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DA NOSSA VIDA
Padre Júlio

O Quintino, com o seu jeito muito 
expressivo, olhos bem abertos, esbu-

galhados, veio dizer-me que tinha perdido o 
cartão da escola. No modo como se expres-
sava, transmitia que algo de errado tinha 
acontecido, embora sem culpa sua. Erro 
involuntário e inocência de mãos dadas. 
Tens de o procurar, e procurar bem…, disse-
-lhe. Deixei-o a pensar.

O Quintino é muito enigmático. Tanto o 
vemos carrancudo, cara de mau, como 
o vemos alegre, gargalhando. Qualquer 
coisa que o contrarie põe-no no primeiro 
estado. Caso contrário, expande satisfação.

Ele é o instrumentista do cavaquinho do 
nosso grupo musical, constituído para ani-
mar a nossa Eucaristia dominical. É um 
relógio, certinho, ritmando as músicas que 
o grupo executa. Não se lhe vê expressão, 
parecem mecânicos os movimentos das 
suas mãos, manobrando o instrumento.

No futebol, neste caso de salão, também 
não diz palavra; é um exímio executante, 
disciplinado, procurando sempre estar no 
lugar mais indicado. Apesar da sua baixa 
estatura e reduzida idade, mostra imagina-
ção, alcançando, normalmente, belos efeitos 
no seu jogo, contribuindo para os bons resul-
tados da equipa. Aliás, fico maravilhado ao 
assistir aos jogos da nossa equipa de futsal, 
admirado com a qualidade dos Rapazes e a 
criatividade individual e do grupo.

Uma das características comuns às Casas 
do Gaiato é, precisamente, o espírito de 
grupo, a sintonia que naturalmente estabe-
lecem entre si os nossos Rapazes. Também 
a nossa equipa de futsal, manifesta clara-
mente esta interligação e unidade entre os 
seus elementos. Nunca vi atitudes de desa-
grado entre eles nos diversos momentos do 
jogo pelas preferências do treinador, este 
que é um entre eles, nem outras que reflec-
tissem individualismo.

A vida escolar é que é menos estável: o 
contacto com outros de fora, convívio entre 
colegas, ambiente escolar, que se reflectem 
num aproveitamento com altos e baixos, 

Crescer

«De regresso, avistámos outro aglomerado 
de barracas e aproximámo-nos para 
observar se por lá morava gente.
Assana, sempre curioso, apeou-se, viu e 
fotografou. Ora, aí está o que há tanto 
tempo tenho adivinhado.
A falta de casas e o seu inacessível preço 
faz com que as pessoas sejam obrigadas a 
viver em condições infra-humanas, quase 
como animais selvagens.»
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PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

numa média mediana. Serve-lhe de contra-
ponto a nossa vida familiar e esta chamada 
à responsabilidade: Perdeste o cartão da 
escola, tens de o procurar…

Ele e todos os outros estão a crescer. 
Sabemos que o sonho de quase todos os 
rapazes é virem a ser um futebolista famoso. 
Também os outros pais, muitas vezes, 
embarcam com eles, e até os incentivam e 
dão orientações sobre o modo como devem 
jogar, enfrentar e concorrer com os outros 
que ambicionam o mesmo, pagando o 
que for preciso para não ficarem para trás. 
Nós não fazemos isto, bem pelo contrário. 
Ficamos preocupados quando eles brilham 
pelas qualidades que têm, com medo que 
apareçam uns negociantes que lhes pintem 
um sonho e os prendam facilmente. Nós 
queremo-los livres. Já os conduzimos para 
a responsabilidade. Que, ao contrário do 
que o mundo propõe, não desejem ser ído-
los mas construtores de uma vida fraterna, 
como entre eles experienciam nestes anos 
da sua juventude.

Nem de propósito… Encerrava a escrita 
destas linhas e o Quintino assoma à porta: 
Já tenho o cartão; foi a funcionária que o 
achou!  q

MALANJE Padre Rafael

ENTRAMOS no tempo seco, a que 
 aqui chamam Inverno. Desde o mês 

de Maio até ao de Setembro, não cairá uma 
gota de água. No nosso caso, é um tempo 
óptimo para começarmos a nossa horta: 
couves, repolhos, tomates, pimentos, 
etc. — para nosso consumo e para vender-
mos.

Este ano contamos com a instalação do 
sistema de rega oferecido pela Casa do 
Gaiato de Setúbal. São meses de muito tra-
balho e de procurar receber da terra o fruto 
de tudo quanto semeámos.

Os rapazes estão de férias, depois do 
primeiro trimestre. São quinze dias. 
Um grupo de trinta vai até à fazenda da 
Carianga trabalhar no campo. Normal-
mente, depois do pequeno-almoço, às 
7:30h, iniciam o trabalho até às 11:00h da 
manhã, para descansar e comer. Depois 
retomam-no por volta das 14:00h até às 
16:00h.

Continuamos com a serração parada e 
com muitas dificuldades para conseguir 
madeira para a nossa carpintaria. Gra-
ças a Deus, terminámos as mesas para a 
escola e conseguimos concluir o projecto 
de ampliação das salas, graças à ajuda de 
Manos Unidas. Para já, estão em funcio-
namento, mas serão inauguradas oficial-
mente no dia de Padre Américo.

Há dias, recebemos a notícia da morte 
da Avó Kudimba, uma das nossas antigas 
trabalhadoras da lavandaria. Problemas de 
estômago e outras complicações acabaram 
com a sua vida. Sempre a recordaremos 
como uma mãe para os nossos gaiatos, 
pois esteve nesta Casa mais de vinte anos.

Termino este escrito no pombal, onde 
P.e Telmo costumava escrever esses lindos 
textos que lemos n’O GAIATO, quando 
está em Angola. Todos aqui perguntam por 
P.e Telmo — também as árvores, os pássa-
ros e o vento. Um abraço.  q

VINDE VER! Padre Quim

OS nossos rapazes encontram-se de 
 pausa pedagógica. A vida da Casa 

continua no seu ritmo normal, com uma 
ou outra alteração pontual para a ocupação 
dos rapazes nos tempos que eram dedica-
dos para as aulas e o estudo obrigatório no 
período inverso ao estudo guiado. Então de 
que maneira ocupamos o nosso tempo? Tra-
balhando! Todos em nossa Casa temos uma 
tarefa específica para realizar em benefício 
da própria comunidade. Desde as tarefas 
mais simples, tendo em conta a capacidade 
e o talento do rapaz, até às mais complexas 
do ponto de vista da sua execução, exigindo 
profissionalismo. A vida em família não 
entra em férias em nenhum momento. Haja 
aulas ou não, a barca familiar navega nas 
águas seguras até ao bom porto. E quando 
a escola fecha as suas portas por imperativo 
de calendário, abrem-se as exigências no 
campo do trabalho manual. É necessário dar 
algum descanso também ao trabalho mental 

para renovar as forças fatigadas ao longo 
deste primeiro trimestre lectivo, agora em 
conclusão.

O «Jesus», tem 14 anos e já é o respon-
sável da rouparia. Tem as batas e todos 
os outros uniformes escolares guarda-
dos, limpos e passados a ferro, para que, 
tão logo comecem as aulas, tudo esteja 
pronto. Os mais pequeninos deitam-se no 
chão da rouparia enquanto dobram a roupa 
já lavada, outros limpam os sapatos de 
Domingo, ali guardados. É bonito vê-los 
a trabalhar! O rapaz gosta de apresentar 
o seu trabalho bem feito. Fica radiante de 
alegria. Apresenta entusiasmado os seus 
feitos como um compromisso em conti-
nuar a crescer. O grupo da enxada avança 
em direcção ao campo de futebol, onde 
cresceu tanto capim depois das últimas 
chuvas de Março. Os regadores levam as 
mangueiras às costas até à torneira de pas-
sagem de água para dar de beber às plantas 
do jardim. Tudo em movimento em nossa 
Casa. Há por cá muita energia na gente 
nova que, até às vezes, escapa alguma 
para alimentar a corrente da libertinagem. 
«Tudo vos é permitido, excepto pecar.» 
Nas oficinas há sempre muito que fazer e 
o que fazemos, é sempre insuficiente, até 
mesmo para a manutenção das casas.

Foi lançado o desafio aos mestres no 
sentido de se continuar com os trabalhos 
de recuperação da casa 2 de baixo, onde 
falta tudo e só o contributo de todos poderá 
favorecer a realização desta restauração. 
Desde o pintor ao electricista, carpinteiro, 
canalizador e o apoio necessário financeiro 
para a compra de vidros, contraplacados 
para os armários, redes mosquiteiras, tinta, 
fechaduras entre outros meios necessários. 
Se os nossos amigos nos ajudarem nesta 
aflição, poderemos receber mais duas 
dezenas de rapazes, que de momento não 
podem ser gerados pela Casa do Gaiato 
porque temos esta instalação por compor. 
Já começámos, mas de maneira muito 
intermitente, devido à carência dos meios 
já citados acima. A mão-de-obra é toda da 
Casa, o material é que não temos capaci-
dade de o adquirir sozinhos. A conclusão 
é de Pai Américo «o Espírito de pobreza 
quer dizer suficiência na comunidade. Não 
pode haver falta de coisas precisas à vida 
aonde reinar aquela fortaleza de pensa-
mento e de realização».  q

Vida em família
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ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

ARTE, UM DOM DE QUEM A 
CRIA — Maio de 2019 na Biblio-
teca M. de Penafiel é uma panóplia 
de acontecimentos culturais, que 
vai desde a “risoterapia” ao cinema, 
exposições de fotografia e pintura 
clássica, bem como apresentações 
de obras literárias. Conforme parti-
lhamos na última crónica, foi com 
enorme prazer que a Associação 
acedeu ao convite da Directora, Dra. 
Adelaide Galhardo, para embelezar-
mos com a Tuna Musical os momen-
tos que antecederam a apresentação 
do livro do Prof. Joaquim Martinho, 
de Paço de Sousa, «Do Alentejo à 
Andaluzia».

Enquanto decorria a afinação de 
instrumentos, fizemos uma visita à 
exposição de pintura «África Minha» 
no espaço lateral e superior do audi-
tório, da artista plástica autodidacta 
Maria Emília Galhardo, natural de 
Angola. Nesta sua 1ª exposição sin-
gular confidenciou ser “a África que 
guardei em fantásticas fotos e dou 
na tela o meu toque pessoal”. Com 
temas tão diversificados, sobressaem 
os animais selvagens, as paisagens e 

as pessoas, naturalmente africanas. 
Habilidade e técnica própria que 
resulta em ARTE. Muitos Parabéns!

De regresso ao auditório já total-
mente preenchido, deu-se início ao 
momento musical e ficamos conten-
tes pelo desempenho da Tuna, cujo 
reportório específico agradou a todos 
os presentes que agradeceram com 
muitos aplausos no final de cada 
canção, com particular destaque a 
uma adaptação do velho êxito “Una 
paloma blanca” com toque musi-
cal dos intervenientes e os arranjos 
na letra pela vocalista Alzira, que 
realçamos aqueles emotivos versos: 
«Uma paloma branca voa no ar e 
tu na terra sempre a lutar»… essa 
grande luta do Prof. Martinho contra 
a Esclerose Lateral Amiotrófica.

Tem então início a apresentação e 
retivemos no agradecimento aos pre-
sentes pela Directora deste caloroso 
espaço “a admiração e o carinho com 
que todos o acolhem e apoiam” o que 
é socialmente louvável.

Seguiu-se uma abordagem pela 
representante da APELA, Dra. 
Teresa Moreira, que elucidou os pre-

sentes sobre alguns pontos da doença 
que afecta já muita gente, tornando-
-se num “doente com mente livre 
aprisionada no seu corpo” e para os 
quais a missão da APELA é acom-
panhar e minimizar o sofrimento de 
quem padece.

Um dos grandes momentos da 
noite foi a alongada e estudada apre-
sentação do livro em si, pelo nosso 
Pe. Manuel Mendes, que se deslo-
cou de Miranda do Corvo, onde gere 
a Casa que Pai Américo fundou à 
quase 80 anos. Para esta festa mere-
cidíssima do Prof. Martinho nunca 
poderia faltar. Apresentou-se com 
uma breve alusão à sua missão na 
causa da tão aguardada Beatificação 
de Pai Américo e como aluno que 
foi do autor, sem esconder que tem 
“uma costela de alentejano” (seu pai, 
o nosso saudoso irmão Júlio Mendes 
era de Elvas), pelo que compreendeu 
bem os diversos pontos narrados no 
livro que considerou “muito forte”, 
pois descreve ao pormenor páginas 
negras da luta social e política de 

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

OBRAS — A nossa Casa do 
Gaiato de Miranda do Corvo — 
Coimbra vai a caminho de celebrar 
o seu 80.º aniversário, pois os edifí-
cios principais e a quinta de S. Braz 
foram comprados em 1939 pelo 
nosso querido Pai Américo. E, no dia 
7 de Janeiro de 1940, do Santíssimo 
Nome de Jesus, foram acolhidos os 
três primeiros Rapazes — filhos, 
nesta casa-mãe da nossa Obra da 
Rua.

Com o passar dos anos, as intem-
péries e o desgaste da vida diária, 
em especial o edifício central está a 
precisar muito de arranjos, de reabi-
litação da cobertura e pinturas: telha-
dos, paredes exteriores e interiores 
dos quartos dos Rapazes. Neste sen-
tido, com o tempo a ficar mais seco 
e como não se podia adiar mais, em 
6 de Maio, vieram alguns trabalha-
dores de uma empresa de constru-
ção civil, de Amarante, para irem 
tratando destes arranjos. Esta firma 
também está a reabilitar o Seminário 
Maior do Porto; e eles ficaram ins-
talados no nosso Lar do Gaiato de 
Coimbra.

É evidente que pedimos aos nos-
sos amigos e amigas a vossa cola-
boração, possível, nestas obras de 
modesta recuperação, mas muito 
dispendiosas, cujas partilhas podem 
ser enviadas para: Obra do Padre 
Américo — Casa do Gaiato — 3220-
034 Miranda do Corvo. NIB: 0035 
0468 00005577330 18.

PADRE HORÁCIO — Com o 
assunto acima e especialmente na 
Eucaristia, lembrámos a partida deste 
mundo do nosso querido Padre Horá-
cio, a 6 de Maio de 2000, sábado, em 
Setúbal; e que foi a sepultar a 8 de 
Maio, na Lentisqueira, Mira — a 
sua terra. Serviu muitos anos esta 
Casa do Gaiato, a Obra da Rua e os 
Pobres. Que descanse em paz!

PADRE CARLOS — Também 
recordamos gratamente o nosso 
Padre Carlos, na Eucaristia, que aqui 
se decidiu a servir a Obra da Rua, 
num encontro com o Padre Manuel 

Joaquim Gonçalves, estando na 
altura nesta Casa do Gaiato, e actual-
mente com 97 anos, felizmente! De 
facto, celebrámos o 65.º aniversário 
da sua ordenação de Padre, em Lis-
boa. Sucedeu ao nosso Pai Américo 
na responsabilidade da Obra da 
Rua, serviu principalmente na Casa 
do Gaiato de Paço de Sousa e às 
vezes vinha cá. Que esteja na paz do 
Senhor!

D. MARIA DO ROSÁRIO — 
Esta senhora da Obra, que veio para 
esta Casa há muitos anos e vive con-
nosco, comemorou 93 anos no dia 15 
de Abril. Muitos parabéns! Mas, teve 
de ir tratar-se alguns dias ao Hospital 
de Coimbra; e, entretanto, regressou 
a 13 de Maio, para o seu quartinho, 
onde é muito bem acompanhada.

DESPORTO — Na nossa coluna, 
queremos felicitar vivamente alguns 
Rapazes desta comunidade, pela sua 
prestação na área do desporto, pois 
conseguiram bons resultados em 
competições de atletismo, a nível 
nacional! Estão acolhidos nesta Casa 
do Gaiato e são alunos do Agrupa-
mento de Escola de Miranda do 
Corvo. Eis os seus brilhantes resul-
tados:

1 — Nelvin Nhaga — sagrou-se 
campeão nacional de velocidade e 
salto em comprimento — Mega salto 
[Infantil A], do desporto escolar, na 
XV edição do Mega Sprinter, reali-
zada na Pista Municipal de Atletismo 
de Faro, nos dias 5 e 6 de Abril do 
corrente ano.

2 — Amizade Indi — vice-cam-
peão nacional na prova do quilóme-
tro — Mega Km [Infantil A].

3 — Celestino Indi — vice-cam-
peão nacional na velocidade e ter-
ceiro classificado no salto em com-
primento [Infantil B].

4 — Rivaldo Jandim — alcançou 
as meias-finais na prova de veloci-
dade [Iniciado].

De realçar que, desde o início 
da competição, nestas provas, nas 
várias fases que levaram ao apura-
mento [escolas, regional e nacional], 
participaram mais de 18 mil alunos e 
cerca de 800 Escolas. Na fase final, 
apadrinhada por Francis Obikwelu 
— atleta olímpico —, estiveram em 
prova 725 alunos das Coordenações 
Locais Escolares do Desporto Esco-
lar e da Região Autónoma dos Aço-
res. Os nossos sinceros parabéns, 
pois levaram bem alto o nome da 
sua Escola e especialmente da nossa 
Casa do Gaiato e da Obra da Rua!  q

PAÇO DE SOUSA Nuno Machado

VISITAS — Tivemos uma visita da catequese de Ermesinde, que veio cá 
conhecer a nossa Casa e conviver connosco. Foram 100 crianças que vieram 
acompanhadas pelos seus catequistas. Esperamos ter mais visitas para que 
todos conheçam a nossa Casa. Não se esqueçam que o Memorial / Museu 
Pai Américo — Obra da Rua, está disponível para qualquer visita, nos dias 
reservados para isso.

FUTEBOL — A nossa equipa de Futebol de 11 ganhou por 4-2 contra o 
Figueira. Os marcadores dos nossos golos foram o «Joaninha», Dário, «Mar-
cos» e Mateus. Foi um bom jogo para nós. A equipa de Futsal ganhou por 
10-3 num jogo treino, contra o Águias de Santa Marta. Os marcadores foram o 
Nuno, Fadul, Ratzinquer, Quintino, Júnior e Joel. Estreamos como guarda-re-
des, tendo em vista a próxima época, o Manelinho, que teve pouco que fazer.

PADRE MANUEL ANTÓNIO — O nosso Padre Manuel António, da 
Casa do Gaiato de Benguela, está cá connosco. Teve necessidade de ir passar 
uns dias de repouso para recuperar de uma infecção numa perna. Desejamos 
que tenha uma boa recuperação de saúde, para poder voltar para África onde 
os Gaiatos de Benguela o esperam.

GRUPO DESPORTIVO — O Grupo Desportivo da Casa do Gaiato de 
Paço de Sousa informa os seus contactos, que estão disponíveis através do 
e-mail gd.casadogaiato@obradarua.pt e através do Facebook pesquisando 
grupo desportivo casa do gaiato paco de sousa-futsal iniciados e grupo des-
portivo casa do gaiato seniores.

AZURARA — Alguns Rapazes foram à Casa da Praia de Azurara fazer 
limpezas, para preparar a casa para as nossas férias.

Foram o «Guga», Paulo «Mudo», «Andróide» e Manuel, que cortaram as 
ervas à volta da casa, que cresceram neste Inverno e Primavera.

Num outro dia foram cortar as sebes e fazer a limpeza da casa. Todos lhes 
agradecemos.  q

CONFERÊNCIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS — «Se consideramos 
atentamente a misericórdia de Deus nunca deixamos de fazer o bem de que 
formos capazes; com efeito, se damos aos pobres por amor de Deus aquilo 
que Ele próprio nos dá, Ele promete-nos o cêntuplo na felicidade eterna. Feliz 
pagamento, ditoso lucro. Quem não dará a este bendito mercador tudo o que 
possui, se Ele procura o nosso interesse e, com os braços abertos, insisten-
temente pede que nos convertemos a Ele, que choremos os nossos pecados e 
tenhamos caridade para com as nossas almas e para com o próximo? Porque 
como a água apaga o fogo, assim a caridade apaga o pecado.» Liturgia das 
Horas — Das Cartas de São João de Deus.

Vou dar notícias daqueles que o Senhor pôs no nosso caminho: A mãe dos 
7 filhos 2 netos. Desde que fez o tratamento da boca a sua vida começou a 
melhorar, uma vez que já tem algum trabalho. O pai dos filhos continua sem 
poder trabalhar. Diz ele. O que nos vale é os nossos filhos terem saúde e, 
acrescenta, a minha mulher nem parece a mesma, anda sempre a rir.

A mãe dos 4 filhos e 5 netos. Diz ela, cada vez me sinto pior, não me vejo 
livre desta doença. A minha filha continua cá em casa mais o bebé, tem a pro-
messa do senhor doutor quando fizer os seis meses de parto, lhe arranja infan-
tário. A capacidade da mãe para tomar conta do bebé é muito limitada. O filho 
do meio continua a contas com justiça, ainda demora a sair da prisão. Temos 
procurado ajudar dentro das nossas possibilidades, já foram dias melhores 
do que é hoje, acreditamos na providência Divina, dias melhores irão chegar. 
Esta família não tem estabilidade. As discussões já fazem parte da vida deles. 
O marido tão depressa sai de casa como entra, é motivo para dizer casa aonde 
não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Ele vai fazendo uns biscates, 
quando aprecem, apesar de ser doente.

CAMPANHA TENHA O SEU POBRE — D. Helena, de Lisboa, 300 
euros. Sr. Eng., 80 euros.

Em nome daqueles que são ajudados o nosso muito obrigado.  q

LAR DO PORTO Adelaide e Zé Alves
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BEIRE — Chocolates “para a alma”... Um admirador

1 — Flashs do nosso quoti-
diano. Com aquelas variáveis que 
cada situação sempre arrasta con-
sigo, a cena também se repete mui-
tas vezes por aqui. Como, aliás, por 
todo o lado. Delicio-me a ruminá-
-la. Na alegria e na dor que sempre 
traz consigo. E vou tentando abrir-
-me à Luz para com+TEMPL+ar 
e aprender. Para saber com+viver 
nesta realidade que é a nossa. No 
agridoce mistério que nos habita. 
O trigo e o joio estão condenados a 
viver juntos. Não se vá arrancar o 
trigo ao querermos ser mais papis-
tas que o Papa… (Mt 13, 24-30). 
Tudo isto, como indivíduos e como 
grupo. Como comunidade, a que 
sempre estamos ligados.

As clássicas ocasiões de festa, 
Natal e Páscoa mai-las festas das 
paróquias vizinhas, prestam-se, 
sobremaneira, a isto. Porque todos 
somos seres de ajuda. Todos nas-
cemos revestidos pela Bondade de 
Deus Criador, de quem somos, por 
vocação, imagem e semelhança. 
Mal se nos oferece uma ocasião, lá 
vamos nós a querer ajudar. Mesmo 
sabendo de cor e salteado que muito 
ajuda quem não estorva… Num 
processo que tem muito de incons-
ciente colectivo. Ora, “o que não se 

Portugal e de Espanha, revendo, no 
entanto, tanta gratidão por que pas-
sou, porque aquela frase no final o 
tocou profundamente: «(…) acre-
dito piamente no BEM, que atrai o 
BEM»!

Para a autarca Vice-Presidente 
Dra. Susana, mereceu realce algu-
mas confidências deste ilustre des-
conhecido, alguém que já tinha plan-
tado árvores, ensinado tantos alunos, 
criado filhos e faltava-lhe o sonho da 
escrita, hoje concretizado com este 
livro.

Para o momento final, quiçá o 
mais aguardado de todos, colocou-se 
ao lado do Prof. Martinho e tomou da 
palavra a esposa, Professora Lourdes, 
que foi docente na escola da Casa do 
Gaiato em Paço de Sousa. Foi um 
momento que emocionou muitos e 
com sentidas palavras agradeceu a 
presença de todos ali presentes e dos 
elementos familiares alguns ligados 
à saúde, como aos médicos, enfer-
meiros, fisioterapeutas, etc… que 
têm colaborado na luta contra esta 
doença de que o seu marido é vítima. 
Destacou também as palavras do Pe. 
Manuel Mendes e a colaboração do 
seu irmão Luís Mendes na elabora-

ção da capa do livro. Seguiu-se a ses-
são de autógrafos e encerrou como 
habitualmente com “porto de honra”. 
Obrigado ao Professor Martinho e 
Professora Lourdes por este exem-
plo de tanta força e coragem nesta 
árdua luta da vida de quem padece 
de ELA. Ao autor os Parabéns pelo 
seu contributo no mundo da escrita, 
que engrandece culturalmente o con-
celho de Penafiel e o nosso País. Vie-
mos assim mais enriquecidos espiri-
tualmente e com mais sentido social 
fraterno.

PASSEIO ANUAL — Estão 
quase preenchidas as reservas no 
autocarro para o nosso passeio 
anual que vamos realizar no dia 25 
deste mês à bela terra de Mondim 
de Basto.  Aconselhamos que para 
não atrasar a partida cheguem com 
alguma antecedência para embarque.

Aqui fica o programa: 08h00 — 
Partida do autocarro junto à sede da 
Associação (antigo edifício dos CTT 
de Paço de Sousa). Chegada a Mon-
dim (próximo à Junta de Fregue-
sia)… pausa para pequeno almoço e 
afins… existem vários cafés.

Os que quiserem podem juntar-

-se ao grupo um Guia de Pedestria-
nismo/Montanha qualificado para 
nos acompanhar na deslocação ime-
diata às «Fisgas de Ermelo» (aconse-
lha-se que levem calçado desportivo 
confortável, boné e garrafinha de 
água). Pequeno percurso para conhe-
cer as maravilhas naturais da Serra /
Parque Natural do Alvão.

Regresso ao autocarro e retirada 
para o «Monte Farinha». Piqueni-
que num belo Parque de Merendas 
“traz do teu e come com todos”. 
Subida e visita à «Capelinha da Sra. 
da Graça». Momento musical para 
descontrair.

16:30/17:00h Regresso ao centro 
de Mondim de Basto para a Missa na 
Igreja Matriz de S. Cristóvão (acom-
panhamento musical dos elementos 
da Tuna nos cânticos litúrgicos). 
Lanche de despedida e regresso a 
Paço de Sousa.

Gaiatos, Familiares e Amigos: 
Não percam esta oportunidade para 
vir confraternizar e passar um agra-
dável dia connosco.

Para os últimos lugares no auto-
carro aqui vão os nºs do Maurício e 
do Miguel: 917414417 e 912163569. 
Até lá, Aquele Abraço.  q

Amigos e associados. Há já muito tempo que não 
damos sinal de vida, mas temos estado em actividade, 
apoiando regularmente um dos nossos associados doente 
e com várias carências. Com a colaboração da Casa do 
Gaiato de Miranda tem sido apoiado na parte alimentar. 
Há outro apoio, menos frequente mas também regular, a 
um dos filhos de um dos nossos associados já falecido, 
cuja capacidade de orientação na vida social é um pouco 
diminuta.

Damos conhecimento do falecimento dos nossos asso-
ciados Vítor Manuel Mendes Garcia, «Tó-Tó» e José 
Silva Santos, «Palhacito». Marcámos presença, represen-
tando a Associação, nos respectivos funerais. Pedimos a 
Deus que lhes dê a graça, a ambos, de serem contados 
entre os eleitos do Seu Reino. Agradou-nos o conheci-
mento de que o «Palhacito» era muito bem acolhido e 
estimado pelos residentes conterrâneos, particularmente 
pelas crianças e pelo Centro de Apoio Paroquial.

O motivo de maior força deste artigo é dar conheci-
mento de que o nosso encontro anual se realizará em 30 
de Junho próximo.

Os encontros anuais são oportunidades de convívio 
entre várias gerações, desde a década de quarenta, com 

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO CENTRO José Martins

os gaiatos residentes na Casa de Miranda. Mesmo que 
não queiras ser associado, serás bem recebido, desde que 
respeites os bons usos e costumes da Casa do Gaiato, 
nomeadamente a proibição de ser usado tabaco dentro 
das suas instalações e recintos. Faz o que te for possível 
para motivares a comparecer alguém, dos gaiatos anti-
gos, que não tenha estado presente nos nossos encontros 
dos últimos anos. Marca presença animado e colaborante, 
para que seja um dia de muito convívio e alegria.

O programa será muito semelhante ao de anos anterio-
res: 09:00 h. — Chegada, manifestações de afectos e paga-
mento de cotas; 10:00 h. — Eucaristia/Missa; 11:00 h. — 
Assembleia Geral; 13:00 h. — Almoço; 15:00 h. — Tempo 
de desporto e convívio ou visitas a residentes em Miranda, 
ausentes dos nossos encontros; 17:00 h. — Lanche parti-
lhado, seguido do arrumo do espaço e despedidas.

Lembramos que é importante o contributo de todas as 
boas vontades e produtos alimentares para o lanche par-
tilhado. Será feito um concurso de bolos e/ou bolas de 
carne que, depois de provados e classificados pelo júri, é 
atribuído o prémio ao primeiro classificado, servirão para 
enriquecer o nosso lanche.

Colabora, contamos contigo.  q

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA
Américo Mendes

ORGANIZAR A PARTILHA SOLIDÁRIA — A nossa Conferên-
cia está a cuidar das reparações em duas casas do Património dos Pobres: 
uma que ficou sem morador depois do falecimento do que lá viveu muitos 
anos e outra que tem morador, mas que precisa de reparações substanciais. 

Antes disto, a nossa Conferência também já tinha cuidado das repa-
rações numa outra casa que a Obra da Rua doou para assinalar uma data 
importante na vida desta instituição. Pelas suas características, parte desta 
casa foi arrendada, ficando o resto para actividades da nossa Conferência 
que, até agora, não têm tido espaço próprio. Enquanto não chegar a bom 
termo o processo judicial para se conseguir a isenção do IMI nas casas do 
Património dos Pobres da nossa paróquia esta renda irá para ajudar a pagar 
este imposto.

Estas obras e muitas obras que têm sido feitas, desde há muito, nestas 
e noutras casas que temos na nossa paróquia não teriam sido possíveis 
sem a ajuda dos nossos leitores. Por isso, uma das nossas funções tem 
sido, e continuará a ser, o da nossa Conferência ser um grupo em quem 
os nossos leitores e outras pessoas de boa vontade confiam para providen-
ciar a quem mais precisa uma habitação e outras condições de uma vida 
humana condigna. Essa confiança vem dos nossos leitores acharem que, 
por estarmos no terreno e procurarmos conhecer directamente as pessoas 
de quem cuidamos, estamos em condições de fazer chegar a ajuda a quem 
mais precisa.

De facto, é isso que procuramos fazer, sempre com o risco de nos 
podermos enganar, porque somos humanos.

Fizeram sempre falta, e continuarão a fazer sempre falta, na nossa 
paróquia, nas outras paróquias e em todas as localidades do mundo, espa-
ços como as Conferências Vicentinas de pessoas que se organizam para 
ajudar quem mais precisa com base num conhecimento pessoal e directo 
desses casos. Por isso, precisamos de fazer com que haja Conferências 
onde elas não existem e precisamos de as ligar mais e melhor à sociedade 
que as envolve, começando pela comunidade paroquial, mas podendo ir 
muito para além disso. No próximo mês o Porto acolherá um importante 
encontro internacional da Sociedade de S. Vicente de Paulo que fará lem-
brar aos Vicentinos e ao resto da sociedade que somos um movimento que 
abrange o mundo todo e que procura estar nas partes desse mundo onde a 
partilha solidária é mais precisa.  q

torna consciente vira destino”…

As coisas passam-se assim. Che-
gam vizinhos e amigos. Aparecem 
leitores d’O Gaiato que gostam de 
passar por cá de vez em quando. 
Chegam voluntários e/ou assala-
riados da Casa. Porque é Natal… 
Porque é Páscoa… Porque fui à 
Festa de… ou de… ou de… Lá vêm 
só umas amendoazitas… ou só um 
chocolatinho… umas farturitas… 
umas bolachinhas… E a clássica 
explicação: — (…) É para darem 
aos rapazes; para dar um mimito 
aos doentinhos. Ou ainda: Para os 
senhores padres que tanto se dedi-
cam a esta Obra maravilhosa. Con-
forme o grau de familiaridade com 
a Casa, ou dão directamente aquele 
miminho ou, se apanham o senhor 
P.e Telmo pelo caminho, entregam 
para os seus meninos… Acontece 
que, se a coisa não passa desper-
cebida, há sempre alguém que lá 
vem com o sermão de que isso não 
pode ser, porque depois nós é que 
os aturamos. Eles não têm neces-
sidade de nada. São diabéticos e 
qualquer abuso no açúcar…, etc., 
etc., etc.. Se entro na cena, também 
apanho por tabela: Não pode dei-
xar fazer isso. O senhor P.e Telmo 

é bom demais. O que ele quer é ver 
as pessoas contentes. Mas o bem 
tem de ser bem feito. Se ouve o dis-
curso, P.e Telmo sorri e diz que foi 
só um bocadinho… E até arranja um 
argumento válido: — Eu disse-lhes 
e eles gostam mesmo de repartir 
pelos colegas…

2 — Uma cenazinha que me 
questiona… Era dia de festa. O 
casal resolveu ir comer fora com os 
filhos. Tudo a postos, já no restau-
rante, o Pedrito, de seis anos, per-
gunta se pode rezar. Ouvido o sim 
desejado, começa: — Senhor, como 
és bom e poderoso! Obrigado pelos 
alimentos que vamos tomar. Mas eu 
ficaria ainda mais agradecido se o 
papá nos desse um gelado para a 
sobremesa. Amén.

Todos riram, contagiando os 
clientes que estavam por perto. 
Mas uma beata, que também 
ouviu aquilo, não pôde esconder a 
sua indignação: — Isto vai de mal 
a pior; quem é que se lembra de 
pedir um gelado a Deus?! Nunca 
na minha vida ouvi tal disparate…

Ao ouvir aquele sermão, Pedrito 
começou a chorar e perguntou: — 
Eu fiz mal, papá? Deus está zan-
gado comigo? — Claro que o pai, 
serenamente, respondeu que fez 
muito bem e que Deus até gostou 
muito daquela oração. Um senhor 

já de certa idade, aproximou-se, deu 
uma piscadela de olho ao peque-
nito e disse-lhe: — Eu sei que Deus 
achou que fizeste uma oração muito 
bonita.

— A sério?! —, perguntou o 
menino. — É mais que evidente!… 
— E, inclinando-se para ele, sussur-
rou: — Sabes, o mal é que ela nunca 
pediu um gelado a Deus. Mas, às 
vezes, um geladinho faz muito bem 
à alma…

Como era de esperar, para sobre-
mesa, o pai mandou vir gelados 
para os miúdos. O Pedrito, por uns 
momentinhos, ficou parado, a olhar 
para o seu gelado. Nisto, levanta-se, 
pega no gelado e, sem dizer nada a 
ninguém, vai junto da senhora que 
vociferara, põe-lhe o gelado na 
frente e, com o mais bonito dos sor-
risos, diz-lhe: — Tome, é para si. O 
gelado faz bem à alma. E a minha já 
está satisfeita.

3 — Estar de pé como um Cava-
leiro da Luz… Encantam-me certas 
bulhinhas de sacristia. São como 
as chuvas de trovoada — passam e 
não deixam nada. O pior é quando 
as posições se extremam. Depois do 
fogo ateado, em ambiente de fácil 
combustão…  Aí, é preciso ir até 
ao Senhor da Messe e ouvir a Sua 
decisão — deixai-os crescer juntos, 
não vá acontecer que… Foi assim 

no caso de só umas farturitas para 
os rapazes. Eles são sempre tão 
delicados connosco! Era a festa de 
N.a S.ra de… A senhora passou por 
lá e lembrou-se de trazer um mimito 
para os rapazes. Chega e começa 
a dar. É apanhada com a boca na 
botija… Proibição absoluta. — 
Deixe aí para a sobremesa do 
jantar. Mas, entretanto, uns ratitos 
mais atrevidos sacam cada um a sua 
farturita. Ainda no rescaldo, tam-
bém foram apanhados. — Pronto. 
Vai tudo para o lixo e assim já não 
há mais chatices!… Chega a hora 
de jantar. A sobremesa já não estava 
sobre a mesa… Estava no caixote 
do lixo. Mais umas boquitas. Mais 
ameaças de nunca mais trago nada, 
etc., etc..

Paro-me a ruminar estas cenas. 
E penso naquela da teologia hin-
duísta — A precisão é a virtude 
divina por excelência. Sei que o 
nosso equilíbrio — de humanos que 
somos — não tem essa precisão… 
É um vai-vem, em busca de… 
Como na matemática — ou se peca 
por defeito ou se peca por excesso. 
Sempre a descambar um pouquito 
para a esquerda ou um pouquito 
para a direita.

E fico a pensar que um pouquito 
de tolerância nem sempre fará 
assim tão mal aos diabetes e sempre 
faz muito bem à alma.  q
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Uma alma que se eleva
eleva o mundo inteiro.

Elisabeth Leseur

Do matrimónio à crise de fé

EM 1 de Junho de 1887, Elisabeth 
 e Félix Leseur encontraram-

-se. Elisabeth tinha ainda vinte anos 
quando conheceu Félix, a quem foi 
apresentada em casa de amigos. 
Félix apreciou os seus modos dis-
tintos, a sua sensibilidade, alegria, 
ampla cultura e delicadeza de espí-
rito. Mesmo com divergências no 
plano religioso, ambos os jovens 
partilhavam gostos e interesses inte-
lectuais e artísticos comuns. À sua 
mãe, Elisabeth escreveu que Félix 
representou aos seus olhos, de jovem 
mulher, tudo o que se podia esperar 
num esposo. Em 23 de Maio de 1889, 
ambos se comprometeram para uma 
vida conjugal e desse modo ficaram 
noivos. Sucede que os pais de Elisa-
beth eram de opinião que a sua filha 
não partisse para o ultramar com 
ele, pelo que Félix renunciou a uma 
carreira colonial para se casar com 
Elisabeth. Por outro lado, Félix com-
prometeu-se a deixá-la praticar a sua 
religião católica e Elisabeth ficou 
até com a esperança de o ajudar a 
regressar à fé da sua infância. Assim, 
com estes sinais de amor verdadeiro, 
em 31 de Julho de 1889 contraí-
ram matrimónio, na bela igreja de 
Saint-Germain-des-Prés, em Paris. 
Sucede que, no fim do Verão de 
1889, Elisabeth ficou enferma, com 
um abcesso intestinal [peritonite]; 
e não se restabeleceu devidamente, 
pois essa doença deixou sequelas 
para a sua vida.

Félix Leseur nasceu a 22 de Março 
de 1866, em Reims, sendo o ter-
ceiro filho de uma família católica, 
em que o pai era advogado e a mãe 

era uma mulher piedosa, que criou 
os seus filhos com muito amor. Foi 
educado nos Oratorianos; e, ávido 
de leituras, lê autores dos séculos 
XVIII e XIX. Apaixonado pela Geo-
grafia, orienta a sua carreira para 
o serviço nas Colónias francesas. 
Depois, seguiu medicina em Reims; 
e concluiu a sua formação em Paris. 
Nesta cidade, foi influenciado pelo 
ambiente de agnosticismo. No 
entanto, enquanto vive na sua famí-
lia, não rompe abertamente com a 
Igreja. Mas, acabou por se tornar 
um conhecido activista ateu e anti-
clerical francês. Em Março de 1892, 
começou a publicar artigos sobre 
política exterior e colónias, onde 
manifesta os seus conhecimentos e 
opiniões, no jornal La République 
Française, de tendência fortemente 
anti-eclesial. Em Outubro de 1894, 
passou a colaborar no jornal pari-
siense Siècle, também anti-religioso. 
Entretanto, recusou uma nomeação 
para membro do Conselho Superior 
das Colónias; e depois entrou no 
conselho de administração de uma 
empresa de seguros, cujo director 
era o irmão da senhora Arrighi.

Elisabeth constatou que o seu 
marido Félix tinha deixado de ser 
católico praticante, enquanto estu-
dava na Faculdade de Medicina de 
Paris, mas que se comprometia a 
respeitar a sua fé cristã. Porém, num 
ambiente materialista e de incredu-
lidade, Félix foi-se tornando agres-
sivo em relação às convicções da 
sua mulher. Mais tarde, o próprio 
confessou o seguinte: No momento 
do nosso casamento, comprome-
ti-me a respeitar as crenças da 
minha mulher e a deixá-la praticar 
em liberdade. Mas, logo comecei a 
suportar impacientemente outras 
convicções que não eram as minhas 
negações; e, como a neutralidade 
religiosa é uma burla nas relações 

particulares, assim como nas ins-
tituições públicas, tomei Elisabeth 
como objecto do meu proselitismo, 
às avessas. Pus-me a atacar a sua 
crença, esforcei-me por arrancá-la 
e — que Deus me perdoe — quase o 
consegui. Durante o curso de 1897, 
através de uma série de leituras e 
de pressões, consegui separá-la da 
observância dos deveres religiosos, 
para cortar seriamente a sua fé e 
levá-la ao protestantismo liberal, 
que no meu espírito era uma etapa 
próxima de um agnosticismo radi-
cal. Para alcançar esse objectivo 
mais rapidamente, coloquei nas 
suas mãos a História das Origens do 
Cristianismo, de Renan; e, graças à 
divina Providência, a obra sobre a 
qual eu contava para concluir o meu 
detestável trabalho foi precisamente 
aquela que determinou a sua ruína. 
De facto, o Dr. Leseur veio a fazer o 
que podia para a influenciar e tentar 
apagar a fé da sua esposa, pelo que 
a impulsionou a ler autores raciona-
listas e ateus, que compunham a sua 
biblioteca particular. Esta campanha 
conduziu a um certo esfriamento da 
prática religiosa da sua esposa.

Nos primeiros anos do seu casa-
mento, o amor deles era forte e Eli-
sabeth gostava da posição social do 
seu marido. Mais tarde, Félix Leseur 
escreveu: Ela sincronizou a sua 
existência ao ritmo da minha: ela 
mostrava-se afectuosa nos dias de 
provação e de tristeza, sorridente e 
cheia de entusiasmo nos momentos 
felizes. Mais, transformou a casa 
num centro de calor e gentileza, 
onde frequentemente entretinha 
amigos. Os Leseur são um casal 
influenciado pelo seu tempo, numa 
cidade de Paris efervescente, na qual 
Félix levou Elisabeth a participar em 
muitos encontros mundanos, como 
jantares e espectáculos — teatros, 
concertos… Elisabeth ia lendo e 
estudando várias línguas, v.g.: latim, 
italiano, russo. Entre 1893 e 1897, 
Félix e a sua esposa realizaram gran-
des viagens pelo estrangeiro: Roma, 
Argélia, Tunísia, Alemanha e locais 
na Europa Oriental.

Ao regressar do último périplo, 
Elisabeth terá abandonado a sua 
prática religiosa. Assim, depois de 7 
anos de casamento, exposta a cons-
tantes críticas de Félix ao Cristia-
nismo, em 1896 Elisabeth decai na 
sua fé católica. Uma vez, disse ao 
esposo: Já não me fica nada para 
ler. Dá-me algo. Félix propõe-lhe 
obras de Ernest Renan [1823-1892], 
autor racionalista. Acontece que não 
provocaram o efeito desejado a lei-
tura de livros que lhe indica — como 
Histoire des Origines du Christia-
nisme [1863-1883] e La vie de Jésus 
[1863]. De facto, este período de 
incredulidade durou pouco tempo 
[1897]; pois, com 32 anos, em 1898 
passou por uma conversão religiosa. 
Neste contexto, Elisabeth foi pres-
sentindo a verdade da religião que 
Félix combatia e empreendeu um 
labor de desconstruir essas obras e 
refazer a sua instrução religiosa.

Começou a meditar com assi-
duidade a Sagrada Escritura, em 
especial os Evangelhos — a pessoa 
e as palavras de Jesus. Também foi 
lendo os Santos Padres e douto-
res místicos, v.g.: Santo Agostinho, 
S. Jerónimo, S. Tomás de Aquino, 
Santa Teresa de Jesus, S. Francisco 
de Sales. Em 11 de Setembro de 
1899, começou um novo Diário. E 
escreveu: Comecei a estudar filoso-
fia e muito me interessa. Esse estudo 
esclarece muita coisa e põe em 
ordem o espírito. Não compreendo 
que não se faça dele o complemento 
de toda a educação feminina.

Continua no próximo número

Elizabeth Leseur

Nossos filhos jovens a estudar no nosso lar de Setúbal.

DO MEU CANTINHO Padre Júlio

ESTE é para dar notícias, aos nossos Amigos, dos nossos padres.
Em tudo o que é vida no mundo, existe a inconstância e a transfor-

mação das coisas. Também a nossa vida, vida de cada um em particular, 
vai-se transformando e ficando sujeita aos condicionalismos da natureza 
humana. Estes condicionalismos só na aparência nos dominam porque, 
como diz S. Paulo aos Coríntios: «Ainda que em nós o homem exterior 
se vá arruinando, o homem interior vai-se renovando de dia para dia».

É isto mesmo que sentimos e vemos em nós. Com o andar dos anos 
vão surgindo as dificuldades de ordem física. Embora saibamos como 
é necessária a frescura física para realizarmos uma boa parte dos tra-
balhos de cada dia, sabemos também como o Senhor providencia os 
cireneus para nos complementarem e chegarmos onde não poderíamos 
chegar sem eles. Toda esta economia da vida é espelho da economia 
divina, como Deus a quis e assim quer pelos tempos fora: «Como o Pai 
Me enviou, também Eu vos envio a vós».

Vamos então às notícias que motivaram este Cantinho.
O nosso Padre Acílio, não se faz presente nesta edição d’O GAIATO, 

por problemas de saúde. Uma intervenção cirúrgica, que aguardava há 
bastante tempo, recentemente realizada, impede-o ainda de estar capa-
citado para nos transmitir nos seus escritos as pisadas da sua vida. 

Também o nosso Padre Manuel António, que veio há poucas sema-
nas da nossa Casa do Gaiato de Benguela, Angola, até nós, está a 
recuperar de um problema numa perna, que o impede de redigir a sua 
habitual partilha com os nossos Amigos e Leitores.

Esperamos que na próxima edição, já recuperados, possamos con-
tar com a presença de ambos nas colunas d’O GAIATO.  q

SINAIS Padre Telmo

PA ULO Sérgio é um fenómeno. É natural de Vila da Feira. Há um ano 
que nos consome para ir à sua terra.

— Pago uma arrufada e quero ver o Castelo. — Que sim, um dia 
vamos.

Foi ontem. Padre Fernando meteu-o no carro e foram.
A Fatinha preparou-o a rigor. Comeu arrufadas e viu o Castelo.
Não perguntou pela sua família. Não sabe se a tem. Para ele somos 

nós.
Trouxe dois saquinhos de arrufadas e todos provámos. Foi, para ele, 

um dia feliz!
É ele que está na fotografia. Não é um rapaz bonito?
Hoje prometeu ao Padre Fernando que não volta a rasgar a roupa, 

nem a bater.

] ] ]

FE RNANDO e Varito foram ao dentista. Bocas estragadas e falta de 
nova dentadura. Uma beleza!

Se o Fernando fazia sucesso na dança, o que será agora com novo 
visual?

Eles falam pouco — até na oração gostam do silêncio — silêncio de 
bronze. Falta o patamar da prata e do ouro.

] ] ]

SI NAL +: Na semana da Paixão, rezámos a Via Sacra de volta dos 
pavilhões — catorze cruzes de madeira com tranças roxas.
Na Ressurreição percorrendo as mesmas cruzes, com tranças bran-

cas, meditámos, com alegria, os passos da Ressurreição.
No último sábado, vieram os doentes em cadeirinhas de rodas. Veio 

o Diamantino compenetrado e feliz. O seu olhar profundo no seu silên-
cio. Também a nossa Princesa sumida no seu carrinho!

Via Lucis — Caminho da Luz. Certeza viva da nossa ressurreição.  q

EDUCAR PARA ESTAR NESTE MUNDO
Padre Lacerda

LEMBREI-ME desta fala de Dom José Ornelas, Bispo de Setúbal, 
 numa conferência no Algarve: «Sede semeadores de vida, não só 

nas vossas famílias, mas na família mais alargada que é a escola, a Igreja e 
a sociedade em geral. A Igreja deve ajudar a educar para estar neste mun-
do, este é um tempo de criar e de mudar, de perder o medo e de perder essa 
saudade nostálgica do passado. Precisamos educar para a liberdade, cria-
tividade, discernimento, esperança, responsabilidade e atenção à natureza 
e à humanidade. O grande desafio é tornar credível, atraente e apetecível 
a casa, a escola, a Igreja. O valor do contacto pessoal é tudo porque gera 
tudo. A credibilidade da vida, do testemunho e da comunicação dos valo-
res é fundamental. Necessitamos de uma escola de integração e de atenção 
à fragilidade, educar pessoas honestas, coerentes. Não formamos apenas 
técnicos, mas formamos pessoas, neste domínio, a formação do coração é 
essencial».


