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Vocação à santidade

O anjo Gabriel, enviado por Deus, disse 
a Maria: Não tenhas medo… [Lc 1, 

30]. E o Senhor Jesus pregou a todos e a 
cada um dos Seus discípulos: Portanto, sede 
perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito 
[Mt 5, 48].

Segundo o II Concílio do Vaticano, na 
sua Constituição Dogmática Lumen Gentium 
[1965] há uma vocação universal à santi-
dade: todos na Igreja, quer pertençam à 
hierarquia quer façam parte da grei, são 
chamados à santidade segundo a palavra do 
Apóstolo [Paulo]: Esta é na verdade a von-
tade de Deus: a vossa santificação (1 Ts 4; 
Ef 1, 4) [n. 39]. É a vocação dos seguidores 
de Cristo, que Deus chamou e justificou no 
Senhor Jesus, não pelos méritos deles mas 
por Seu desígnio e Sua graça [n. 40]. Isto 
acontece pela graça de Deus, por meio da fé 
em Cristo, que é activa no amor. Na verdade, 
a santidade é o único fim da vida humana, 
segundo a Constituição Pastoral Gaudium et 
Spes [1966]: todos são chamados a um só e 
mesmo fim, que é o próprio Deus [n. 24].

Neste sentido, o Padre Américo foi muito 
claro e actual no seu pensamento teológico 
nesta matéria, como verdadeiro precursor do 
II Concílio do Vaticano (1962-1965). Deste 

Não ter medo de ser santo

O clamor dos pobres que sinto dentro 
de mim é avivado quase diariamente 

por lágrimas: — Põem-me na rua, para 
onde é que eu vou?

A gente faz das tripas coração para res-
ponder a tanta amargura.

Li, há dias, a reflexão feita por um padre 
que eu admiro, a confirmar o que eu penso: 
«Se a Fé vem pelo ouvido, a Caridade 
chega pela vista». É preciso ir ver. Tam-
bém o povo, na sua sabedoria de séculos, 
diz o mesmo: — Longe da vista, longe do 
coração.

Não admira, por isso, que os responsá-
veis actuais pela condução desta socie-
dade, se alheiem dos pobres e das suas 
miseráveis condições de vida. Eles não 
vêem, não sentem, nem acreditam. Con-
vencem-se mesmo que hoje toda a gente é 
rica. Não há pobres.

De vez em quando aparece na comuni-
cação social o número de pobres deste País 
e eles, os responsáveis, ouvem o número 
mas ele entra por um ouvido e sai pelo 
outro.

O alheamento dos responsáveis pelo 
problema habitacional vem daí. Se fossem 
lá, se cheirassem, se entrassem numa casa 
com três e quatro famílias a viver lá dentro, 
se dormissem numa tenda de lona, numa 
barraca de madeira, tapada com zinco ou 
num carro abandonado, a sua reacção seria 
outra. Mas, na comodidade indiferente, 
tanto se lhes dá como se lhes deu.

O que o Património faz pela habitação 
dos Pobres é uma realidade minúscula, 
que apenas serve a um reduzido número 
de famílias. Não chega a um por cento das 
urgências.

Apareceu-me uma casa boa num bairro 
social.

Falecido o dono, os filhos quiseram ven-
dê-la. Gente boa, generosa, cristã.

É um primeiro andar e o falecido havia 
refeito as escadas em pedra até à sua casa, 
com um patim muito bonito à entrada. Para 
cima, as mesmas continuam em cimento 
cru mas, até à sua moradia, os degraus são 
de pedra cinzelada.

Quando os filhos souberam que a casa 
seria para uma família pobre, a viver num 
aglomerado de famílias, dispôs-se a deixar 
todo o recheio da casa para os novos donos. 
Assim, foi entrar e usar fogão, frigorífico, 
esquentador, camas, mesa e cadeiras; facto 
que me levou a colaborar na compra.

Dei, de entrada, ao Banco, cinco mil 
euros e, no momento da escritura paguei 
a mesma, às Finanças e duas taxas, por 
comprar com dinheiro emprestado. As 
taxas passaram os quatrocentos euros, que 
não pagaria se a aquisição fosse feita com 
dinheiro próprio e não emprestado.

O pedido de empréstimo sobrecarrega os 
pobres. Assim está a política de habita-
ção em Portugal.
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LÁ fomos nós uma vez mais a Fátima. Uma 
 vez por ano, se e quando é possível, 

procuramos viver um dia que abra novos 
horizontes, em ambientes conhecidos ou 
desconhecidos, e que deixe memórias e 
referências agradáveis para o futuro. O que 
procuramos, acima de tudo, é que haja mais 
vida do espírito, pois Ele é que dá vida.

Em simultâneo com a presença em Fátima, 
Santuário e o que o originou, mais um ou 
outro lugar que sejam também referências 
do mistério da vida. Este ano foi a visita a 
umas Grutas da Serra d‘Aire. Os Rapazes 
não faziam ideia do que iriam encontrar. 
Esta visita, com um valor acrescentado por-
que guiada, deixou marcas indeléveis nos 
Rapazes, assim creio. As belezas da Natu-
reza, sempre em permanente movimento 
criador, são confronto e traçam paralelismos 
com a vida do espírito, quando vêm à luz.

Chegados ao final da visita, o nosso guia, 
depois de nos advertir, apagou as muitas 
luzes espalhadas por toda a Gruta, para 
que percebêssemos o ponto de que partiram 
os seus primeiros exploradores. Nada se 
via. Mas, esse apagar e acender de luzes, 
levou-nos mais longe que o objectivo preten-
dido. Se nos fez compreender a importância 
que a luz tem para vermos as realidades 
que com ela se tornam visíveis, fez-nos per-
ceber também, que os acontecimentos da 
vida da humanidade sem a luz interior no 
nosso espírito, não são mais que relatos inte-
ligíveis, que só adquirem a sua verdadeira 
dimensão a essa luz.

Fátima, onde depois fomos, gira à volta 
de acontecimentos que só a essa luz se 
compreendem na sua verdade. Os mesmos 
desenvolveram-se num contexto de luz. A luz 
é o centro deles. É a essa luz que aquelas 
crianças, escolhidas, revêem as suas vidas 
e redireccionam os seus objectivos. Antes, 
sem essa luz, era a vida como a de todas 
as outras crianças; depois, a essa luz, tudo 
para elas mudou de valor.

Pai Américo usava uma expressão curiosa 
para traduzir esta diferença de perspec-
tiva na leitura das realidades: Não sei se é 
dos óculos ou de quê, mas eu vejo tudo ao 
contrário. Era a luz interior que o fazia ver 
as injustiças e irresponsabilidades sociais, 
em contraste com a acomodada leitura de 
quem via à luz do senso e da mentalidade 
comuns. Um dos grandes méritos de Pai 
Américo foi trazer para a luz, a que todos 
podiam ver, as misérias e abandono a que 
os Pobres estavam sujeitos, tratados como 
lixo da sociedade, de modo a terem nela o 
seu lugar. Mas mais! Não um lugar por soli-
dariedade mas um lugar por amor.

Este é o centro da Celebração da Páscoa 
que mais uma vez vivemos. A Páscoa que 
é essencialmente luz, passagem do mundo 
carente de luz, para a realidade de Deus 
que é Luz.  q

A luz

PATRIMÓNIO
DOS POBRES Padre Acílio

DA NOSSA VIDA
Padre Júlio

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

modo, registamos aqui um belíssimo texto 
de sua autoria, que é lapidar sobre a vocação 
universal à santidade, experimentada na sua 
vida presbiteral de serviço à Igreja e da sua 
pena exemplar. 

Eis: Mais mil escudos a pedir que cele-
bre eu três Missas pela breve canonização 
de Isabel Leseur. Um pedido singular. Cum-
pri. Gostava de ver mais Isabéis nos lares. 
Ele há muitas, graças a Deus. Há muitas nos 
lares portugueses, mas o Bem nunca é de 
mais. A canonização é mais para glória da 
Igreja militante do que propriamente para o 
indivíduo canonizado. Quantos santos sem 
canonização! Justamente hoje, à estação da 
Missa, preguei o Evangelho do dia aos meus 
rapazes e disse que não tivessem medo da 
palavra santo. Ser santo. E por aqui adiante, 
fui-lhes dizendo que em toda a parte, a todo 
o tempo, qualquer que seja a condição de 
vida, podemos desejar e abraçar aquele 
ideal: a cavar as terras, a bater ferro, a 
picar pedra, a fazer botas, a cortar pano, a 
advogar causas, a curar enfermos, a dizer 
Missa. Os rapazes escutavam pasmados.

Sim, prosseguia eu: Basta-te luz e força. A 
luz é tudo. Sem essa luz, nada. Eu sou a Luz. 
Nunca nenhum mortal se atreveu a dizer de 
si uma coisa tão simples! Essa luz, rapa-
zes. Depois, força. Força para fazer o Bem
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A Ressurreição (vitral da Capela do Calvário)
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PAÇO DE SOUSA Nuno Machado

PASSEIO — Os Rapazes da Casa 
do Gaiato de Paço de Sousa foram 
dar um passeio a Fátima. Foram visi-
tar as Grutas de Santo António e tam-
bém foram ao Santuário de Fátima. 
No percurso fizemos algumas para-
gens para descansar e lanchar. Nas 
Grutas há lagos com moedas que os 
visitantes atiram e muitas formações 
de calcário, muito bonitas, com mui-
tas centenas de anos. As basílicas de 
Fátima são bonitas, havendo muitos 
peregrinos estrangeiros a visitá-las. 
Visitámos também uma exposição 
do centenário da Capelinha das Apa-
rições, com bonitas peças expostas. 
Foi um passeio bonito e esperamos 
que haja mais para o ano.

HORTA — Já foram semeadas as 
batatas. Os do campo e alguns Rapa-
zes fizeram o trabalho. O sr. Jorge 

passa com o tractor levando atrás a 
máquina de semear, a qual tem três 
bancos onde vão sentados os Rapa-
zes, colocando a batata na máquina, 
que a semeia na terra. Também o 
sr. Jorge plantou as cebolas, com a 
ajuda do «Guga».

POMAR — No pomar, o Bruno, 
o Daniel e o Paulo «Mudo» puse-
ram estrume nas árvores de fruto. O 
estrume foi metido para que as árvores 
dêem mais fruto e fiquem mais fortes. 
No nosso pomar temos laranjeiras, 
tangerineiras, pessegueiros, figueiras, 
marmeleiros, limoeiros, ameixoeiras, 
nespereiras, diospireiros, cerejeiras e 
videiras. Esperamos ter este ano uma 
boa colheita.

FUTEBOL — Mais uma vez a 
nossa equipa de Futsal ganhou, no 

primeiro jogo disputado para a Taça 
de Futsal de Iniciados da A.F.A. de 
Penafiel. O jogo foi contra a equipa 
de Irivo, que ganhámos por 10-0. Foi 
um bom jogo para nós. Todos os nos-
sos jogadores marcaram golos, menos 
o Alziro que é o guarda-redes. A nossa 
equipa de Futebol de 11 fez dois jogos 
do seu campeonato, tendo perdido um 
por 4-2 e ganho outro por 2-1.

VISITAS — Tivemos a visita da 
catequese de Pedroso, Vila Nova de 
Gaia. Depois de almoçarem na nossa 
sala dos Visitantes, foram conhecer 
a nossa Aldeia e o nosso Museu / 
Memorial, acompanhados pelo Hugo 
Pina. No final fizeram um convívio 
e um lanche connosco. Também veio 
visitar-nos a catequese de Paços de 
Ferreira. Estamos sempre disponí-
veis para receber mais visitas.  q

LAR DO PORTO Casal Félix

CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS — 
Uma vez mais queremos dar testemunho das visitas aos 
irmãos carenciados da nossa Conferência.

O mundo materialista, que vivemos, tem sido muito 
ingrato para aqueles que precisam de ajuda; são esqueci-
dos e, muitas vezes, é-lhes retirada a dignidade de vive-
rem como seres humanos.

Apercebemo-nos das suas carências emocionais e, por 
vezes, ficamos impotentes em ajudar, porque estes sentem 
uma revolta das injustiças de que são vítimas. Tentamos 
confortar, mas não chega, porque apesar de os conhecer-
mos há muitos anos, eles desabafam,  têm uma renda para 
pagar, família para sustentar, medicamentos para pagar, 
luz e água, o que recebem não chega para tudo.

A nossa Conferência tem conseguido com ajuda dos 
nossos amigos benfeitores, minimizar a sua inquietude, 
mas não tem sido tarefa fácil.

Temos conseguido, com alguns, dar-lhes alento e estes 
têm conseguido levar o seu barco a bom porto. Para nós 
é uma vitória, quando vimos que alguns, que estavam a 
seguir o caminho errado, conseguirem levantar a cabeça 
e lutarem contra tudo e contra todos.

Só amando o próximo, vivendo em amor, é que estare-
mos de bem e em paz com a nossa consciência.

Pai Américo escreveu:
«A Caridade não acaba. O Pobre que a gente visita 

dentro do seu tugúrio, aquele mesmo que só tem no 
mundo a água das fontes mai-los caminhos abertos, a 
esses tenho ouvido vezes infinitas, no limiar da porta, o 
‘ai bom padre, que estava mesmo à sua espera!’; e logo 
a seguir afirmam: ‘a Caridade não acaba’. Divina con-
vicção!

(…) Quando a Fé não for precisa e a Esperança não 
fizer falta, a Caridade fica. A nossa vida é consumada 
no amor... ou no ódio. Cautela! Não termina a Caridade, 
sim, mas pode arrefecer — e tem de facto arrefecido. Não 
há vida no Mundo. Os geólogos falam-nos de faunas e 
floras que morreram por falta de elementos de vida; o 
da nossa é o amor; faltando este, tudo é morte. Audá-
cia, génio, fortuna, saber — nada presta sem amor. O 
esforço, o sacrifício, o desejo, toda e qualquer iniciativa 
pessoal — nada aproveita sem o amor. Riquezas do solo, 
potencial das nações, organismos sociais — nada vale 
sem o amor. Tudo esteriliza no Mundo o arrefecimento na 
Caridade.» — Pão dos Pobres, 4.° vol., p 104-105.

Que mensagem forte esta do nosso querido Pai Américo 
sobre o amor que devemos partilhar na nossa vida, para 
nos sentirmos bem, porque, na verdade, se não partilhar-
mos o nosso amor, nada tem valor, fica um vazio.

Estamos na Páscoa, vamos todos dar as mãos, em soli-
dariedade com os pobres, esses que todos os dias, se cru-
zam connosco na nossa vida.

DONATIVOS — Anónimo 100€; Lucinda Coelho, 
300€; M. A. M., 40€; M. Isabel Magalhães, 30€; Dra. 
Emília Corte Real, 100€; Anónimo, 40€; Eng. Jorge 
Coelho, 60€.

A todos os amigos e benfeitores, em nome dos nossos 
irmãos carenciados, o nosso agradecimento e que tenham 
tido uma Santa Páscoa com muita saúde, paz e amor.

O nosso NIB: 0010 0000 44178020001 58.

CONFERÊNCIA S. FRANCISCO DE ASSIS
RUA D. JOÃO IV, 682 — 4200-299 PORTO  q

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

EVENTOS E PARTICIPA-
ÇÕES — Cá estamos de volta para 
partilhar convosco o plano de maior 
relevo dos eventos e participação da 
Associação, nestes primeiros meses 
de 2019. Ora, como os ensaios da 
Tuna Musical têm decorrido muito 
certinhos para manter os tocadores 
e vocalistas afinadinhos, o primeiro 
destaque vai para a participação da 
Tuna na actuação que efectuou no 
passado 12 de Abril na Biblioteca 
Municipal de Penafiel, no convite 
que aceitamos para abrilhantar com 
um reportório à “Abril”, durante 
a apresentação da revista cultural 
«Equívocos», fascículo nº 8 que 
tinha por tema a “Felicidade”. Do 
seu editor, Dr. Augusto Canetas, 
realçamos duas frases proferidas: 
«viver do sonho e para o sonho» e 
«dar continuidade à revista com o 
objectivo de difundir a palavra e par-
tilhar energias positivas». Também o 
apresentador Dr. Paulo Morais abor-

dava o tema em causa e realçava para 
reflexão que «não pode haver gente 
feliz se à sua volta houver infelizes». 

Aproveitamos também para visitar 
a “exposição fotográfica” que decor-
ria no espaço contiguo superior do 
auditório, com trabalhos de António 
Cotrim sobre os tempos do Tarrafal, 
no campo de prisioneiros em Cabo 
Verde, entre 1936/1974. Intitulava-se 
«Tarrafal nunca mais».

O singelo reportório musical da 
nossa Tuna trouxe momentos de sau-
dade e agradou aos presentes, que 
recordaram temas de Zeca Afonso 
e a Revolução dos Cravos, 45 anos 
depois. 

No final, aos dois apresentadores 
e à Associação dos Antigos Gaiatos 
foi oferecido pela Coordenadora do 
evento Dra. M. Adelaide Galhardo 
um exemplar do livro Descripção 
historica e topografica da cidade de 
Penafiel, outrora Arrifana de Souza, 
do autor António D’Almeida, que 

agradecemos. A Directora da Biblio-
teca Municipal agradeceu a todos 
pela presença e colaboração e encer-
rou o evento convidando para o diá-
logo com um “porto de honra”.  

No dia 25 de Abril em que se 
comemora a Liberdade, vamos estar 
presentes com a Tuna Musical na 
freguesia de Rans, do nosso conce-
lho, onde actuaremos para animar 
musicalmente da parte da tarde o 
programa da comemoração do 45º 
aniversário do Grupo Recreativo e 
Desportivo de Rans.

Aproveitamos para vos convidar 
a estarem presentes nestas festivi-
dades promovidas pelo GRDR desta 
simpática terra e assistirem ao vivo à 
actuação da nossa Tuna.

No dia 03 de Maio pelas 21.00h 
estaremos de regresso à Biblioteca 
Municipal de Penafiel, para abri-

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

DOMINGO DE RAMOS — No dia 14 de Abril, na nossa comu-
nidade, teve início a Semana Santa de 2019 e celebrámos festivamente 
o Domingo de Ramos na Paixão do Senhor. Encontrámo-nos, pelas 10 
horas no largo da Capela, junto ao belo cruzeiro de granito, tendo todos os 
Rapazes e amigos ramos nas mãos. O nosso Padre Manuel, com paramen-
tos vermelhos, saudou os presentes e procedeu à bênção, aspergindo-os 
com água. Depois, celebrando a entrada de Jesus em Jerusalém, num 
jumentinho, fizemos uma procissão, com entrada pelo portão antigo da 
nossa Casa, passando pela fonte e descendo pela quinta até ao salão, can-
tando Hossana ao Filho de David/ bendito o que vem em nome do Senhor, 
o Rei de Israel, Hossana nas alturas. Depois, participámos na Eucaristia, 
em que escutámos a leitura da Paixão do Senhor, que foi crucificado e 
morto para nos salvar a todos!

JOSÉ SANTOS — Esta comunidade da Obra da Rua foi surpreen-
dida com a notícia da partida do antigo gaiato José da Silva Santos, a 
10 de Abril, quarta-feira, devido a acidente na véspera em Cadima (Can-
tanhede), onde residia e trabalhava, no Centro Social e Paroquial de 
Cadima. Tendo nascido a 12 de Fevereiro de 1961, foi recebido nesta 
Casa do Gaiato pelo nosso Padre Horácio. Foi bem acompanhado pela 
nossa Casa, pela Associação dos Antigos Gaiatos e naquela localidade, ao 
longo dos anos. A nossa comunidade, com o nosso Padre Manuel, foi à 
sua despedida e participámos na Missa e no funeral, na igreja paroquial, 
onde se encontraram antigos gaiatos (representados pelos órgãos sociais 
da Associação) e muitos fiéis. Presidiu o Padre Samelo (Capelão hospi-
talar) e estiveram presentes também os Rapazes da Casa do Gaiato de 
Beire (Paredes), que vieram com o nosso Padre Fernando Fontoura, que 
concelebrou, pelo facto de o Palhacito (ou Zé Inês, nessa terra) ser irmão 
do Nana, que se encontra acolhido naquela Casa de Beire e estava muito 
triste, como todos nós. Rezamos, assim, com esperança, pelo seu descanso 
eterno! Depois, fomos almoçar ao nosso Lar de Férias na Praia de Mira.

ESCOLAS — A 11 de Abril, os nossos Professores destacados foram 
às várias Escolas da zona receber os resultados das avaliações do 2.º 
período, do ano lectivo 2018/2019. Assim, desde o 1.º ciclo do ensino 
básico (Centro Educativo, Escola do 1.º Ciclo de Rio de Vide e Escola do 
1.º Ciclo de Vila Nova) até ao ensino secundário (Escola Básica do 2.º e 
3.º Ciclos/ Secundária de Miranda do Corvo), tivemos conhecimento das 
notas da maioria dos Rapazes estudantes, que foram suficientes, embora 
se esperem melhores no 3.º período.

VISITANTES — Sempre que possível, além das visitas de famí-
lias amigas, que também nos vêm ajudar, vamos agendando e recebendo 
vários grupos, em especial ligados às comunidades cristãs. Assim, a 11 
de Abril, vieram à nossa Casa do Gaiato a Irmã Cândida, das Irmãs de S. 
José de Cluny, e alguns alunos do Colégio de Nossa Senhora da Assunção, 
na Anadia, pois nesta Quaresma fizeram uma boa campanha de géneros 
alimentícios que fizeram gosto em vir entregar-nos, com carinho. Bem-
-hajam!

A 13 de Abril, sábado, foi a vez de um grupo de Catequese de Alvorge 
(Ansião) deslocar-se à nossa Casa, para estarem parte da tarde desse 
dia connosco, conhecendo o nosso modo de vida e algo da vida de Pai 
Américo, que fundou esta Família há 79 anos! Depois de uma visita aos 
vários espaços, houve um amigável jogo de futebol, a que se seguiu uma 
saborosa merenda no nosso refeitório, que foi animada por algumas can-
ções — o Pai Nosso galego (Junto ao mar) e em especial: Melhor que 
Jesus não há — de que gostámos mesmo muito e temos repetido. Muito 
obrigado!  q
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SETÚBAL Padre Acílio

Espectáculo
UMA leitora assídua d’O GAIATO e amiga da Obra faz parte 

 de um grupo de senhoras de idade que se juntam para viver a 
arte, se divertirem e ajudarem a recriar outras pessoas. Viúvas e casa-
das, mas todas idosas, cantam sob comando de uma maestrina russa, a 
várias vozes, fazem teatro, dançam, recitam, declamam, compondo um 
espectáculo de variedades muito agradável.

Achei uma iniciativa interessante que devia trazer a lume, a qual 
atrai muita gente idosa, obriga a sair da solidão, a sentir-se útil, a con-
viver e a folgar, ressuscitando, no coração de cada uma, a juventude de 
espírito.

Pois, a nossa amiga quis dar-nos o valor do espectáculo, realizado 
no Teatro Miguel Franco, em Leiria, e mais: convidar-nos para abrirmos 
o mesmo, o que fiz com brevidade, resumidamente e encanto da assis-
tência. 

É evidente que só um espírito cristão é capaz de dar capacidade e 
solidez a uma iniciativa desta natureza, e a minha palavra avivou o espí-
rito sempre novo da Obra do Padre Américo, em cada um dos ouvintes. 

Como meus companheiros, levei o Danilo Tavares, que está a ter-
minar o Mestrado em Fotografia e Cinema, na Universidade Nova de 
Lisboa e o Paulo Dimas, que faz o primeiro ano, aqui perto da nossa 
Casa, na Escola do Monte da Cotovia, nas Pontes. 

Meu rico Vitória
NÃO sei bem porquê, mas o Vitória de Setúbal é pouco apoia- 

 do pelos rapazes desta Casa. Muita gente é do Benfica, do Spor-
ting e do Porto e poucos do meu Vitória. Será por causa da história do 
outro que deu em ladrão, para chatear o pai que era polícia? Mas, 
não só. O facto de ser grande tem a sua influência nas crianças e nos 
jovens, pois todos o querem ser. 

A ligação com o clube da cidade nunca se perdeu. O Vitória sempre 
nos tem apoiado, embora as exigências escolares dos rapazes os impe-
çam, muitas vezes, de responder ao convite para assistirmos aos jogos, 
todos os quinze dias. 

A Académica nunca morreu nas minhas inclinações futebolísticas, 
mas o meu Vitória venceu no peso íntimo. Sofro porque a Académica 
desceu da primeira divisão, mas mais padeceria se o mesmo acontecesse 
ao meu rico Vitória.

Vem isto a propósito de uma embaixada que o Vitória nos trouxe, 
com sete jogadores, alguns técnicos, membros da Direcção, com um 
representante da mesma, entregando-nos um cheque da sua gala no valor 
de 1.045 euros.

Entre os atletas, veio o Hildeberto, que por esta Casa passou. Agar-
rou-se à D. Conceição e teve de lhe contar um pouco da sua vida. Já fez 
família, tem um filho, e joga no Vitória, onde tem sobressaído.  q

lhantar o lançamento do livro Do 
Alentejo a Andaluzia, de Joaquim 
Martinho, professor aposentado 
de Paço de Sousa, livro que irá dar 
corpo a uma investigação que iniciou 
aos 19 anos. Tem hoje 64 e após lhe 
ser diagnosticado “Esclerose Lateral 
Amiotrófica ELA” Joaquim Marti-
nho quer concretizar um sonho cons-
tantemente adiado e dar a conhecer 
vivências e relatos da Guerra Civil 
de Espanha (1936/39) ainda hoje 
desconhecidos de tanta gente. Como 
o contacto social é imprescindível 
para o ser humano, lá estaremos com 
a nossa Tuna e um selecto reportó-
rio a condizer com o evento. Des-
taque-se que as verbas angariadas 
na venda do livro revertem para a 
APELA –Associação Portuguesa de 
Esclerose Lateral Amiotrófica. Vem 
ver a nossa actuação e apoiar esta 

nobre causa, que se reveste também 
de enriquecimento cultural. 

PASSEIO ANUAL — No pró-
ximo dia 25 de Maio a Associação vai 
levar a cabo o já carismático “Pas-
seio Anual”, com que presenteia os 
sócios, Familiares e Amigos, evento 
que sob o mandato desta Direcção, 
vai já na 11ª edição. Para este ano, 
estamos a preparar uma deslocação à 
bela terra de Mondim de Basto, onde 
iremos rever tanta beleza e amigos 
locais. Alguns de nós estarão ainda 
recordados do 16 de Julho de 1977, 
dia de Pai Américo que se comemo-
rou na Casa de Paço de Sousa, e que 
a Obra da Rua incluiu nas suas festi-
vidades um passeio a Mondim. «Foi 
a Casa em peso!»… escrevia o cro-
nista — com Missa na Capelinha da 
Sra. da Graça. Já nesse ano a Famí-

lia Gaiata se revia nas palavras do 
poeta: «É tudo encantador! A gente 
cansa! Cansa de estar olhando e sem-
pre vendo um novo encanto a cada 
olhar que lança!» Ora, é isso mesmo 
que gostávamos que se voltasse 
a repetir e aderissem a este nosso 
evento o numero de participantes que 
enchesse o autocarro. Irá ser um dia 
de confraternização positivamente 
inesquecível, pois motivos não fal-
tam: Alegre e fraterna camaradagem; 
natureza do Minho deslumbrante; 
turismo culinário e recreativo com 
recepção calorosa como as gentes de 
Mondim de Basto sabem partilhar 
com quem os visita.

Faz já a tua marcação pessoal-
mente na nossa sede ou liga para os 
nºs do costume: Maurício: 917 414 
417 e Miguel: 912 163 569. Conta-
mos contigo!  q

BEIRE — Os riscos da miopia mental… Um admirador

Comportamento gera compor-
tamento… Já o disse aqui algu-
mas vezes que todo o compor-
tamento gera comportamento. 
E, como corolário, também 
disse que ninguém pode evitar 
ser influenciado pelo comporta-
mento do outro. Já o disse. Mas 
não me canso de o repetir. Sobre-
tudo para mim mesmo — a ver se 
o aprendo. Isto é, a ver se o intro-
duzo em cada uma das minhas 
células. Até fazer desta primeira 
lei de base de toda a relação inter-
pessoal um hábito que me pre-
disponha, biopsicofisicamente, 
para agir em conformidade com 
este meu saber/saber. Porque, 
se este meu tipo de saber, não 
avança até ao meu saber/fazer-
-estar, de pouco ou nada me vale. 
Irei cair naquela vala comum do 
bem prega frei Tomás…

Hoje o Diamantino estava 
mesmo bravo… Porque, ainda 
à distância, já lhe ouvia a sua 
indignação, preparei-me com 
tempo. Meti travão às quatro 
rodas… Para mostrar-me-lhe o 
meu querer aprender a estar-
-com ele. Mesmo quando ele está 
assim indignado com a sua sorte. 
Não posso esquecer que também 
as pessoas com deficiência têm 
direito à sua indignação. Que 
cada um mostra do jeito que sabe 
e pode... 

Cheguei-me para perto dele. 
Mas com a distância suficiente 
para não apanhar nenhum dos 
murros dele e/ou ser apanhado 
por aquela mão que, nestas altu-
ras, vira garra perigosa que leva 
tudo por diante. Porque sei que 
o Diamantino já tomara o seu 
comprimidozinho para ajudar a 
gerir aquela indignação toda, sem 
lhe roubar nada daquela humani-
dade que, mesmo limitada, ainda 
lhe é muito peculiar, fiquei ali. A 
olhá-lo com amor. E a repetir-lhe, 
baixinho, com toda a suavidade 
de que sou capaz — a mãe já 
vem; ela está ali a limpar o chão 
e já vem levar-te para a cama. 
E sorria para ele: — Até morrer, 
Diamantino; cama até morrer !...

Foi-se acalmando. O tom de 
voz dele já é mais moderado, 
mas ainda firme. Porque já não 
tem nem murros nem garra, eu 
avanço e afago-lhe o ombro que 
me fica mais próximo. O cris-

pado do rosto abranda e logo se 
adivinha um sorriso. Afago-lhe 
o rosto e falo-lhe do banho e da 
barba feita pelo Sr. Pacheco. Ele 
sorri e estende-me a mão. Digo-
-lhe que vou chamar a mãe e reti-
ro-me, porque naquela casa vol-
tou a paz, como dantes…

Diamantino, ao pequeno 
almoço, toma o seu comprimido. 
Só aquela dose que não desuma-
niza. Nem, muito menos, robo-
tiza. Porque acreditamos que, 
dar-lhe mais do que isso, é um 
crime de lesa humanidade. E 
mais: Porque estudei que quem 
lida com este tipo de pessoas 
precisa de, periodicamente, rever 
o seu conceito de pessoa e de 
ajuda… É que de boas intenções 
está o inferno cheio. E a socie-
dade cheia de infernos bem duros 
de roer… Fruto das nossas mio-
pias mentais que não deixam ver 
para além do próprio umbigo.

Os nossos doentes, cada um 
segundo a receita do seu médico, 

tomam o seu comprimido. Mas ai 
de nós se não tomamos também 
a nossa dose de treino diário 
para Saber Ser/Estar-Com este 
tipo de pessoas. Podemos cair 
naquilo que vos contei, aquando  
do assalto da nossa (in)Segu-
rança Social: — Tragam-me um 
comprimido para acalmar este 
doente… (Ver O GAIATO, 1949, 
de 24-11-18).

Depois, noutra altura, hei-de 
contar-vos uma curiosa histó-
ria de um caçador de baleias… 
Porque também esses gigantes do 
mar são sensíveis aos eflúvios do 
nosso comportamento, na relação 
com eles. A vida é UNA. Diversa, 
mas una e rica de subjectividade. 
Crime é que teimemos em divi-
di-la, esquartejá-la… Uns para 
Aveiro, outros para Fiães, outros 
para Gaia; outros para o Porto. 
Dói tanto!  Ver / ouvir / sofrer o 
quero a mãe, do nosso Diaman-
tino.  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

NA semana quaresmal que passou, acolhemos em nossa Casa do 
 Gaiato de Setúbal esta família: pai, mãe e duas criancinhas. To-

dos trazidos por uma carroça vazia puxada por um cavalinho que, após 
a despedida, saiu-se cheia.

Lembrei-me deste conto: Certo dia, o pai caminhava pelo bosque 
com o filho e de repente disse: vem vindo uma carroça! O miúdo, sur-
preendido, disse-lhe: escuto o barulho do vento nas folhas das árvores, 
o canto dos pássaros, mas não ouço nenhuma carroça. Tenta apurar 
os ouvidos e vê se consegues escutar, disse o pai. O miúdo, após al-
guns segundos de concentração, finalmente escutou. Sim pai, ouço o 
barulho de uma carroça! Muito bem filho, é o barulho de uma carroça 
vazia! O miúdo ficou mais uma vez surpreendido. Como o pai podia 
saber se a carroça estava vazia sem, ao menos, vê-la? E perguntou-lhe: 
— Como pode o senhor saber que está vazia? — É fácil perceber pelo 
barulho que ela faz —, respondeu o pai. — Quanto mais vazia, maior 
é o barulho. Assim também são as pessoas, meu filho! Quanto mais 
falam, menos fazem, são carroças vazias!

Desejo-vos Santa e Feliz Páscoa.  q

UM CONTO: REALIDADE E FICÇÃO Padre Lacerda
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BENGUELA Padre Manuel António

CELEBRÁMOS o Domingo  
 de Ramos. Nesta manhã, 

todos os filhos da nossa Casa 
do Gaiato de Benguela, com 
seus ramos nas mãos, fomos, em 
procissão, para a Igreja do Mos-
teiro Mãe de Deus. Um grupo 
de peregrinos esteve connosco. 
Celebrámos a Eucaristia com as 
Monjas e todo o Povo que habi-
tualmente frequenta este templo. 
O próximo Domingo é a cele-
bração da Páscoa do Senhor. A 
alegria manifestada por todos 
os nossos filhos, desde os mais 
pequeninos, é sinal, assim espe-
ramos, do coração preparado 
para participar na Festa Grande 
dos cristãos, a Festa da Páscoa. 
A Ressurreição de Jesus deve ter 
um significado muito profundo 
em nossas vidas. Deve levar-nos 
a viver uma forma de vida reno-
vada, verdadeiramente fraterna, 
em que todos nos sintamos autên-
ticos irmãos. Esta renovação dos 
membros da sociedade, que nos 
leva a sentir a fraternidade como 
um factor essencial da nossa vida 
humana é o segredo do mundo 
novo que devemos construir. 
Deste modo, os pobres terão o 
necessário para uma vida digna e 
os ricos um coração verdadeira-
mente humano.

Todos queremos ser amados. 
Uma condição essencial é amar. 
Por vezes, temos medo de seguir 
este caminho, porque amar é 
despojar-se daqueles bens que 
podemos dispensar para ajudar 

os outros, os mais pobres. Um 
coração, cheio de bondade, sente 
necessidade dos outros. Assim 
devem ser os nossos corações. 
Este princípio deve animar a 
nossa forma de viver: Amar os 
outros, em especial, os mais 
pobres. Estar a favor dos pobres, 
dos mais fracos, dos oprimidos 
pela miséria, é algo que deve 
ver-se nas vidas e nos actos de 
cada pessoa humanamente digna. 
Deste modo, a vida de cada um de 
nós difunde luz, vida e liberdade 
para o progresso. Como tem sido 
a nossa forma de relação com os 
mais pobres que batem à porta do 
coração de cada um de nós?

As crianças abandonadas con-
tinuam a ser um problema social 
aflitivo. A nossa Casa do Gaiato 
de Benguela é procurada fre-
quentemente como o espaço 
acolhedor destes filhos inocentes 
dos corações degradados. Não 
tem sido possível ir mais além, 
até este momento. Queremos 
continuar a ser a Casa de Famí-
lia dos filhos abandonados, mas 
não podemos ser um armazém de 
crianças. Tudo procuramos fazer 
para que cada um seja um homem 
preparado para a sociedade. O 
problema social da criança aban-
donada deve, sem dúvida, preo-
cupar os responsáveis pela vida 
social. A causa desta situação 
está, sem dúvida, na maioria dos 
casos, no comportamento desu-
mano, imoral, dos pais que aban-
donam os filhos. Infelizmente, a 
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e força para evitar o Mal. Dois caminhos, duas 
forças. Finalmente, para não demorar os ouvin-
tes, então, nem agora, os leitores, esclareci: o 
santo é o homem que vive na sua vida a Vida de 
Deus. Vive-a hora a hora a cair e a levantar-se, 
a prometer e a faltar, que isso é tudo quanto ele 
pode fazer. O resto vem de Deus. É bom que todos 
tomem nota e façam muito caso desta doutrina, 
por causa da pimponice. Santidade pimpona. 
Santos pimpões. Cautela! Era duma vez um dia 
de muita chuva. Duas senhoras encontravam-se 
abrigadas à porta de um templo, aonde tinham ido 
orar. Nessa ocasião passa por elas uma peixeira, 
canastra à cabeça e filho ao colo, toda molhada, a 
rogar pragas. As senhoras ouvem, escandalizadas: 
olha se nós fôssemos pecadoras como esta mulher! 
E foram, dali para suas casas, muito enxutinhas, 
tomar o seu primeiro almoço com tudo quanto lhe 
pertence, regaladas. As santas! E a peixeira, de 
canastra à cabeça e filho ao colo, sem almoço, 
sem casa, sem nada. A pecadora! Quem tiver ouvi-
dos de ouvir que oiça. [O Gaiato, n. 86, 14 Junho 
1947, p. 2].

No início do excerto supra, Padre Américo 
refere Isabel Leseur [1866-1914], mística francesa 
e Serva de Deus, autora do célebre pensamento: 
Uma alma que se eleva, eleva o mundo inteiro. 
É conhecida pelo seu diário espiritual e na con-
versão de seu marido, Filipe Leseur [1861-1950] 
— médico, anticlerical, depois padre dominicano. 
São itinerários de vida que valem bem a pena ser 
conhecidos, também neste nosso tempo [e de quem 
falaremos…].

A grande proximidade [do texto transcrito] à 
linha de pensamento conciliar e do Papa Francisco 
é bem evidente. De facto, o Pastor da Igreja univer-
sal, na Exortação Apostólica Gaudete et Exultate 
[Alegrai-vos e Exultai], de 19 de Março de 2018, 

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

SINAIS Padre Telmo

O Pavilhão dos Doentes tem uma varanda exposta ao Sol a todo 
o comprimento dos pavilhões com forte corrimão protector. Ela 

se ramifica no acesso ao salão de festas e rampa de acesso. Quando o 
Sol vinha, os nossos doentes vinham, falavam, riam, faziam malha — 
família! Se o «Faneca» vinha sem boina, um deles ia e trazia. O João, 
quase sempre:

— Vai a Paredes? Traga-me pilhas e telefone à minha irmã.
— Tens o número?
— É um qualquer.
Um encantamento!
A varanda está vazia. O Sol bate no chão de marmorite.

] ] ]

FOI ontem depois do pequeno-almoço: — Já viu os pavões? Estão 
 no corrimão da varanda.
Costumam pernoitar nas árvores. Hoje, em fila, no corrimão. Espe-

ram o Sol e guardam os pavilhões vazios dos Doentes.
Pavão pai, fêmea mãe e quatro filhos já grandes. Espreitam o Sol 

que, filtrado pelos plátanos e carvalhos, vai descendo pelos telhados 
vermelhos.

Maria do Carmo — Eras tu que espreitavas e marcavas a hora de 
saída para a maravilha da manhã. Quando o regresso, ordenarás aos 
pavões para pernoitarem nas noivas do japão — os três grandes pláta-
nos junto da nossa Capela que foi espigueiro.  q

sobre o chamamento à santidade no mundo actual, 
salientou os santos ao pé da porta ou da classe 
média da santidade: Gosto de ver a santidade no 
povo paciente de Deus: nos pais que criam os seus 
filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que 
trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos 
doentes, nas consagradas idosas que continuam a 
sorrir. Nesta constância de continuar a caminhar 
dia após dia, vejo a santidade da Igreja militante 
[n.7]. Todos somos testemunhas desta santidade 
próxima em familiares e amigos.

O santo é o homem que vive na sua vida a Vida 
de Deus!  q

PADRE AMÉRICO – «PENSAMENTOS»

Correspondendo ao pedido que nos foi apresentado por algumas 
pessoas que ainda não nos enviaram [à Editora Modo de Ler 
— Centro Literário Marinho; Praça Guilherme Gomes Fernandes, 
n.° 43; 4050-293 Porto; e-mail: mododeler@gmail.com] os 10 
Pensamentos do Padre Américo, com que se pretende assinalar os 
80 anos da fundação da Obra da Rua/ Casa do Gaiato/ O Calvário, 
mas que desejam dedicar pelo menos esses breves momentos da sua 
vida a quem teve todo o tempo da vida para os outros, foi adiada 
para 30 de Abril próximo a data limite para o recebimento dos 
referidos Pensamentos.  q
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O marido trabalha na Soporcel. Tem um ordenado a passar os setecentos 
euros mensais. Com a ajuda do Património dos Pobres, adquire uma casa 
em bom estado com dois quartos, sala e cozinha grandes, casa de banho 
larga, ficando a pagar ao Banco, duzentos euros mensais, durante trinta 
anos!

Hoje, se quisessem arrendar uma semelhante não o fariam por menos 
de quatrocentos e cinquenta euros, e esta virá a ser sua propriedade. 

Penso que valeu a pensa este investimento. Eles já têm um filho e 
aguardam, para breve, outro. 

Uma casa assim é uma base sólida para recuperar a dignidade de uma 
família. Uma fonte de alegria e de ânimo que experimenta diariamente 
quem viveu em condições infra-humanas. É a resposta de Deus ao clamor 
dos pobres.

O ano passado o Património dos Pobres recuperou duas casas, com-
prou uma e pagou mais de uma centena de cauções e rendas de casa.

Tudo isto é um grito, um clamor que os responsáveis não ouvem 
porque não lhes interessa ver. A dor dos pobres não chega ao seu 
coração.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

maioria são pais jovens. As pró-
prias autoridades sociais devem 
fazer tudo o que for possível para 
que estas situações desumanas 
não aconteçam com tamanha 
frequência. Os filhos abandona-
dos têm corações de verdadeiros 
filhos normais. Neste momento, 
um grupo dos mais pequeninos, 
e outros, foram passar a manhã 
deste Domingo na praia. Estes 
filhos sentem-se verdadeiramente 
felizes. Quem os transportou na 
nossa carrinha foi o Bebeto. É 
um filho admirável e muito que-
rido da nossa Casa do Gaiato. 
Está a trabalhar, há vários  anos,  
no porto do Lobito. Tem a sua 
casa de família com sua esposa e 
filhos. Dedica as horas vagas que 
tem, no seu trabalho, na ajuda 
das necessidades da sua Casa do 
Gaiato. São filhos com o coração 
cheio de amor para com a mãe, 
Casa do Gaiato, que os criou.

Vamos continuar com muita 
esperança a realizar este projecto 
de vida social que está vivo nos 
corações que têm muito amor 
a estes filhos. Vivemos, sem 
dúvida, dos donativos que põem 
no coração da nossa e vossa que-
rida Casa do Gaiato de Benguela. 
Queremos continuar a dar teste-
munho desta maravilha. Rece-
bei um beijinho dos filhos mais 
pequeninos da nossa e vossa 
Casa do Gaiato de Benguela, 
com votos de Páscoa  feliz e com 
muita alegria.  q


