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Papel das estruturas religiosas durante a guerra colonial debatido em Leiria

Mais do que padres, capelães
militares foram psicólogos
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� Acabado de ser ordenado padre, Ja-
cinto de Sousa Gil partiu para Ango-
la em Agosto de 1960, para ser mis-
sionário. Meses depois, rebentou a
guerra e surgiu o desafio para servir
como capelão. “De um dia para o ou-
tro”, viu-se dentro de uma farda,
“atirado para o mato”, no meio de um
batalhão com cerca de 600 homens.
O antigo sacerdote, que viria a pedir
a passagem ao estado laical, iniciava,
assim, a primeira de três comissões
em Angola como capelão militar,
uma figura de grande relevo durante
a guerra colonial.

Mais do que padres, no campo de
batalha esses ‘homens de Deus’ exer-
ceram, sobretudo, as funções de psi-
cólogos e de assistentes sociais, não só
junto dos soldados, mas também das
populações locais. O papel das estru-
turas religiosas, nomeadamente das
missões dos capelães, foi o tema de
mais uma tertúlia do ciclo A história
somos nós – A guerra colonial e o im-
pacto na sociedade civil, promovido
pelo Núcleo de Leiria da Liga dos
Combatentes e pela Livraria Arquivo,
em parceria com o JORNAL DE LEI-
RIA, realizada na passada sexta-feira.

“Nunca separei a assistência reli-
giosa de todas as outras, desde a for-
mação, ao aspecto social e cultural. A
minha preocupação era olhar para a
pessoa, fosse militar ou civil, católico
praticante ou não, ateu ou de outra re-
ligião”, diz Augusto Gonçalves, actual
pároco de Marrazes, mobilizado para
Moçambique em 1971. Foi aí que co-
nheceu D. Augusto César, bispo emé-
rito de Portalegre e Castelo Branco, ou-
tro dos oradores da tertúlia, onde o
prelado recordou os tempos passados
naquela ex-colónia, primeiro como
reitor do Seminário Maior do Cristo
Rei, em Lourenço Marques, e depois
como bispo de Tete.

Desses tempos, D. Augusto César
realça o papel que a Igreja desempe-
nhou junto das populações, através
das missões, que se foram multipli-
cando. “A Igreja metia-se em toda a
parte. Como o governo não tinha ca-
pacidade para se estender ao interior,
confiou à Igreja as escolas e a forma-
ção de professores”, conta o bispo
emérito. Nessa época, cada diocese ti-
nha, “pelo menos”, uma missão, com
internatos para rapazes e raparigas,
mas também oficinas de carpintaria,
sapataria, alfaiataria e agricultura,
onde as populações locais trabalha-
vam e “tinham a oportunidade de ou-
vir a mensagem evangélica”.

O trabalho evangelização era, no
entanto, afectado pelas tradições lo-
cais, refere o bispo, contando que,
quando as crianças iam passar a Pás-

coa ou o Natal às suas aldeias, “eram
doutrinada pelos anciãos”. Mas, “a fé
foi-se impondo através da credibili-
dade da Igreja e da aceitação dos
missionários”, nota D. Augusto César.
Jacinto Gil frisa também a “aceitação
mútua” das tradições religiosas. Só as-
sim, diz, foi possível, por exemplo, ce-
lebrar missas em povoações “maio-
ritariamente” protestantes, como lhe
aconteceu em Ambrizete, onde fun-
dou dois espaços de catequese. “Um
dia cheguei a um deles e o souba [che-
fe], também ele protestante, tinha os
habitantes da aldeia 'formados' em
frente à igreja católica. Disse-lhe que
podiam ir embora, mas ficaram todos
e celebrei. Nunca tive uma missa tão
participada”, conta. 

Apesar de dificultar, a língua não
era uma barreira na acção da igreja,
como sublinha D. Augusto César, re-
ferindo que, sempre que necessário,
havia tradutor. Mas, às vezes, surgiam
surpresas, como aquela que Jacinto
Gil teve certo dia. “O malandro do tra-
dutor era terrorista. Eu dizia A e ele fa-
lava em B. Soube depois que aquela
missa serviu para o terrorista dar
instruções à população.”

Sorte... ou uma “espécie 
de bombons” de Deus
Embora desarmados, os capelães
acompanhavam os militares duran-
te as operações de combate. “Os sol-
dados pediam para irmos com eles.
Sempre que fui, nunca houve abso-
lutamente nada. Por quê? Não sei.”
Talvez tenha sido a protecção divina,
a mesma que sentiu no dia em que
ouviu o rebentamento de uma bom-
barda de canhão, quando estava na

cantina com um grupo de soldados.
“Fugimos para os abrigos, cheios de
bicharada. Houve mais duas bom-
bardas. A terceira caiu em cima da
cantina”, revela o sacerdote, que es-
capou também à queda de uma avio-
neta. Àultima hora, verificou-se que
não havia lugar para mim. Meia hora
depois, a rádio anunciava que se tinha
despenhado. Talvez estes episódios
sejam uma espécie de bombons que
Deus nos dá pelo bem que fazemos.”

Foi também aliviado que se sentiu
Jacinto Gil, quando, certo dia, fez o
percurso entre Ambrizete e Bessa
Monteiro, que implicava passar num
vale onde “todos os dias havia tiros”.
O atravessamento dessa zona foi
feito em “silêncio absoluto, com as
balas na câmara” da arma. Naque-
le dia, não soou um único tiro.
“Quando chegámos ao cimo, num
descampado, um soldado pediu
para dar um tiro para o ar. O co-
mandante acedeu. Foi um fogue-
tório. Até eu disparei uma vez. De-
pois, rebolámos no chão, como
crianças, a rir e a chorar”, conta,
afirmando que os seis anos de tro-
pa foram “os mais ricos” da sua vida
sacerdotal. 

Durante a tertúlia, Margarida
Monteiro, antiga religiosa da con-
gregação de S. José de Cluny que
não esteve no Ultramar durante a
guerra, sublinhou a importância
do apoio dos missionários às po-
pulações no pós-guerra. Ela pró-
pria integrou movimentos para a
angariar ajuda enviada de Portu-
gal para as antigas colónias, atra-
vés, por exemplo, de malas di-
plomáticas.

Testemunho
“Fugi da missa de-
baixo de fogo”
Durante os cinco anos em que foi
capelão militar no ultramar, José
Mota acompanhou soldados em 26
operações. “Estive 12 vezes
debaixo de tiroteio, uma delas,
durante seis horas e meia. Andei
com um morto às costas e fugi, três
vezes, da missa debaixo de fogo”,
recordou o antigo capelão, que,
depois da tropa, pediu a passagem
ao estado laical. Após a sua
experiência na Guiné, que lhe
valeu a distinção de 'serviços
distintos', ingressou na Força
Aérea. Esteve dois anos em
Tancos, onde “teve cinco
processos disciplinares levantados
por padres”, um deles por se ter
esquecido de “usar o cabeção” em
determinada situação. Regressou
depois ao Ultramar, dessa vez, a
Angola. “Um dia estávamos
debaixo de fogo. Ao meu lado tinha
o comandante a quem disse: 'se
apanhares um tiro, tenho os santos
óleos e dou-se a santa unção. Se for
eu, vens ao meu bolso e fazes uma
cruz em mim dizendo: que este
gajo vá para o Deus em quem
acreditou'”, contou durante a
tertúlia realizada na passada 
sexta-feira. Emocionado, o antigo
capelão recordou ainda um  outro
episódio passado num abrigo,
quando soube da morte de um
soldado que pouco tempo antes
tinha confessado. 

Leiria Concurso 
de ideias para 
a Heróis de Angola

Decorre, até dia 22 de Maio, o
concurso de ideias  Regeneração
Urbana – Um Novo Impulso, que
desafia profissionais na área da
arquitectura e do urbanismo a
apresentarem propostas para
requalificar a Avenida Heróis de
Angola. Promovido pela Câmara
de Leiria, em parceria com várias
entidades, o concurso contempla
a atribuição de um prémio de
cinco mil euros. 

Património Pombal
comemora 
Charcos com vida

O Grupo Protecção Sicó organiza,
no sábado, dia 4, a actividade
Charcos de Sicó. A iniciativa
começa pelas 14 horas, com uma
palestra sobre charcos na Quinta
de São João, na Redinha, Pombal.
Segue-se a visita a três charcos na
serra de Sicó. Entre as 20 às 22:30
horas, haverá uma saída nocturna
para observação de anfíbios. A
iniciativa, que requer inscrição
prévia, insere-se na campanha de
educação ambiental Charcos com
Vida.

Figueiró dos Vinhos
Caminhada solidária
recolhe ajuda

Angariar produtos de higiene
pessoal e doméstica, para distribuir
por famílias carenciadas do
concelho, é o objectivo da
caminhada solidária a realizar, no
próximo dia 12, em Figueiró dos
Vinhos. A iniciativa é promovida no
âmbito do projecto Agir sempre, que
resulta de uma parceria entre a
Câmara Municipal e a Santa Casa da
Misericórdia. Além da caminhada,
está prevista uma aula de zumba.
Os participantes deverão entregar
dois produtos de higiene.

Marinha Grande
Petição pelo Comboio
de Lata

A Associação Amigos do
Comboio de Lata lançou uma
petição pública pela colocação do
antigo comboio no centro
histórico da Marinha Grande. A
ideia passa por dar a conhecer o
ex-libris do Pinhal do Rei, que de
1923 a 1965 transportava madeiras
ao serviço da Administração das
Matas, ao mesmo tempo que se
contribui para a “valorização” e
“dinamização” do centro
tradicional da cidade.


