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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

É verdade que o vírus fez parar muita coisa. Até nós, se não paramos, 
pelo menos ficamos muito restringidos nos movimentos. Uma coisinha 

que nem sequer um ser vivo é, como teve poder para tal? Quem lhe deu 
licença para mandar parar tanta coisa? Nós que púnhamos e dispúnhamos 
de tudo, ficamos atados por essa coisa insignificante!

Certo é que alguns tiveram a ousadia de pôr a vida a correr como se 
nada estivesse a acontecer. O preço que estão a pagar é incalculável. Qual 
o preço de uma vida humana? Alguém será capaz de o calcular? A sacrali-
dade da vida eleva o seu preço ao infinito, portanto, é incalculável.

Esta tendência de mandar parar a vida é algo que vinha já de um passado 
recente. Noutras eras, os grandes do mundo faziam ao contrário: enquanto 
gozavam a vida punham os servos a mexer, a trabalhar. De há uns anos a 
esta parte, não: Eles é que, com as suas máquinas, fazem o mundo mexer, 
enquanto que os pequenos ficam de reserva, parados, com uns pequenos 
sustentos.

Nós ainda acreditamos que o trabalho dignifica o homem, apesar de 
outros tidos como mais sapientes dizerem o contrário, ainda que não por 
palavras mas afirmando-o nos seus actos. Foi assim que a nossa Obra nas-
ceu e cresceu, acreditando e constatando esta verdade. E ainda que o tra-
balho não seja rentável nem lucrativo materialmente falando, é rentável e 
lucrativo para o bem-estar e saúde de quem o realiza. Ora, então também 
por aqui, é rentável e lucrativo materialmente falando.

Não sei se me estão a entender. Estou a falar dos mais incapazes, dos 
mais desconsiderados, dos tidos por inválidos pela idade ou doença, dos 
que ainda não tendo atingido idade legal para o exercício de uma profis-
são, são mandados para «o jardim brincar»! Há muita gente interessada em 
mandar parar todos estes.

Mas a vida é para todos! Todos têm direito a realizarem-se. Com que 
direito se mandam parar vidas que têm o desejo de se manterem activas 
ainda que fazendo coisas pequeninas e insipientes? Tal como ao vírus, 
quem lhes dá licença para mandar parar quem quer que seja? Será porque 
têm poder para isso?

O velho ditado popular diz que «parar é morrer». No que nos diz res-
peito, concordamos inteiramente com esta verdade tão simplesmente decla-
rada, mas não nos conformamos com ela. Encontrar a vida e estar vivo 
implica ter actividade, qualquer que ela seja e de que ordem for. Todos 
devem poder fazê-lo.

A actividade, para ser verdadeiramente humana, tem de ser criativa, 
ainda que esta qualidade seja só visível para quem a realiza. Desta forma 
alimenta-se o sonho pessoal e a vida ganha incentivo. Não é este estado de 
alma necessário para que haja vida?

Afinal o vírus não teve assim tanto poder. Teve algum que não pode ser 
desvalorizado. Mais poder detém quem pode parar a acção livre de cada 
um, quem pode substituir-se ao sonho adormecido em cada um, quem faz do 
parar dos outros a sua actividade.

Que o tempo breve da passagem do vírus ajude a que a parte da liber-
dade que ele confinou em nós sirva de desagravo pela muita perda de liber-
dade a que muitos estavam sujeitos antes dele vir e que quererá regressar 
depois de ele ir.  q

Licença

SETÚBAL Padre Acílio

Peço uma mãe
NÃO tive ainda qualquer resposta: Estou eu aqui. Não senhores, até 

	 hoje	quem	podia	não	se	prontificou	ou	não	soube	da	minha	aflição.	
Peço	aos	meus	queridos	leitores	que	façam	eco	desta	minha	angústia.
Uma	Casa	 do	Gaiato	 não	 pode	 existir	 sem	mães.	As	 nossas	 próprias	

empregadas	aprendem	a	dar	um	pouco	da	sua	maternidade	aos	rapazes.
Garantimos	a	qualquer	mulher	que,	por	amor	a	Jesus,	renuncie	a	si	mes-

ma,	tome	a	sua	cruz	e	siga	o	Senhor	nesta	Casa,	e	nesta	Obra.	Nada	lhe	
faltará,	nem	muitas	tribulações.
Com	um	sacerdote	meu	amigo,	passou	por	aqui	uma	senhora	com	aspecto	

de	madura,	livre	mas	ainda	com	um	filho	de	20	anos	a	precisar	da	mãe.	Ela	é	
catequista	na	sua	paróquia	e	trabalha	para	ganhar	a	vida.		Uma	pessoa	assim	
tinha	todos	os	predicados,	mas	o	seu	filho,	pela	idade,	não	a	liberta.	
Aí	vai	o	meu	testemunho:	eu nunca pensei ser tão bem tratado pela 

Providência! Nunca! Amar a pobreza e os pobres são o melhor caminho 
para conhecer, experimentar e fruir o Amor de Deus!

Continua  na  página  2

VINDE VER! Padre Quim

NO	meio	das	aflições	deste	tem- 
	 po	 de	 incertezas	 e	 carên-

cias	de	vária	ordem	dominado	pela	
imposição	 do	 medo	 da	 pandemia	
do	 covid-19,	 sobretudo	 na	 obten-
ção	de	alimentos	para	matar	a	fome	
a	 quase	mais	 de	 duzentas	 pessoas	
todos	 os	 dias,	 sendo	 120	 rapazes	
que	constituem	a	família	de	Casa	e	
a outros tantos homens e mulheres 
que	 prestam	 serviços	 necessários	
na	 nossa	 quinta,	 quer	 trabalhando	
nos	 campos	 com	 os	 próprio	 rapa-
zes,	quer	nas	oficinas	e	também	no	
cuidado	 do	 gado	 que	 requer	 uma	
certa	atenção,	chegou	à	nossa	porta	
uma	oferta	considerável	em		géne-
ros	 vinda	de	Luanda.	Encontrava-
-me	a	trabalhar	com	os	rapazes	no	

campo	da	mandioca	e	batata	doce	
quando um dos nossos mais novo 
veio	 dizer	 que	 tínhamos	 visitas	
para	receber.	E,	como	de	costume,	
fui	 para	 acolher	 os	 visitantes.	 Era	
um	grupo	de	 jovens	que	vieram	a	
mando	do	músico	«Matias	Damá-
sio»,	 muito	 apreciado	 pela	 rapa-
ziada	 pelas	 suas	 agradáveis	músi-
cas.	Desta	vez	não	veio	cantar,	mas,	
sim,	oferecer	géneros	alimentares.	
Eram	caixas	contendo	em	cada	uma	
delas	 água	 potável,	 arroz,	 massa,	
óleo	e	feijão.	Ficamos	todos	muito	
contentes	pelo	gesto	e	na	despedida	
a	malta	 cá	 de	 Casa	 fez	 um	 vídeo	
onde	 exibiu	 com	 perfeição	 uma	
das	 canções	 mais	 badaladas	 do	
músico	 e	 seguiu	 via	 online	 como	

sinal	de	gratidão	e	amizade.	Nesta	
fase	em	que	os	preços	no	mercado	
subiram	 escandalosamente	 devido	
à	 depreciação	 da	moeda	 nacional,	
num	País	que	vive	de	importações,	
gestos	de	 solidariedade	como	este	
dão-nos	esperança	em	continuar	o	
projecto	educativo	e	de	assistência	
aos	 pobres.	A	 criança	 abandonada	
sem	nada	nem	ninguém.	A	Casa	do	
Gaiato	 tem	 sido	 a	Mãe	 de	muitos	
filhos,	crianças,	homens	e	mulheres	
que vivem nos arredores dos limi-
tes	 da	 nossa	 propriedade.	 Quem	
dera	pudesse	nascer	no	coração	de	
outros	 tantos	 fazedores	 de	 arte,	 a	
cultura	da	solidariedade	e	do	amor	
ao	 próximo.	 O	 que	 nos	 é	 dado	
serve	 também	para	servir	a	outros	
pobres	 como	nós.	Os	 nossos	 vizi-
nhos	 também	 têm	 sido	 solidários	
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Arte e generosidade

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

UMA	das	virtudes	do	Covid-19 
	 seria	 abrir	os	olhos	 aos	 res-

ponsáveis	 para	 os	 erros	 políticos	
dos	últimos	anos.
A	habitação	humana	está	na	pri-

meira	 linha	 das	 necessidades	 do	
País.	Esta	verdade	é	 tão	óbvia	que	
os	 pássaros,	 para	 criarem	 os	 seus	
filhos,	fazem	primeiro	o	seu	ninho.	
Sem	 casa,	 não	 há	 família,	 nem	
crianças,	 nem	 jovens	 equilibrados,	
nem	cidadãos	capazes	de	construir	
a	Nação.	É	tudo	uma	choldra.
Porque	é	que	a	pandemia	encon-

tra	melhor	campo	de	expansão	nas	
casas	 pobres?	 Não	 será	 porque	 as	
famílias	se	aglomeram	numa	única	
habitação	nas	áreas	de	pobreza?…
Não	direi	que	o	mesmo	acontece	

nos	bairros	onde	as	casas	não	foram	
vendidas	 a	 particulares,	 que	 essas	
são	 vigiadas,	 mas	 naquelas	 que	
foram	comerciadas	e	são	objecto	de	
aluguer	 ou	mesmo	 de	morada	 pró-

pria.	Quantas	famílias	se	aglomeram	
por	não	poderem	pagar	 renda	com-
patível	com	o	seu	rendimento?…
Quando	é	que	os	sucessivos	Go-

vernos	 construíram	 habitações	 de	
renda	acessível	às	classes	mais	des-
providas,	 com	 rendas	 compatíveis	
aos	 ordenados	 familiares?	 Desde	
quando?…	Agora,	com	a	pandemia,	
põem	as	mãos	à	cabeça,	tentam	ta-
par	buracos,	mas	continuam	a	viver	
e	 a	 preocuparem-se	 com	 os	 mais	
afortunados	e	os	compadres.
Há	 dias	 descarregaram-me,	 em	

Casa,	 um	 camião	 de	 pêras.	 Estas,	
precisavam	 de	 ser	 escolhidas,	 por	
muitas	 estarem	 tocadas	 e	 algumas	
podres.
Num	sábado,	os	rapazes	encarre-

garam-se	 de	 fazer	 algum	 trabalho,	
mas	 elas	 eram	 muitas.	 Coube-me	
a	graça	de	as	distribuir	pela	cidade,	
nos	 lugares	 de	 maior	 pobreza	 e	
escassez	de	alimentos.	Distribuí	na	

sexta	 até	 às	 11	 horas	 da	 noite,	 no	
sábado,	todo	o	dia	e,	no	Domingo,	
depois	da	missa.	Tive	assim	oportu-
nidade	de	voltar	à	minha	gente	que	
ficou	consoladinha.
A	 saúde	 não	me	permite	 agarrar	

em	 pesos	 para	 despejar	 nos	 sacos,	
nos	alguidares	ou	nos	baldes,	mas	os	
rapazes	podem	e	gozaram	comigo,	
a	alegria	que	os	pobres	transmitem	
ao	 sentirem-se	 animados	 com	 tão	
boa	e	rara	fruta.	Eu	vou	na	Sharan 
a	conduzir	 e	a	 impor	 respeito	e	os	
rapazes	 seguem	 as	 minhas	 indica-
ções.	Não	houve	qualquer	distúrbio.
Estes	apelos	e	reparos	que	tenho	

feito	 à	 política	 da	 habitação	 serão	
continuados	 com	 gritos	 consecuti-
vos, pois são alvo, nada de paleio, 
nem	 conjecturas,	 apenas	 observa-
ção	 exacta	 daquilo	 que	 constato	
com	os	meus	olhos	e	os	meus	senti-
mentos.
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Semear  e  colher.
Nós acreditamos que o trabalho dignifica o homem.
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PAÇO DE SOUSA Fausto Casimiro

VINHA	—	O	«Meno»	esteve	a	cui-
dar	da	vinha,	fazendo	algumas	podas	
nas	videiras,	para	que	as	uvas	fiquem	
à	vista	para	 se	 fazer	o	 tratamento.	O	
sr.	 Jorge	 esteve	 a	 passar	 a	 grade	 nos	
terrenos das nossas vinhas para lim-
par	 as	 ervas	 daninhas.	 Mais	 tarde,	
quando	 a	 época	 da	 vindima	 chegar,	
será	também	mais	fácil	para	os	nossos	
vindimadores	 fazer	 a	 colheita.	Como	
a	vinha	tem	sido	bem	tratada,	espera-
mos	que	produza	bem	este	ano.

CRUZEIRO	—	O	nosso	cruzeiro,	
situado	 em	 frente	 da	 nossa	 capela,	 é	
muito	bonito,	onde	também	muitos	de	
nós	 gostamos	 de	 descansar	 nos	 seus	
degraus.	 Quando	 toca	 a	 sineta	 para	
chamar	 todos	 para	 cima,	 seja	 para	 a	
refeição	ou	o	terço	ou	a	Missa,	todos	
esperamos	 nesse	 local,	 enquanto	
alguns	 se	 vão	 divertindo	 a	 jogar	 «o	
estica»	ou	às	escondidas.	Quando	tudo	
está	 pronto,	 o	 chefe	manda	 entrar.	O	

nosso	 cruzeiro	 é,	 por	 isso,	 um	ponto	
de	encontro	na	nossa	Aldeia.

AZURARA	—	Todos	 os	 anos,	 no	
início	 do	 Verão	 é	 preciso	 fazer	 uma	
limpeza	geral	na	nossa	casa	da	praia.	
Neste	ano	foi	lá	o	Paulo	«Mudo»	com	
alguns	rapazes.	Raparam	as	ervas	com	
a	máquina	de	fio	e,	no	fim,	varreram	à	
volta	da	casa.	Também	foram	alinda-
dos	 os	 arbustos	 e	 feita	 a	 limpeza	 da	
casa.	Ainda	não	sabemos	como	irá	ser	
o	1º	turno	de	praia,	mas	esperamos	em	
breve	saber	como	virá	ser	a	adaptação	
à	praia.

LIMPEZAS — O Paulo andou a 
rapar	as	ervas	na	zona	do	nosso	depó-
sito	 da	 água.	 O	 caminho	 do	 portão	
pequeno	 até	 ao	 bar	 foi	 todo	 limpo,	
assim	 como	 uma	 parte	 do	muro	 que	
ficou	ainda	por	acabar.	Alguns	Rapa-
zes	fomos	varrer	todo	o	espaço	e	jun-
tar	 as	 ervas,	 carregando	 depois	 tudo	
num	atrelado.	Assim	ficou	tudo	limpo,	

podendo as pessoas passar sem pro-
blemas.

TIPOGRAFIA — Os nossos mes-
tres	tipógrafos	já	acabaram	de	fazer	o	
livro	 do	 nosso	 falecido	 Padre	 Horá-
cio,	que	contém	alguns	dos	seus	arti-
gos	no	nosso	Jornal	«O	Gaiato».	Está	
portanto	disponível	para	quem	quiser	
adquiri-lo.	Podem	agora	avançar	para	
os	outros	trabalhos	que	são	pedidos	à	
nossa	tipografia.

CAMPO	—	Os	 nossos	 campos	 já	
estão	 semeados	 de	 milho.	 É	 um	 ali-
mento	fundamental	para	o	nosso	gado,	
especialmente	 no	 Inverno,	 feito	 em	
silagem.	 Este	 ano	 vamos	 fazer	 tam-
bém	 milho	 grão,	 para	 dar	 às	 nossas	
aves	 e	 aos	 nossos	 animais.	Algumas	
espigas	serão	colhidas	para	os	nossos	
Rapazes	que	gostam	de	maçarocas.	Se	
Deus	 quiser,	 esperamos	 ter	 uma	 boa	
colheita.		q

CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

CASOS MUITO DIFÍCEIS	—	Nos	relatos	que	ouvi	no	plenário	das	
Conferências	Vicentinas	de	toda	a	nossa	diocese	e	sabendo	o	que	tem	sido	
também	a	actividade	da	nossa	Conferência	nestes	tempos	de	pandemia,	o	
que	tem	acontecido	é	o	que	era	de	esperar:	mais	necessidades	a	atender	
por	parte	das	pessoas	que	já	eram	acompanhadas	pelas	Conferências;	pes-
soas	que	foram	ajudadas	e	que	agora	voltam	a	pedir	ajuda;	novos	casos	
a	 atender	 por	 causa	 de	 situações	 de	 desemprego,	 layoff ou outras que 
implicaram	quebras	acentuadas	de	rendimento;	nuns	sítios	os	municípios	
e	outras	entidades	públicas	a	reconhecerem	a	actividade	dos	Vicentinos	
e	a	 trabalharem	em	sintonia	com	eles	e	noutros	sítios	não;	em	todos	os	
sítios	os	Vicentinos	a	irem	sempre	encontrando	as	respostas	possíveis	com	
os	meios	que	vão	conseguindo	mobilizar;	passando	essas	respostas	muito	
pela	ajuda	alimentar,	ajuda	para	medicamentos	e	ajuda	na	habitação.

Antes	de	ir	ao	tema	central	desta	crónica,	porque	referi	atrás	os	ple-
nários	das	Conferências	Vicentinas	da	diocese,	não	queria	deixar	de	dizer	
aqui	quão	pequenino	me	sinto	sempre,	quando	em	encontros	colectivos	
da	Sociedade	de	S.	Vicente	de	Paulo	como	esses	e	outros,	ouço	os	 tes-
temunhos	simples	e	sem	vaidades	dos	Vicentinos	que	por	esse	país	fora	
vão	fazendo	tanto	Bem,	a	tanta	gente	e	tantas	vezes,	com	recursos	que	são	
muito	modestos.

A	nossa	Comunicação	Social	parece	que	não	sabe	da	existência	das	
Conferências	Vicentinas.	Os	Vicentinos	 também	não	se	põem	em	bicos	
de	pés	para	serem	eles	a	falar	e	a	aparecer	nas	notícias	quando	se	trata	de	
acudir	a	problemas	sociais,	mas	se	fossem	eles	a	falar	e	a	apresentar	dados	
sobre	a	sua	acção	social,	incluindo		nestes	tempos	de	pandemia,	acho	que	
iria	haver	muitas	pessoas	neste	país	que	iriam	ficar	surpreendidas.

Indo	agora	 ao	 tema	central	 desta	 crónica,	 uma	questão	que	perma-
nece	para	lá	dos	altos	e	baixos	no	número	e	diversidade	das	pessoas	que	
a	nossa	Conferência	ajuda,	e	outras	como	a	nossa,	é	a	existência	de	um	
grupo	que	poderemos	chamar	de	“casos	muito	difíceis”	que	permanecem.	
Se	estivéssemos	num	meio	urbano	grande,	boa	parte	destes	casos	 iriam	
parar	à	condição	de	pessoas	sem	abrigo.	São	pessoas	que,	muito	fruto	das	
famílias	problemáticas	donde	são	originárias,	ou	de	traumas	que	tiveram	
ao	longo	da	sua	vida,	têm	problemas	mentais	e	comportamentos	que	não	
ajudam	nada	a	que	sejam	autónomas	e	capazes	de	poderem	prover	ao	seu	
sustento	e	aos	dos	que	delas	dependem.	Por	mais	conselhos,	ou	admoesta-
ções	que	lhes	sejam	dados,	esses	comportamentos	não	mudam.	De	vez	em	
quando,	esses	conselhos,	ou	admoestações	conseguem	alguns	pequenos	
resultados,	mas	são	resultados	temporários	porque,	depois,	esses	compor-
tamentos	voltam.

Pergunto-me	muitas	vezes	sobre	o	que	é	que	poderá	estar	ao	nosso	
alcance	para	mudar	estes	comportamentos	para	melhor	de	uma	forma	efi-
caz,	mas	não	consigo	encontrar	respostas	de	jeito.

Como	atrás	referi,	se	fosse	num	meio	mais	urbano	do	que	o	nosso,	
possivelmente	 boa	 parte	 dessas	 pessoas	 iriam	parar	 à	 condição	 de	 sem	
abrigo,	o	que	não	é	o	caso	cá	na	terra.	Num	meio	mais	urbano	do	que	o	
nosso,	como	é	o	caso	do	Porto,	sei	do	que	está	a	ser	bem	feito	para	promo-
ver	a	empregabilidade	de	pessoas	sem	abrigo	com	perfil	de	empregabili-
dade,	mas,	para	isso,	tem	sido	preciso	a	conjugação	de	esforços	de	várias	
entidades	 a	 trabalharem,	 em	 conjunto	 e	 com	 muita	 persistência	 nesse	
sentido.	Mesmo	assim,	as	pessoas	sem	abrigo	nessas	condições	são	uma	
pequena	percentagem	do	número	 total	de	pessoas	sem	abrigo	do	Porto.	
Por	fim,	há	que	notar	que	essas	iniciativas	são	exequíveis	porque	se	está	
numa	localidade	onde	há	uma	concentração	de	pessoas	sem	abrigo	o	que	
não	é	o	caso	cá	na	terra.

Assim	sendo,	se	cá	na	terra	o	que	se	tem	feito	e	continua	a	fazer	por	
esse	tipo	de	pessoas	é	evitar	que	caiam	numa	situação	de	“sem	abrigo”,	
talvez	seja	mesmo	isto	o	que,	de	mais	eficaz	se	vai	fazendo	por	cá	em	rela-
ção	a	estas	pessoas.	Seria	melhor	poder-se	ir	mais	além	do	que	providen-
ciar-lhes	um	“abrigo”	levando-as	a	mudanças	substanciais	e	permanentes	
nos	seus	comportamentos,	mas	isto	é	muito	difícil,	embora	nunca	seja	de	
desistir	de	trabalharmos	nesse	sentido.		q
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ALÉM	da	nossa	horta,	abundante	sempre,	nós	fazemos	duas	cultu- 

	 ras	marcantes	no	ano.	Uma,	no	princípio	do	Outono,	azevém	e	
outras	ervas	para	o	gado;	e	milho,	no	fim	da	Primavera.

A	sementeira	do	milho	tornara-se	muito	demorada,	por	causa	da	
preparação	da	terra	com	as	lavouras,	embora	as	charruas	tenham	duas	
aivecas.

Este	ano	compramos	uma	alfaia	que,	além	de	aproveitar	melhor	os	
nutrientes	espalhados	na	terra	e	não	absorvidos	das	últimas	sementei-
ras,	é	muito	mais	rápida,	economiza	o	gasóleo	e	os	tractores	dão	ainda	
mais	descanso	aos	rapazes.

Chama-se	XL.
O	que	demorava	um	mês,	fizémo-lo	em	quinze	dias!	
Nunca	acabamos	a	sementeira	do	milho	tão	cedo	como	este	ano	e	

são	quinze	hectares.
Obrigado	a	quem	nos	ajudou	a	adquirir	tão	boa	ferramenta.		q

SETÚBAL Padre Acílio

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

AGROPECUÁRIA	 —	 A	 activi-
dade	 agrária	 é	 necessária	 na	 nossa	
Casa	 do	Gaiato,	 pois	 precisamos	de	
produzir	 alguns	 bens	 —	 para	 auto-
consumo,	 partilha,	 animais	 e	 venda	
—	como	por	 exemplo:	 azeite,	 fruta,	
hortaliças,	milho-grão,	 palha,	 carne,	
ovos	 e	 madeira.	 Mas,	 dado	 que	 a	
área	agro-florestal	é	grande,	torna-se	
muito	 dispendiosa	 esta	 actividade.	
Vai-se	 fazendo	 o	 que	 se	 pode,	 ao	
longo	 do	 ano	 agrícola	—	 conforme	
a	mão-de-obra	e	os	factores	climáti-
cos.	Na	horta,	no	pomar	e	nos	olivais	
novos, na terra do gaiato,	 próxima	
das nossas Alminhas, da	 Rua	 Casa	
do	Gaiato,	 teve	de	 ser	aplicado	her-
bicida,	pois	as	ervas	daninhas	(como	
a	 junça)	 propagaram-se	 muito.	 Na	
terra nova,	 a	 nascente	 da	 rotunda 
Pai Américo,	 foi	 colocado	 estrume	
e	 lavrada,	 a	que	 se	 seguiu	a	 semen-
teira	 de	 milho-gão,	 com	 sementes	
da	nossa	 colheita	 anterior.	O	 tractor	
avariou	 e	 teve	 de	 ser	 consertado.	
Quando	 for	 possível,	 as	 espigas	 de	
milho	 que	 foram	 armazenadas	 no	
nosso	 espigueiro	 (interior)	 têm	 de	
ser	descaroladas.	As	duas	latadas	de	
videiras, de uvas de mesa, na parte 
de	 cima,	 a	 poente,	 foram	 tratadas	
com	 produtos	 fitofarmacêuticos.	 Na	
zona	 do	 gado,	 tivemos	 a	 alegria	 do	
nascimento	de	dois	cordeirinhos,	que	
se	encontram	finórios	—	um	branco	e	
outro	com	traços	escuros.	Deram-nos	
dois	 garnisés;	 e	 precisamos	de	gali-
nhas	poedeiras,	mas	não	foi	possível	
ir	à	feira,	por	causa	do	confinamento,	
devido	ao	covid-19.

ARRANJOS	 —	 Como	 foi	 dado	
conhecimento	 e	 pedidas	 ajudas	
materiais	 (dadas	 as	 despesas	 eleva-
das),	foram	realizadas	algumas	obras	
urgentes	de	 recuperação	e	manuten-
ção,	 na	 parte	 central	 da	 nossa	 Casa	
do	 Gaiato:	 limpeza	 e	 arranjo	 de	
telhados,	pintura	da	frontaria	e	pare-
des	 da	Rua	 Padre	Horácio,	 torre	 da	
Capela,	 balneário	 antigo	 (com	 jane-
las	novas	e	chuveiros),	e	quartos	do	
rés-do-chão,	 da	 casa-mãe	 e	 do	 pri-
meiro-andar	(pinturas,	pisos	novos	e	
portas	novas	nos	chuveiros).	Depois,	
todos	os	dias,	há	avarias	para	conser-
tar,	nos	vários	sítios	da	nossa	Casa.	A	
canalização	 dos	 currais	 do	 gado	 foi	
substituída,	 a	 rede	de	vedação	 (com	
aberturas)	 do	 chamado	 campo de 
ténis	 teve	 de	 ser	 arranjada	 e	 alguns	
buracos	no	piso	 foram	tapados.	Nos	
candeeiros	 exteriores,	 de	 vez	 em	
quando, as lâmpadas deixam de dar 
luz,	 pelo	 que	 têm	 sido	 substituídas.	
Um aro de madeira de um quarto do 
rés-do-chão	teve	de	ser	feito	de	novo.

ESCOLAS E ESTUDO	—	Devido	
ao	perigo	do	covid-19	e	por	indicação	
do	Ministério	da	Educação,	 também	
os	Rapazes	desta	Casa	do	Gaiato	se	
encontram	ainda	confinados	nas	nos-
sas	salas	de	estudo,	sem	se	desloca-
rem	 às	 suas	 Escolas,	 conforme	 os	
ciclos	 que	 frequentam,	 desde	 o	 1.º	
ciclo	ao	secundário:	em	Miranda	do	
Corvo,	Lousã,	Penacova	e	Conraria.	
Há	vários	Rapazes	que	irão	concluir	
o	 12.º	 ano:	 alguns	 estão	 a	 fazer	 os	
seus	 estágios	 na	 nossa	 Casa	—	 em	
Desporto,	 enquanto	 outros	 fazem	
estágio	 fora	—	Electricidade,	 Cozi-
nha,	Agricultura	 e	Mecânica.	Desde	
as	8:30	h	até	às	18:15h,	os	estudan-
tes	 desta	 Casa	 encontram-se	 nas	 4	
salas	de	estudo	e	acompanhados	por	
professores	 destacados,	 em	 ligação	
com	os	seus	professores	das	Escolas,	
vendo o Estudo em casa e	fazendo	os	
seus	 trabalhos.	A	 nível	 informático,	
teve	 de	 se	 fazer	 um	 grande	 investi-
mento,	 para	 se	 poder	 responder	 às	
exigências	 de	 estudo,	 neste	 tempo	
escolar	 especial.	 Esperamos	 que	 os	
resultados	do	final	deste	ano	 lectivo	
2019/2020,	 sem	 aulas	 presenciais,	
sejam	 positivos,	 pois	 temos	 condi-
ções	para	isso	e	tem	havido	esforços	
em	cumprir	as	aulas	e	as	 indicações	
dos	professores	das	Escolas	 em	que	
nos	matriculámos.

CAMPANHA DE ASSINANTES 
—	Sendo	muito	necessário	continuar	
esta	 campanha	 de	 novos	 assinantes	
do nosso jornal O Gaiato, dado que 
não	 temos	saído	para	as	 ruas	e	 igre-
jas,	 vamos	 tentando	 captar	 novos	
leitores	 por	 contactos	 telefónicos,	
por e-mail e	 nas	 visitas	 (restritas)	 à	
nossa	Casa	do	Gaiato.	Não	queremos	
baixar	os	braços	e	também	temos	pas-
sado	recados	aos	nossos	amigos	para	
que	 consigam	 mais	 assinantes,	 em	
especial	através	desta	Casa-mãe (em	
Miranda	 do	 Corvo	 e	 de	 que	 damos	
notícias	expressas)	e	também	da	sede	
da	Obra	da	Rua	(em	Paço	de	Sousa).	
Nesta	 quinzena,	 a	 angariação	 de	

novos assinantes trouxe-nos mais 
amigos,	cujos	compromissos	agrade-
cemos	e	referimos:	Joaquim	—	Mata	
Mourisca;	Arlindo	—	 Lousã;	 Maria	
Leonor	 —	 Lousã;	 João	 Paulo	 —	
Vila	Nova	(Miranda	do	Corvo);	José	
Maria	—	Porto;	Rui	—	Coimbra.
Contactos:	 Os	 pedidos	 de	 novas	

assinaturas	 [com	 nome	 e	 morada]	 e	
donativos	 [NIF,	 se	 necessário]	 para	
esta	Casa	 do	Gaiato,	 também	podem	
ser	 encaminhados	 para	 a	 nossa	
morada,	 cujos	 dados	 são	 os	 seguin-
tes:	 Obra	 da	 Rua	 ou	 Obra	 do	 Padre	
Américo,	 Casa	 do	 Gaiato,	 3220-034	
Miranda	do	Corvo;	NIB	—	0035	0468	
00005577330	18;	telef.	239	532	125;	
e-mail:	gaiatomiranda@gmail.	com.		q

Continuação  da  página  1

para	 connosco	 nesta	 fase	 em	 que	 estamos	muito	 empenhados	 nos	
trabalhos	 da	 agricultura.	 Temos	 recebido	 semente	 de	 batata	 doce,	
batata	 rena,	plantas	diversas	e	árvores	de	 frutos	diversas.	Fomos	a	
um	viveiro	comprar	40	mangueiras	de	boa	qualidade.	Custaram	2500	
cuanzas	cada	uma,	os	mamoeiros	vieram	da	casa	das	irmãs	francisca-
nas	e	também	de	lá	veio	um	casal	de	cabritos	para	começar	a	criação.	
Patos	também	já	temos	um	casal,	estão	para	chegar	os	coelhos	e	as	
galinhas.	Um	senhor	amigo	já	levou	quatro	leitões	e	em	troca	disse	
que	nos	arranjava	galinhas	para	recomeçar	a	criação	no	antigo	gali-
nheiro.	Temos	apreciado	o	crescimento	das	nossas	ovelhas,	são	já	10	
novos	cordeirinhos,	 todos	eles	branquinhos	da	cor	do	macho	chefe	
do	 rebanho.	 São	 lindos!	 Os	 rapazes	 querem	 dedicar	 mais	 tempo	
ao	campo	e	ao	cuidado	dos	animais	neste	tempo	em	aguardamos	o	
reinício	das	 aulas	 e	da	normalidade	pós	 coronavírus.	Os	pequenos	
pedem	para	lá	ir	entregar	as	cascas	da	fruta	depois	da	refeição,	outros	
adiantam-se	 levando	 ervas	 que	 apanham	na	 horta	 nova.	A	 conclu-
são	é	de	Pai	Américo	«Eu	acho	que	não	há	pedagogia	mais	santa	do	
que	esta	de	deixar	que	os	rapazes	das	nossas	Casas	ardam	e	ilumi-
nem.	A	multidão	dos	nossos	pecados	cobre-se	com	a	esmola	dada	a 
tempo	e	horas».		q

VINDE VER! Padre Quim
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BEIRE — Flash’s da quinzena!… Um admirador

1. Um “samaritano” no Cal-
vário… Os	 mistérios	 do	 Calvário	
assustam-me	e	encantam-me.	Entre	
“os	homens	por	Deus	 amados”,	 os	
mistérios de Deus sempre	implicam	
os mistérios do mal	(ou	do	pecado, 
no	 dizer	 da	 cultura	 judaico-cristã1)	
porque	não	podem	separar-se.	Pre-
cisam	 viver	 juntos	 até	 que	 chegue	
a sua hora…	A	parábola	do	trigo	e	
do	 joio	 (Mt	13,	24-46)	 é	disso	um	
alerta.
É	 nesta	 perspectiva	 que	 eu	 digo	

que	 o	 Calvário	 me	 assusta.	 E	 me	
encanta.	 Me	 apaixona.	 Porque	me 
faz SER.	 Ser	 Eu,	 nas	 minhas	 cir-
cunstâncias.	Em	mais	verdade,	mais	
beleza,	mais	bondade	—	a	essência 
de Deus,	de	Quem	quero	tornar-me	
uma	 boa	 imagem e semelhança. 
Porque	 para	 isso	 fui	 talhado	 por	
nascimento.
Quanto	mais	 vou	 conhecendo	 (e	

amando!)	 este	 Calvário	 por	 dentro	
e	 mais	 me	 deixo	 tocar	 pelo	Espí-
rito de Deus2	que	o	criou	mais	me	
convenço	de	que	esta	é	mesmo	uma	
obra	que	Deus quer. Para	hoje.	Com	
a	mesma	urgência	de	naquele	tempo	
dos	princípios	da	década	de	50,	séc	
XX.	 Se	 calhar,	 com	mais	 urgência	
ainda.	Ela	chegou	até	nós	veiculada	
por	 Pai	Américo	 e	 logo	 por	 Padre	
Baptista.	 Sessenta	 e	 tantos	 anos	
passados,	hoje,	como	então,	a	socie-
dade	precisa	de	homens	que	saibam	
ler os sinais do tempo e sonhem, 
para hoje, esse querer de Deus, 
nestas	áreas	do	serviço	social.	Que	
Pai	Américo	sempre	via	como	áreas	
privilegiadas	 da	 teologia do real3.	
Porque é nelas que moram os pre-
feridos	 de	Deus,	Rei Servidor dos 
irmãos	 que,	 como	 José	 do	 Egipto,	
são	atirados	fora,	são	rejeitados,	são	
vendidos	à	desgraça	pelos	próprios	
irmãos	 (Gn	37	e	 sgts).	Ora	vejam-
-me	esta	cena:	
A	 comida	do	meio	dia	 foi	baca-

lhau à Gomes de Sá — um pitéu que 
não	acontece	todos	os	dias.	Porque	
pegou um bocadinho no fundo e a 

cozinheira	 tem	horas	de	saída	e	de	
entrada,	o	tacho	foi	deixado	a	demo-
lhar para, mais tarde, poder ser 
limpo	em	condições.	Até	aqui	tudo	
normal.	 O	 certo	 é	 que	 passou por 
ali	a	senhora	que	entra	a	seguir	e	a	
outra	 que,	 com	 funções	 semelhan-
tes,	também	passou por ali, e ainda 
a	 outra	 que	 e	 que	 e	 que.	Ninguém	
mexeu	no	 tacho,	porque	não é das 
minhas funções…

Passou o Varito.	Esse	de	que	ainda	
há	 bem	 pouco	 vos	 falei	 (ver	 n.°	
1985),	 com	 todas	 as	 suas	deficiên-
cias.	Passou.	Porque	é	das	 funções	
dele	 recolher	 a	 lavagem	 da	 copa	
para	 os	 animais	—	 porcos	 e	 gatos	
—	e,	 sempre	que	necessário,	gosta	
de	botar	uma	mãozinha	na	banca	da	
loiça.	Passou.	Viu	o	tacho	por	lavar.	
Não	 quer	 saber	 se	 é	 ou	 não	 é	 das 
suas funções.	Agarra	 e	 deixa-o	um 
brinquinho!
Apetece-me	 chamar	 os	 senhores	

inspectores	da	Judiciária	e	da	Segu-
rança	Social	que	me	inspectaram a 
mim,	a	quando	de…	Ouvi	a	queixa	
de	 que	 “Pe	 Baptista	 fala	 de	 uma 
casa de família, mas,	para	nós,	isso	
não	é	nada’”…	Apetece-me	chamá-
-los.	 Mostrar-lhes	 estas	 realidades	
e	 dizer-lhes:	 — A Família é esta 
Força (Ruah!) que impele um defi-
ciente — Varito — a “samaritar” 
um serviço que urge, mas que todos 
passam à frente…	(Lc	10,	25-37).

2. Afinal, o Nando até sabe 
gadanhar…	 Já	vos	 falei	do	Nandi-
nho.	Mais	 que	 uma	vez.	As	 coisas	
bonitas,	 aqui	 no	 Calvário	 e	 Casa	
do	 Gaiato	 de	 Beire,	 estão	 sem-
pre	 a	 acontecer.	 Ele	 gosta	 de	 ser	
o meu ajudante de campo…	 Se	 o	
não	chamo,	quando	vê	que	o	carro	
não	está	por	ali,	 lá	vai	ele	à	minha	
procura.	Chega,	 sorri,	diz	qualquer	
coisa	 como	 não vi o carro…	 e	 lá	
fica	sorrindo,	à	espera	que	lhe	peça	
alguma	tarefa	de	que	seja	capaz.	— 
Olha este capim, Fernando. Assim, 
a gente quer passar, temos muita 

dificuldade e as ‘esparganas’ agar-
ram-se-nos à roupa e ficam a picar. 
– Co’aquela coisa assim, cotava 
tudo nun’stante… Pelo	 gesto,	 per-
cebi	 que	 falava	 de	 uma	 gadanha. 
— Tu sabes trabalhar com a gada-
nha?!... Um	sorriso	de	herói	molda-
-lhe	o	rosto.
Combinamos.	 A	 seu	 tempo,	 foi	

buscar	 e	 veio	 mostrar-me	 tudo	 à	
boa	 maneira	 dantes;	 de	 quando	
ainda	não	havia	nem	tractores	nem	
máquinas	 de	 cortar	 a	 erva	 para	 o	
gado:	gadanha,	lima,	pedra	de	afiar	
o	 corte,	 etc.,	 etc.,	 etc.	 — Se me 
cortares isto, mereces um chocola-
tito, daqueles com prata dourada 
e tudo!…	 Novo	 sorriso	 e,	 pouco	
tempo	depois,	caminho	aberto	para	
chegar	aos	chuchus	e	kiwis	que	tre-
pam	pelo	campo	fora	e	precisam	ser	
guiados.	
Saltam-me	 páginas	 do	 Isto é a 

Casa do Gaiato.	A	falar	de	miúdos	
que vieram de estabelecimentos de 
assistência.

— Que fazias tu lá ? — Nada! E	
Pai	Américo	 conclui:	 “A	 estrutura	
daquelas	 casas	 é	 outra.	 Ali,	 estão	
para	dar	que	fazer”.
Num	 de	 repente,	 visito	 cada	 um	

dos que nos roubaram. Agora	reclu-
sos em gaiolas douradas…	 “Para	
dar	 que	 fazer”	 (e	 que	 comer!)	 a	
quem assim os reclusa…

1	—	A	palavra	“pecado”	sempre	me	inquie-
tou:	 Até	 que	 curiosou…	 Isto	 é,	 deixou	
de	 ser	 o	 papão	 do	 “por	minha	 tão	 grande	
culpa”	 e	 passou	 a	 ser	 um	 desafio	 a	 “hoje	
mais	que	ontem	e	menos	que	amanhã”.	Tal	
como	no	amor.	Porque	pecar	é	dizer	NÃO	
ao amor que nos arrasta.	Pecar	é	dar	frutos 
pecos,	sem	a	qualidade	exigida	para	o	nosso	
Crescer(se) como Pessoa —	nascida	 para	
tornar-se	uma	glória	da	criação.	

2	—	Isto	que	aqui	chamo	Espírito de Deus 
é o mesmo Ruah	que,	entre	os	hebreus,	se	
dizia	ter	sido	a	Força, o Sopro que do nada 
fez	surgir	toda	a	Criação,	do	caos	fez	surgir	
este UNI+verso que, mesmo tão mal tra-
tado,	ainda	tanto	nos	seduz.

3	—	“Toda	a	acção	social	ou	é	uma	acção	
teológica	ou	não	é	coisa	nenhuma…”		q

CALVÁRIO Padre Fernando Fontoura

NA	continuação	dos	textos	ante- 
	 riormente	publicados,	serve	

o	presente	para	circunstanciar	todo	
o	labor	que	nos	conduziu	à	boa	notí-
cia	que	os	nossos	doentes,	rapazes	
e	amigos	ansiosamente	esperavam:	
as	obras	no	Calvário	iniciaram!...
No	 entanto,	mais	 que	 as	 condi-

ções	materiais	 e	 físicas	 das	 cons-
truções,	 que	 já	 na	 época	 foram	
inovadoras,	de	edificação	robusta	e	
com	uma	 inserção	 impressionante	
no meio envolvente, não podemos 
descurar	 a	 “(re)construção”	 das	
relações	 várias.	 Esta	 verdadeira	
matéria	 vital	 é	 indispensável	 para	
que	o	esforço	de	 responder	cabal-
mente	 às	 múltiplas	 exigências	
hodiernas	 aconteça,	 e	 posterior-
mente	culmine	na	integração	plena	
com	as	exigências	legais	para	este	
sector	social.
Quem	 conhece	 o	 Calvário	 e	 a	

Casa	 do	Gaiato	 de	 Beire,	 com	 as	
várias	 “casas”,	 sabe	 do	 imenso	
esforço	e	abnegado	trabalho	reali-
zado	pelo	Pe.	Baptista,	que	deixou	
tão	belo	legado.
No	 momento	 da	 “oferta”	 escri-

turada	 notarialmente	 da	 Quinta	
da	Torre	de	Beire,	em	resposta	ao	
pedido	 realizado	 pelo	 Venerável	
Padre	 Américo,	 existiam	 apenas	
algumas	construções	em	estado	de	

O nosso Calvário
ruínas.	Todas	as	novas	edificações	
e	 as	 reconstruídas	 nunca	 foram	
convenientemente	 descritas	 nas	
matrizes	 prediais,	 bem	 como	 não	
estavam	declaradas	na	Conservató-
ria	do	Registo	Predial.
Perante	a	necessidade	processual	

para	a	legalização	e	posteriores	li-
cenciamentos	 camarários	 teve	 de	
se	 proceder	 a	 um	 levantamento	
exaustivo	de	áreas,	e	descrição	es-
pecífica	de	 cada	 elemento	do	 edi-
ficado.	
Conforme	 o	 necessário	 e	 para	

diferenciar	os	espaços	de	interven-
ção	 teve	 de	 se	 apresentar	 novos	
modelos	de	 IMI	na	Repartição	de	
Finanças	de	Paredes,	cujo	director	
e	 demais	 funcionários	 com	 total	
disponibilidade	 tornaram	 possí-
vel,	 com	 a	 maior	 brevidade,	 ter	
os	documentos	preparados	para	se	
fazer	 o	 registo	 predial.	 Também	
não	podemos	esquecer	a	contribui-
ção	 fabulosa	 da	 Conservadora	 do	
Registo	 Predial	 de	 Bragança	 que	
agilizou	todo	o	processo.	De	facto,	
entre	o	início	e	a	conclusão	do	pro-
cesso	 decorreram	menos	 de	 cinco	
meses.
Aquando	 da	 reunião	 de	 9	 de	

Janeiro	2019	com	o	“Grupo	de	tra-
balho”	 	 também	 se	 estabeleceram	
as	linhas	de	actuação	para	se	proce-

der	à	legalização	de	funcionamento		
do	 Calvário	 e	 Casa	 do	 Gaiato	
de	 Beire.	 No	 âmbito	 das	 respos-
tas	 sociais	 actuais,	 ficou	 definido	
que	 se	 implementaria	 uma	 ERPI	
(Estrutura	 Residencial	 para	 Pes-
soas	Idosas)	e	um	Lar	Residencial	
(para	 Pessoas	 com	 Deficiência),	
que	corresponderiam	à	tipologia	da	
instituição	 que,	 nos	 últimos	 tem-
pos,	acolhia	os	nossos	“doentes”	e		
“rapazes”.		
Colocadas	 as	 propostas	 à	 con-

sideração	 dos	 Padres	 da	 Obra	 da	
Rua,	em	reunião	de	21	de	Janeiro	
2019,	ficou	aprovado	avançar	com	
a	 remodelação	 e/ou	 construção	
das	 edificações	 necessárias	 para	 a	
implementação	 da	ERPI	 e	 do	Lar	
Residencial.
Foi	neste	 âmbito	que	 se	 contra-

tou	o	gabinete	de	Arquitectura,	que	
desenvolveu	 os	 projectos	 conso-
nantes	 com	 as	 exigentes	 normas	
para	 este	 tipo	 de	 edifícios,	 por	
parte	 das	 várias	 entidades:	 Segu-
rança	 Social,	 Centro	 de	 Saúde,	
Autoridade	Nacional	de	Protecção	
Civil	 e	os	Serviços	de	Urbanismo	
da	Câmara	Municipal	de	Paredes.
Logo	 que	 o	 projecto	 de	 arqui-

tectura	 e	 as	 várias	 especialidades	
foram	 entregues	 nos	 serviços	 de	
urbanismo	 da	 Câmara	 Municipal	
de	 Paredes,	 mereceram	 da	 parte	
dos	 responsáveis	 uma	 especial	
atenção,	de	 forma	que,	 em	Março	
de	2020,	tínhamos	em	nossa	posse	
o	alvará	para	a	execução	das	obras.

Para	 podermos	 agilizar	 o	 pro-
cesso,	ao	mesmo	tempo	que	decor-
ria	a	análise	do	mesmo	nos	serviços	
técnicos	 da	 Câmara,	 solicitamos	
vários	 orçamentos,	 tendo	 resposta	
de	quatro	empresas.	
Pelas	 características	 técnicas	 da	

intervenção	e	do	valor	da	mesma,	
houve	 um	 criterioso	 processo	 de	
selecção	até	à	decisão	final	sobre	a	
empresa	seleccionada.
Era	 do	 nosso	 intuito	 iniciar	

as	 obras	 na	 última	 semana	 de	
Março,	 mas	 por	 razões	 de	 segu-
rança,	 devido	 ao	 nefasto	 surto	 da	
pandemia	 COVID-19,	 teve	 de	 se	
prolongar	este	prazo,	dando	início	
às	 mesmas	 no	 passado	 dia	 4	 de	
Maio,	 e	 com	 reforçadas	 medidas	
de	 protecção	 para	 evitar	 qualquer	
propagação	 aos	 nossos	 doentes	 e	
rapazes.
Logo	de	seguida,	houve	uma	reu-

nião em que estiveram presentes o 
representante da empresa Engival-
lis, o	 coordenador	 e	 o	 responsável	
da	obra,	conjuntamente	com	o	pro-
jectista	do	gabinete	de	arquitectura	
“SECCA”,	 a	 fiscalização	 da	 obra,	
que	será	realizada	por	uma	amiga	do	
Calvário	e	que	desenvolverá	o	 seu	
trabalho	“pro	bono”.	Aproveitamos,	
desde	 já,	 para	 manifestar	 a	 todos	
o	 nosso	 agradecimento	 pelo	 seu	

empenho.	O	Calvário	esteve	repre-
sentado por dois padres da Casa 
e	 pela	 futura	 Directora	 Técnica.	
Nesta	reunião	definiram-se	crité-

rios	para	a	execução	da	empreitada,	
a	abertura	do	estaleiro,	o	Plano	de	
Segurança	em	Obra,	etc.
Por	fim,	foi	por	mim	reiterado	a	

todos	os	presentes	que	“olhassem”	
com	 muito	 carinho	 e	 dedicação	
para este empreendimento, que 
além	 da	 sua	 característica	 social,	
tinha	uma	história	plena	de	“estó-
rias”	 de	vida	 aí	 vividas,	 que	mar-
caram	muitas	pessoas	que	trabalha-
ram,	que	viveram	e	que	ainda	a	têm	
como	sua	querida	casa	de	família.
Os	 próximos	 textos	 ajudarão	 a	

acompanhar	 os	 trabalhos	 	 realiza-
dos,	 sabendo	 que	 esta	 interacção	
tocará	 os	 vossos	 corações.	 Tal	
como	 em	 idos	 tempos	 foi	 com	
a	 abnegada	 ajuda	 de	 muitos	 que		
surgiram	 tão	belos	 espaços,	 assim	
hoje,	 continuaremos	a	contar	com	
a	generosidade	dos	nossos	amigos,	
porque	continuamos	a	acreditar	nas	
palavras	do	nosso	Pai	Américo:	“A	
pobreza	 é	 a	 única	 fonte	 que	 ali-
menta	as	Obras	de	Deus…elas	são	
sempre	moças,	 fecundas,	queridas	
das	almas,	abençoadas	por	Deus.”	
(In	Doutrina. Vol.	I,	2ª	ed.	aumen-
tada,	189).		q

Continuação  da  página  1

Num	 abarracamento	 de	 gente	
negra,	onde	se	vive	em	monte,	numas	
barracas	encostadas	umas	às	outras	e	
com	 tanta	 criança,	 como	 será	 possí-
vel	 espantar	 o	 vírus?	Aproveita-se	 a	
mão-de-obra	dos	africanos,	mas	não	
se	 lhes	 oferecem	 as	mínimas	 condi-
ções	 de	 habitabilidade.	 Pelo	 contrá-
rio, antes se exploram sem pensar em 
mais	nada.
Estas	 realidades	 não	 foram	 exal-

tadas	 na	 festa	 do	 25	 de	Abril	 deste	
ano.	 Apenas	 se	 elogiou	 aquilo	 que	
está	 estafado	 de	 encómios.	 Quando	
eu	 esperava	 que	 a	 oposição	 pusesse	
o	 dedo	 na	 ferida!	 Nada.	 Ali	 todos	
comem	 e	 bebem	 com	 a	 maior	 das	
satisfações,	 pois	 os	 pobres	 só	 são	
gente	 a	 quem	 se	 deve	 caçar	 votos,	
com	promessas	fictícias,	nas	campa-
nhas	eleitorais.
Ontem,	 Domingo	 da	 Santíssima	

Trindade,	 celebramos	 o	 grande	mis-
tério	que	é	Deus:	Três	Pessoas	numa	
Única	Natureza	Divina.	O	Pai,	Amor;	
o	 Filho,	 Graça	 e	 o	 Espírito	 Santo,	
Comunhão.	 Preguei	 a	 mim	 próprio,	
aos	rapazes	e	às	crianças	desta	Casa	
e	também	a	alguns	cristãos	que	cos-
tumam	celebrar	connosco	o	Mistério	
Dominical.
Eu	 vinha	 quente…	 quando	 vejo	

as	duas	mulheres	que	vivem	com	os	
filhos	num	quarto	alugado,	e	de	que	já	
falei	aqui.	À	primeira	havia	dado,	na	
última	vez,	700	euros	– Oh! mulher, 
então ainda há tão pouco tempo lhe 
pus na mão tanto dinheiro e já me 
está, de novo, a bater à porta!… — 
A	 senhora	 lamentou-se	 muito	 mas	

entendi que não lhe devia dar mais 
nada,	 por	 enquanto.	Mandei-a	 bater	
a	outras	portas,	mas	fiquei	de	rastos.	
Não	sei	se	cometi	pecado.	A	que	por-
tas	é	que	a	pobrezinha	haverá	de	bater	
se	todas	se	lhe	fecham?!…	

— Vá à Segurança Social, diga que 
eu já lhe dei para 5 meses, que eu não 
posso mais e também não pode viver 
na rua com os filhos.
À	 segunda	 dei	 o	 quanto	 tinha	 na	

carteira	para	uma	bilha	de	gás	e	um	
cheque	 de	 100	 euros,	 a	 filha	 estava	
num	 hospital,	 em	Lisboa,	 onde	 fora	
operada	 de	 urgência	 ao	 apêndice	 e	
regressaria	 brevemente.	 Disse-me	
ainda	que	ameaçou	de	morte	a	assis-
tente	 social,	 quando	 esta	 lhe	 falou	
em	 tirar-lhe	 a	 filha:	— Olhe que eu 
mato-a. Se me leva a minha filha, eu 
vou para a cadeia, mas eu mato-a.
Deus	é	amor,	mas	os	homens	alija-

ram-se das Verdades Eternas.
Vêem	 a	 sua	 barriga,	 a	 adoração	

feita	 pelos	 elogios,	 a	 ganância	 da	
grandeza	e	do	dinheiro.	Oh!	mundo,	
que	andas	tão	enganado!…	Com	a	tua	
astúcia,	arrastas	novos	e	velhos	para	
um	abismo	sem	saída,	que	nem	a	pan-
demia	te	desperta!…
Bem	 disse	 Jesus,	 na	 parábola	 do	

homem	 que	 se	 banqueteava	 diaria-
mente	enquanto	o	pobre	Lázaro	jazia,	
cheio	de	feridas,	à	sua	porta	com	os	
cães	a	 lamberem-no:	Ainda que um 
morto ressuscite não acreditarão, 
podem vir as pandemias que vierem, 
que	nada	os	convencerá.
As	profecias	de	Jesus:	Pobres sem-

pre os tereis —	têm	em	conta	sobre-
tudo	esta	cegueira	do	mundo.		q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio
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SINAIS Padre Telmo

A neblina,	escura	e	fria,	fez-nos	recolher	às	nossas	habitações	—	cla-
reou.	E	já	se	vê	o	mar…	Muitos	tiraram	as	máscaras,	outros	—	por	

prudência	—	 continuaram.	 Que	 foi	 um	 grande	 susto	—	 foi.	 Continua	
ainda	em	muitas	nações.
Somos	canas	frágeis	que	o	vento	continua	a	baloiçar.	Somos	um	nada	

sem	Deus.
Mesmo	com	muito	no	banco,	alguns	não	puderam	comprar	um	pouco	

de	ar	na	última	aflição…
O	Senhor	nos	espera!,	com	ânsia	do	nosso	abraço	—	sem	ressentimento	

—	só	amor	e	compreensão.	Embora	discreto	e	íntimo,	nada	mais	maravi-
lhoso	que	o	nosso	encontro	com	o	Senhor…
Longe	de	nós	 este	mundo	de	maravalhas	que	 leva	 a	nada.	Vamos	 ao	

Senhor	sem	receio	nem	temor	—	do	Seu	lado	só	amor	—	caminho	aberto	
ao	nosso	bem	eterno.
É	o	nosso	caminho…	Se	o	perdeste	—	entra	de	novo.	O	Senhor	está	lá	

com	sede	dos	teus	braços	abertos	para	o	aperto	no	amor	e	na	luz.		q

MALANJE Padre Rafael

APÓS	alguns	anos,	voltei	a	visitar	aquela	família.	O	irmão	mais	velho	 
	 encontrava-se	preso	por	tráfico	de	drogas.	O	pai	falecera	há	quatro	

anos	como	peritonite.	A	mãe	teve	que	fugir,	pois	para	sustentar	o	resto	da	
família,	 também	entrou	no	mundo	das	drogas.	Ali	encontrava-se	a	mais	
velha	como	o	resto	dos	seus	quatro	irmãos:	três	meninos	e	uma	menina.

Tinham	 feito	 café	 e	vi	que	 	 a	 casa	 estava	muito	bem	arrumadinha.	
Então,	 mandou	 os	 seus	 irmãos	 para	 a	 escola	 e	 começou	 a	 desabafar:	
«Depois	da	morte	do	meu	pai,	a	minha	mãe	e	o	meu	irmão	continuaram	
no	negócio	e	acabei	por	ficar	sozinha	com	os	meus	irmãos.	Tinha	apenas	
16	anos	e	a	segurança	social	queria	enviar-nos	para	a	protecção	de	meno-
res;	nós	queríamos	continuar	juntos.	Então,	falei	com	uma	tia	minha,	irmã	
de	meu	pai,	para	que	assinasse	um	documento	em	como	assumia	a	nossa	
custódia.	Ela	aceitou	até	eu	completar	os	18	anos.	Depois,	seria	eu	a	res-
ponder	por	eles.	Foi	assim	que	fiquei	com	os	meus	irmãos	que	estou	a	criar	
como	meus	próprios	filhos.	Quando	completei	a	maioridade	deram-me	um	
posto	de	vendedor	ambulante,	e	pedi	dinheiro	emprestado	ao	Banco	para	
comprar	uma	camioneta	e	ir	pelos	mercados.	A	minha	família	insiste	em	
casar-me	para	eu	ter	alguém	que	me	ajude,	só	que	eu,	até	os	meus	irmãos	
serem	grandes,	vou	continuar	assim…».

Passaram-se	mais	alguns	anos	e	voltei	lá.	Encontrei	a	irmã	mais	velha	
com	um	bebé	no	colo	e	o	 seu	companheiro,	perguntei-lhe	pela	 família.	
Entretanto	o	esposo	pegou	no	bebé	e	ela	começou	a	desabafar:	«A	mãe	e	o	
irmão	mais	velho	estão	constantemente	a	entrar	e	a	sair	da	prisão,	às	vezes	
vou	visitá-los.	Do	resto	dos	irmãos:	um	conseguiu	uma	bolsa	de	estudos	
e	está	a	estudar	algo	que	tem	a	ver	com	medicina.	A	minha	irmã	trabalha	
como	cozinheira	num	restaurante.	O	rapaz	que	 lhe	segue	só	 terminou	a	
primária	e	foi	com	um	tio	meu	como	ajudante	de	mecânica.	O	menor	está	
comigo	e	não	quer	deixar-me,	pois	diz	que	vai	tomar	conta	de	mim	quando	
eu	for	velhinha…».

Agora,	 passaram-se	mais	 alguns	 anos	 e	 o	meu	 pensamento	 voltou	
àquela	família	e	àquela	jovem,	e	entendi	um	bocadinho	mais	da	palavra	
amar:	ela	 leva-nos	a	oferecer,	primeiro,	o	que	temos;	depois,	o	que	nos	
falta;	depois,	o	que	somos;	no	fim,	nada.	O	amor	é	a	recompensa	dos	que	
estão	sempre	dispostos	a	perder	ou	a	ficar	em	último	lugar.	Por	isso,	uma	
das	coisas	que	admiro	ainda	hoje	nos	padres	da	rua	é	que:	«Antes	de	rece-
ber	já	estão	a	pensar	a	quem	vão	dar».		q

NOVO LIVRO

«O testemunho de vida de Padre Horácio, aponta todo 
ele para os outros. A sua vida é um permanente correr 
para os outros. Outros que, primeiramente, são os Pobres. 
Os de dentro, da Casa do Gaiato de Coimbra que Pai 
Américo lhe pôs nas mãos, e os de fora, fogo que também 
recebeu de Pai Américo, o Património dos Pobres.

Uma situação reveladora da sua permanente atenção 
aos outros, em que o acompanhei, deu-se quando teve o 
seu primeiro AVC, que foi rastrear ao Hospital de Santo 
António no Porto (onde Pai Américo entregou o seu espí-
rito ao Senhor da Vida). Nas horas que ali passou, não 

centrou o seu pensamento em preocupações pessoais 
quanto às consequências que podiam advir deste pro-
blema de saúde; antes, estava atento às dificuldades dos 
outros que estavam à sua volta.

Também ele fez seu o amor ao espírito de pobreza. 
Este amor não nasceu de um pensamento, obviamente, 
nasceu, isso sim, de uma experiência. Atrevia-me refe-
ri-la a um acontecimento que Padre Horácio descreve, 
do início da sua vida como Padre da Rua, num encontro 
com Pai Américo, em que este lhe mostra as suas calças 
rotas num joelho, e o aponta como sinal da pobreza e 
desprendimento, a riqueza maior da Obra da Rua.

[…]
Este estado de espírito é revelador de um coração 

aberto ao louvor porque voltado para os outros e para o 
Outro (é ver como frequentemente termina os seus arti-
gos). Era, o seu, um espírito franciscano, tantas vezes 
verbalizado pela expressão, «Paz e Bem», ainda que não 
habitualmente escrito.

Um dos aspectos mais referidos pelos padres, seus 
companheiros de serviço aos Pobres na Obra, era a sua 
constante chamada ao encontro entre todos, às reuniões 
dos Padres da Rua, queridas mensais por Pai Américo. 
Estava-lhe subjacente o desejo de unidade entre todos, 
para o que ele limava as naturais diferenças com expres-
sões a desvalorizar o relativo delas ou com pequenas 
graças no mesmo sentido. O espírito de unidade que o 
domina, não quer mais que o bem de todos, a paz em 
todos.

Estes são alguns traços da personalidade que Padre 
Horácio foi construindo em si mesmo, alguns dos valores 
em que foi estruturando a sua vida, alguns dos objectivos 
que se propôs alcançar para si no serviço e na relação 
com os outros. De tudo isto resultou nele um olhar de 
paz, uma atitude de esperança e uma entrega pelo bem. 
Se Cristo pisou a terra com o coração, no dizer de Pai 
Américo, diria que Padre Horácio pisou a terra com o seu 
olhar carinhoso.»

Da Apresentação do Padre Júlio

Ei-lo prontinho a ser entregue a quem no-lo enco-
mendou ou vai encomendar pelo telefone: 255752285 
ou pelo e-mail: geral@obradarua.pt  e que oportuno 
ele chega como bom companheiro de férias.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

O valor da visita ao pobre

A palavra visita	 significa	 ver, 
pelo que visitar	implica	ver os 

outros, olhando-os nos seus olhos, 
cara-a-cara.	 Na	 tradição	 eclesial,	
em	especial	de	matriz	vicentina, as 
visitas domiciliárias aos	necessita-
dos	e	enfermos	têm	desempenhado	
sempre	um	papel	chave	no	serviço	
aos	pobres,	em	encontros	pessoais,	
com	fé	em	Jesus	Cristo	—	que	Se 
fez pobre, para nos enriquecer com 
a Sua pobreza [2	Cor	8,	9].	Para	S.	
Vicente	de	Paulo,	uma	visita, feita	
com	os	olhos	da	fé,	 implica	ver o 
rosto de Cristo na pessoa pobre. 
Com	 as	 visitas	 domiciliárias,	 po-
de-se	discernir	melhor	a	prioridade	
das	necessidades	e	atender	aos	ou-
tros	como	irmãos.
As	 bênçãos	 das	 visitas são um 

tema	 recorrente	 e	 importante	 nas	
Escrituras,	 hebraicas	 e	 no	 Novo	
Testamento,	desde	a	visita	de	Elias	
à	viúva	de	Sarepta,	passando	pela	
visita	 da	Virgem	Maria	 à	 sua	 pri-
ma	Isabel,	até	muitos	encontros	de	
Jesus, fazendo o bem	aos	Seus	ami-
gos,	 em	 quem	 centra	 o	 Seu	 olhar	
e	 liberta	 de	 vários	 males	 que	 os	
afligem.	 Como	 exemplo	 paradig-
mático,	no	juízo final, entre outras 
obras,	as	visitas aos enfermos e aos 
reclusos	 são	 actos	 louvados	 por	
Jesus	em	relação	aos	 irmãos mais 
pequeninos. Também	 nos	 Actos 
dos Apóstolos	e	em	S.	Paulo	acon-
tecem	encontros	significativos.
Na	História	 da	 Igreja,	 desde	 os	

primórdios,	 a	 Caridade	 cristã	 e	 a	
Justiça	 estão	 no	 miolo	 da	 acção	
eclesial,	 com	 muitos	 e	 variados	
exemplos	 de	 bem-aventurados,	
conhecidos	e	discretos,	e	de	tantas	
realizações	 e	 Congregações	 que	
sempre	 estiveram	 e	 estão	 com	 os	
pobres,	 marginais	 e	 doentes.	 Em	
1617,	quando	fundou	as	Confrarias	

da	Caridade,	Vicente	de	Paulo	deu	
este	mandato	 explícito:	As senho-
ras da Companhia servirão os 
pobres enfermos cada uma o dia 
que lhes corresponda, indo sempre 
duas a duas.	Em	1625,	ao	fundar	a	
Congregação da Missão,	escreveu:	
nunca saímos sem permissão e dois 
a dois,	nas	missões	para	visitar	os	
lugares	 dos	 marginais.	 Em	 1633,	
com	Luisa	 de	Marillac,	 fundaram	
as Filhas da Caridade,	colocando	
grande	ênfase	nas	visitas aos enfer-
mos pobres. 
Na	igreja	do	Santuário Nacional 

de Nossa Senhora da Medalha Mi-
lagrosa,	em	Perryville	—	Missou-
ri,	nos	Estados	Unidos	da	América,	
centro	da	Associação da Medalha 
Milagrosa, entre as pinturas de 
santos	 da	 Família	 Vicentina,	 en-
contra-se	um	belíssimo	quadro	do	
Beato	 Antoine-Frédéric	 Ozanam,	
feito	 por	 Gary	 Shumer,	 artista	
americano,	designado:	A visita ao 
domicílio.	 Nesta	 pintura,	 encon-
tra-se	 Frédéric	Ozanam,	 revestido	
da	toga	de	professor	universitário,	
fazendo	uma	visita	a	um	domicílio	
pobre	 no	 bairro	 Mouffetard,	 em	
Paris	—	França.	Está	acompanha-
do por dois estudantes — um tem 
uma lousa para instruir um menino 
e	outro	tem	uma	cesta	de	pão	para	
essa	 família.	 Por	 detrás,	 vêem-se	
duas	figuras	relevantes	na	Família 
Vicentina:	 Emmanuel	 Bailly,	 com	
chapéu	 alto	 —	 1.º	 presidente	 da	
Sociedade	de	S.	Vicente	de	Paulo;	e	
Soeur	Rosalie	Rendu	[1786-1856]	
— Filha da Caridade e visitadora 
dos	pobres.
Esta	 ligeira	 perspectiva,	 dessa	

interessante	 obra	 de	 arte,	 conduz-
-nos	ao	cerne	do	carisma	vicentino, 
cujo	significado	caritativo	se	reves-
te	de	enorme	transcendência	cristã.	
Como	verdadeira	apóstola	do	bair-
ro	Mouffetard,	Soeur	Rosalie	 terá	

guiado	 o	 jovem	Frédéric	Ozanam	
e	os	seus	companheiros	até	aos	po-
bres	dessa	zona	de	miséria,	com	o	
modelo de visita domiciliária aos 
pobres.	Esse	grupo	de	sete	 jovens	
universitários,	 que	 fundaram	 a	
primeira Conferência de Caridade, 
em	23	de	Abril	de	1833,	em	Paris,	
era	 assim	 constituído:	 Antoine-
-Frédéric	 Ozanam	 [1813-1853];	
Emmanuel	 Bailly	 [1794-1861],	
August	 Le	 Taillandier	 [1811-
1886],	 François	 Lallier	 [1814-
1886]	 Jules	 Devaux	 [1811-1880],	
Paul	 Lamache	 [1810-1892],	 Félix	
Clavé	 [1811-1853].	Neste	 âmbito,	
A.-F.	 Ozanam	 terá	 conhecido	 a	
obra	Le Visiteur du pauvre [1820],	
de	 Joseph-Marie	 de	 Gerando,	 em	
que	se	lê:	Se tivermos a valentia de 
visitar assiduamente o lar do po-
bre […],	 teremos adquirido novas 
luzes, novas forças.
As	 Conferências de Caridade 

passaram	 a	 designar-se	 por	 So-
ciedade de S. Vicente de Paulo 
[SSVP],	 em	 Assembleia	 Geral	 de	
8	 de	 Dezembro	 de	 1835.	 No	 seu	
Manual	vem	o	 seguinte:	Nenhuma 
obra de caridade se há-de ver como 
estranha à Sociedade, embora esta 
tenha por finalidade mais específica 
a visita às famílias pobres. Frédéric	
Ozanam	escreveu	amiúde	 sobre	as	
visitas	domiciliárias,	como	afirmou	
em	carta	 [de	9-II-1837]	 ao	Conse-
lho	Geral,	de	Paris,	sobre	a	expan-
são	das	Conferências	vicentinas	em	
Lyon: A visita aos pobres em domi-
cílio tem sido sempre a nossa prin-
cipal obra.	Sobre	a	SSVP,	Ozanam	
escreveu	a	F.	Lallier:	O objectivo da 
Sociedade é, sobretudo, caldear e 
estender entre a juventude o espí-
rito do Catolicismo. Para tal fim, 
a assiduidade às reuniões, a união 
de intenções e de orações são indis-
pensáveis. A visita aos pobres deve 
ser o meio e não o fim da Sociedade.
Segundo	a	actual	Regra da Con-

federação Internacional da Socie-
dade de de S. Vicente de Paulo, 

Da visita domiciliária

aprovada	em	Assembleia	Geral	ex-
traordinária,	em	Roma,	em	Outubro	
de	 2003,	 a	 vocação vicentina dos 
membros da Sociedade, chamados 
vicentinos, é seguir Jesus Cristo 
servindo aqueles que precisam e, 
desta forma, dar testemunho do seu 
amor libertador, cheio de ternura e 
compaixão. Os confrades mostram 
a sua entrega mediante um encon-
tro de pessoa a pessoa. O vicentino 
serve na esperança [art.	1.2].	Nos	
encontros	 com	 os	 pobres:	 Os vi-
centinos rogam ao Espírito Santo 
que os guie durante as visitas e 
que faça deles instrumentos de paz 
e da alegria de Cristo [art.	 1.7].	
E,	ainda:	Os vicentinos servem os 
pobres com alegria, escutando-os 
e prestando respeitosa atenção aos 
seus desejos, ajudando-os a tomar 
consciência da sua dignidade e re-
cuperá-la, pois somos todos feitos 
à imagem de Deus. Eles visitam 
Cristo sofredor na pessoa pobre 
[art.	1.8].
Foi	por	este	caminho	cristão,	de	

entrega	 radical	 ao	 próximo,	 que	
Padre	Américo	—	 samaritano de 
modo	exemplar,	e	devoto	de	Fran-
cisco	de	Assis,	Vicente	de	Paulo	e	
Frédéric	Ozanam	—	foi	percorren-
do	desde	a	sua	meninice	e	ao	ser-
viço	dos	pobres,	na	Igreja.	Deixou	

belas	páginas	literárias,	como	este	
naco	de	prosa	que	dá	um	testemu-
nho eloquente do seu modo de ver 
o visitador do pobre: 

A missão de visitar o Pobre tem 
beleza; é filha de uma intuição 
artística, que apaixona e devora o 
visitador.

Quanto mais repelente for o es-
tado e condição dos visitados, mais 
se enamora deles.

O artista verdadeiro é um cren-
te; ele coloca na base de todas as 
suas criações, a Beleza Incriada de 
Deus, sem o que produzirá fantasia 
que deslumbra sim, mas não faz 
arte que comova.

O visitador do Pobre, que tam-
bém é artista, tem necessariamente 
de ser um crente.

A sua linguagem há-de dizer 
que ele é da Galileia. A beleza da 
sua acção é polarizada no seio de 
Deus.

Ele chama a todos irmão, e por-
que são da sua carne, tem pena dos 
mais desamparados. Como a gali-
nha faz aos milhafres, assim, ele dá 
sinal e quer defender os inocentes, 
debaixo das suas asas.

Faz arte que comove, e não 
obra que deslumbre, o visitador de 
Pobres [in Obra da Rua,1942,	 p.	
39-40]		q


