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CALVÁRIO Padre Rafael

NESTE tempo de convales- 
 cença que estou passando 

no Calvário — e onde, dentro das 
minhas limitações, procuro cola-
borar enquanto Padre Fernando 
está em Malanje — tenho mui-
to tempo para pensar, meditar e 
rezar.

Um Calvário imenso em pro-
cesso de mudança; renovação 
ou degradação, cada um julgue 
segundo a sua consciência. No 
meu caso, falo como quem está a 
vivê-lo em sua própria pele. São 
muitos os dias em que me pare-
ce que não faço nada, nem tam-
pouco quero fazer. Enquanto o 
mundo caminha de um lado para 
o outro, eu contemplo as árvores 
— sempre no mesmo lugar.

O coração do Calvário parece 
bater em outro ritmo… Parece 
convidar-nos a não nos sentir-
mos estranhos ou inúteis neste 
mundo. Muitos dos que aqui es-
tão, parece terem compassado o 
seu coração por este ritmo. Por 
isso, o Calvário está vivo e tem 
seu próprio ser como todo o ser 
humano — como tudo o que tem 
vida! O que muda, são os olhos 
de quem vê… nós fazemos ideias 
equivocadas e impedimos que se-
jam eles mesmos.

Durante este mês que aqui es-
tou, unicamente posso dizer que 
aqui encontrei uma família… 
uma mais. Onde os poucos doen-
tes que estamos, nos cuidamos, 
nos acompanhamos. Onde um 
grupo de pessoas trabalha para 
que a nossa vida seja mais supor-
tável. Onde outras, muitas, mui-
tíssimas, desde a generosidade do 
seu coração e da sua oração, se 
lembram de nós.

DA NOSSA VIDA Padre Júlio

NO turbilhão da vida é preciso não nos deixarmos levar por ele, 
 quer por, afincadamente, lhe querermos resistir ou por, volun-

tariamente, nos deixarmos levar. Mas, a fidelidade à vida é o único 
sentido a tomar para chegarmos a bom porto.

Sabemos como são conturbados, de facto, os nossos tempos. Ain-
da que no meio de muitos outros, o homem está cada vez mais só. 
Desde o nascer ao morrer é um ser que necessita de protecção. Mas 
hoje, orgulhosamente, recusa protecção e, arrogantemente, expõe 
a sua autonomia. Aqueles que, involuntariamente, sofrem a solidão, 
são dados como perdidos.

Como consequência, vemos a perda, galopante, de modos de 
relacionamento humanos mutuamente enriquecedores: acolhimento, 
respeito, obediência, serviço… — «Se neste dia tivesses conhecido, tu 
também, O que te pode trazer a paz! Mas isto ficou oculto aos teus 
olhos.»

À custa de se centrar na criação de riqueza, que irá beneficiar 
sempre um número reduzido, torna-se o homem contemporâneo cada 
vez mais pobre e empobrecedor. Quantos vão atrás, saldando a sua 
vida por baixo?!

A vida não se alcança com o bem-estar, mas que o ser e o estar 
bem seja dado a todos, a começar pelos que estão mal. Fazer que 
todos estejam bem pelo bem, é verdadeiro enriquecimento humano.

Dizia-me há dias uma pobre que vive só, com pouco e com pou-
ca saúde, que fala muito com Deus; que Deus a ouve mas não lhe 
responde; mas que aquilo de que precisa sempre alcança. Na hora 
não percebi completamente a relação, só depois compreendi como, 
sem que ainda ela o tenha percebido totalmente, Deus, de facto, fala 
com ela.

A solidão não está no facto de se estar sozinho, embora no estar 
sozinho se abrirá mais facilmente a porta da solidão. Conheci um 
homem que, pelas circunstâncias da vida, vivia só e num local iso-
lado. Um dia, foi confessar-se, tendo dito ao sacerdote que tinha fé 
que Nossa Senhora não o deixaria morrer sozinho. Como resposta 
recebeu uma advertência: «Fie-se na Virgem e não corra!» O certo é 
que, expirou numa primeira noite de alguns dias que iria passar junto 
de familiares…

Há dias, um telefonema; foi só para dizer que se sentia muito só 
desde que o marido partira. A solidão é outra forma de ausência de 
paz: «Se neste dia tivesses conhecido, tu também, O que te pode 
trazer a paz!»…  q

Solidão

Todos os dias, depois da Mis-
sa, a Fatinha diz-me: — Venha 
estar connosco na varanda. Se-
guramente para estar, simples-
mente estar, sem nada que fazer 
— aprendendo a estar. Sempre 
que vou do refeitório para o meu 
quarto, Fernando arranja-me as 
almofadas para apoiar os pés. 
Não me pergunta, fá-lo porque 
lho diz o seu coração. Durante 
o tempo que vou estar no Calvá-
rio, vou procurar fazer algo que é 
muito difícil para nós — escutar 
fora; escutar dentro.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

O Património tem, nesta 
altura, duas frentes de 

trabalho e despesa. Uma foi-me 
recomendada pelo senhor Bispo.

Como eu gosto que os Bispos 
sofram com os Pobres! Ai, que 
se todos fossem assim, transmi-
tiriam aos padres a sua angústia 
e não os deixariam somente com 
o que se chama pastoral e uma 
indiferença que não lhes toca o 
coração! 

Sei que os padres hoje têm 
muito trabalho, mas não é demais 
pedir-lhes que, ao menos um dia 
por semana, se dediquem aos 
Pobres, nem que seja no seu dia 
de folga. A procura da ovelha 
perdida caracteriza o Bom Pastor.

Está aqui uma das razões por-
que muitos cristãos abandonaram 
a Igreja Católica e as celebrações 
perderam o seu sentido.

O Papa Francisco bem prega, 
mas quem o ouve? 

Dois sacerdotes fizeram da 
Obra da Rua o seu cofre e, de vez 
em quando, repartem connosco o 
que lhes sobra de forma substan-
ciosa. Actualmente não se encar-
regam de nenhuma paróquia. Um 
deles vendeu uma casa. — Para 
que preciso eu desse aparta-
mento? Vou vendê-lo e dá-lo aos 
Pobres! Era assim que procediam 
os primeiros cristãos, tocados ao 
vivo pela ressurreição de Jesus. A 
eternidade falava-lhes profunda-
mente! Mandou-me 26.500 euros 
e o resto deve-o ter repartido por 
obras que olham para o mundo 
miserável. 

Outro, fez de nós os seus her-
deiros e, de vez em quando, aí 
manda ele um cheque pesado. 

Sacerdotes da nova lei.
Como seria apostólico que os 

padres pregassem os Pobres e 
com a sua aflição desinstalas-
sem tantos adormecidos na sua 
vidinha. Se tivessem o coração 
abençoado pelo espírito de pobre 

e fossem possuídos pelo Espírito 
d’Aquele que não tinha onde 
reclinar a cabeça. A igreja teria 
outra atracção e outro rosto.

Diz o Papa Francisco que escu-
tar os Pobres, é condição para 
que Deus nos escute.

A Câmara atribuiu uma casa 
a uma família idosa e doente 
que vivia num carro velho, mas 
o apartamento estava todo des-
truído: sem janelas, sem portas, 
louças partidas, torneiras arran-
cadas, bichas roubadas. Uma 
desilusão!

 A senhora Presidente disse-me, 
um dia, que pedisse à Câmara e 
eu assim fiz. Fui aos serviços e a 
resposta foi: — Isto demora pelo 
menos 6 meses.

Já mandei pôr as janelas. Já 
lhes guardei um fogão, um frigo-
rífico e um esquentador. 

Já temos porta de entrada, as 
interiores são mais altas do que 
as que nos têm oferecido. Que-
riam logo mobílias e a casa está 
nua! — Sim — disse-lhes —, mas 
quando a morada estiver segura! 
Este foi o caso do senhor D. José.

O outro veio ter comigo em 
lamentos que me obrigaram logo 
a ir, no mesmo dia, ao local. Uma 
casa meio acoberta com chapas 
de lusalite e o resto a céu aberto. 
— Oh! senhor Padre, olhe que 
para fazer as nossas necessi-
dades temos de sair da cidade 
e ir ao campo! Com duas filhas 
já mocinhas a dormir num col-
chão colocado no piso, com uma 
película de cimento, arejada, por 
cima, com tijolos colocados nas 
paredes, um aqui outro acolá 
e a chapa de amianto a cobrir 
a mesma divisão. Nos meses 
quentes ainda se tolera! Mas no 
Inverno é um gelo.

Na parte descoberta da casa vi 
um largo buraco cheio de água 
e sabão. — O que é aquilo — 
perguntei logo que subi, com o 
amparo da pobre, os irregulares 
degraus da entrada. — É a água 
da roupa que acabei de lavar à 
mão.

A casa tem de ser desfeita a 
não ser o quarto de casal, onde 
agora, a heróica mãe dorme com 
as crianças mais novas.

O marido está preso por não 
ter pago duas multas de andar a 
conduzir um carro velho. Con-
cordo plenamente com tal cas-
tigo. Guiar um carro sem carta 
é perigo para toda a gente. Há 
que reprimir! O que falha aqui é 
a Segurança Social que, com os

Continua  na  página  3

O Calvário está vivo e tem seu próprio ser como todo o ser 
humano — como tudo o que tem vida!
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Dia muito calmo, calor abrasador, não corria vento e 
a tarde, tórrida, aconselhava sombra ou mesmo não sair 
de casa. Não é costume em Setembro temperaturas tão 
altas. Não saímos de casa, pois esperávamos a chegada, 
de longe ou de perto, daqueles que iam chegando. Con-
versávamos em alegre cavaqueira quando chega uma 
viatura não conhecida e alguém exclamou: — É o Padre 
Rafael! — de muletas e um pouco debilitado ainda. Um 
abraço a cada um e a conversa mudou de tema… mas 
continua. Padre Telmo chegou depois e pede desculpa por 
um acidente na auto-estrada que o havia atrasado. Mais 
um abraço e conforme os mais iam chegando, juntavam-
-se a nós em alegre conversa e boa disposição de Gaiato.

Há hora certa, esperava-nos os silêncio da nossa ca-
pelinha, muito discreta e acolhedora para uma reflexão 
profunda das nossas vidas: — o que fomos, o que somos 

e o que ainda podemos ser! Horas tão bem aproveitadas 
que nem demos conta do tempo passar. Lembramos bons 
e maus momentos que as nossas Casas de África atra-
vessam.

O Jantar soube bem, sobremesas óptimas… A noite já 
ia adiantada e cada um foi regressando aos seus aposen-
tos, a pernoitar.

No dia seguinte, antes de almoço, reunião e passagem 
de testemunho a novo responsável pela organização, no 
próximo ano, que me foi endossada, a mim, e, como sem-
pre, a ajuda da Telma, que cozinha muito bem.

Depois do almoço, demorado, pelas 16:00 horas, co-
meçaram as despedidas com um: — até já!

Os antigos gaiatos presentes, agradecem a todos os que 
com amor colaboraram nos pagamentos à Clínica onde o 
nosso Padre Rafael esteve internado. Obrigado.  q

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

AGROPECUÁRIA - No dia 13 de Setembro, sexta-feira, deflagrou 
um grande incêndio neste concelho (desde os Moinhos) e de Coimbra, que 
lavrou até ao dia seguinte e destruiu uma grande área florestal, provocando 
uma grande nuvem de fumo. Foi dominado pelos Bombeiros, com a ajuda 
de meios aéreos e depois de precipitação intensa no local.

Na nossa horta, foram apanhadas muitas abóboras, que se colocaram 
nos muretes duma latada para secarem. Num pomar de tangerineiras e na 
terra do gaiato, foram cortadas as ervas. Em cima, junto à estrumeira, temos 
um olival novo; e, em baixo, queremos plantar outro olival, pois assim fica 
melhor aquela terra, junto às nossas alminhas. No nosso galinheiro, vamos 
tendo vários ovos; mas, precisamos de comprar galinhas poedeiras. As duas 
borregas estão crescidas e as ovelhas mães protegem-nas bem.

OBRAS - Na primeira quinzena de Setembro, foram colocados vários 
tijolos de vidro nuns janelos abertos, virados para a Rua Padre Horácio, o 
que ficou melhor e mais bonito. Na zona dos gados, ainda faltam limpar 
um telhado do palheiro (poente) e por cima do galinheiro. Depois de deso-
cupado o rés-do-chão da nossa Casa (dos Rapazes médios), foram limpos 
os tectos dos três quartos e do quarto de banho e as paredes dos mesmos; 
retirada tinta plástica das paredes do corredor e areadas; dadas várias mãos 
de tinta nas paredes dos quartos e tectos; e, entretanto, foram lixadas e amas-
sadas as três portas e as seis portadas de madeira, e pintadas. Nesta zona, 
faltam concluir as tarefas anteriores, arranjar os armários do quarto três e 
os rodapés de madeira, limpar os soalhos (de tacos), conseguir armários de 
roupa para dois quartos e adaptar duas janelas voltadas para o átrio, onde se 
encontra o busto do nosso querido Pai Américo. 

Agradecemos muito, aos nossos amigos e amigas, as partilhas para estas 
obras e também para as despesas correntes, pois os donativos são muito 
necessários. Bem-hajam! O mealheiro da nossa Casa é o seguinte: NIB – 
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  q

MALANJE Gaiatos de Malanje

O INESPERADO! — Certamente, tudo na vida tem uma razão de ser, 
ou seja, de acontecer, seja algo bom ou ruim. Pois, nem sempre perspectiva-
mos as coisas no nosso dia-a-dia. Assim sendo, foi com profunda melancolia 
que nós os rapazes da Casa do Gaiato de Malanje tivemos sobre a chegada 
da notícia aquando o acidente trágico que teve o nosso querido Padre Ra-
fael, no momento em que se encontrava de regresso a Malanje. Entretanto, 
mesmo com o coração ferido procuramos estar atentos sobre o seu estado 
de saúde.

Não obstante, é muito doloroso termos o nosso pai distante, pois, senti-
mo-nos como se tirassem uma parte do nosso coração, deste modo entender 
a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas crer que Ele está no comando e 
tem um plano para a nossa vida faz a nossa energia não se desmoronar. 

Pois, tendo o Padre Rafael ausente, damos graças a Deus por termos 
tido o nosso querido Pai Telmo e as Irmãs, em que as suas presenças têm 
sido uma fonte de energia no cumprimento das nossas obrigações. Como 
Gaiato, nos sentimos chamados a cuidarmos da nossa deslumbrante casa, 
pois, desde sempre fomos ensinados a fazer as coisas por amor, mesmo 
quando a escuridão tome conta de nós. Outrossim, fomos ensinados também 
que, mesmo os momentos mais difíceis nunca perder a fé, pois, Deus sabe o 
que está fazendo, sendo Ele a causa causante da existência da Obra da Rua.

Entretanto, nós amamos o nosso querido Padre Rafael, mesmo estando 
distante de nós o sentimos presente em nosso coração, porém, temos fé que 
ele recuperará, e regressará a estar connosco, custe o que custar, porque a 
fé é o caminho que nos faz ver a vitória ainda antes de ela ter acontecido.

É bem sabido que pequenas coisas tornam-se grandes quando feitas 
com amor, deste modo, sentir gratidão por alguém e não o manifestar é 
como embrulhar um presente e não o entregar, por tanto, nós os rapazes 
da Casa do Gaiato de Malanje, queremos agradecer a todos aqueles que se 
preocuparam pela situação delicada do nosso querido padre Rafael, aquando 
o seu acidente.

Na verdade, foi tão deslumbrante ver o quanto as pessoas se interessa-
vam em saber e ajudar o padre Rafael. No entanto, de uma forma singular, 
queremos também agradecer aos nossos antigos Gaiatos pela união e força 
que tiveram perante a mesma situação, evidentemente mesmo estando em 
províncias diferentes souberam assumir o papel de Gaiatos e filhos agrade-
cidos e compassivos com o pai, sendo uma casa de rapazes para rapazes e 
pelos rapazes, mostraram que mesmo estando algures da Obra ainda preser-
vam o espírito de Gaiatos nos seus corações.

Todavia, é nos momentos difíceis que se notam o verdadeiro amor a 
desabrochar. Outrossim, vão os nossos calorosos agradecimentos ao Prelado 
Dom Benedito Roberto, Arcebispo de Malanje e ao seu clero, na pessoa dos 
P.e Pedro Luís e P.e Caweto que se disponibilizaram de uma forma singular  
para nos ajudar a resolver os problemas com as famílias enlutadas. 

Às congregações religiosas que nos abriram as portas do coração e da 
solidariedade, também o nosso reconhecimento.

Igualmente ficamos gratos ás várias instituições, e demais pessoas, par-
ticularmente Dr. Julião, Sr. Carlos Cunha e os membros da comunidade cris-
tã que se reúne dominicalmente no Gaiato.

A todos, sem excepção, agradecemos pela amabilidade que tiveram em 
abrir o seu coração (Como sempre fizeram), em ajudarem o padre Rafael, e 
que directa ou indirectamente se preocuparam pelo ocorrido. O nosso muito 
obrigado!  q

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

CAMINHADA DO REGRESSO

Anos depois, chega o Gaiato ao portão:
— Meu Deus, como o tempo passa!
— Foi esta Casa que me deu a mão
E em criança me salvou da desgraça!
 
Ele entra. Vira à d.ta pros currais.
— Isto está diferente de antigamente:
— Tinha porcos e vacas, tantos animais
Que davam carne e leite pra gente!
 
Agora sobe pela avenida…asfaltada.
À esquerda, em cima, jogava à bola.
Fez calos nas mãos com tanta carrada
A trazer o saibro com a padiola.
 
Vê uma fonte linda, logo ali à mão,
E reconhece o busto, do tanque da horta:
— Deita tão fresquinha como a de S. João
Para quem cá vive ou entra aquela porta!

Põe-se a olhar pra mata. Quem desdenha
As vezes que subiu e tornou a descer:
— Fiz parte do “Grupo” que trazia a lenha
Pro forno do pão que íamos comer!
 
— É a 2ª tipografia. Que orgulho sinto
Quando recebo o jornal, quinzenalmente!
E sabe que ainda lá está o Manel Pinto,
Um Gaiato “exemplo” para toda a gente!

Olha por momentos os Dormitórios:
— Fui da Casa 4…fui da Casa 3…
Continuam lindas como Oratórios;
Pai Américo quis, Teixeira Lopes fez!

— O pomar está vedado com redes…
— Há hoje precaução que se tome.
— Quando era criança fui às frutas verdes,
Um vício da rua!...não era por fome!

E o Gaiato segue pela avenida
E para nas Alminhas. No fundo
Ele chora os irmãos de uma vida
Mas que já partiram deste Mundo!

Em lágrimas, chega à «Casa-Mãe».
Põe-se a lembrar das Senhoras, do carinho!
Naquele tempo era ele e mais de cem
Todos no refeitório…com pão e leitinho!

— Hei pá… foi ali a minha Escola!
Agora, é museu…que esse tempo foge.
Trazia uma ardósia e sebenta na sacola
Para aprender aquilo que sabe hoje!

Fica agora a contemplar o Cruzeiro:
— Quando eu era chamado a “tribunal”
Retirava como ilação primeiro
Que só com o BEM se corrige… o mal!

Sobe os degraus e entra na Capela:
— Que Sagrado é pra mim este lugar!

— Que Divina!...simples e tão bela!
— Foi aqui que aprendi a rezar!
 
E o Gaiato, naquela hora
Ergue ao Céu as suas mãos
E pede à Nossa Senhora
Paz e Amor para os irmãos!
 
Este Gaiato, na verdade
É pobre…mas é feliz.
Porque entendeu a «Humildade»
Como S. Francisco de Assis!
 
Ser Gaiato… tem magia:
Ele vem à Casa onde viveu
Festejar com alegria
O Dia do Pai, lá no Céu!
 
Um Gaiato que agradece
Aos Padres da Obra da Rua
Essa Missão que enaltece:
Guiar a «Casa» que foi sua!
 
Porque um Gaiato, verdadeiro,
Jamais se pode esquecer
Que do “nome” é um herdeiro
E vai com ele até morrer!
 
(Contada por um Gaiato no regres-
so a Paço de Sousa, onde viveu, e que 
o interlocutor descreve em fórmula… 
poética)  q

BEIRE — Partilhando SONHOS e PRE+ocupações Um admirador

1. As bênçãos d’uma cadeira 
de rodas… Estávamos à mesa e 
a conversa decorria à solta. Para 
não variar, eu vagueio; qual gai-
vota que agarra o peixe e foge do 
bando… Este é um dos meus mui-
tos “pecados” — frutos “pecos”, 
nos meus relacionamentos. Mas, 
se já for um pouco tarde para eu 
melhorar, ainda não desisti de me 
despiorar… Entretanto, poiso e 
dou-me conta de que a conversa 
me interessa deveras. Pareceu-
-me que P.e Rafael (…não ten(ho) 
mesmo vocação para eremita!…) 

dizia que “se tivesse uma cadeira 
de rodas capaz…” Porque me sinto 
chamado aqui para, na pobreza das 
minhas pequenas tarefas, ser útil ao 
Deus da Vida nesta passageira vida 
de Deus-com-os-homens-por-Ele-
-amados, meti-me na conversa. 
Sei que ninguém salva ninguém. 
Tal como ninguém se salva sozi-
nho. Mas acredito que todos po-
demos salvar-nos, se nos dermos 
as mãos entre todos e fizermos 
com+UNI+(nh)ão com o nosso 
Deus-Amor (Abba!)

Puxei o filme atrás. O sol já es-
tava alto. Andávamos no arranque 
das batatas e… Toca um tlm. P.e 
Fernando atende e o seu tom de 
voz e a expressão facial adensam-
-se anunciando tempestade. — P.e 
Rafael teve um acidente, perdeu a 
consciência, não sabemos o que 
terá acontecido. Esta foi a expli-
cação que P.e Fernando, bom apa-
nhador de batatas, nos deu ali em 
pleno campo-da-porta, onde as 
batatas eram. Falamos em riscos 
de coma… Pouco tempo depois, 
ainda nós éramos no campo, o tlm 
volta a tocar: — Parece que não 
terá sido tão grave como temía-
mos; já falou; de cabeça está bem; 
está a ser operado agora e…

Dias depois, com os cuidados 
que uma fractura de pernas sem-
pre pede, a TAP e afins deixaram 
P.e Rafael connosco aqui no Cal-
vário. Curioso é que, uma ou duas 
horas antes de ele chegar, já o seu 
irmão Diogo, com a esposa e dois 
filhos jovenzinhos, chegaram aqui 
para ver o irmão… Fizeram cer-
ca de oitocentos km para chegar. 
Mas queriam saber se aqui teria as 
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LIGA DA VELHA GUARDA DE MALANJE – LIVEGUM

PADRE JOSÉ TELMO FERRAZ, quase centenário, 
nascido algures no território de Portugal, radicado em 
Angola há já algumas décadas, mas... será que é tão im-
portante a biografia desta insigne figura? Certamente que 
não.

Importa sim falar do padre Telmo, enquanto homem 
que voluntariamente abdicou do seu bem-estar, do acon-
chego da família restrita e do conforto do solo pátrio, para 
atravessar um continente, desbravar a terra e formar uma 
nova família, através de uma grandiosa obra, cujos alicer-
ces já duram pelo menos 50 anos. 

Importa sim falar do humanista dedicado à causa dos 
necessitados, porém com a preocupação de dar-lhes a 
dignidade que em algum momento estava em risco de 
ser-lhes negada;

Falar do padre Telmo é falar dos seus rapazes, como ca-
rinhosamente os trata, cujo número, estou seguro, alcança 
já a classe dos milhares. Criaturas humanas que aqui cres-
ceram, aqui se formaram e tomaram o seu rumo, tal como 
as aves quando deixam os seus ninhos.

Falar do padre Telmo é falar de uma figura multidimen-
sional que, a par do lado humanista se reconhece o ho-
mem modesto, mas batalhador, tenaz e perseverante. Um 
homem que, não obstante a sua idade e estado de saúde, 

se mantém atento a todos detalhes do projecto Gaiato e 
ainda encontra tempo para escrever e editar obras lite-
rárias.

Falar do padre Telmo é falar do homem corajoso e te-
naz que suportou com pé firme as agruras da guerra, que 
viu a sua obra quase destroçada, mas que teve ânimo e 
forças para recuperá-la e torná-la ainda melhor.

PADRE TELMO:
Há uma passagem bíblica que diz que pelos frutos se 

reconhece a árvore que os produziu. Esta verdade incon-
tornável bastaria para o homenagear.

De facto, você é uma árvore frondosa que para além da 
sombra acolhedora, cumpre a sua função principal: dar 
e cuidar dos frutos: E aqui nós podemos contemplá-los, 
desde os botões, às flores e até aos frutos maduros, olhan-
do para estes seres, de várias idades, oriundos de famílias 
carentes, desestruturadas e muitos até na condição de ór-
fãos, mas que hoje conformam uma nova família. Muitos 
vindos em idade quase lactente aqui cresceram ligados à 
grande família: A DOS GAIATOS. Muitos destes jovens 
são agora, também, continuadores do projecto.

Temos consciência que toda esta obra foi resultado de 
um trabalho de equipa. Sabemos também, porque o co-
nhecemos bem, que não gostaria que o mérito recaísse 
unicamente na sua pessoa. Isso é justo, mas justo é tam-
bém dizer que por melhor que seja a tripulação o rumo 
certo do barco depende da mestria do comandante. E aqui 
o padre Telmo foi e ainda é o Timoneiro, inequívoco e 
incontestável.

QUERIDO E AMIGO PADRE TELMO:
Por tudo o que dissemos e pelo muito que não foi dito, 

aliás seria veleidade de nossa parte tentar descrever aqui 
a sua figura, na dimensão que lhe é devida. Por mais pa-
lavras que possamos dizer, reconhecemos e reafirmamos 
que a grande homenagem está plasmada no resultado do 
trabalho, da dedicação e do amor.

Por tudo isso, padre Telmo, a Liga da Velha Guarda 
de Malanje, LIVEGUM, expressa em nome dos seus 
membros, dos rapazes que ajudou a formar e respectivas 
famílias, assim como da sociedade malanjina em geral 
O MAIS PROFUNDO AGRADECIMENTO PELO 
SEU EMPENHO, DEDICAÇÃO CARINHO E AMOR 
DESMONSTRADOS. QUE O SENHOR NOSSO DEUS 
CONTINUE CONSIGO AGORA E PARA SEMPRE.

BEM HAJAM PADRE TELMO E TODOS OS SEUS 
COLABORADORES.

JUNTOS, SEMPRE.
Malanje, 14 de Setembro de 2019

Homenagem à figura do Padre Telmo
– Precursor da Casa do Gaiato de Malanje

condições necessárias para… Pas-
saram connosco o tempo bastante 
para se aperceberem d’o que é o 
nosso Calvário. Viram. Ouviram. 
Tiraram as suas conclusões. — Isto 
aqui é uma outra família para ele. 
Assim já vamos descansados. Vie-
mos dizer-lhe que, em Zaragoza, 
ele ainda tem uma família que se 
dói por ele… Também nós vimos 
isso. Alegramo-nos de sabê-lo. Ver 
uma família de sangue feliz porque 
o seu irmão soube conquistar tam-
bém uma família do coração que 
agora está a cuidar dele como se de 
sangue se tratasse.

As pernas pedem repouso, por 
um tempo ainda indefinido. Mas 
aquele coração não deixa de amar 
os que dele precisam. Todo ele 
agora é ânsia de fazer aqui o que 
P.e Fernando lhe confiou ao aceitar 
ir para Malanje. Substituí-lo. Até 
que… Compreende-se que sinta a 
falta de uma cadeira de rodas ca-
paz. Quer ir ver. Ouvir localmente 
e acompanhar de perto. Para poder 
ter opinião fundamentada. Fiz mi-
nhas as preocupações dele.

2. Ainda antes da cadeira de ro-
das… Mesmo sem ter falado com 
ninguém da Obra, liguei a amigos 
comuns. Precisava de quem me ou-

visse, sonhasse e pensasse comigo. 
Alguém mais entendido destas coi-
sas. Porque os meus mundos nunca 
navegaram por estas paragens. — 
Isso aí ainda não tem condições 
para… Cheguei a falar muitas ve-
zes com P.e Baptista sobre essa ne-
cessidade. Era de prever. Naquele 
tempo não havia cadeiras de rodas 
e o paralelo de granito até fica 
bem. Agora, há que conciliar a es-
tética e a mobilidade exigida pelas 
circunstâncias. Porque hoje é P.e 
Rafael que precisa. Mas já tivemos 
aí P.e Manuel António e temos de 
olhar para a frente. P.e Telmo ain-
da se vai movendo, mas…

Gosto destas vozes de esperança: 
— Se a Casa precisa, nada é impos-
sível. Vamos para a frente. Os ami-
gos são para as ocasiões…Porque, 
nesse chão de paralelo de granito, 
não dá. Nem para as cadeiras de 
rodas que andam por aí. Os doentes 
não podem sair nelas… Compreen-
de-se o P.e Rafael agora precisa. 
Mas há que providenciar um trilho, 
ao lado ou ao centro dos arruamen-
tos existentes. Sem quebrar a beleza 
desse conjunto maravilhoso e origi-
nal que P.e Baptista criou.

3. O coração vê clarões de 
esperança… Fecho os olhos e 

deixo-me ficar. Passam diante de 
mim muitos nomes de amigos do 
Calvário e amigos destes homens 
e mulheres que, impelidos pelas 
loucuras do Evangelho, arriscaram 
perder a vida (Mc 8, 35) na espe-
rança de ganhar/dar Mais Vida e 
Vida em abundância (Jo 10, 10).

A começar pelos mais recentes, 
olho o livro de recibos, que sempre 
passamos acusando os donativos 
aqui entregues. Nada que nos diga 
que o dinheiro já está no cofre. Não 
senhor. São 30 de Cascais; 350 de 
um trintário, de Paredes; 130 de 
Fiães; 500 da Seroa, PFR; 250 de 
Lisboa; 30, da Senhora da Hora; 
outro tanto, também da mesma ter-
ra; ainda mais 130, de Fiães; 250, 
de nome que só Deus sabe; 150 da 
Suíça; 600 de Alcobaça. É certo 
que, numa lista já amarelecida que 
P.e Baptista nos deixou, há muitos 
nomes que nunca mais vimos. É 
natural, porque a vida não perdoa. 
Mas sempre há novos nomes a dar 
força à fraqueza da nossa Fé. Po-
demos já não ser muitos, mas va-
mos ser o suficiente para dar a este 
nosso glorioso Calvário do passa-
do um pacífico presente que possa 
lançar raízes para o futuro que não 
para de chegar…  q

Continuação  da  página  1

meios informáticos à mão, devia ter visitado esta família, o que 
pelos vistos não lhes interessou.

Tinham começado uma escada para construir mais um quarto 
num pequeno sótão para quando o menino crescer.

Já tenho as medidas da telha que vai ser com isolamento tér-
mico; de Inverno quente e fresca no Verão.

Pedi um orçamento com os materiais ao meu cargo e espero 
aliviar este peso que me destrói e destrói a família.

Pelo que vi, deu-me a impressão de se tratar de gente limpa, 
apesar de tomarem todos banho no alguidar.

Vamos dar dignidade a esta família! Ela é visitada por um pas-
tor de certa seita religiosa o qual apenas lhe dá alguma consolação 
e caça ao proselitismo. Este ainda vai e deixa-nos um testemunho 
que nos envergonha. 

Visitar os Pobres e interessar-se pela sua vida é a melhor 
maneira de os conquistar para a Verdade de Jesus Cristo e de O 
pregar! A nossa palavra ganha conteúdo e força!  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

SETÚBAL Padre Acílio

Vindima
A nossa vindima foi uma alegria para todos.  

De véspera, fomos buscar duas tinas à adega que nos fica 
com as uvas, uma para o vinho tinto e outra para a uva moscatel. 
Organizámos os grupos, pondo sempre um maior e outro mais pe-
queno, sendo o primeiro responsável por deixar as cepas limpas e 
o segundo por apanhar cuidadosamente os bagos que caem para 
chão.

Os pardais e as abelhas comeram quase todos os cachos do 
tinto, mas o moscatel produziu muito bem e as avezinhas mais os 
insectos saciaram-se com as primeiras.

Logo cedo — durante as férias levantávamo-nos às 8 horas, 
naqueles dias foi às 7 da manhã, por causa do sol ardente que fa-
zia — o Bita distribuiu as tesouras com recomendação de que «no 
fim, toda a gente devia entregar-lhas».

A vindima é das tarefas que eles mais gostam, não só para 
comerem os cachos que quiserem, mas, também, para gozar a 
colheita. A uva moscatel tem uma doçura tentadora.

Cada grupo, com seu balde ou alguidar, porfiava a ir à fren-
te nas carreiras; de tal forma que percebemos que as tinas não 
chegavam.

Houve apenas um senão: Um adolescente que veio há pouco 
tempo para a nossa Casa quis escolher a fila e o chefe não permi-
tiu. Naturalmente, o chefe, é chefe, ele não obedeceu foi malcria-
do com o seu chefe e mandado embora da vindima.

Os rapazes ficam a saber, por experiência, do que se faz o 
vinho e o que é o moscatel e, ainda, uma videira e os sarmentos, 
para entenderem melhor a linguagem do Mestre: «Eu sou a videi-
ra e vós os sarmentos.»

Alegria
OS acontecimentos que mais me consolam são os rapazes a 

 cantar no trabalho. Em música profana ou música sagrada, 
tudo lhes serve para manifestar a sua felicidade. Os mais pequenos, 
que comem à minha mesa, por vezes também cantam enquanto co-
mem, sendo preciso eu dizer-lhes: «À mesa não se canta». Muito 
gostaria eu de os ver cantar em todas as ocasiões, mas sou obrigado 
a mandá-los calar, para conhecerem as boas regras.

Outra forma de manifestarem a sua alegria é correrem a sal-
tar; como me conforta vê-los a saltar, impelidos pela felicidade 
que sentem não só da boa mesa mas também do ambiente que os 
rodeia.  q
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BENGUELA Padre Manuel António

UMA das inquietações que afligiam, há muito tempo, a nossa vida, 
 na Casa do Gaiato de Benguela, era a falta de segurança, sobre-

tudo da parte dedicada à agricultura. É uma zona muito extensa e uma 
porta aberta para a entrada clandestina de pessoas estranhas na área 
habitada.

A construção do muro para a segurança vai começar, dentro de 
poucos dias. É, sem dúvida, uma manifestação de amor e carinho para 
com a nossa Casa do Gaiato de Benguela. Uma porção considerável do 
seu terreno está exposto, até este momento, à degradação provocada 
por gente estranha. O muro é, sem dúvida, um factor de segurança e 
tranquilidade para a vida da nossa Casa do Gaiato. É, sem dúvida, tam-
bém, um gasto extraordinário de meios financeiros. O amor e o carinho 
dos corações generosos vão tornar possível esta obra. Confiamos. O 
nosso querido Padre Júlio, Director da Obra da Rua, vai à frente deste 
empreendimento. Graças à sua ajuda, o início dos trabalhos é, dentro 
de poucos dias. Os meios financeiros nascem nos corações do povo 
que ama a Casa do Gaiato de Benguela. Esperamos poder levar, até 
ao fim, este trabalho muito importante e necessário, com os nossos 
corações muito unidos pela força do amor. Daremos as notícias anima-
doras, à medida que as obras avançam.

O número de filhos abandonados, os filhos da rua, é muito gran-
de. Para eles chega o momento em que se encontram sós, arruinados, 
com fome. Foi-lhes negada, desde o início das suas vidas, a fonte da 
sua felicidade que é o amor da mãe e do pai que os geraram. Foram 
abandonados. A verdadeira solução é o regresso à família que os enche 
de amor e carinho. Onde está a família que os gerou? Desapareceu. 
Estes filhos são vítimas inocentes do abandono familiar. Contudo, têm 
direito a uma casa de família, cujo ambiente os ajude a crescer para 
serem homens e mulheres dignos da sociedade. Pai Américo, fundador 
da primeira Casa do Gaiato, viveu o drama destes filhos. O seu coração 
de verdadeiro Pai dos filhos abandonados pôs este princípio no alicer-
ce do trabalho educativo: «Fazer de cada rapaz um homem para viver 
com dignidade na vida social.» É, sem dúvida, um princípio básico da 
dimensão educativa na vida das Casas do Gaiato. Deste modo, querem 
ser Casas de Família, animadas pelo amor, dos filhos abandonados.

Todas as Instituições existentes que trabalham com este género de 
filhos devem dar todo o amor possível aos seus corações. A criança 
da rua, abandonada, tem direito ao amor de cada pessoa. Por isso, não 
deve ser desprezada, olhada com indiferença. Deve ser amada. Como? 
O coração generoso é bom e tem a resposta. As circunstâncias não são 
sempre iguais. Por isso, as respostas do amor devem ser muito gene-
rosas. A nossa Casa do Gaiato de Benguela, como todas as outras Ca-
sas do Gaiato, quer fazer de cada rapaz um homem válido, para viver 
com dignidade e respeito na sociedade. Este princípio anima a forma 
de educar e viver. São centenas de crianças que frequentam a nossa 
escola. Os pais destes filhos e filhas, residentes nas áreas vizinhas, en-
contram um apoio animador para a sua missão educadora. Os filhos 
da rua, a viver fora de todo o ambiente educativo, são uma grande 
preocupação social que deve ser assumida por cada membro da socie-
dade, conforme as suas possibilidades e visão. Já o temos afirmado e 
repetimos: Eram necessárias mais Casas, Casas de família para estes 
filhos abandonados. Faltam, porém, os corações humanos disponíveis 
para oferecerem as suas vidas por amor.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

NA Eucaristia é celebrada me- 
 mória do Mistério e Sacri-

fício Pascal de Cristo. No hoje 
do sacramento, a presença real, 
pessoal e actual de Jesus Cristo, 
por excelência, faz da Eucaristia 
o sacramento pleno do encon-
tro com o Senhor: Já não sou eu 
que vivo, mas é Cristo que vive 
em mim [Ga 2, 20]. Assim foi 
acontecendo com Padre Américo 
ao longo da sua vida cristã e 
nomeadamente com a ordenação 
presbiteral. Daí decorreu que essa 
experiência de amor, vivida no 
encontro pessoal com Cristo na 
Eucaristia, foi sendo certificada 
no serviço aos outros, tornando-se 
servo dos pobres — os últimos, 
mais débeis — como homem de 
Deus e ministro de Cristo.

Em Junho de 1929, antes da 
sua ordenação presbiteral, de 
Coimbra, Américo Monteiro de 
Aguiar escreveu uma carta ao seu 
irmão Jaime, em que anunciou a 
celebração de uma Eucaristia em 
Paço de Sousa, terra natal de sua 
mãe Teresa. Nesta missiva, dispôs 
a essência e os acidentes desta 
Missa Nova, e chama-o à conver-
são à fé cristã, com profundidade 
eucarística e cuidado pastoral. 
Ora, eis:

Nos fins do próximo mês de 
Julho [de 1929], em dia que opor-
tunamente direi, conto, passando 
por aí, celebrar uma Missa à beira 
dos nossos mortos na presença dos 
vivos — e é meu desejo distribuir a 
todos os Irmãos, na ocasião, parte 
da minha Hóstia! Hei-de escrever-
-lhes a seu tempo, mas, no teu caso, 
acho mais acertado fazê-lo com 

esta antecedência, a fim de que 
tu te prepares convenientemente 
numa ou mais palestras com um 
sacerdote inteligente e virtuoso, 
acerca do caso. Eu desejo que 
este acto de comungares comigo 
à minha primeira (aí) Missa seja, 
da tua parte, um acto livre, inteli-
gente e consciente e sobretudo que 
seja uma verdadeira transforma-
ção na tua vida. Esta a razão pela 
qual te proporciono a dilatada 
antecedência.

A Missa, como já disse aqui ao 
Padre José [Monteiro de Aguiar], 
há-de ser íntima e muito reco-
lhida e não de festa e nem com 
festas. Por isso, se tu vires que o 
teu abade [Padre Manuel Gomes 
de Castro] procura qualquer sinal 
exterior de entusiasmo para essa 
ocasião, peço-te desde já o favor 
de o dissuadires de tal coisa. Será 
a hora matutina e conveniente, 
a fim de que os nossos Irmãos e 
as pessoas que assistirem, não 
percam o dia de trabalho. Isto 
desejo eu, com muita solicitude, 
recomendar aos teus cuidados./ 
Américo.

No sacramento recebido por 
Américo Monteiro de Aguiar, 
com a ordenação presbiteral, em 
28 de Julho de 1929, foi decisiva 
a imposição das mãos, pelo Bispo 
de Coimbra, D. Manuel Luís Coe-
lho da Silva, que lhe imprimiu 
carácter [carisma] sacerdotal. 
Este rito significativo é documen-
tado na Tradição Apostólica, de 
Hipólito de Roma [c. 217], e no 
Novo Testamento, v.g.: Não dei-
xes de cuidar o dom que há em ti 
e que, mediante intervenção pro-

fética, te foi conferido pelo pres-
bitério com a imposição das mãos 
[1 Tim 4, 14].

Conforme o que foi previsto 
e anunciado, no dia 5 de Agosto 
de 1929, segunda-feira, o Padre 
Américo celebrou a sua segunda 
Missa Nova, na igreja do antigo 
Mosteiro beneditino do Salva-
dor de Paço de Sousa. Deu conta 
desta celebração Eucarística 
numa carta dirigida ao seu amigo 
Simão Correia Neves, de 11 de 
Agosto, que é um testemunho 
eloquente da profundidade da sua 
fé no mistério eucarístico e da 
vocação presbiteral a que foi cha-
mado, à luz do Evangelho, como 
colaborador na obra de redenção 
da humanidade. Dessa missiva 
sobre tal acontecimento memorá-
vel, respigámos o seguinte:

Agora de mim: celebrei aqui no 
dia 29 do passado [Julho de 1929] 
a minha primeira Missa e no dia 
5 do corrente [Agosto] fui a Paço 
de Sousa celebrar em comemo-
ração dos nossos mortos, à beira 
dos vivos. Igreja cheia. Festa 
toda espiritual, silenciosa, grande 
como o pensamento, modesta 
como as violetas. Não houve nada 
que fizesse olhar para fora; tudo 
para dentro! Meu irmão Jaime, 
ex-discípulo de Renan, Voltaire e 
outros, recebeu das minhas mãos 
pecadoras o Corpo de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Da mesma 
maneira outros irmãos que há 
muitos anos o não faziam e muita 
gente da terra, muita, muita gente. 
Antes, fiz uma pequenina alocução 
acerca da presença real, do misté-
rio da Eucaristia.

NOVO  LIVRO  DA  NOSSA  EDITORIAL

Durante sessenta anos (quantas horas e dias têm ses-
senta anos?), com a facilidade que dá a prática, Padre 
Baptista alimentou, limpou, virou, mudou, cuidou cor-
pos 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 instrumento jurídico de carácter 
excepcional: um pedido de indulto, subscrito por pes-
soas idóneas e dirigido ao Presidente da República Por-
tuguesa.

O presente livro reúne, pois, as peças documentais tes-
temunhais 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 Sam-
paio, 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.

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

Da Apresentação do livro – Prof. Doutor Henrique Manuel Pereira

E agora, Simão, a sua carta; 
esta sua carta! A sua alma tem 
sede de amor; a sua alma quer 
amar, mas não sabe. Peça a Deus 
que o ensine a amar. Num mur-
múrio divino, humilde, cheio de 
Fé — peça a Deus que o ensine 
a amar! A sua alma, digo, é ter-
reno divino. Semente divina que 
lá caia, logo cresce e há-de flo-
rescer. Quem me dera estar junto 
de si, para lhe comunicar esta 
realidade da vida divina que me 
devora! Durante todos os dias que 
estive em casa, à hora de minha 
Missa, voltava-me para o povo 
e deixava-lhes um pensamento; 
pequenino como o dos álbuns e 
grande como o Infinito. Era do 
Evangelho, é do Evangelho que 
tiro a minha vida, os meus pensa-
mentos, as minhas obras, tudo. A 
minha alegria é tanta que os meus 
Superiores pedem-me para nunca 
sair do Seminário, que não faça 
nada, que não diga nada, que só 
comunique esta minha alegria 
misteriosa, real, comunicativa. 
Agora mesmo sigo para Buarcos, 
para a nossa colónia de férias. 

Já lá estive na de Julho a fazer a 
mesma coisa: Amar.

Eu não tenho tempo de perder 
tempo, Simão. Eu quero que você 
compreenda que dentro da sua 
vida pode ser um apóstolo como 
eu; a questão é de saber amar; 
a questão é de saber conjugar o 
verbo amar em todos os tempos. 
Que lindo ideal o nosso: AMAR! 
Simão peça a Deus que o ensine 
a amar. Peça a Deus que lhe 
ensine o mistério da vida. Só Ele 
nos conhece; só Ele tem palavras 
de vida eterna. O Mundo é uma 
grande mentira! Viva as realida-
des que não aparecem porque as 
que vemos são… aparências.

Eu interesso-me; eu tenho-me 
interessado, eu hei-de continuar a 
interessar-me muito, muito por si 
e para [19]30 há-de receber das 
minhas mãos pecadoras o Corpo 
de Jesus Cristo, vivo, palpitante 
para que depois viva por largos 
anos e vivendo não seja já você 
que vive, mas sim Jesus Cristo 
que vive em si.

São horas do comboio, adeus./ 
Padre Américo Aguiar.  q

SINAIS Padre Telmo

ESCREVO de Malanje com o coração cheio de  
 saudades e de alegria. Recordo todos os momen-

tos da construção da nossa Aldeia. Ajudas de tantos 
portugueses e angolanos!

Hoje, triste com sofrimento do nosso Padre Rafael 
pelo desastre que sofreu e nos causou dor. Graças ao 
Senhor, hoje está a recuperar.

É sempre bom reviver o passado — nascimento e 
construção da nossa Aldeia de Malanje… Depois de 
um dia de aulas, de noite, no nosso pequeno tractor e 
velha Bedford acarretámos toda a pedra que agora é 
a beleza da nossa Aldeia. São, hoje, homens e alguns 
com formatura… Sinal + e tudo expresso num grande 
abraço.

Recordo a nossa mata de Grevíleas, que nos filtrava 
os poentes lindos — todas as tardes.

As Grevíleas morreram — mas outras árvores revi-
vem a nossa lembrança: os Jacarandás — copas flori-
das — só flores de um azul lilás, também os tapetes de 
pétalas no seu chão. E o sol reflectido na lagoa — nas 
tardes de sonho?! O sol desce devagarinho e oferta-nos 
os crepúsculos maravilhosos.

Encontro alguns mais velhos. Aperto o abraço…
— Filhos?
— Já quatro!
— Já três!
— Já dois!
— Ainda!
Encantam-me os «Batatinhas» no delírio do sam-

bapito que os faz sorrir…
Sonhos de esperança reflectidos na lagoa de prata!  q


