
são indiscutíveis na Obra…

Começo a ficar confusa com o significado das pala-
vras “segurança” e “social”… 

“Bem aventurados…” (quase toda a gente conhece… 
É mera cultura geral para quem não é católico ou sequer 
cristão… Há balizas que jamais deveriam ser ultrapassa-
das como as dos direitos humanos)

Maria Conceição Cunha — No dia oito deste mês, 
vários jornais vieram para a rua, cada qual com o seu título 
mais estrondoso sobre a Casa do Gaiato de Beire. O jor-
nal Público também. Um amigo que assina este jornal na 
internet fez um comentário, ao outro dia, tinham retirado na 
internet, a notícia e o comentário. Vou transcrever o refe-
rido comentário de Manuel Crespo: “Conheço bem, por 
dentro, o Calvário de Beire. A pedagogia do Pe. Américo 
assenta e reproduz o ambiente de família, onde todos parti-
cipam e se realizam com o que podem. A Segurança Social 
promove depósitos de assistidos, que garantem os seus 
empregos, à custa do Orçamento e promovem a rede clien-
telar das amas. Tiram à força, os filhos às famílias e não 
promovem pais para cuidar deles. Entraram sem mandato, 

e levaram à força os doentes. Perante a sua, chamaram a 
polícia. A “Segurança Social” calunia. É mentira que em 
Beire tudo seja feito pelos residentes. Em Beire são uma 
família. Até isso lhes roubaram. Sei do que falo. Se um ou 
outro, por vezes é amarrado, é para defesa da sua integri-
dade. Quantas dezenas não estão amarrados nos hospitais 
públicos ou imobilizados pelas drogas?” Porque será que o 
jornal Público retirou este comentário?… Só falta agora o 
facebook retirá-lo também…

Comentários extraídos do Facebook da Obra da Rua

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

A falta de casas neste Distrito, 
é uma das maiores carências 

atuais. Nem reformas, nem subsídios, 
nem ordenados estão ao nível do custo 
das habitações.

A doação da casa à Janete está a 
ser um verdadeiro rastilho que me 
queima. São tantas as famílias a vive-
rem acumuladas, em barracas, em 
carros abandonados que me atiram 
argumentos: se a Janete tem direito, 
nós também. É verdade que dar casa 
a uma família não é minha obrigação, 
nem do Património dos Pobres. Só o 
fazemos por derradeiro amor às seis 
crianças, à abnegada mãe — e gritar 
esta lacuna perante as autoridades. 

Em princípios simples, todos estes 
brados que irrompem da pobreza 
extrema, têm uma certa razão de ser, 
para quem não tem fé, nem acredita 
no amor misericordioso de Deus, na 
comunhão dos cristãos com o sofri-
mento dos pobres e heróica genero-
sidade de alguns corações. Quem me 
dera que o Património pudesse socor-
rer todas aquelas famílias que, sem 
tecto, estão à beira da miséria ou já 
nela imersas.

A necessidade de habitações devia 
estar na mira do principal objectivo de 
um programa de qualquer Governo. 
Sem casa não pode haver família e 
sem famílias a sociedade caminha 
para o caos. Ninguém resiste. Tudo é 
desequilíbrio.

Uma pobre viúva com dois filhos 
a dormir num carro abandonado é o 
espelho das minhas aflições. 

Um País terá um desenvolvimento 

normal, quando cada família possuir 
capacidade para ter uma casa, onde 
habitar. Isto é tão claro como as lições 
da Natureza que o P. Américo ia bus-
car: “O crustáceo cria a sua concha, 
a ave faz o seu ninho e a raposa a sua 
toca”.

Ninguém fala mais alto, nem mais 
acertado, do que a própria Natureza. 

Nascer num ambiente familiar em 
casa e nela crescer, até adquirir capa-
cidades para construir ou alcançar, por 
compra ou renda, um lugar digno para 
viver, é o objectivo de um verdadeiro 
homem. O resto é contrariar a Natu-
reza.

Legalmente, é ao Governo que com-
pete ter nas mãos estas iniciativas, as 
quais se mostram mais evidentes nas 
grandes Cidades, onde a miséria se 
avoluma, a indiferença se disfarça e o 
sofrimento é cada vez maior. 

Num dos últimos escritos, de forma 
ligeira, abordei o problema da Rita. 
Esta senhora, criada sem casa e ao 
Deus dará, foi mãe aos dezasseis anos 
com um homem de vinte e dois. A 
seguir à primeira filha, vieram mais 
duas. 

O progenitor alheio à sua responsa-
bilidade paternal, meteu-se na droga 
e não queria saber de mais ninguém. 
Filhas e mulher eram estorvo à sua 
libertinagem, de tal maneira que a Rita 
se fartou dele e o pôs na rua, uma vez 
que as despesas das filhas e dele caiam 
todas sobre ela. 

O que aquela mulher tem passado 
para criar as suas meninas!… Com 
que ternura e há quantos anos a temos 

ajudado!… Quantas vezes lhe paga-
mos a renda da casa!… 

Ela que vive apavorada de medo que 
lhe tirem o mais precioso da sua vida: 
— as ricas filhas.

Agora que trabalhava na Tróia, 
ganhando 700 euros, surgiu-lhe, 
repentinamente, um aneurisma na 
cabeça e ela teve de sair e perder o 
trabalho porque a empresa não podia 
aguentar uma pessoa com esses pro-
blemas. Sim, o empresário, nestas cir-
cunstâncias, não era obrigado a admi-
ti-la ao seu serviço, mas o Estado, que 
recebe os impostos do empresário, é 
obrigado a assumir este encargo.

Tudo lhe falta! Quem deve remediar 
a situação? Se vivemos num Estado 
de Direito, a este compete socorrer a 
presente cidadã, para que ela continue 
firme ao seu dever maternal. Não é o 
Património dos Pobres que deve ir ao 
encontro desta infeliz, nem qualquer 
outra Instituição da Igreja, mas, sim, 
o Estado que recebe os impostos da 
empresa. 

Quem representa o Estado e está 
mais próximo das pessoas, não é a 
Segurança Social? E que fez ela? Cru-
zou os braços e descartou-se: — Não 
temos verba. 

Como poderá esta mãe aguentar 
uma renda de 400 euros, num quinto 
andar, sem elevador e, se não cumprir, 
ser posta na rua, pela autoridade (?) do 
Estado. Não será isto uma contradição 
repugnante?

Que remédio, tenho eu, senão gri-
tar?  q


