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FAMÍLIA
Uma quinzena gaiato, pra sempre 

gaiato!
Como é bom ser Família Pai 

Américo!
Rezar todos os dias com os nos-

sos rapazes, trabalhar e cuidar da 
nossa Casa, partilhar os alimentos, 
cuidar uns dos outros, torcer e cui-
dar da nossa equipa de futebol…

Como é bom ser Família gaiato!
P.e Lacerda

TÊM sido tantas as mensagens, por 
 carta, por e-mail, no Facebook, de 

viva voz, por telefone, de repúdio pelo 
que fizeram ao nosso Calvário e aos seus 
doentes, que a insensatez dessa actua-
ção cai vencida. E ainda, a juntar a todos 
os que se manifestaram, muitos outros 
sofrem em silêncio a dor desta injustiça.

Em 60 anos de vida do Calvário, quan-
tas vidas enriquecidas no contacto com 
os doentes, semelhantes nossos, experiên-
cias vivas que transformam a vida?!

No Calvário, cada padecente vive, 
«levando a sua cruz sem a arrastar».

O mundo quer outra coisa… Fomos visi-
tar alguns dos nossos doentes nos lares 
onde foram colocados. Que diferença! 
Simplesmente objectos. O mundo não 
sabe nem quer fazer melhor. É que o 
homem quer viver! Quer ter família! Quer 
participar na vida da comunidade, ainda 
que não faça tudo bem. 

Nós queremos que o doente seja feliz. E 
só pode ser feliz se se sentir livre, amado 
e em sua casa. No Calvário esta é a base 
da vida.

Não queremos que os doentes sejam 
peças de um xadrez que se movimentam 
por interesse pessoal ou ideológico de 
outros.

No Calvário, os doentes são pessoas 
humanas, com todos os direitos que lhe 
competem e com toda a possibilidade de 
cumprirem os seus deveres, humanos e 
morais, que a sua condição pessoal lhes 
permita.

Volvido um mês da retirada dos nossos 
doentes, voltaram para levar os restantes 
e os nossos rapazes da Casa do Gaiato 
de Beire. Para com os primeiros vedamos-
-lhes o intuito; aos rapazes, não tendo 
nós podido acompanhar o processo por-
que outro processo decorria em simultâ-
neo, conseguiram convencer 6 dos 14 
rapazes. Os que ficaram, choram pelos 
que partiram. O Nana, é o mais sentido: 
«Quando voltam os meus irmãos?», vem 
ele repetindo após o choque inicial que o 
transtornou emocionalmente.

E os que partiram? Nós ficamos incré-
dulos ao seu sim para irem. Mas, ao 
mesmo tempo, nada convencidos de 
que se tenha tratado de um desejo cons-
ciente para ir. É sintomática essa atitude 
num deles, o Jorge, que levou a sua bici-
cleta com que, pelo menos uma vez por 
semana, ia visitar a sua mãe que está 
internada, há largos anos, num lar em 
Paredes, a cinco quilómetros de casa. 
Agora longe, não sabemos onde, como 
levou ele a bicicleta convencido que con-
tinuaria a visitá-la?

A quebra da rotina, a que todos somos 
sensíveis, com a possibilidade de viajar 
num autocarro posto à disposição, pode 
ter aliciado alguns.

Mas o doce passa. A saudade não se 
apaga. Do lado de cá há saudade; e do 
lado de lá não duvido que também há. 
«Onde estão os nossos irmãos? Quando 
voltam?»

Padre Júlio

SETÚBAL Padre Acílio

Visitas
ESTA proximidade do Natal ainda nos traz algumas visitas: pessoas que se sentem 

 obrigadas a partilhar os seus bens connosco. Filhos a lembrar os pais falecidos. 
Viúvas a evocar os maridos. É uma peregrinação de Natal que nos traz algum alívio.

Vêm, do mesmo modo, multidões de pobres, à espera de um avio para o Natal. 
Quartas, quintas e sextas-feiras começam logo de manhã e aumentam-se à tarde, após 
o almoço. Vale-nos o que nos dão.

Apareceu também uma senhora e um homem, não perguntei se eram irmãos ou 
casados, a pedir ajuda para um familiar epiléptico, de 63 anos, que o Estado mandou 
recolher em Caxias, na prisão, por não haver lugar seguro para ele em qualquer lado.

Apeteceu-me mandá-los à Segurança Social do Porto, tão solícita com os nossos 
doentes do Calvário… Tratados pelas senhoras doutoras como se fossem gado que 
muda de um estábulo para o outro. Pior ainda que gado. Os animais têm de levar 
uma guia assinada pelo detentor e pelo receptor… Ali, não… nem sequer o processo 
clínico dos doentes. Foi chegar... E isto é tudo nosso.

Em questão de Assistência, o Estado mostrou-se uma desgraça arrogante, sem 
consciência, nem vergonha.

Continua  na  página  4

«Solidário com a Casa do Gaiato no que 
concerne à perversa actuação da Segurança 
Social no que se passou no Calvário, jun-
to envio um cheque… Bem-hajam por tudo 
quanto fazem em prol dos irmãos mais po-
bres e desfavorecidos.

Assinante 35615.»

«O Novo Ano seja mais feliz que o presen-
te. Acredito que estejam tristes com os re-
centes acontecimentos, mas acreditemos na 
Justiça de Deus!

Assinante 12670.»

«Tendo tomado conhecimento, pela comu-
nicação social e, posteriormente, pela voz 
de Padre Júlio e da Conferência de Paço de 
Sousa, no último Famoso, do encerramento 

do Calvário pelos Serviços da (in)Segurança 
Social — de cuja inoperância e/ou erros de 
procedimento ou de juízo crassos em casos 
sociais gritantes (incluindo pareceres rela-
cionados com regulação de poder paternal) 
temos experiência próxima —, alegando fal-
ta de condições diversas, mas preferindo dar 
ordens de encerramento a entrar em acordo 
de colaboração de forma a suprir tal falta 
(se é que ela se verificava efectivamente…), 
vimos manifestar-vos a nossa solidariedade 
cristã, bem como àqueles que ali tinham o 
seu lar e às respectivas famílias, impotentes 
perante uma entidade que, infelizmente, por 
muitos casos, presentes e passados, que têm 
vindo a público, é cada vez menos merece-
dora da nossa confiança. Como desabafava 
há pouco Padre Acílio, no Património dos 
Pobres, “Não há é coração!”

Aproveitando ainda a ocasião, se não for 
abusar da vossa boa vontade, agradecíamos 
o envio do livro O Calvário, do Padre Bap-
tista, também ele tão injustiçado pelas ins-
tâncias públicas e por alguma comunicação 
social, de há uns tempos para cá. Basta que 
nos indiqueis o respectivo custo — pagá-lo-
-emos, por transferência bancária, mal aqui 
chegue, embora a época seja má para servi-
ços postais…

Muito obrigado pelo(s) vosso(s) testemu-
nho(s) e pelo(s) daqueles a quem dedicais a 
vida.

Temo-vos presentes na nossa oração.
Assinante 47268.»

«Incertezas, angústia, dor…
Também eu, Padre Júlio, sinto isso… De-

pois de ler o meu Jornal O Gaiato, depois
Continua  na  página  4

Inquietações

SINAIS Padre Telmo

A nossa Maria do Carmo, no seu carrinho de rodas, tem feito de mãe. Ao seu lado, 
também num carrinho pequeno, a Luísinha, a quem pus o nome de “Princesa” — 

Mãe e filha — não de ventre, mas de coração. Este amor, mãe e filha, vale mais que mui-
tas obrinhas, na confusão do roubo, as senhoras assistentes sociais levaram a mãe Maria 
do Carmo  e deixaram a filha Luísinha. Choram, agora, uma pela outra… Como? Foi.

Deixem vir a Maria do Carmo para junto da sua filha. Onde vivem, há muitos anos, 
talvez não seja tão vivo o calor das paredes, mas sobra o calor humano.

Mãe-Filha, um grande amor! Não cortem. Deus não quer. Deixem vir Maria do 
Carmo.  q

Calvário:
Beleza, vida, família.
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Fala o Periquito
Eu lá andava a brincar a fazer coisas feias, roubava 

dinheiro para comprar cigarros, outras vezes para comprar 
pão, batia aos mais pequenos e grandes sem ter medo de 
levar deles, e andava na estação da Granja, pedia, roubava 
principalmente fruta e outras que fossem de comer. Eu não 
era ladrão mas os outros encaminhavam-me para ir rou-
bar. Andava às malas na estação para ganhar dinheiro, e o 
dinheiro que me davam dava-o à minha mãe que ficava toda 
contente. Umas vezes ia para a igreja de lá da terra para 
a beira da porta onde uma senhora pedia para a creche e 
ela ia dar a sopa para a casa da Sr.a D. Maria Leonor e eu 
aproveitava essa ocasião para ir roubar o dinheiro e ia para 
Espinho gastá-lo. Uma vez eu e o Chinês fugimos para Espi-
nho, comer arroz e beber vinho. Mas nisto passa um homem 
e pede-nos um cigarro, porque a gente estava a fumar e nós 
não lhe demos e ele foi ter com o chefe de lá e nós fomos 
presos. Levamos bolos nas mãos e depois ele telefonou para 
a Granja e a minha mãe e a do Chinês foram logo buscar-
-nos todas aflitas e quando chegamos a casa as nossas mães 
deram-nos uma trepa, mas ainda assim continuamos sempre 
a roubar. Uma vez cheguei muito tarde a casa e depois vim 
para o Porto e estive na Cadeia 2 horas porque fui à capela e 
mais o Chinês e dois irmãos dele tocar órgão, os dois irmãos 
dançavam e eu e ele tocávamos, e depois veio o Sr. P.e Mes-
quita com uma bengala e deu-nos porrada com ela.

Roubei dez escudos ao meu avô no dia em que vim da 
cadeia. De uma vez entrei dentro de uma casa e roubei broa 
para comer. Entrei dentro de outra casa e roubei broa e 
dinheiro e pintava lá a macaca.

Agora estou na Casa do Gaiato. Sou o chefe de camarata 
e roupeiro.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

EM ocasiões de neblina incerta 
 e tristeza, conhecer estórias 

da nossa história eclesial e pátria, 
tem-nos ajudado a compreender 
ou superar contratempos nesta 
via crucis/lucis discreta, de ser-
viço eclesial e promoção social. 
Mesmo em tempo digital, não faz 
mal dar atenção àqueles escribas 
que no papel deixaram memórias 
vivas dos pobres nos seus tempos 
difíceis, de misérias e escassez de 
pão, saúde e instrução.

De distinto e cristão magis-
trado de Coimbra — o Dr. José 
Marques da Cruz Almeida — no 
reino dos justos, chegou-nos às 
nossas mãos um livro reconhe-
cido do insigne Raúl Brandão — 
Os Pobres, que termina assim: 
No infinito é da sua [dos pobres] 
dor que se alimenta Deus. Era 
Janeiro de 1900… Continuámos 
a pousar os nossos olhos nessas 
páginas estimadas, em especial, 
no duro Natal dos pobres e fica 
mais este sinal de esperança: 
Porque é que criaturas misér-
rimas encontram ainda na sua 
gélida nudez horas para recordar 
e amar? Pobres repartem o seu 
pão; espezinhados dão-nos das 
suas lágrimas. Depois, olhámos 
bem para Os Famintos, de João 
Grave, rematado em Março de 
1903 e que começa deste modo: 
Foi num sábado ao entarde-
cer que Manuel, adoecendo de 
repente, abandonou o trabalho, 
com as faces cavadas numa funda 
ruga de amargura e os olhos ace-
sos dum intenso brilho de febre. 
A miséria social desse tempo, no 
início do século XX, continuou 
com a instabilidade política da I 
República, entristecida pela per-
seguição religiosa à Igreja Cató-
lica. E, depois, com a I Guerra 
Mundial, Portugal também foi 
sofrendo consequências nefastas. 
Ainda conhecemos um pobre sol-
dado sobrevivente desse desastre 
e honramos aqui esses corajosos 
militares portugueses do Corpo 
Expedicionário (CEP), de há 
cem anos, que foram carne para 
canhão (Batalha de La Lys…), 
com os seus capelães militares, 
como o santo Padre Luís Lopes 
de Melo.

Dez anos depois, em Coimbra, 
entre amigos dos Pobres (Cria-
ditas dos Pobres, vicentinos…), 
o Padre Américo foi encon-
trando muitos amigos em tocas 
e matando a fome aos pobres (ao 
relento, em abrigos escuros, na 
Sopa dos Pobres), levando rou-
pas aos andrajosos e mais aju-
das básicas. Entretanto, veio a 
desgraça da II Guerra Mundial, 
com mais fome, falta de abrigos 
decentes e de cuidados de saúde, 
a orfandade, os ditos filhos ilegí-
timos, a miséria urbana, trabalhos 
duros e míseros salários… Como 
bom samaritano — Recoveiro 
dos pobres — não passou ao lado 
deles, pois continuou a visitar e 
a ajudar pobres, abandonados, 
escorraçados e doentes. Foi aco-
lhendo e proporcionando Coló-
nias de férias aos garotos da rua 

e depois Casa aos gaiatos. Afa-
gou reclusos, como disse e bem, 
em 1939, de um seu amigo das 
prisões, onde cumpriu larga pena 
por crimes sociais: Abraçamo-
-nos debaixo do céu azul, à beira 
do turbilhão que passa. A batina 
negra do padre, que para este foi 
e para tantos é ainda o maior mal 
do mundo, mudara de cor num 
instante; e agora era para ele 
e tem sido para muitos o maior 
Bem! Quando se aproximava um 
Natal dos Lázaros, escreveu numa 
nota, no Correio de Coimbra 
(entre centenas de belas páginas 
de sangue vivo, recolhidas como 
Pão dos Pobres), assim: Eu hei-
-de tocar com as minhas as mãos 
de cada doente, dar-lhes recados 
de teu mando, desejar-lhes as 
Boas Festas em teu nome, chorar 
contigo, ao pé de cada uma das 
camas, a ausência e a distância 
das famílias. E, no fim de tudo, 
hei-de botar o pião mai-los miú-
dos da tinha, e comer com eles as 
sobras da consoada!

Às portas deste Natal, poderá 
servir esta justa nota histórica, 
das periferias dos compêndios 
escolares, para nos centrarmos 
na sua verdadeira razão de ser — 
Jesus pobre e no pobre, com as 
contingências actuais, tão doloro-
sas. Se nos é permitido dizê-lo e 
fôssemos a contar as horas e peri-
pécias que também temos pas-
sado neste decénio em serviços 
oficiais, como Tribunais, por mor 
daqueles que encontrámos e nos 
têm sido confiados, faríamos um 
calhamaço que, modestamente, 
muito daria para pensar e, no rol a 
desfiar, algumas situações fariam 
espantar qualquer incauto… Con-
fessamos que são sempre momen-
tos de angústia quando se aproxi-
mam e acontecem os debates e 
os embates, lidando com tantas 
pessoas que clamam por justiça, 
pelas consumições dos poderes 
e em circunstâncias emergen-
tes e diferentes — dos tugúrios 
às repartições e salas de audiên-
cias. Na maioria das situações, 
tem imperado mais o bom senso. 
A perseverança e a confiança no 
Omnipotente não se podem per-
der, nas salas de espera e nos pas-
sos das escadarias de cada domus 
iustitiae. Sem quebrar a devida 
reserva, própria destes processos 
tão melindrosos, desde o acolhi-
mento e continuação das medidas 
até ao regresso ao meio natural 
ou autonomização, deixámos 
como simples testemunho nesta 
coluna uma significativa afirma-
ção judicial, escutada com muita 
atenção sobre um rapazito, cujo 
pai é enfermo: — Pediram ajuda 
a uma instituição credível… Isto 
foi dito alto e bom som por um 
Magistrado da nossa Nação! É 
desejável, em qualquer sociedade, 
um Estado de Direito, em que se 
defende e promove os mais fra-
cos; e, em Portugal, desde 1999 
que há outro enquadramento legal 
em matéria de menores — é a Lei 
de protecção de crianças e jovens 
em perigo, embora as situações 

e as decisões justas dependam 
muito das reais avaliações.

À margem destas preocupações 
humanas, parece-nos que reina 
grande confusão sobre o verda-
deiro lugar dos animais e outros 
que tais na Criação. Assim pensa-
mos: os seres humanos têm direi-
tos e deveres; e, entre eles, cuidar 
bem dos animais. A fala foi dada 
ao homem, rei dos outros animais 
— como se lê no Tesouro poético 
da infância, de Antero de Quen-
tal. Na Antígona (séc. V a. C.), 
vem isto: Muitos prodígios há, 
porém nenhum maior do que o 
homem. Tem-se paganizado cada 
vez mais o Natal cristão, escon-
dendo Jesus às crianças e substi-
tuindo o Menino Deus por pais 
natais e animais… Numa época 
de rápidas mudanças sociocultu-
rais, temos de voltar a Jesus — do 
Evangelho — que Se fez homem 
e transforma o mal em bem.

Há longos anos — vai só para 
79 (!) — que o Padre Américo 
conseguiu para a Obra da Rua os 
primeiros Estatutos, no foro civil 
e na cidade dos doutores. Con-
vém focar e sublinhar o que foi 
aprovado pelas autoridades com-
petentes — eclesiástica e civil 
— na sua última versão estatutá-
ria (2015): O Estado Português 
respeitará a natureza, autonomia 
e identidade da Obra. Então, 
nesta luta permanente por parti-
lhar o essencial com pobres (que 
é, acima de tudo, espiritual!), há 
burocracias (pormenores) que 
serão obrigatórias para acertar-
mos na ajuda (em gratuidade e 
gratuitamente) aos mais frágeis, 
sem subsídios oficiais…

Neste momento, sobre as irmãs 
e os irmãos mais débeis da Obra 
da Rua — doentes do Calvário 
— separados do seu lar, podemos 
dizer, como o transmontano Padre 
João Parente, nestas horas tão 
crucificantes para eles e quem os 
ama: Mas, Senhor, é nas pessoas 
que te fazes sacramento. E, sendo 
Amor, te magoas, quando as vês 
em sofrimento. O Natal deste ano, 
depois do tempo incerto da par-
tida inesperada de Pai Américo 
(1956), é assim uma quadra 
mais triste e pobre … E, ainda, 
do citado Natal dos pobres, pois 
dá-nos mais para meditar, respi-
gámos este lamento: As lágrimas 
que se choram e se não vêem são 
as melhores: caem sobre a alma. 
É este o Natal do Menino Jesus e 
da cruz, em 2018, que entre nós 
não será, mas podia ser feliz…

Se Deus habita em todos os 
lugares em que a gente o deixa 
entrar, como disse um rabino, 
nós cristãos celebramos o nasci-
mento do Pobre de Nazaré, que 
entrou na humanidade — fez-Se 
carne e habitou entre nós — para 
a todos salvar. No profeta Isaías, 
está escrito que o Messias foi 
enviado a anunciar a Boa Nova 
aos pobres; e reconhecido por 
aqueles que dependem só de Deus 

Um Natal mais pobre
DA NOSSA VIDA Padre Júlio

MUITAS foram as provações na vida da nossa Obra neste ano de 
 2018 que agora finda. Mas o Senhor d’Ela, não esteve ausente 

nem despreocupado. Cuidou deste seu pequeno rebanho enviando-
-nos dois sacerdotes, com já larga experiência de vida, para a parti-
lharem com os que estamos, nos trabalhos, canseiras e alegrias, que, 
numa vida de serviço aos Pobres, são persistentes.

No início do ano, quando estávamos pressionados para que 
enviássemos um padre, que não tínhamos, para a Casa do Gaiato 
de Moçambique, surgiu-nos imprevistamente, o P.e Fernando, precisa-
mente ele que sentira o piscar de olhos dessas terras africanas.

Foi alívio e consolo, que o dom de Deus traz sempre consigo: 
«Vinde a Mim vós que andais cansados… e Eu vos aliviarei». Cumpriu-
-se a Providência de Deus, mas os homens podem alterar-Lhe o rumo. 
Isso mesmo sucedeu. Foram tais os obstáculos que nos puseram na 
Casa que o nosso Padre José Maria construiu, com a ajuda de tantos 
Amigos da Obra da Rua, que o nosso pensamento, da entrega da 
responsabilidade dessa Casa ao Padre Fernando, caiu por terra. Esti-
vemos lá três de nós, Padre Fernando, Padre Rafael e eu, mas tivemos 
que sair, deixando a Casa e os seus rapazes nas mãos de quem impe-
diu que as orientações traçadas pela Obra da Rua se concretizassem. 
Não abandonamos, deixamos alguém a tratar do que fazer para que 
a verdade das coisas seja reposta. Padre Rafael regressou a Malanje, 
eu a Paço de Sousa e o Padre Fernando disponível para trabalhar no 
que as necessidades da Obra pedem, nomeadamente no Calvário.

Em finais do Verão deste ano, outro sacerdote, o Padre Lacerda, 
brasileiro de origem mas com uma costela transmontana (também 
Padre Fernando e Padre Telmo são originariamente transmontanos), 
mandou-nos um e-mail manifestando o seu desejo de vir conhecer a 
Obra do Pai Américo. Claro que respondemos afirmativamente, além 
de que, também nós temos o desejo de um dia estarmos presentes no 
Brasil, onde Pai Américo deixou um rasto indelével, com uma Casa do 
Gaiato constituída por rapazes do povo irmão, no outro lado do mar.

Chegou Novembro, e com ele chegou o Padre Lacerda, com amplas 
liberdades de acção dadas pelo seu Bispo, D. Gil Moreira. Foi mais um 
irmão sacerdote que chegou, outra presença do Senhor para que, todos 
juntos, rememos contra os ventos e marés que os tempos actuais desenca-
deiam na nossa vida, e a Obra da Rua prossiga o seu caminho.

Outros mais virão. Pai Américo, nas Normas de Vida dos Padres 
da Rua, n.° 18, nos lembra: «Recordem a toda a hora que sem Ele 
nada é possível e com Ele nada é impossível. Neste sentido, o “padre 
da rua” não aceita dúvidas. É um obreiro do Senhor que vê a Obra 
feita antes de começada».  q

Luzes e sombras de 2018
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BENGUELA Padre Manuel António

É o tempo de preparação 
para a Festa do Natal. Os 

nossos corações devem ser inva-
didos e cheios de Amor. Deste 
modo, faremos tudo o que puder-
mos para ajudar os mais pobres. 
Devemos ter esta disponibilidade 
sempre presente. Uma das qua-
lidades admiráveis que devem 
marcar as nossas vidas, é o Amor 
aos nossos irmãos mais necessita-
dos. As comunidades que circun-
dam a nossa Casa do Gaiato de 
Benguela têm sinais de pobreza 
impressionante. Queremos ajudar, 
sobretudo, os mais abandonados. 
A generosidade dos corações, 
manifestada nos auxílios à Casa 
do Gaiato, é a fonte onde vamos 
buscar as ajudas para a nossa vida, 
da qual os pobres fazem parte. Há 
uma pergunta que alguém nos faz, 
com muita frequência, sobre a ori-
gem dos bens financeiros para a 
nossa sobrevivência. É o amor dos 
corações generosos. Doutro modo 
não seria possível. A multidão de 
filhos abandonados que têm a sua 
casa de família na nossa Casa do 
Gaiato vivem das ajudas, fruto 
do amor dos corações admiráveis 
pela sua generosidade.

Há poucos dias, veio um tele-
fonema duma senhora, nossa 
querida amiga, há vários anos, a 
comunicar-nos que tinha depo-
sitado seiscentos e cinquenta mil 

kwanzas, para ajudar a Casa do 
Gaiato de Benguela. É o coração 
generoso e cheio de amor para 
com estes filhos da nossa querida 
D. Leonor. É um coração verda-
deiramente maternal dos filhos 
acolhidos e criados na nossa Casa 
do Gaiato de Benguela. Este gesto 
tem sido frequente. Sem estas 
ajudas não seria possível a nossa 
vida. Temos aqui uma fonte de 
esperança que nos dá alegria e 
coragem para o caminho futuro. 
Este é um auxílio extraordinário. 
Outros benfeitores marcam tam-
bém as suas presenças, de várias 
maneiras. Vamos, pois, continuar 
à espera das ajudas, sobre as quais 
assenta a nossa vida económica e 
financeira.

O ano escolar de 2018 chegou 
ao fim. Os rapazes, como habi-
tualmente nos tempos livres dou-
tras actividades, são ocupados nos 
trabalhos diversos, ligados à vida 
da nossa Casa do Gaiato. Os mais 
pequenos dedicam-se às limpezas 
vulgares das casas de habitação 
e outros serviços, de acordo com 
as suas capacidades e idades. O 
sector das oficinas mantêm a sua 
intensa actividade. Os rapazes 
mais velhos, orientados pelos res-
ponsáveis, ocupam o seu tempo 
neste sector com uma actividade 
muito importante. Os sectores da 
serralharia, carpintaria, pintura, 

electricidade são locais maravi-
lhosos para a ocupação dos rapa-
zes e para os ajudar a preparar-se 
para ser verdadeiramente homens. 
A ocupação digna dos tempos 
livres constitui, sem dúvida, uma 
preocupação saudável e necessá-
ria na educação dos filhos. É, sem 
dúvida, uma actividade importan-
tíssima na construção do homem 
necessário para a sociedade. 
“Fazer de cada rapaz um homem” 
é o lema orientador do trabalho 
educativo da nossa e vossa Casa 
do Gaiato. Vamos, pois, com todo 
o empenho, investir as nossas 
energias no alcance deste objec-
tivo profundamente humano.

Neste período, antes da Festa 
do Natal, manifesta-se o carinho 
de várias entidades para com 
estes filhos. Os convites a parti-
ciparem em festas, do tipo fami-
liar, são frequentes. Esta atitude 
é um sinal de amor para com os 
filhos sem família natural. Os 
nossos filhos têm a sua família 
que é a Casa do Gaiato. Uma 
porção admirável vai, amanhã, 
participar numa festa familiar, 
organizada por uma empresa de 
impacto social muito importante. 
É um sinal de amor para com 
estes filhos. Estão presentes, tam-
bém, no coração de cada um dos 
nossos benfeitores. Vamos, pois, 
continuar a preparar a Festa do 
Natal com o nosso coração aberto 
ao amor que deve encher todos os 
corações. Recebei um beijinho 
dos filhos mais pequeninos da 
nossa e vossa Casa do Gaiato de 
Benguela.  q

Estamos no Advento…
PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

PA SSOU por mim uma cena evangélica que me abalou de tal 
maneira que não a posso ocultar aos meus amigos.

Há longos anos que protegemos esta mulher e os seus filhos, mas há 
muito tempo que deixei de a ver e comecei a detestá-la por me dizerem 
que ela abandonara os filhos e os deixara à sorte. 

Nestes dias, voltou a nossa Casa em busca de amparo, que eu lhe 
neguei com os mesmos sentimentos do fariseu Simão. Trazia uma 
receita para ser aviada e um papel do Tribunal que me neguei a ler. Dei-
xei-a e fui à cidade aviar os medicamentos pedidos e informar-me, sem 
ela saber, da história completa dos últimos anos, a qual não me pareceu 
firme, mas me fixou ainda mais no meu propósito de aparente desprezo.

Entretanto, a D. Conceição ouviu-a, doeu-se e confirmou-me que 
ela não tinha abandonado os frutos do seu ventre. Começou a recordar-
-me das vezes que ela, espancada pelo companheiro, aqui tinha apare-
cido, cheia de nódoas negras, a pedir socorro.

Voltou vários dias, como náufrago que no meio do oceano não 
encontra outra bóia a que se agarrar, senão esta. Roupa, calçado, ali-
mentos e um dinheirito que a Senhora lhe deu.

A pouco-e-pouco fui vencendo a repelência e os meus sentimentos 
modificaram-se, tornando o meu coração mais afável.

Cruzei-me com ela quando me dirigia a Lisboa, na nossa carrinha, 
e ela vinha a pé, na estrada da estação palmelense. Aquela figura, de 
frente, após uma curva, pareceu-me a tal senhora. Então, verifiquei pelo 
espelho retrovisor do veículo e confirmei: ia a pé à minha procura.

Lisboa é um mundo! A carrinha carregava tângeras para um hotel, 
que mas paga ao preço da chuva, e aproveitava para ir buscar dois elec-
trodomésticos e roupa à casa de uma assinante, para dar aos pobres, mas 
aquela cara revolucionou todo o meu sentir. 

Que irá fazer? Ela anda perdida! Que faria o Senhor neste caso? Eu 
não lhe tinha permitido que me tocasse. 

Foi uma viagem em silêncio com o Bita ao meu lado, mas um baru-
lho tremendo dentro de mim!… A misericórdia de Deus!… E eu?… 

Quando regressei, ainda sem almoço, encontro-a sentada nos 
degraus de pedra, aquecida pelo sol. Deu-me no coração um baque: — 
ainda tenho oportunidade para corrigir a minha atitude.

A primeira coisa que fiz foi perguntar à Senhora da Casa se lhe 
tinha dado comer. Que sim. Que comera uma sopa! Fiquei aliviado e 
propus-me ouvi-la a seguir à minha refeição.

Ele há vidas terrivelmente massacradas!… Não sabe ler… e é uma 
pessoa inteligente. A mãe morreu quando ela tinha um ano. O pai arran-
jou-lhe uma madrasta que nunca a mandou à escola. O pai casou-a aos 
treze anos com um homem de vinte que a fez sua escrava. Naquela 
situação, gerou uma filha nascida tetraplégica e mais três ou quatro 
filhos. O parceiro batia-lhe muito e ela fugiu de casa com outro e os 
filhos mais pequenos. 

Naquelas andanças o homem foi preso, e ela também. 
Apareceu-me agora com um despacho do Supremo a mandá-la liber-

tar imediatamente. Diz-me que está inocente e não fez mal nenhum, que 
se fartou de sofrer durante dois anos e dois meses. Nos primeiros quinze 
dias esteve numa cela, sem ver o sol, com camaradas muito agressivas. 
Que foi horrível!… Depois… Tanto tempo sem ver os filhos.

Nunca ninguém a visitou, nunca… nunca… e nestes nuncas reben-
tou em choro e lágrimas!… Nessa altura, lembrei-me da cena evangé-
lica de Jesus com Madalena. Não chorei por vergonha e segurança, mas 
o choro chegou ao fundo de mim próprio.

Que está a viver com uma pastora negra. Sim, alguma mulher 
cismática que também nos dá lições de vida! Foi ela que me acolheu 
mesmo sem poder. 

Que quer trabalhar! Que quer ir à escola! Que se quer libertar 
daquele monstro que a dominou e lhe fez os filhos! Que não pode viver 
sem eles, que há-de ir ao Tribunal requerer os seus direitos de mãe. 
Quer alugar uma casa, se eu a puder ajudar. Que deseja reconstruir a 
sua vida! 

Ela é uma ave sem ninho a sonhar com as exigências naturais do 
seu estado. 

Peguei-lhe no mandado do Tribunal, copiei-o e fui ter com um 
advogado, de coração e cabeça, para que veja o seu processo, verifique 
se está inocente e, no último caso, exigir uma indemnização ao Estado. 
Quem me dera! 

Mesmo assim, dei-lhe confiança: que pode alugar uma casa, lhe 
pagarei a caução e o primeiro mês, lhe darei os electrodomésticos e 
mobílias e a ajudarei quanto puder. 

Depois de a ver recuperada, dir-lhe-ei: — Vai em paz e não tornes a 
pecar. Procura o caminho do Senhor!  q

VINDE VER! Padre Quim

A  Santa Igreja nossa Mãe volta 
a convidar todos os seus 

filhos a percorrer um novo cami-
nho. O homem é um ser aberto à 
novidade! Gosta e deseja coisas 
novas, experiências que alteram 
a sua rotina diária e o elevam ao 
ponto de  tocar o infinito e trans-
cender-se. É o tempo do Advento! 
Preparação para um grande evento 
a decorrer no coração de todos os 
fiéis. Nas vésperas do  primeiro 
Domingo preparou-se a capela 
e a sala da oração da noite com 
os símbolos do Advento: Quatro 
velas, quatro cores em fitas corri-
das, uma coroa a circundar a luz, 
tecida de ramagens entrançadas ao 
estilo da beleza africana. No seio 
dos rapazes expectativas crescen-
tes e ansiedade à mistura sobre 
quem será escolhido para acender 
a primeira vela! Olhares atentos 
postos no momento, quase como 
que a lerem o pensamento sobre 
qual dos rapazes recairia o privi-
légio para acender a vela. Depois 
da bênção da coroa foi chamado o 
«Márcio» para o espanto de toda 

a assembleia dominical. É  o mais 
pequeno da nossa comunidade. 
Os nossos «Batatinhas» dão-nos 
um exemplo grande de humildade 
e simplicidade, deixam normal-
mente os maiores disputarem os 
primeiros lugares, embora  tam-
bém desejados por eles, e afinal 
das contas a prioridade é sempre 
para os pequenos.

Já mergulhados na vivência do 
Advento chegam-nos notícias, 
algumas agradáveis e outras nem 
tanto, dos resultados finais dos 
rapazes nas respectivas escolas 
onde andaram a estudar ao longo 
deste ano. Muitos têm  colhido 
bons frutos, que nos enchem de 
alegria, neste campo do saber. O 
«Luís que terminou o curso supe-
rior com distinção e agora prepa-
ra-se para ingressar num posto 
de trabalho no Estado depois de 
ter ficado aprovado no concurso 
público para o ministério da edu-
cação. Outros tantos preparam-se 
também para entrar no curso médio 
de educação, são doze rapazes da 
nossa Casa que irão frequentar a 
10º classe, se tudo correr bem em 
termos de vagas nos Institutos da 
cidade, pelo facto de não termos o 
curso Médio na nossa escola. Em 
termos gerais, o nosso  ‘campo’ 
produziu e deu frutos de esperança 
e confiança num futuro melhor que 
se avizinha para os nossos rapazes. 
No campo do trabalho manual, os 
rapazes que completaram dezas-
seis anos de idade já se encontram 
junto dos mestres aprendendo uma 
arte para o seu bem-estar e facili-
dade de enquadramento futuro no 
mundo do trabalho. Os mais novos 
têm os trabalhos ligados à vida 
doméstica da Casa conforme a 
idade e capacidade de execução. O 

que vale, é a medida certa! O equi-
líbrio das forças para a conquista 
de um lugar digno ao sol. Neste 
âmbito o trabalho não pode ser 
demasiado leve nem tão pesado 
em relação à capacidade de ela-
boração. Vão com a mangueira de 
regar, com a enxada para capinar e 
ajeitar o terreno e alisar o jardim. 
Vão com as tesouras de podar, 
com as vassouras para varrer, com 
baldes e panos para limpar. Todos 
e cada um tem a sua obrigação. 
Somos uma escola viva! O tempo 
do Advento é ocasião para prepa-
rar a recepção da vida nova que irá 
nascer no Natal do Salvador. Por 
isso, estamos a preparar desde o 
princípio do mês de Dezembro as 
disposições para tão grande aco-
lhimento. Do primeiro andar onde 
fica o escritório, enquanto passo 
estas notas no papel para seguir 
para nossa tipografia de Paço de 
Sousa, sinto o toque do martelo 
lá fora. É no interior do refeitório. 
O que será? Só padreé é o presé-
pio. Lá! Tão a fazé. É a resposta 
que me foi dada por um dos mais 
pequenos. A árvore de Natal já foi 
posta sobre a base do nosso Cru-
zeiro. Todos andam atarefados 
em Casa. Não há cá neste tempo 
a ociosidade. A nível espiritual já 
foram confirmadas as confissões 
dos rapazes. Contaremos com 
a presença de um sacerdote que 
habitualmente nos tempos for-
tes vem administrar tão precioso 
sacramento da cura dos nossos 
pecados pela infinita misericórdia 
de Deus nosso Pai. A conclusão 
é de Pai Américo:  “Celebra-se 
o nascimento de quem veio para 
servir. A melhor prova de amor ao 
Mestre é fazer como ele ensina e 
faz”.  q

Advento

e n’Ele confiam. De um povo 
humilde e pobre, segundo Sofo-
nias, com o sim de Maria, uma 
pobre de Nazaré, veio ao mundo 
Jesus — o Salvador, para todos 
os que semeiam em lágrimas e, 
fiéis a Ele, recolham um dia com 
alegria. Que o Menino Pobre do 
Natal enriqueça todos os nossos 
amigos com as suas bênçãos — 
de saúde e paz!  q



4/ O GAIATO 22 DE DEZEMBRO DE 2018

Continuação  da  página  1

de ler outros, depois de ouvir tanta coisa… 
Continuo angustiada. Parece que a Casa do 
Gaiato vai desmoronar. Será?

Sentirá essa mágoa, essa dor, mas não se 
deixe engolir por ela. Força!

Estamos todos com a Casa do Gaiato.
Calvário… Lugar Sagrado… Que vão fa-

zer de ti?
Desumanidade… E a falta de respeito com 

os senhores Padres? Isso não conta? Dão a 
vida toda em troca de quê? Caridade cristã? 
É triste…

Segurança Social, como eu conheço esses 
fantasmas.

Que Natal triste, para as Casas do Gaia-
to. É neste Natal triste que eu abraço todos, 
com muito amor e paz.

Assinante 2743.»

«Fiquei horrorizada depois de ler o último 
GAIATO. Não há dúvida, estamos a ser go-
vernados por alguém que não sabe o que faz, 
e só sabe fazer a sua miserável vontade…

Pai Américo está lÁ vigiando e dando so-
lução.

Quem dera que a S. S. (que nada tem de 
social) tenha o sentido do bem das pessoas 
e não de interesses desmandados e descabi-
dos. Que o Senhor dê forças a todos os que 
com amor cuidaram desses doentes que nin-
guém queria.

Junto envio cheque…, para ajudar algo 
das muitas necessidades de tão grande Obra.

Assinante 67607.»

«Espero que tenhais saúde, porque boa 
disposição de certeza que não tendes.

Aproveito esta oportunidade para me 
solidarizar convosco pelo assalto e roubo 
efectuado no nosso Calvário. Sim, porque o 
Calvário é nosso e muito nosso. É dos nos-
sos irmãos doentes, inválidos, abandonados 
e que lá encontram tudo o que as entidades 
governativas lhes negam, incluindo a ins-
tituição em nome da qual efectuaram este 
roubo.

Roubaram aos nossos irmãos doentes o 
carinho, o amor, o esmero, o tratamento e 
tudo o mais de que precisavam para se senti-
rem felizes ali. Foi uma atitude pidesca.

Tal como a PIDE invadia a qualquer hora 
a privacidade alheia, também agora em 
nome da segurança social, a (S. S. “S.” — 
Segurança Social Secreta) secreta, porque 
sem qualquer aviso, nem documento legal e 
de noite, fazem o mesmo, apenas com uma 
diferença: aqueles usavam a violência com 
os renitentes, estes usam os comprimidos, as 
drogas; aqueles metiam-nos nas carrinhas e 
despachavam-nos para o Tarrafal, estes me-
tem-nos nas carrinhas e, pelos vistos, nin-
guém sabe para onde os mandaram.

Alguém disse um dia que vivíamos num 
País que se negava a dar uma casa aos vivos 
e uma cova aos mortos (peço desculpa se a 
frase não está totalmente correcta). Agora 
podemos afirmar que, além de não dar uma 
casa aos vivos, não permite que essa Obra 

dê toda a assistência necessária a quem 
tanto precisa dela, sem que para tal receba 
qualquer ajuda dessa segurança social.

Agora ficamos a perceber qual o motivo 
porque afastaram dessa Obra do Calvário 
o senhor Padre Baptista! Não foi pelos mo-
tivos alegados, não. É que o nosso Padre 
Baptista, que dedicou toda a sua vida aos 
mais carenciados de tudo, era uma pedra no 
sapato de alguma instituição privada ou de 
algum político!… Ou então, pior ainda, se a 
segurança social via no Calvário um exem-
plo que não consegue igualar nas suas casas 
de misericórdia. Pois o Calvário foi sem-
pre gerido sem presidentes, sem vices, sem 
directores, sem quem ganhasse milhares de 
euros por mês e, de vez em quando, ainda 
com cheiro a corrupção, como anunciam as 
televisões.

Não acredito que o ministério da seguran-
ça social não tenha conhecimento deste tris-
te acontecimento, visto que até agora está 
tudo calado e, como diz o nosso povo, quem 
cala consente.

Gostava que a RTP, num dos seus progra-
mas Prós e Contas ou Sexta às Nove, com 
as suas excelentes jornalistas ajudasse a es-
clarecer os Portugueses e nos mostrasse a 
cara dos ou das mandantes desta acção. Até 
agora está tudo calado.

O património do Calvário é convidativo, 
mas é da Obra dos Gaiatos do Pai Américo, 
e esta Obra vive: dos voluntários que ali tra-
balham, dos donativos de individuais e das 
muitas empresas que a ajudam. Esta Obra é 
dos Pobres, para que os Pobres ali possam 
usufruir de tudo o que seguranças sociais e 
governos lhes negaram.

Desculpem amigos este meu desabafo.
Com o desejo que tenham pelo menos um 

bom Natal e que o Novo Ano sirva para des-
mascarar quem manda invadir de noite uma 
propriedade que não lhe pertence. Junto en-
vio um cheque…

Assinante 24400.»

«Mais um ano de esperança, graças a 
Deus, que posso comunicar e dizer-vos que 
estou convosco em comunhão e oração.

Não calculam o que me tem amargurado 
este clima que passa por este Portugal. Por 
aqui, neste Algarve, terra de missão, acres-
cido do caso do Calvário. É de afligir e de 
reprovar todos esses actos, tudo sinónimo de 
falta de Deus entre os homens, a começar da 
cúpula e que vai até às famílias.

Como é Natal, venho dar-vos um bocadi-
nho do que o Senhor nos dá…

Assinante 21374.»

«Para ajuda da ceia de Natal, junto uma 
migalhinha de amor.

Queria pedir o favor de dar um abraço de 
muita amizade, gratidão e muita, muita ad-
miração — sempre o admirei a servir a todos 
os doentes sem nunca se queixar —, ao se-
nhor Padre Baptista.

Que Deus o abençoe.
Assinante 50318.»

«Enviei hoje, por transferência… Gos-
taria de mandar mais, mas nesta altura há 
muitas despesas.

Li e ouvi com desgosto o que se passou no 
Calvário. Essa gente sem escrúpulos devia 
ser castigada! Entraram em propriedade 
privada, sem ordem. E afinal a Segurança 
Social (S. S.) não nos dá um tostão.

Que a verdade seja reposta o mais breve 
possível.

Assinante 25510.»

«Fiz uma transferência bancária para a 
assinatura do vosso Jornal, que muito apre-
cio, junto comprovativo.

Tenho lido no vosso Jornal sobre o que 
aconteceu no Calvário e sobre o senhor Pa-
dre Baptista, de facto é revoltante. Não sei 
de quem partiu a acusação injusta e calunio-
sa, mas decerto foi de alguém que não co-
nhece a Casa do Gaiato e o vosso proceder.

Pedimos a Deus Nosso Senhor e ao “san-
to Padre Américo”, que vele por vós e pe-
las Casas do Gaiato, que continuem a fazer 

sempre o bem pelos mais pobres e os mais 
desprotegidos, porque desses, o Estado não 
quer saber!

Assinante 6242.»

«É com o coração amargurado que estou a 
escrever, depois de ler este último GAIATO 
e constatar, incrédula, a velhacaria que fize-
ram ao nosso querido Calvário. É possível 
que o  nosso Povo, que se diz tão amigo de 
ajudar e fazer o bem, tome atitudes destas? 
Que seres humanos são essas que trabalham 
na Segurança Social? Será que no lugar do 
coração têm gelo?

Peço a Deus que a Justiça se faça rapida-
mente, e que os residentes no Calvário pos-
sam voltar, em paz e com saúde, à sua que-
rida Casa. Há coisas que bradam aos céus! 
Não têm explicação!

Junto envio, em cheque, uma pequeni-
na ajuda para a vossa Consoada… Que o 
Menino Jesus vos recompense pelo bem que 
fazeis!

Assinante 81982.»

Informamos os nossos Amigos 
que desde 30 de Novembro do 
corrente ano, o e-mail obradarua 
@iol.pt deixou de existir. O novo 
e-mail é geral@obradarua.pt e já 
se encontra em utilização.  q

NOVO  E-MAIL
DA  OBRA  DA  RUA

«... duas medidas»

Vimos desejar FELIZ NATAL
A todos que não querem mal
À Obra que Pai Américo fundou!

E revoltados, dá-nos desdém
A quem não sente Amor por alguém
E até o Calvário roubou!

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS
E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

SETÚBAL Padre Acílio
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Partidas

JÁ  aqui relatei uma destas brincadeiras que os pequenos fazem à Senhora que os acon-
chega ao deitar.

De uma vez por outra, a D. Conceição sobe com eles as escadas para a casa-Mãe, 
onde dormem.

Normalmente, quem os vigia no banho, na lavagem dos dentes e desinfecção da boca, 
é o Roni, que dorme num quarto ao lado deles! Mas quando este não está, e mesmo com 
ele, a Senhora sobe as escadas, eles adiantam-se e escondem-se de modo que, quando a 
vigilante chega à porta e não os vê, grita em voz alta e aflita: — Ai!, onde estão os meus 
meninos?

Aparecem logo, numa risada delirante, a abraçá-la, convencidos que lhe pregaram 
uma grande desfeita.

É só a Senhora acompanhá-los. Não se esquecem. Em gritos infantis de alegria sobem 
as escadas e escondem-se, à espera daquele carinho maternal e gozoso: “Ai!, onde estão 
os meus meninos.”  q

BEIRE — Um flash feito de lágrimas… Um admirador

— (…) Elas choram como um menino! 
Passei agora por lá. Digo que é para dar 
os bons dias e ver se está tudo bem. Mas 
a verdade é bem mais do que isso. Passo 
pelos pavilhões dos doentes, porque este 
meu ritual diário é para me reabastecer 
das energias de que irei precisar durante o 
dia. — Como é que tu aguentas isso tudo, 
com essa idade e sempre bem disposto?! —, 
perguntam-me. A resposta que muitas vezes 
dou é o clássico quem corre por gosto não 
cansa. Porque nem sempre se pode (talvez 
nem deva…) falar dos segredos de um culto, 
um cultivo e/ou uma cultura dessa coisa 
estanha a que, comummente, se chama vida 
interior. É que o grande segredo de tantos 
milagres que Deus faz, passa por aí. Daí 
aquela dúvida pertinente: Quem faz o mila-
gre é Deus, fazendo a vontade de um Ser 
Humano ou é um Ser Humano que arrisca 
pôr-se ao Serviço de Deus para, na pessoa 
de um irmão em necessidade, fazer nele o 
que é a vontade de Deus?!... 

Passei agora por lá. Sem mais introdu-
ções, a Isabel, manca que manca, vem a 
correr para mim. É aquela heroína que 
resistiu ao saque SS do dia 07 de Novem-
bro, fugindo ao comprimido para acalmar 
(Ver O GAIATO, 1949, de 24.11.18). — Tás 
a ber, se eu não fugia, já vistes?!... Toda tor-
tinha, com um abraço atrofiado e dobrado 
sobre si mesmo, a Isabel, que já completou 
os 64 anos, ainda é uma criança traquinas. 
Ora com um encanto que enternece a gente, 
ora brava como as cobras. Pior que um 
gato assanhado. Às vezes é mesmo uma 
chaga viva onde quer que viva. Conforme 
a faixa em que está a girar aquele disco no 
momento, ela mais parece um catavento — 
tão depressa é uma menina doce e cativa-
dora como, de repente, solta lá as suas cis-
mas e birrices, que nem sempre é fácil de 
aturar. Quando a vejo correr para mim, se 

for preciso a meio da missa ou já na fila da 
comunhão, para me manter calminho como 
Deus manda, recorro à doce memória de D. 
Margarida e sorrio: — São estes os filhos 
que Deus nos mandou!

Contra o que lhe é habitual, hoje a Isa-
bel não se pendurou em mim para dar um 
beijinho, emoldurado sempre por uma risa-
dinha nervosa entre um invariável refrão 
— encontos e desencontos, ahahaha! Coisa 
que, na boquita dela nem sei bem o que 
quererá dizer. Entendo-o como uma sábia 
introdução àquele indispensável beijinho, 
todo pendurado em mim e todo arranhante, 
por causa da barba que os distúrbios de um 
hirsutismo precoce desencadearam nela. 
Hoje, não há beijinho de enconto e desen-
conto. Hoje há uma cara sizuda, de senho 
carregado: — Olha lá, dr Abélio, quando é 
que elas vêm?! Nós temos saudades. Esta 
casa assim vazia faz-nos chorar a todas. Se 
lá ‘as oitras’ me vierem buscar outra vez, 
eu atiro-me daqui abaixo, já sabes. A minha 
casa é aqui. Desata a chorar e a praguejar 
que elas não tem nada que vir aqui buscar 
ninguém. 

Paro-me com a Luísinha, enroscadinha 
na sua cadeira de rodas, a fazer e desfazer 
um novelo de trapos. Tristita, a chamar pela 
Carmo. Era ‘a mãe’ que sempre cuidava 
dela. — Sabes uma coisa, dr Abélio? A Lala 
foi lá ver a Carmo e as oitras, a Alice; ah, 
e a Bela e a Rosa. Ela disse que elas cho-
ram como um menino, tás a ver?!. Não que-
rem estar lá. Querem vir para o Calvário. 
Quando vais buscá-las?!...

Ai o que todos nós somos capazes de 
fazer uns aos outros! Cheios de mil razões. 
Realmente, nestas coisas de apoio social, 
se nos falta a Caridade, logo entra a tirania 
da ajuda. Pintada de sol+i+dar+i+edade… 
Mas já sem SOL nenhum. A arrefecer 
tudo.  q


