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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

A nossa Obra está implantada em dois mundos estruturalmente 
diferentes: o europeu e o africano. O que um tem a mais tem 

o outro a menos.
A presença da Obra da Rua em África é, em primeiro lugar, 

uma bênção para a própria Obra. Ela não encontra sentido para 
se manter num mundo onde não pode ser o que é. E o que ela é, é 
uma obra pobre, de pobres, para os pobres, pelos pobres. A Obra 
nasceu com este espírito. E, para ser ela, tem de ser animada por 
este espírito. Como dizia Pai Américo, se não houvesse pobres, a 
quem poderíamos amar? Este espírito, é um espírito de amor, que 
preenche o que falta a cada um.

Com isto dizemos que a pobreza é uma bênção? Não, a 
pobreza é uma realidade ineludível, que acompanha ao longo 
dos tempos a vida do mundo, ela mesma a produtora da pobreza. 
Como «pobres sempre os tereis convosco», consequência da iniqui-
dade do mundo, então sempre há a quem fazer bem: amar.

Pode-se então dizer que no mundo europeu não há pobreza? 
Não, há pobreza, e mais pobre ainda porque não pode ser objecto 
de bem à sua medida. Não se podem criar estruturas para lhes 
fazer bem sem a autorização e beneplácito do Estado, que tantas 
vezes complica a vida dos pobres que, de si mesma, é e tem de ser 
simples. Tenho bem presente a resposta de Pai Américo àqueles 
que nesse tempo, inversamente aos de hoje, diziam «não está nada 
certo o aparato das casas da nossa aldeia: Nem nós as temos tão 
lindas!», a quem respondia: «se fossemos a retirar o lixo para o lixo, 
seria uma simples transferência. Se do lixo para o luxo, seria miséria 
doirada».

Então, onde está a causa da bênção para a Obra em África? 
Lá, a Obra é querida e amada, pelo Povo e por quem a Governa. 
De lá saímos num tempo de profunda crise, dispensados. Para lá 
voltamos, chamados, porque desejados.

Por cá, não nos sentimos amados (a não ser por boa parte do 
Povo que nos conhece) nem desejados. Os pobres, muitos a tempo 
inteiro, outros em semi-pobreza temporária, vão sobrevivendo como 
podem. E nós, querendo servir e amar sem espartilhos mas dentro 
do bem que por si só é legalidade, «ama e faz o que quiseres», 
como dizia no último O GAIATO, vamos procurando descortinar o 
que esta realidade nos mostra pelos sem voz.

Quem sabe se a bênção do Pobre será tudo?!  q

Pobreza

MALANJE Padre Rafael

O Calvário, em Beire, passou a ser o meu lugar; 
e o Padre Fernando, com essa disponibilidade 

e generosidade difícil de encontrar neste tempo pre-
sente, partiu para a Casa do Gaiato de Malanje. Para 
trás fica esse ir e vir no meio de uma realidade que 
muda a cada dia… e me toca, neste momento, em 
contemplar esta Casa do Calvário. Como padres da 
Rua, estejamos onde estejamos, sabemos que somos 
aquele “pai de família” que põe seu coração junto de 
quem sofre e oferece o seu abraço de pai.

No Calvário sou um enfermo a ser tratado, cui-
dado com muito carinho. Todos os dias vêm lem-
brar-me que é a hora do pequeno-almoço. A meio da 
manhã, aparece a senhora Luísa para me dar a injec-
ção. Depois, um pouco de leitura ou enviar alguma 
mensagem até à hora do almoço.

Às vezes, de tarde, um passeio, uma visita ou 
algum assunto da Casa para resolver. Às 17 horas 

celebramos a missa em nossa Capela. De seguida, 
sento-me à varanda com a Fatinha, a Deolinda, a 
Joaquina, a Luísinha… um grupo de doentes e 
falamos sobre coisas que seguramente não interes-
sam ao mundo ou simplesmente contemplamos em 
silêncio o passar do tempo.

Chegadas as 19 horas, rezamos o Rosário no refei-
tório. Depois, comentamos um pouco como correu 
o dia e jantamos. No fim, o Dr. Abel nos prepara um 
chá de Cachinde com sabor a África e tomamo-lo na 
companhia do Fernando e do Zé.

Retiro-me para o meu quarto às 21 horas e os 
gaiatos para as suas camaratas, dando-nos as “boas 
noites!”. Sempre que posso, faço algum exercício 
que mandou o médico. Espero recuperar-me no 
Calvário, mais por dentro do que por fora… dei-
xando passar o tempo de fazer, abrindo as portas ao 
estar.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

ENTRE as tragédias que me 
 bateram à porta, nesta 

quinzena, devo salientar a que me 
trouxe um pai de família, aban-
donado pela mulher e com dois 
filhos a seu cargo: Uma, de doze 
anos e, outro, de oito.

Acabava de almoçar, à pressa, 
e preparava-me para sair, quando 
o Hélio me vem dizer: — Estão 
ali duas pessoas que desejam 
falar-lhe.

— Não posso. Já devia estar 
na fisioterapia, onde chego sem-
pre atrasado, e o terapeuta não 
gosta. Diz isso mesmo às pes-
soas.

O rapaz vem com outra suges-
tão: — Se lhes dava oportunidade 
de uma palavrinha.

— Diz-lhes que não posso.
O senhor foi-se embora e vol-

tou pelas seis da tarde, acompa-
nhado da mesma senhora.

Foi esta que começou o diá-
logo: — Vimos ter consigo para 
pedir uma ajuda. A mulher deste 
senhor — e olhava para o homem 
—, saiu de casa, não se sabe 
dela e deixou-o cheio de dívi-
das. Agora, as finanças vieram 
para cima dele, penhoraram-lhe 
o ordenado e ele fica apenas 
com 500 euros para se governar, 
pagar renda de casa e alimen-
tar-se, a ele e aos filhos. Tenho-o 
ajudado, mas não posso mais. 
Ele deve cinco meses de renda de 
casa e a senhoria pretende pô-lo 
na rua.

Nessa altura o homem come-
çou a chorar!

Se as lágrimas de uma mulher 
mexem comigo, muito mais as de 
um homem. Figura alta, magri-
nha, chora irresistivelmente: — 
Desgraçou-me a vida! — disse, 
no meio de soluços. — Deixou-
-me empenhado em mais de cin-
quenta mil euros.

Perguntei e ele disse-me onde 
trabalha, com um ordenado a 
passar os 700 euros. — Fico só 
com quinhentos. Trezentos para a 
renda de casa, veja quanto resta 
para as despesas. Já fui à Segu-
rança Social, mas nada. Terei 
que esperar que os tribunais 
abram das férias.

É pena que uma Sociedade per-
mita todos os desmandos e não 
tenha capacidade de remediar, 
logo que surjam, e deixe tudo ao 
deus-dará, como se não fosse res-
ponsável por tanta indisciplina! 
Uma mãe deixar a casa, os filhos 
que gerou, não cometerá crime? 
Se é, porque não é procurada e 
trazida à responsabilidade?!…

Oh! mundo, cada vez mais 
cego e mais desumano, onde che-
gas?! Será isto liberdade? Encher 
a família de dívidas, desprezar 
os filhos e trair o marido? E tu, 
oh! mundo cada vez mais louco, 
bates palmas à bebedeira das pai-
xões e lavas as mãos, como Pila-
tos, numa cobardia assustadora!

Imitas tudo que é mal nas 
outras nações, mas não reparas 
no modo como elas resolvem os 
problemas. Enches os escapara-
tes com revistas destes exemplos 
de gente grande e não olhas para 
os resultados consequentes da 
ignorante, estulta miséria com 
espírito de rico, que deseja imitar 
os famosos, vazios de valores.

Esta é, também, uma questão 
política e aqueles que nos gover-
nam devem sentir o dever de pre-
venir situações semelhantes.

Não é só legislar, para atrair 
clientela, à custa de pisar os valo-
res do Homem!

Há muito que eu peço uma pes-
soa séria em cada centro da Segu-
rança Social, que tenha capaci-
dade financeira para acudir, na 
hora, a casos destes.

Os dias passam e as horas tam-
bém! Surge a falta de higiene, da 
luz e do gás, os meses passam, 
com o dia 8 à porta, as rendas a 
acumularem-se e o sofrimento de 
quem deve.

Enquanto o senhor Ministro da 
Segurança Social não me ouve, 
vamos clamando, gemendo e 
chorando à espera que alguém 
tenha ouvidos para ouvir, como é 
o seu dever.

Continua  na  página  4
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PAÇO DE SOUSA Nico Semedo

PISCINA — Este ano a piscina foi fixe. Os Rapazes divertiram-se muito 
a nadar e nas brincadeiras. Quando o tempo está mais quente é que apetece ir 
mais à piscina. Às vezes há pessoas de fora que nos vêm visitar e que gostam 
de ver os Rapazes a divertirem-se. Como estamos a meio de Setembro e a 
escola está a começar, já falta pouco para a piscina fechar.

FUTSAL — Já começamos a treinar para preparar a nova época de Fut-
sal. O Bruno é o nosso treinador. Eu gosto muito de treinar com ele. Os nossos 
treinos começam com preparação física. Usamos aparelhos para desenvolver 
os músculos, outros para melhorar a técnica de passar a bola. Depois fazemos 
um jogo entre nós, em que o Bruno dá as suas orientações.

No dia 28 de Setembro será a apresentação oficial da nossa equipa de Fu-
tsal em jogo com a equipa da A. R. Freixieiro, no nosso campo de jogos. Do 
programa consta o seguinte: 15:00h — Actuação do Duo Broa de Mel; 15:30h 
— Apresentação dos atletas e dos equipamentos; 15:45h — Continuação da 
actuação do Duo Broa de Mel; 16:15h — Início do jogo, 17:15h — Actuação 
da Tuna da Associação dos Antigos Gaiatos e Familiares do Norte; 18:00h — 
Sorteio da bola (assinada pelos jogadores). Encerramento da Festa.

A NOSSA ALDEIA — Eu gosto muito de estar aqui na Casa do Gaiato. 
Gosto muito dos meus amigos. A nossa Aldeia é grande, eu gosto de tudo o 
que ela tem. Temos várias coisas para fazer, mas o que eu gosto mais é de fazer 
o refeitório. Gosto também de varrer para que a nossa Aldeia fique limpa.

FUTEBOL — Alguns Rapazes foram ver o jogo do Paços de Ferreira 
com o Marítimo, convidados pelos dirigentes do clube da casa. O jogo foi fixe, 
mas que pena o Paços de Ferreira perder, eles queriam de o Paços ganhasse. 
Esperamos ter mais convites para irmos ver mais jogos.  q

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

40ºANIVERSÁRIO DO 
«GRUPO “ZÉS P’REIRAS / AMI-
GOS DE GALEGOS» — No pas-
sado dia 1 de Setembro e a convite do 
Presidente Manuel Silva da «Asso-
ciação Grupo Zés P’reiras “Amigos 
de Galegos”», estivemos presentes 
com a nossa Tuna Musical no encer-
ramento das comemorações do 40º 
Aniversário desta colectividade, 
sediada na Freguesia de Galegos, 
terra natal do nosso Pai Américo.

GAIATOS SENTEM A PERDA 
DA D. DEOLINDA — Foi com 
imenso pesar que recebemos do 
nosso irmão Maurício a notícia do 
falecimento da Sra. D. Deolinda, 
proprietária do Hotel Imperial, em 
Aveiro, que ao longo de décadas 
acolheu os vendedores do nosso Jor-
nal O GAIATO na cidade de Aveiro. 
Sempre generosa e carinhosa com 

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

FÉRIAS DE VERÃO — Nos últimos anos, nas férias 
escolares de Natal e de Verão, tem acontecido que alguns 
Rapazes têm ido visitar familiares seus e permanecido 
vários dias. Esta possibilidade vem sucedendo para não 
perderem a ligação aos seus parentes e porque o projecto 
de vida de parte dos Rapazes será o regresso à família 
biológica, quando for possível. Daí que, em Agosto, uma 
parte dos Rapazes teve esta possibilidade. Espera-se que 
tenham descansado bem junto de alguns dos seus fami-
liares e assim possam ter um bom desempenho na nossa 
Casa do Gaiato e nas diversas escolas, no ano lectivo de 
2019-2020, que começa em meados de Setembro. Em 
Julho, ainda houve estudo e fomos vários dias até à Praia 
de Mira. Depois, os Rapazes que ficaram tiveram oportu-
nidade de andar de bicicleta, ver televisão, tomar banho 
na nossa piscina (com água do nosso poço novo, tratada), 
descansar nas horas de mais calor e passear em vários 
sítios, para dar a conhecer Pai Américo e a nossa Obra 
da Rua, pedindo ajuda, em Missas Dominicais — Góis, 
Figueira da Foz, Moreira da Maia e Mosteiró. Isto para 
além das obrigações, de varrer as calçadas, ajudar nas 
regas, na horta, no arranjo dos jardins e a tratar o gado.

AGROPECUÁRIA — Neste Verão quente e nesta 
zona, próxima da serra da Lousã, tem havido dias muito 
abafados; mas, felizmente não nos falta água na fonte e 
nos poços. Temos ajudado a regar jardins, horta e poma-
res; mas, há rega por aspersão em vários jardins. Foram 
cortadas as relvas dos jardins da parte de cima e de baixo, 
da nossa Casa: jardim Pai Américo (frente à rotunda Pai 
Américo); na zona das oficinas e salão; atrás da escola, 
do lar e da sala de TV; próximo do refeitório; da piscina, 

junto à passareira e aos lados das bancadas. Na nossa 
horta, colhemos tomate, pimentos e curgetes; e temos 
muitas abóboras. No campinho, a nossa cultura de milho-
-grão foi regada e aguardamos a secagem das espigas, 
pois precisamos para dar aos animais. No nosso rebanho, 
tivemos a alegria do nascimento de duas borregas e assim 
já temos onze ovelhas e carneiros; mas, tivemos que 
separar os machos, nas cortes. Como temos muita palha 
de aveia, esta é a base da alimentação destes ovinos. Tive-
ram alguns cuidados veterinários: rastreio da brucelose, 
vacinação e desparasitação.

OBRAS — Depois de duas semanas de férias, em 
Agosto, foram retomadas as obras de reabilitação na 
nossa Casa e há muito para fazer… Nesta fase, as preocu-
pações maiores são: vários telhados dos edifícios de cima 
e os quartos dos Rapazes. Assim, com o apoio de pran-
chas, foram limpos os telhados dos serviços domésticos, 
donde saiu muito musgo, e substituídas algumas telhas. 
Nos janelos de baixo, exteriores aos quartos das senhoras, 
foram betumados os vidros e pintados; mas, ainda vão ser 
substituídas quatro janelas, estragadas. Foram rejuntados 
os azulejos e foi pintada a parte de baixo duma parede 
da casa-mãe, a poente, junto ao jardim Padre Horácio. 
Para se começarem a arranjar os quartos do rés-do-chão, 
dos Rapazes médios, tivemos de os desocupar, e mudar as 
camas e os pertences para um edifício a nascente (do lar).

O nosso mealheiro é o seguinte: NIB [CGD] — 0035 
0468 00005577330 18, da Obra da Rua ou Obra do 
Padre Américo, Casa do Gaiato — 3220-034 Miranda do 
Corvo; telef. 239 532 125; e-mail: gaiatomiranda@gmail.
com. Bem-hajam!  q

CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

“FAZ-TE AO LARGO E LANÇA AS REDES PARA A PESCA.” 
(Lc 5, 4) – Conhecemos todos a chamada “pesca milagrosa” que S. Lucas 
situou no tempo da vida terrena de Cristo, mais precisamente, no conjunto 
dos milagres que Ele fez em Cafarnaum, e não depois da Sua Ressurrei-
ção, como fez o evangelista S. João. Para pregar à multidão que O queria 
ouvir junto ao lago de Genesaré, Jesus subiu para um barco que estava 
na margem e que era de Simão. Quando acabou de pregar disse a Simão: 
“Faz-te ao largo e lança as redes”. Simão respondeu: “Mestre, trabalhámos 
durante toda a noite e nada apanhámos, mas, porque Tu o dizes, lançarei 
as redes”. Assim fizeram e apanharam uma grande quantidade de peixe.

Foi assim que começou o chamamento de Jesus a Simão e foi assim 
que começou sua resposta a esse chamamento. Note-se que não se tratou 
de um chamamento qualquer, nem do chamamento a uma pessoa qual-
quer. Tratou-se do chamamento àquele a quem Jesus confiou a responsa-
bilidade de ser o primeiro líder espiritual da Sua Igreja.

Dito isto, esta situação pode parecer-nos algo de extraordinário, que 
só aconteceu com Simão e que é irrepetível. Talvez esta situação seja 
irrepetível nos seus detalhes, mas não é irrepetível naquilo que aqui deve 
ser visto como sendo o mais essencial.

Todos nós, todos os dias, incluindo naquilo que possamos fazer na 
nossa actividade vicentina, ou noutra do género, “andamos à pesca” do 
que achamos que é preciso para vivermos. Só que “andamos à pesca” à 
nossa maneira. Por isso, muitas vezes, apesar dos nossos esforços, mesmo 
os esforços bem intencionados, não conseguimos “pescar nada”. Quando 
isto acontece ficamos infelizes, frustrados, zangados com o mundo e até 
com Deus.

Acontece-nos isto porque não temos os olhos, os ouvidos e a alma 
num estado de atenção capaz de captar o chamamento igual ao que Jesus 
fez a Simão e que Ele também dirige a todos nós, todos os dias: “Faz-te 
ao largo e lança as redes para a pesca.”. Também não temos a fé suficiente 
para acreditarmos que tudo o que for resposta a esse chamamento divino 
terá bons frutos, ou então não temos olhos para vermos os frutos que são 
bons aos olhos de Deus, porque só temos olhos para vermos os frutos que 
nos interessam e que podem não ser esses que Deus quer de nós.

É por isso que é muito difícil fazermos as “pescas milagrosas” para 
as quais Deus nos chama todos os dias, pescas essas que, tal como Simão, 
também seremos capazes de fazer, se nos comportarmos como ele se com-
portou quando respondeu ao chamamento divino.

Isto vale para todas as áreas da nossa vida, incluindo a nossa activi-
dade vicentina, ou outra do género que possamos ter.  q

todos os que por lá passaram, gos-
tava, igualmente, que esses gaiatos 
depois, ao longo das suas vidas, con-
tinuassem a visitá-la, tal era a ligação 
forte e amistosa para com a Obra da 
Rua do seu admirado Pai Américo.

Jamais a esquecermos e por ela 
hoje rezando, pedimos que seja 
recebida no Céu, que para a Famí-
lia Gaiata ficará sempre no coração. 
Descanse em Paz.

Elísio Humberto

GRATIDÃO — Sábado, depois 
do almoço, recebi a triste notícia do 
falecimento da D. Deolinda Morais. 
Fiquei em choque e triste até me vie-
ram as lágrimas.

Conheci a D. Deolinda quando 
tinha 9 anos. Nessa altura era ven-
dedor d´O GAIATO e, hoje com 
61, reconheço a obra feita de muito 
trabalho e dedicação. Sou fã desta 

grande mulher, magnífica, humilde 
e bondosa, que durante muitos anos 
deu estadia e alimentação aos nossos 
vendedores d’O GAIATO das várias 
gerações. Sempre pronta a ajudar os 
mais carenciados — um exemplo a 
seguir.

Foi por muitos anos a minha con-
selheira nos momentos mais difíceis, 
tinha com ela uma forte ligação. 
Todos os anos, dependendo da minha 
possibilidade, eu, a minha esposa e 
os meus filhos passávamos alguns 
fins-de-semana com ela, quando 
estávamos de férias.

Quero deixar um grande abraço 
aos familiares presentes na cerimó-
nia, na Igreja S. António e agradecer 
ao Sr. Pe. João pelo magnífico fune-
ral.

Ao senhor Jorge, Dra. Guida e 
familiares, a nossa amizade continua.

Jorge Alvor

PENSAMENTO Pai Américo

A criança dá assunto e ocupa sobejamente a vida de quem por ela se inte-
ressa. ... Ela perpetua a espécie, segura os haveres, guarda as nossas espe-
ranças. Fiadora das gerações, ela é património vivo de cada um. A criança 
é um ser comum. Se lhe tiras a relação de família, ela pertence a todos por 
causa do seu valor real; e todos, qual o primeiro, disputam a sua posse. Dan-
tes não era assim. Foi necessário que o Filho do Homem viesse chamar por 
ela e deixar no mundo a Doutrina que a ampara, para que os homens de boa 
vontade agora a chamem também e procurem defendê-la.

Pão dos Pobres, 1990, 2.° Vol., 5.ª ed., pg 259.
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BEIRE — Em família, no Dia de Pai Américo Um admirador

1. O papel das nossas Associações dos 
Antigos… Não há dúvida de que, sem nossa 
licença, os anos nos levam muita coisa de 
que gostamos muito… Mas há que abrir bem 
os olhos. Também, sem nosso merecimento, 
arte ou saber, os anos trazem-nos muita 
coisa boa que nem por sonhos lá chegaría-
mos. Lembro uma de meu pai, que contaria 
agora 126 anos…1

Gosto de ruminar estas coisas de Associa-
ções dos Antigos… Quanto mais me adentro 
nestes temas, mais me sinto embevecido pelo 
sonho que as acalenta. E mais grato ainda 
pelo que ali se faz. Com todas as verdades e 
mentiras que a nossa condição humana sem-
pre implica. Fui chegando a esta conclusão, 
ao estar com quem co(m)manda e com quem 
adere ao co(m)mando de cada associação. 
Cada um com seu jeito de co(m)mandar e/
ou de aderir ao co(m)mando. Mas uma coisa 
se me impõe: Estas Associações não vivem 
daqueles que, sistematicamente, se põem 
de fora a mandar uns bitaites sobre o que 
se devia fazer, o que se faz e/ou deixa de se 
fazer. Elas vivem, sobretudo, do amor e da 
entrega daqueles que se deixam tocar pelas 
dinâmicas que movimentam estas iniciati-
vas. Que sempre encerram alguma “ciência 
do divino” — no +profético dizer de Pai 
Américo. Vêm pais, vêm filhos, vêm netos, 
vêm cônjuges, vêm amigos. E, ao que vêm, 
o que move cada um a vir, só cada um pode 
saber. Certo é que vêm. Entram e fazem parte 
da Família. Cada um com as suas histórias. 
Mas todos, mesmo sem darem por isso, nos 
revelam muito dos valores que comandam a 
sua vida. E que vão passando aos seus. Tam-
bém através destes Encontros — numa dinâ-
mica de uns-eus-com-outros-eus…

2. Nas festas do “Dia do Pai Américo”… 
Sentia-me um bocado filho pródigo que 
andou por lá (…). Não tanto a esbanjar, 
mas a aprender a ver mais longe (…). Agora, 
porém, ao ser trazido2 de novo para aqui, 

neste Dia do Pai Américo, com seus rituais, 
suas tradições e novas iniciativas, eu capto 
poesia, capto encantos e mistérios que me 
desbordam. Tanta coisa bonita que acontece 
nestes encontros! Porque, mesmo feitos do 
barro, somos habitados pela massa de Deus. 
Somos barro portador do divino. Daí esse 
ressurgir de todas as crises; daí esse mundo 
de novidades de ano para ano. E de direcção 
para direcção. Tudo a deixar em nós aquela 
gostosa saudade que acompanha o desconge-
lar / acordar de velhas e velhíssimas memó-
rias do coração. Coisas que, muitas vezes, 
já nem sabíamos que ainda andam aqui 
escondidas. E que festa, quando a evocação 
d’aquele caso, no-las traz ao de cima! Como 
uma fonte de onde jorra mais vida e vida em 
abundância (Jo 10, 10). 

Este ano, no Dia de Pai Américo, entre 
muitas outras, registei esta surpresa. Foi o 
Tony Gaiato (Peixeira). A recordar um outro 
Peixeira, da década de 60. Conversa puxa 
conversa. Crónicas d’um admirador. E lá 
estamos nós a recordar vidas e pessoas, aca-
bando com esta dedicatória, na 1ª pg da car-
peta3 de notas que apresento na foto: Oferta 
da Associação Ant. Gaiatos do Norte, ao Dr. 
Abel / Frei Simeão / Um Admirador. Aquele 
Abraço. Com assinaturas do Elísio, Miguel 
e Tony Gaiato. Assim, com estes carinhos 
todos, até me dá vontade de escrever mais e 
melhor. Obrigado.

3 — Os Gaiatos de Beire também foram 
à festa… Pela terceira vez, arriscámos ir 
com os nossos. Sem obrigar ninguém, todos 

são convidados. E até o Carlitos, desde que 
haja um olhar amoroso sobre ele, consente 
em ir — o lixo espera para amanhã… E logo 
diz que eu gotei da feta… Também o Tira-
picos (que, enquanto vir comida na frente, 
não sabe parar de comer) soube portar-se 
bem. Fiquei ao pé do Mário para ele tomar 
conta de mim. Se não como muito e depois 
vomito…

E a tarde, com música da Banda da Asso-
ciação?! Ui!, aí é que o Nandinho, o Sem 
Nome, o Carocha e também até o Tirapi-
cos, puderam mostrar que a música tem um 
grande poder de aproximação. Dançaram — 
sozinhos e/ou com quem a eles se chegava. 
Riam. Cantavam. Regiam a banda… — Beire 
é que faz a festa —, ouvia-se dizer. — Que 
bem que eles se portam! Melhor que muitos 
ditos normais.

1 — Os filhos teimavam que “ele não quer desfa-
zer-se d’aquilo por uma casmurrice de velhos”… Eu 
vivia no Porto. Pediram-me para falar com ele. — Ele, 
a ti, ouve-te melhor!… Sondei a ver o que se passava. 
Resposta pronta: — Bom, tu ainda não tens idade mas, 
porque tens estudos, és capaz de entender. Eles não 
têm estudos e ainda não têm idade… Depois, pode ser 
que entendam. E o que ele me contou tem a ver com a 
importância das memórias do coração para o equilí-
brio da gente. Sempre que as descongelamos / acorda-
mos, elas actuam em nós como fonte de mais vida. É 
das Ciências do Homem e que a Análise Transacional 
trata tão bem no capítulo d’Os Toques — fonte de vida. 
Coisas a tratar aqui um dia — para melhor entendermos 
as riquezas inenarráveis deste nosso Calvário…

2 — Gosto de manter-me consciente deste facto: Não 
fui eu quem tomou a iniciativa de voltar a esta, também 
minha, Casa Paterna. Foi P.e Baptista e P.e Júlio que me 
foram buscar, em doce convite. Que muito agradeço, 
pelas riquezas inenarráveis que me está trazendo.  

3 — Pelo que me foi dado perceber, o Tony com-
prou um quadro a óleo da Casa do Gaiato que outro 
gaiato — o José Ponte — pintou. Porque está ligado a 
uma gráfica, este ano, a surpresa foi: mandou fazer umas 
dezenas de carpetas para anotação de e de e de… Para 
capa da carpeta, mandou imprimir uma reprodução da 
pintura a óleo do José Ponte. Depois… a oferta do que 
cada um quisesse dar, era para entregar à Associação.  q

NOVO  LIVRO  DA  NOSSA  EDITORIAL

Durante sessenta anos (quantas horas e dias 
têm sessenta anos?), com a facilidade que dá a 
prática, Padre Baptista alimentou, limpou, virou, 
mudou, cuidou corpos e mentes retorcidos como 
nós. Foram eles, afinal, o corpo de delito que (…) 
o condenou…

Alguém, que estou certo não gostaria de ser 
nomeado, entre muitos outros, materializou 
ideias, sugerindo se avançasse com um instru-
mento jurídico de carácter excepcional: um 
pedido de indulto, subscrito por pessoas idóneas 
e dirigido ao Presidente da República Portuguesa.

O presente livro reúne, pois, as peças docu-
mentais testemunhais de um pedido de indulto 
que no seu conjunto configuram e documentam 
um processo singular como, de resto, singular 
é o homem em torno do qual tudo gira. Aqui 
depõem: António Ramalho Eanes, Jorge Sampaio, 
Aníbal Cavaco Silva, Cunha Rodrigues, Anselmo 
Augusto Lopes e Augusto Lopes Cardoso.

O condenado recebeu o indulto do Presidente 
da República, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de 
Sousa, no Natal de 2018.

(…) Incomoda-me a ideia de que um só leitor 
possa pensar que foi Padre Baptista quem, esma-
gado, sofredor, estigmatizado, etc., sentiu necessi-
dade de pedir um indulto, apelando à benevolência 
de quem lho podia conceder. Ao que julgo saber, 
assim o determinam a forma e a terminologia de lei. 
Na verdade, sabem alguns da dificuldade de tão-só 
convencer o condenado a deixar avançar a ideia… 

«Foi e é só mais uma prova. Já não é nada. A 
minha vida está serena. Sinto-me com mais tempo 
para estar comigo e com Deus. E se às vezes sinto 
alguma dor, ela é serena.» Acredito nestas pala-
vras, ditas ao telefone, um dia destes. Sei que a 
corrente que o leva é mais funda, alheia ao movi-
mento das marés e tempestades.

Colocar este homem em lugar exaltado é dimi-
nuí-lo. O Calvário que edificou é da ordem do 
extraordinário, extravasa rótulos ou categoriza-
ções. Por isso, qualquer análise ou retrato seu terá 
de passar por uma visita àquela casa e seu cemi-
tério; e, no pressuposto de que «o escritor não 
diz só o que escreve; diz também o que é», terão 
de ler-se os três volumes de O Calvário ou, ao 
menos, a antologia O Calvário [Páginas escolhidas 
e documentário fotográfico], organizada por Wal-
ter Osswald, coordenada por José da Cruz Santos 
e editada pela Casa do Gaiato. Nas palavras do 
homem que sempre se mostrou forte entrevêem-se 
marcas de uma sensibilidade em carne viva. Sim, 
os seus textos «parecem poemas místicos», têm 
textura de poesia e oração, não raro, é como se as 
frases neles se incendiassem e as palavras nos quei-
massem. Tudo o mais me parece secundário senão 
mesmo trivial.

Nem tangencialmente quero comentar o pro-
cesso que deu origem aos textos que adiante se 
apresentam, mas estou convicto de que, no tribu-
nal do Tempo, não será Padre Baptista a sentar-se 
no banco dos réus.

Da Apresentação do livro
Prof. Doutor Henrique Manuel Pereira

SETÚBAL Padre Acílio

TENHO comigo uma carta que é uma confissão e, ao mesmo tempo, 
 o espelho de muitos cristãos.

Publico-a por estas razões, pedindo desculpa à pessoa que ma enviou, 
guardando eu o anonimato. 

«Com os meus melhores cumprimentos envio o comprovativo de 200 
euros para ajudar, embora seja pouco, os nossos pobres. 

Foi uma reacção bastante confusa da minha parte ao ler o artigo 
Patrimónios dos Pobres do p.p. 28 de Agosto. Ao mesmo tempo tive 
pena da nossa irmã Janete, mas também remorso e, finalmente, revolta.

Remorso, porquê? Embora não seja rica, tenho efectivamente alguns 
bens granjeados com meu intenso trabalho, enquanto não atingi a 
reforma, muito teria que dar, partilhar, para equiparar o meu donativo 
às coisas inúteis que tenho comprado.

Já no declinar da vida, peço a Deus perdão porque não levei a sério 
o Evangelho. “O que fizerdes aos mais pequenino dos meus irmãos…”

Há  tantas passagens que alertam para o único caminho de Cristo…
Habituada a ler o Evangelho… sem admitir as implicações na mi- 

nha vida, poucas vezes me comprometi, a sério, com os mais desfavo-
recidos.

P. S. — O donativo cujo comprovativo acompanha esta, pode ser 
aplicado “a outras Janetes” que infelizmente existem.

Pedindo uma oração…»
O comentário fá-lo-ás tu.
Toda a gente terá o declinar da vida. Aproveitemo-la enquanto é 

tempo, para fazer o bem.  q
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BENGUELA Padre Manuel António

UM grupo numeroso de rapa- 
 zes regressou da praia. 

O nosso querido José Luís foi 
o condutor do transporte que os 
levou e os trouxe, de regresso. 
Em comunhão matrimonial com 
a nossa querida Teresa Maria, a 
Mãe da multidão de filhos aban-
donados que enchem a Casa do 
Gaiato de Benguela, são uma 
coluna humana admirável desta 
Família. Coluna humana com a 
dimensão espiritual também. É, 
sem dúvida, uma maravilha com 
a qual Deus prova o seu Amor 
para com a Casa do Gaiato de 
Benguela. Os filhos da rua são 
uma autêntica chaga social, 
vítimas inocentes da maldade 
humana. O remédio, verdadei-
ramente eficaz, está no amor 
dos corações que se dispõem 
a deixar tudo para se entrega-
rem aos cuidados destes filhos. 
É, sem dúvida maravilhoso o 
coração que tem a preocupa-
ção maior de proporcionar con-
solo aos miseráveis, auxílio aos 
indigentes e cuidar dos doentes 
abandonados.

É frequente a visita dalgu-
mas mães aos seus filhos. Vários 
anos passaram, A miséria foi 
a causa que trouxe os filhos à 
nossa Casa do Gaiato. Os filhos 
cresceram e apresentam, neste 
momento, a figura de pessoas 
normais. Chegou, há momentos, 
uma senhora que se apresentou 
como a mãe dum filho muito 
querido e responsável. O filho 

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

COM certeza que os estimados 
 leitores tomaram bem nota 

duma afirmação do então semi-
narista Manuel Peixoto [1908–
1994]: Ah! Se todos os sacerdotes 
dissessem a sua milésima Missa 
como este [Padre Américo] cele-
brou a sua primeira, não haveria 
tantos descrentes. De S. Vicente 
de Paulo, um dos modelos sacer-
dotais do Padre Américo, os fiéis 
afirmavam: Meu Deus, como este 
Padre diz tão bem Missa!

É notório que o fenómeno con-
temporâneo da perda do sentido 
de Deus tem acontecido para-
lelamente ao processo da perda 
do sentido verdadeiro da pessoa 
humana, desde a concepção à 
morte natural. Também tem sido 
proposto um Deus sem Cristo e 
um Cristo sem Igreja. Contudo, 
é bem verdade: Les Saints nous 
conduisent à Jesus [os santos con-
duzem-nos a Jesus], sublinhou o 
P. François-Marie Lethel, OCD 
[2018].

Continuando a seguir os pri-
meiros passos do neo-presbítero, 
agora seguros por notas autobio-
gráficas, verifica-se que a celebra-
ção da segunda — Missa Nova do 
Padre Américo foi acontecimento 
preparado de forma discreta, mas 
com sentido muito profundo, vin-
cando o seu carácter sacerdotal, 
sem exterioridades, de acordo 
com missivas para o seu irmão 
Jaime Aguiar [22-VII-1879; 

14-V–1954]. Assim, em 22 de 
Julho de 1929, escreveu: Não dou 
novidade nenhuma se te disser que 
a nossa Missa é no dia 5 próximo 
[Agosto de 1929], de manhã, mas 
quero avisar-te particularmente, 
porque a festa é toda, toda, para 
ti. Ninguém o sabe. Se vires por aí 
ânimos exaltados, o nosso abade 
[Padre Miguel Baptista Lopes] é 
extremamente meridional, bota 
água na fervura, muita água. É 
em silêncio que correm a águas 
fundas que fertilizam as terras. 
Não quero festa de foguetes; não 
quero que ninguém olhe para o ar, 
mas sim que todos, todos, olhem 
para dentro./ Esta festa, grande, 
imensa, assim preparada, assim 
sentida e assim realizada é toda, 
toda — para ti./ Até breve./ Teu/ 
Américo de Aguiar.

Em 31 de Julho de 1929, nou-
tra carta para o irmão Jaime, a 
propósito, continua com idên-
ticas recomendações, de silên-
cio e simplicidade. Diz assim: 
Segunda [feira], temos Missa às 
7 pm [a.m.]. Era minha vontade 
logo a seguir tomar um carro 
para [S. Miguel de] Paredes [em 
Penafiel]. Depois venho passar 
um dia intelectual a A… [Ante-
lagar?], durante a semana, mas 
[Padre] José disse-me que seria 
melhor dar-te parte, pois pode ser 
que tu desejes que eu suba acima 
tomar qualquer coisa quente. Se 
fôr da tua vontade eu vou, com 

sacrifício, mas assistir a uma sit 
down meal [refeição sentada] com 
tudo quanto ela envolve, isso está 
totalmente fora do meu programa 
e resisto à vontade seja de quem 
for./ Eu quero que esse dia seja 
de silêncio, sobretudo desejo que 
ninguém te perturbe. Esta festa 
que há-de ser grande como o pen-
samento; preciosa como as péro-
las; modesta e recolhida como as 
violetas – compreendes que seria 
prejudicada com qualquer mate-
rialeira das coisas mesquinhas e 
efémeras cá de baixo. E a festa é 
tua… toda tua./ Até muito breve./ 
Padre Américo de Aguiar.

Entretanto, para nos indicar 
alguns lugares do início deste 
itinerário presbiteral, recorre-
mos ainda ao testemunho de um 
amigo penafidelense, António 
Moreira da Rocha, que diz assim: 
Como havia programado, ao fim 
de alguns dias [no Seminário de 
Coimbra], pusemo-nos a cami-
nho de Paço de Sousa, onde o P.e 
Américo celebrou a segunda-pri-
meira Missa [Nova]./ Tudo correu 
como previsto. De Paço de Sousa, 
para S. Miguel de Paredes, a pas-
sar os tais “dois mesitos”.

Na escolha da histórica fregue-
sia e da igreja do antigo Mosteiro 
beneditino do Salvador de Paço 
de Sousa, para a segunda-pri-
meira Missa, sem desmérito para 
Salvador de Galegos, onde nasceu 
(na Casa do Bairro), terão pesado 

Da Missa Nova em Paço de Sousa
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alguns motivos marcantes, que 
elencamos. O ramo materno da 
sua família tem origem nesse tor-
rão, pois sua mãe, Teresa Ferreira 
Rodrigues [25-I-1847; 12-XII-
1913], era da Casa de Antelagar, 
em Paço de Sousa. Seus avós 
maternos eram também desta 
terra ancestral: António Joaquim 
Ferreira, da Casa de Antelagar, e 
Lourença Rodrigues da Silva, da 
Casa de Vales de Cadeade, em 
Paço de Sousa. Na igreja paro-
quial de Paço de Sousa, em 23 de 
Outubro de 1873, Teresa Rodri-
gues contraiu matrimónio com 
Ramiro Monteiro de Aguiar [17-
VIII-1848; 5-VIII-1921], da fre-
guesia (próxima) de S. Martinho 
de Lagares. Na sobredita Casa de 
Antelagar viveram e faleceram os 
seus pais, que foram sepultados no 
cemitério de Paço de Sousa, contí-
guo (a norte) a essa igreja monás-
tica, onde se encontra jazigo de 
família (a nascente). Nesse tempo, 
Jaime Aguiar era senhor da Casa 
de Antelagar, o qual trabalhou em 
Moçambique; e, tendo-se afas-
tado da fé cristã, nesta altura feliz, 
voltou ao regaço sacramental da 
Igreja. Na Costa oriental de África 
também Américo de Aguiar labu-
tou nos seus verdes anos…

Ainda sobre esta Eucaristia fes-
tiva, em comemoração dos nossos 
mortos e à beira dos vivos, con-
forme escreveu Padre Américo, 
em 11 de Agosto de 1929, tem 
de ficar para a próxima uma 
carta do seu punho para o amigo 
Simão Correia Neves [12-III-
1888; 22-V-1965]. Foi seu com-
panheiro em Moçambique e com 
ele se cruzou (no início de 1923) 

no Funchal, na firma Blandy Bro-
thers. Na Madeira, Américo de 
Aguiar esteve pouco tempo, pois 
o Mestre fê-lo atravessar o Atlân-
tico, de regresso à Pátria, saudoso 
dos seus e sobretudo tocado pelos 
desígnios insondáveis de Deus!

] ] ]

In memoriam: O dia 6 de 
Agosto, festa da Transfiguração 
do Senhor, amanheceu cinzento 
e trouxe a notícia do passamento 
do Padre António Salvador dos 
Santos, no hospital de Évora. De 
coração alentejano, este distinto 
Presbítero nasceu em 7 de Setem-
bro de 1950 e foi ordenado em 25 
de Junho de 1978, na Arquidio-
cese de Évora. Entre outros servi-
ços pastorais, foi Pároco de Nossa 
Senhora da Boa-Fé e de S. Sebas-
tião da Giesteira, e Cónego da Sé 
de Évora. Foi jornalista e Director 
do prestigiado jornal A Defesa, 
tendo dito, sorrindo: Uma vez 
toda a gente escreve, mas todas 
as semanas… Foi um dos fun-
dadores [em 1993] e presidente 
da Associação de Imprensa de 
Inspiração Cristã [AIIC]. Empe-
nhou-se em defender e promover 
a comunicação social católica, de 
proximidade. A sua dedicação e 
lucidez, na causa da boa imprensa, 
é um bom exemplo para aqueles 
que dão voz aos que não têm, pug-
nando pela justiça. À sua família e 
amigos, um abraço muito sentido. 
Pelas suas canseiras, caritativas e 
ao erguer a voz da Igreja, que des-
canse em paz, com o Senhor das 
palavras de vida eterna!  q

veio ao seu encontro. Foi um 
momento muito feliz que vive-
mos. A mãe estava contente. O 
filho acompanhou a alegria da 
mãe. Que maravilha! Uma mãe 
miserável, no momento em que 
veio pedir o lugar para o seu 
filho, estava, agora, com o rosto 
feliz. Participei da mesma ale-
gria. É o fruto da doação que a 
Casa do Gaiato faz, com o amor 
gratuito que enche o seu cora-
ção. Estas alegrias são partilha-
das com os vossos corações. São 
o fruto do amor com que ajudais 
a vida da nossa Casa do Gaiato, 
através das ajudas financeiras. 
São actos de misericórdia que 
saem dos corações generosos.

A nossa hora e o nosso 
mundo estão cheios de injustiças 
tremendas, ambições, egoísmos, 
misérias e ódios. Qual a nossa 
resposta? Todos devemos querer 
que este mundo em que vivemos 
seja mais justo, mais humano. 
Que haja menos ódios e menos 
causas destes males. Queremos 
uma ordem nova, assente na 
generosidade dos nossos cora-
ções, com a partilha dos nossos 
bens, feita por amor. O segredo 
dum mundo novo, com uma 
forma de vida fraterna, está na 
nossa generosidade e na parti-
lha dos nossos bens, a favor dos 
pobres que conhecemos ou das 
Instituições que vivem das par-
tilhas que recebem, a favor dos 
pobres. A nossa querida Casa do 
Gaiato está no lugar destas Ins-

tituições que vivem das esmolas 
que recebem. Vamos, pois, ter 
coragem para avançar na nossa 
vida generosa.

Tivemos a visita do Sr. 
Bispo da Diocese de Benguela, 
cheio de amor pela nossa Casa 
do Gaiato. Celebrou a Eucaristia 
e jantou connosco. Foi, na ver-
dade, um encontro familiar muito 
querido. Os filhos que residem 
na sua casa de família que é a 
Casa do Gaiato são também por-
ção muito querida do seu tesouro 
espiritual. Outra surpresa conso-
ladora que muito nos animou foi 
a visita do Sr. Governador da 
província de Benguela. Foi uma 
oportunidade para manifestar o 
seu grande amor para com estes 
filhos. Tomou conhecimento da 
necessidade de emprego para 
alguns filhos mais velhos. Deste 
modo, entrariam numa fase 
muito importante das suas vidas 
e deixariam os seus lugares para 
novos filhos da rua. De igual 
modo, partilhamos o assunto da 
necessidade de meios financei-
ros para a construção do muro da 
vedação duma parte importante 
da nossa Casa do Gaiato. Prome-
teu-nos, de igual modo, a oferta 
dum tractor para a agricultura. 
Foi, sem dúvida, uma manifesta-
ção de amor impressionante para 
com a nossa Casa do Gaiato de 
Benguela. Com o nosso coração 
agradecido, vamos continuar, 
na esperança das vossas ajudas, 
fruto do coração generoso.  q

Continuação  da  página  1

Se o dinheiro sai para um problema familiar, esse investimento 
facilmente se documenta com o nome da pessoa, a sua morada, B. I. e 
nº de contribuinte! 

Tudo fácil!… Falta apenas vontade de quem não passa por estas 
dores.

A Obra da Rua faz o seu papel: remedeia à custa da Caridade cristã 
e denuncia como é o seu dever.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio


