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ALGUÉM nos perguntava, há dias, se nos inscrevemos 
 para receber pessoas refugiadas. Outros, se nós também 

as íamos receber. Nós não pomos as coisas deste modo. Uma 
Obra que nasceu por amor do Pobre das ruas, e só por causa 
d’Ele tem a sua razão de existir, está permanentemente inscrita, 
para exercer com a própria vida a força maior que a sustenta 
— a caridade.

Sem caridade a vida nada é; sem caridade, nós homens, 
nada somos. Que são os filhos sem o amor dos pais? Que é 
uma sociedade sem relações verdadeiramente humanas entre 
os seus membros? Sem caridade a vida é infeliz e propensa 
para sentimentos opostos ao amor, os quais tendem para o 
mal.

Aquele samaritano, da parábola de Jesus, que acolheu e 
cuidou de um desconhecido caído na rua, fê-lo somente por 
um impulso de caridade. Ninguém lhe pediu nada, ninguém 
o consultou sobre a sua disponibilidade e não procurou por 
sua iniciativa referências sobre aquele homem — simplesmente 
amou. A necessidade apresentou-se diante dos seus olhos, e o 
samaritano deu a resposta inscrita, de forma indelével, no seu 
coração — agiu.

É certo que a vida em sociedade pressupõe organização. 
Mas a organização não pode ser o ponto de partida para tudo 
o que se faz e muito menos um espartilho ao agir generoso dos 
indivíduos e grupos sociais. A espontaneidade da caridade é um 
valor valioso, cujas obras a própria organização da sociedade 
pode desconhecer. E não admira que a caridade goste de agir 
assim — «não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita».

Este deixar andar com sentido positivo, tem fundamento no 
crédito e na confiança que a sociedade há-de ter nos seus mem-
bros com provas dadas ao longo dos anos. O «ande lá» que Pai 
Américo recebia do seu Bispo, era essa prova de confiança nos 
seus passos, fundamentada na sua pessoa, testemunho e obras, 
ainda que vozes contrárias se levantassem mas sem consegui-
rem produzir qualquer efeito.

Continua  na  página  4

DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

MOÇAMBIQUE Padre Zé Maria

ENQUANTO o mundo se re- 
 volve, Cristo permanece. 

É esta a frase, em latim, que Pai 
Américo mandou gravar na base 
do Cruzeiro, frente à Capela, em 
Paço de Sousa. Já lá vão mais de 
sessenta anos. E quantas voltas 
já deu o mundo desde então. 
E quantas voltas já deu a Obra 
que fundou. Neste mundo tudo é 
mudança, só Deus não muda. Mas 
de quanta coisa foi ela o fermento 
da mudança.

Quando começou, dizia um Juiz 
transmontano: “Nós tínhamos o 
melhor Código de Menores da 
Europa. Chegou o Padre Amé-
rico e tudo foi posto em causa”.

Nas visitas ao Barredo, a que 
chamava terra de mártires de 
heróis e de santos, não deixava os 
seus olhos perderem-se nas lages 
gastas do caminho, nos degraus 

escuros que subia ou na amar-
gura que ia encontrar nos dramas 
que já conhecia. Admirava a 
traça dos prédios: “O barredo 
é bonito. Com suas ruas tortu-
osas, seus cachorros de granito 
e varandas de ferro batido; nos 
seus largos, seus ninhos, e  almi-
nhas — o Barredo é bonito. Se 
dentro das casas houvesse pão, 
a Escarpa do Barredo poderia 
ser mostrada. Assim tem de ser 
escondida!” Passados muitos 
anos, o Barredo transformou-se, 
não para os Pobres, mas para dar 
lugar a empresas de marcas e de 
negócios, sem alterar a fachada. 

Quando no grande arranque do 
Património dos Pobres, levou de 
África o coração a transbordar, 
para implantar na encosta do 
Palácio de Cristal, e sobranceiro 
à Alfândega e ao Douro, os seus 

Pobres. No Bairro que a chamou: 
D. António Barroso, perpetuando 
a memória do grande Bispo. 
Era o seu amor à Igreja que lhe 
brotava do coração. Até esta para 
ele mudou, hoje. Mas ele andou 
sempre. Enquanto pisava com o 
coração as escadas do Barredo, 
ansiava por um Barredo transfor-
mado com casas e armazéns de 
negócio ribeirinho. Fontes. Pra-
cetas. Mirantes. Jardins. Gente 
limpa e bem disposta. “Chegado 
a este ponto de um futuro e 
segundo volume do Barredo e 
tendo feito a narrativa da demo-
lição, as últimas páginas haviam 
de ser dadas com a noticiada 
repetição e extensão dos bair-
ros da Corujeira”. Pai Américo 
era um revolucionário pacífico, 
mas sabe Deus a revolta  que lhe 
atormentava a alma, por ver tanta 
injustiça. Ninguém o deteve no 
pensar e agir. Mas não chegou 
a ver a realidade. Desejaria ter 
vivido “para assistir à demoli-
ção, acompanhar os transferi-
dos, ver como se instalaram nas 
suas novas moradas”. Quantos 
bairros sociais dos municípios e 
até da Igreja de Lisboa! Nem tudo 
mudou, mas é certamente uma 
página da história de Portugal. 
Ele foi a consciência social que a 
fermentou.  q

Hoje, porém, vejo a verdade e 
quero convencer os que deixei.

Américo M. Aguiar (Junho 1928)

O Seminário de Coimbra está 
a celebrar 250 anos de vida 

com muita gratidão e júbilo pela 
sua memória histórica, bem como 
um grande empenho no serviço 
pelas vocações sacerdotais.

A data da pretérita edição da 
nossa simples tribuna coincidia 
singularmente com um aconte-
cimento significativo e feliz do 
itinerário biográfico de Américo 
Monteiro de Aguiar, cujo relevo 
é inolvidável: 3 de Outubro de 
1925! Na verdade, perfazem-se 90 
anos da sua admissão no Seminá-
rio Maior da Sagrada Família de 
Coimbra.

No entanto, recuemos ligeira-
mente, pois tinha sido aconselhado 
a sair do Convento Franciscano 
de Vilariño de la Ramallosa, para 
onde rumara a 21 de Outubro de 
1923, não largando de Lisboa para 

África. A 6 de Agosto de 1925, de 
mão do Padre Mestre, Frei Luís 
do Patrocínio (12-X-1871; 18-V- 
-1952), encontrámos um registo 
inédito: Às 9 e meia votação dos 
noviços e saindo, por votação, 
Francisco Amaral e Fr. Aníbal 
Beleza, e sem votação, mas por 
conselho, Fr. Américo de Aguiar. 
Aqueles dois foram de tarde, na 
camioneta com o Fr. Cristóvão, 
por Guardia, Caminha. Este, à 
noite, pela camioneta para Tui, 
com o Fr. Francisco Botelho, Fr. 
Adjuto e Fr. Cristóvão. De facto, 
não assimilava a vida monástica 
por ser muito impressionista.

Contudo, não desistindo da 
vocação a que se sentia chamado, 
bateu à porta do então Bispo do 
Porto, D. António Barbosa Leão, 
de Parada de Todeia (Paredes) e 
também antigo aluno do Colégio 
do Carmo (Penafiel), o qual lhe 
disse: que não; já era velho e 
vinha do mundo.

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

90 anos depois
— uma rasteira divina

Foi um momento chave para o 
seu irmão mais velho, Padre José 
Monteiro de Aguiar, que foi Mis-
sionário no Oriente e Pároco de 
S. Miguel de Paredes (Penafiel), 
falar com o Bispo de Coimbra, 
D. Manuel Luís Coelho da Silva, 
natural de S. Miguel de Bustelo 
(Penafiel), que entrara em 1915 
nessa Diocese. Finalmente, foi 
recebido, dizendo: — Que venha. 
Vamos a ver o que sai. O seu con-
fidente e conselheiro espiritual em 
Moçambique, o Bispo Franciscano 
D. Rafael Maria da Assunção 
referiu que esse passo aconteceu 
com singular recomendação do 
franciscano Padre Inocêncio do 
Nascimento, cujas qualidades o 
Senhor Bispo muito apreciava. 
É conhecido que este sábio frade 
menor se encontrava em Coimbra, 
em Novembro de 1924, pois em 
1925 saiu uma 2.ª edição de uma 
tradução sua do livro O Cristão 
no Tribunal da Penitência: Guia 
Prático da Confissão.

Nesse Sábado, Américo de 
Aguiar estava prestes a comple-
tar 38 anos, celebrando-os a 23

Continua  na  página  2
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Pelas CASAS DO GAIATO

CRISMA — Fez-se o Crisma na 
igreja de Lagares, em que eu fui cris-
mado, e alguns outros Rapazes foram 
assistir. Foi uma Celebração muito 
bonita, em que estiveram jovens de 
várias paróquias. O Crisma é um 
sacramento recebido pelos cristãos 
que em consciência querem ser cris-
tãos e seguir a Nosso Senhor Jesus 
Cristo e o Pai em toda a sua vida. A 
minha professora Isabel foi a minha 
madrinha, o que nos alegrou muito.

TIPOGRAFIA — Os nossos 
tipógrafos continuam a fazer as 
etiquetas que levam o endereço dos 
Assinantes do nosso Jornal. Conti-
nuam também a fazer a nossa Banda 
Desenhada sobre a vida do nosso 

PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

querido Pai Américo, e trabalhos 
para os nossos clientes de fora. Têm 
feito também cadernos escolares e 
blocos de apontamentos. Eles estão à 
disposição para executarem qualquer 
trabalho que lhes seja encomendado.

CAMPO — Temos um antigo 
gaiato a trabalhar na nossa vacaria 
e nos campos, a colaborar com o 
Meno. Chama-se Ricardo e sabe 
conduzir bem o tractor. Esperamos 
que ele ganhe muita experiência com 
o Meno para que os nossos campos 
tenham boas produções. A D. Ana 
cuida agora da nossa horta. Nasceram 
mais dois vitelinhos, um castanho e 
um branco e preto. Esperamos que se 
desenvolvam bem.

ADEGA — Este ano fizemos 
vinho tinto. Temos poucas videiras 
a darem uva preta e, por isso, resol-
veu-se fazer este vinho. Logo que 
deu vinho doce, o Mendão decidiu 
levar um garrafão para os Rapazes 
o provarem ao jantar. Quase todos 
gostaram e o vinho não fez mal a 
ninguém porque não tinha álcool. 
Daqui para a frente só os mais velhos 
é que poderão beber.

FUTEBOL — Alguns dos nossos 
Rapazes foram jogar com os nossos 
irmãos de Beire. O jogo decorreu no 
pavilhão da nossa Casa do Gaiato 
de Beire. Dá gosto lá jogar, pelo 
que esperamos ir lá sempre que seja 
possível. Nesta ida a Beire aproveita-
mos também para observar as zonas 
bem tratadas desta Casa, que é muito 
bonita.  q

A vindima nesta Casa terminou em festa. Sem foguetes, concertinas 
e tambores, muito menos cantores ao vivo e em despique. Mas, em contra-
partida, saboreámos as deliciosas sardinhas assadas com pimentos, broa, 
carapaus fritos, bebidas e pataniscas preparadas carinhosamente, com 
pompa e circunstância. Um regalo para todos os vindimadores e convi-
dados. Sempre foi assim nesta Casa. Simplicidade e discrição. O sim do 
responsável, ao dizer «Vocês é que sabem», deu-nos sinal de marcha para 
esta confraternização. O silêncio, em todo o tempo de vindima, foi a alma 
do bom desempenho. As tesouras davam-nos a música e marcavam o 
ritmo no corte dos enormes cachos cobiçados. Nada mais se ouvia. Padre 
Telmo, que no último dia marcou presença, contribuiu, e muito, para o 
ânimo deste desfecho com a simplicidade que lhe é característica. Não 
faltou a reportagem fotográfica para o recordar. Senhor Abel, que desde 
o primeiro dia nos acompanhou, destacou-se pelo seu sumptuoso visual. 
Os voluntários, quando bem-intencionados, são sempre uma mais-valia 
nesta altura do ano. Assim foi a presença da minha esposa e de mais 
outros dois gaiatos nesta vindima. Não querem seus nomes gravados 
por modéstia. Conscientes do contributo no bem-fazer e no bem-querer 
a esta Casa. Os rapazes, moradores nesta Casa, corresponderam à cha-
mada como casa deles, para eles e por eles, como já vem sendo um hábito 
disciplinado. Sempre nos dizem: — Venha ver a nossa Casa! — O lema 
da nossa Obra. Até o «Sem Nome» que, de tronco nu, nos surpreendeu 
com a sua prontidão e eficácia. Ficou aprovada a sua postura. Aqui e ali 
provava as uvas com um olhar de azeitona matreiro, arregalado, para que 
não dessem pela sua presença no depenicar… Primeiro, vindimou-se os 
majestosos cachos de uvas suspensos na ramada arqueada que embeleza 
a entrada e toda a avenida da Aldeia do Calvário. A suportar a mesma 
ramada, pilares de granito cercados de roseiras diversificadas a dar a sua 
graça de beleza. Dornas vazias e dornas cheias circulavam de mãos dadas 
de um lado para outro a encher o tractor que,  aguardava silenciosamente 
os arrebatadores cachos. Para terminar, o bardo junto do pomar e das 
habitações a surpreender-nos. Os cachos volumosos adocicados, ainda 
protegidos pelas folhas verdejantes, expostas ao sol do dia, deixavam-nos 
as mãos pegajosas. O tractor, carregado, avançava para a adega em Pare-
des. Era ver-nos felizes, na esperança de mais outro tanto e a curiosidade 
de saber quantos quilos transportava e a qual a graduação. Tudo se deve 
ao bom trato da vinha e de quem a orienta. Limpeza das cepas da vinha, 
desinfestação atempada e a presença constante de quem a deve tratar. 
A colheita foi como o previsto. Cumpriu-se assim mais um ano de boa 
colheita nesta Casa do Gaiato de Beire.  q

BEIRE  –  Vindimas Júlio Silva

A VIDA ETERNA — Falhamos a crónica da quinzena pas-
sada. Estávamos longe de casa e, nessas andanças, faltou-nos aquele 
tempinho final de que precisamos para acabar de arrumar as ideias 
e dar ao texto o último jeito que convém para ser publicado.

Ficou, assim, para esta vez, a homenagem que, por esta via, a 
nossa Conferência quer prestar a uma pessoa que se deu muito à 
Sociedade de S. Vicente de Paulo e que Deus chamou para Si, mais 
precisamente, Fernando Reis, que, entre muitas outras coisas, foi 
o principal redactor e depois o director do Boletim da SSVP nos 
últimos 21 anos. 

A nossa homenagem obviamente não é pelo que vamos agora 
dizer, mas não podemos deixar de lembrar o carinho com que, com 
alguma regularidade, ia publicando no Boletim algumas destas 
pobres crónicas. Que lá no Céu onde agora, de certeza, está inter-
ceda para que o que aqui e noutros sítios vai sendo escrito sobre a 
actividade dos Vicentinos, mesmo que, com falhas e com pobres 
palavras, ajude a que mais pessoas sejam Vicentinos e as que o são, 
reflictam mais e actuem, melhor como Vicentinos.

Ocasiões como estas onde alguém que prezamos passa desta 
vida terrena para a Vida Eterna são momentos para reflectirmos 
mais sobre o que temos andado por cá a fazer com esta vida que 
Deus nos deu. A nossa vida não acabará e será eterna se o que tiver-
mos andado a fazer seja cuidar não só da nossa vida, mas também 
ajudar a que outros vivam e vivam de forma condigna, mesmo que 
o façamos com todas as imperfeições de pecadores que somos.

A morte, a começar já neste mundo, acontecerá se andarmos 
deliberadamente a prejudicar os outros. O que, neste caso, ficará de 
nós depois de partirmos deste mundo será esse rasto das mortes que 
fomos deixando pelo caminho ao longo da nossa vida. 

Vicentinos com letra grande, como o que aqui homenageamos, 
devem servir-nos de lembrança e de exemplo para irmos deixando 
um rasto de vida ao longo da nossa existência neste mundo. Assim, 
quando Deus nos chamar, essas vidas que ajudamos a criar per-
durarão para lá da nossa existência terrena, sendo o sinal, neste 
mundo, da Vida Eterna que assim alcançamos.  q

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

Continuação  da  página  1

de Outubro. No seu jornal, a que 
deu corpo e forma cerca de duas 
décadas depois, é a primeira vez 
que se transcreve na íntegra o 
seu termo de matrícula, extraí- 
do do Livro de Matrículas do 
Seminário Maior de Coimbra: 
N.º 262 – Américo Monteiro de 
Aguiar, de 37 anos, filho legítimo 
de Ramiro Monteiro d’Aguiar 

PÃO  DE  VIDA Padre Manuel Mendes

ARRANJOS — Continuou-se em 
bom ritmo com a pintura exterior das 
nossas instalações, pois as paredes e 
as janelas estragaram-se muito com 
o tempo, ao longo dos anos. Os edifí-
cios a sul, do refeitório e copa até aos 
serviços de rouparia e lavandaria estão 
a ficar mais bonitos. Vamos pagando 
a horas esta obra e contamos com a 
ajuda dos nossos amigos. A 6 de Outu-
bro fez-se um contrato de televisão 
para a Sr.ª D. Maria do Rosário poder 
ver um canal que lhe interessa.

CATEQUESE — É um sector 
muito importante da vida da nossa 
comunidade e de toda a Igreja. Os 
mais pequenos, em dois grupos, já 
começaram a Catequese, ao Sábado, 
de manhã, com a Sr.ª Prof.ª Fernanda. 
Outros grupos, com os Rapazes que 
foram Baptizados e fizeram a Pri-

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

meira Comunhão, também irão ter 
Catequese logo que possível.

SAÚDE — Neste sector, a nível 
das consultas médicas, procura-se 
que todos os Rapazes sejam bem 
acompanhados no Centro de Saúde 
e principalmente no Hospital Pediá-
trico de Coimbra, em várias especia-
lidades, e em Medicina Dentária, no 
Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra.

MISSA — A 27 de Setembro, 
deram entrada na Paróquia desta Vila 
o Padre Filipe e o Diácono Fileno para 
o serviço pastoral. No final da Missa 
das 10.30 horas, na Igreja Matriz, o 
novo Prior saudou particularmente 
a nossa Casa do Gaiato, aí represen-
tada, com muito carinho, desejando 
nós também muitas felicidades!

AGROPECUÁRIA — Final-
mente, a chuva acabou por vir, mas 
com vento forte, na madrugada de 4 
de Outubro. Muitas folhas ficaram 
caídas no chão dos nossos arrua-
mentos e tivemos, por isso, de as ir 
varrendo. As nossas nogueiras, em 
frente às oficinas, têm dado bastan-
tes nozes, muitas delas vão caindo 
naturalmente; pelo que as temos 
apanhado do chão e aproveitado para 
logo comer algumas. No pomar, os 
dióspiros estão a amadurecer e caem 
facilmente. Como a relva dos nossos 
jardins vai crescendo muito, pois 
não nos falta água, o seu corte é uma 
tarefa regular. Uma senhora feirante 
de Eira Pedrinha (Condeixa) deu-nos 
umas boas molhadas de couve tron-
cha para plantarmos na nossa horta, 
o que muito agradecemos.  q

e Teresa Ferreira Rodrigues, 
natural dos Galegos, concelho de 
Penafiel, diocese do Porto, tendo 
os preparatórios menos filosofia, 
foi admitido neste Seminário em 
3 de Outubro de 1925 como aluno 
interno pensionista. Esta nota de 
admissão foi redigida pelo Cónego 
Tomás Fernandes Pinto (18-III- 
-1880; 10-X-1940), Vice-Reitor, 
que nasceu na Vila da Feira e se 
formou no Seminário do Porto. 

Por ocasião da sua Missa Nova, 
a 29 de Julho de 1929, o Cónego 
Tomás não se cansou de exaltar 
como muito abençoada a hora em 
que o Américo entrou para aquele 
Seminário, segundo o testemunho 
do conterrâneo António Moreira 
da Rocha. O Padre Dr. Avelino 
Soares, seu antigo companheiro 
de escola primária em Galegos, 
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PENSAMENTO Pai Américo

Numa experiência de dez anos tenho aprendido a colher 
frutos amargos e a comer pão amassado em trabalhos, 
estando por isso mesmo autorizado a comunicar ao mundo 
inteiro que somente vive e dá fé da vida aquele que intei-
ramente e incondicionalmente se dedica ao Bem do seu 
semelhante por amor de Deus. Tudo o mais é caminhar para 
a morte, morto. Quem não ama, cuida que vive, mas não; 
permanece na morte — palavra eterna.

in Pão dos Pobres, 3.° vol., p 138-139

Somos uma Casa
cheia de vida
O garoto vem em idade escolar, alguns tão atrasados que a reforma 

educativa  não os tolera. Apenas uma margem de escolaridade 
feita em «módulos». Para quem necessita de ir mais devagar, pelas 
dificuldades, vê-se logo aflito com a velocidade da auto-estrada do 
saber. O rapaz é sedento de letras e números, jogos e músicas. De tal 
sorte que, ao encontrar este ambiente favorável, rende tanto e tanto… 
O rapaz que chega não esquece o que porventura já saiba, nem perde 
a oportunidade de saber mais. Os irmãos mais velhos fazem passar 
a lição e, nas horas vagas, auxiliam nos trabalhos de casa. O sinal é 
dado pela sineta, é hora “sagrada” de construir o homem do amanhã, 
risonho. Que ninguém jamais venha dizer que ao passar pela nossa 
porta não teve a oportunidade de ser mais do que era antes de entrar.

Os usos e costumes da Casa, que também é uma escola, são ensina-
dos, aos que chegam, pelos que estão. A tradição é respeitada, goste-se 
ou não, ela tem peso na trajectória do tempo. Os métodos são muito 
simples, como convém a uma comunidade de crianças. É tanta energia 
que a rapaziada desprende durante o dia, que o silêncio, em lugares 
onde deve ser guardado, é desafio.  À mesa, na Capela, nos trabalhos, 
nos recreios, em tudo e por toda a parte o garoto é sociável. Às vezes, 
excede! Mesmo em frente à nossa mesa, no refeitório, estão os «Batati-
nhas». De lá vêem sorrisos lindos, em alguns vêem-se os dentes ainda 
em formação. O «Cacinda» tem os da frente todos em falta. Correm 
para a escola vestidos de bata branca e, quando é o intervalo, voltam 
para Casa, para ganhar um rebuçado.

A oração em Comunidade é uma obrigação diária para todos os 
filhos, é a hora mais alta do dia. Nela, o nosso Bom Deus nos comunica 
a sua vontade e nos assegura a providência da qual vivemos.

Embora tenhamos falta de recursos materiais, damos ao rapaz edu-
cação profissional nas nossas oficinas, contando com o apoio dos mes-
tres. Alguns deles, ontem garotos e, hoje, homens a dar continuidade 
à Obra que o fez homem. É o caso do «Luciano», é o responsável pela 
serralharia e desde lá ensina os seus irmãos mais novos a trabalhar.  
Ninguém cruza os braços, os mais novos têm serviços domésticos para 
fazer. A Casa do Gaiato é casa com feição de Casa deles, para eles, 
governada por eles. «É uma concepção de assistência inteiramente 
revolucionária que foge à rotinice clássica dos agentes de vigilância 
nas congéneres Obras sociais». O miúdo assim à-vontade, mostra-se e 
revela-se tal e qual é. Não queremos diminuir a sua personalidade mas, 
sim, valorizar. Estamos a formar, hoje, os dirigentes de amanhã. Apro-
veitamos a predilecção de cada um por tal ou tal serviço e fazemos o 
homem prestimoso e útil. Vindo da escola, da vadiagem infantil, que 
começa por uma inocente ponta de cigarro e chega às mais ousadas 
formas de crime. São justamente desta escola os rapazes da Casa do 
Gaiato. O pequeno que chega, uma vez instalado no que é seu logo 
mostra o que viria a ser se ficasse no meio onde estava. Ganha con-
fiança, faz as suas confidências, abre o coração.

«O garoto que vai embora, afasta-se, sim, mas não se desliga 
da Casa; as distâncias não os separam. Mandam cartas, recados, 
saudades». O «Afonso» foi para a sua terra, seguiu viagem de carro, 
foi com o patrocínio de um sacerdote seu conhecido. Não nos despe-
dimos, pois encontrava-me fora na ocasião da partida; no dia seguinte, 
um número estranho toca, era o rapaz contente já em Luanda. Fez as 
despedidas, desejou felicidades para os seus irmãos cá de Casa. Somos 
Família.  q

VINDE  VER! Padre Quim

SETÚBAL Padre Acílio

Visita da
Imagem Peregrina

A imagem de Nossa Senhora 
de Fátima virá, brevemente, 

visitar a Diocese de Setúbal, num 
convite mais próximo a cada um 
de nós, para que deixemos as 
coisas do mundo e aspiremos às 
do alto, numa conversão mais 
perfeita à doutrina de Jesus.

Também a esta Casa é ofere-
cida a oportunidade de A termos 
connosco no dia 7 de Novembro, 
das 14h00 às 15h00.

Tanto a Mãe do céu como o seu 
santuário de Fátima, são um grito 
atribulado pela sorte dos seus 
filhos e um veemente convite à 
conversão de todos.

Iremos recebê-la de alma aberta 
e jubilosa, como se hospedásse-
mos a própria Pessoa de Maria.

Lagartixa

APARECEU-ME com um fa- 
 miliar meu, a visitar a Casa 

do Gaiato.
— Então! Você não o conhece? 

Olhe que ele foi de cá. — Disse o 
meu sobrinho.

Olhei para o homem, uma pes-
soa baixa, de olhos vivos, tronco 
largo, marcado pelo trabalho 
duro.

Vinha de calções e os múscu-
los das pernas exibiam esforços 
continuados. Aparentava pouco 
mais de 60 anos e eu pensei natu-

ralmente que seria dos primei-
ros rapazes que eu nunca mais 
vira; mas naquele instante senti 
alguma afinidade no cruzamento 
do nosso olhar.

— Sou o Lagartixa.
Naquela altura quase todos 

os rapazes traziam alcunhas ou 
ganhavam cá os seus apelidos.

Emigrou para a Austrália. Fez 
família e vida e regressando, 
comprou uma moradia vizinha 
da pessoa que o acompanhava! 
— Olhe que tem lá uma vivenda 
igual à minha!

Sim. As lições do trabalho 
e da disciplina sempre deram 
resultado em qualquer período da 
história humana!

Seminarista

UM jovem que me ouviu nas 
 pregações do Algarve dei- 

xou-se cativar.
Após o cansaço do dia em que 

eu só pensava no regresso rápido 

FERIDAS Padre Baptista

QUANDO alguém tem um problema grave de  
 saúde, frequentemente ergue o pensamento 

 para o Alto pedindo ajuda com preces, com 
promessas.

A doença é, muitas vezes, ocasião para elevar o 
espírito até Deus e fazer um acto de fé. São Tomé 
acreditou no momento em que viu e tocou as chagas 
de Cristo. «Põe aqui as tuas mãos e vê as minhas 
chagas». «Meu Senhor e meu Deus», exclamou o 
apóstolo.

Através das feridas reconhecemos Deus, a sua 
grandeza e a nossa pequenez. Quando a vida é 
saudável, andamos distraídos pensando, que somos 

senhores dela. Só quando ela se encontra ferida ou 
em perigo nos lembramos da nossa insuficiência. 
Quando a vida nos corre bem, pensamos que vai ser 
sempre assim, que não somos frágeis mas podemos 
tombar num instante.

É, pois, bom, enquanto não temos feridas, deitar 
o nosso olhar para aqueles que as têm e tocar-lhes. 
O Calvário está cheio de gente com feridas de toda 
a ordem, físicas e morais. Quantos não acordam ao 
tocá-las. Muitos até sentem necessidade de vir aqui 
e saem curados, olhando mais para o Alto. Afinal 
todos temos que agradecer a saúde que possuímos, 
pois ela é um dom de Deus.  q

a Casa, o rapaz pediu-me uns 
minutos. Foi quase uma hora de 
conversa íntima.

Ficou de vir visitar a Casa do 
Gaiato e cumpriu.

Esteve connosco dois dias!
Como recordo as minhas pri-

meiras impressões quando estu-
dante, comecei a passar férias 
na Casa do Gaiato de Miranda 
do Corvo! Como me lembro do 
encontro com rapazes como eu, 
de diferentes dioceses do País, a 
trabalhar comigo naquela Casa. 
Quase todos foram padres. Digo 
foram, porque alguns já morre-
ram.

Como se sonhava com riqueza 
evangélica, a simplicidade e a 
pobreza da Obra da Rua! Méto-
dos que infelizmente passaram, 
apesar dos bons resultados!

Que o nosso seminarista volte. 
Tem aqui uma Casa sua. E… 
quem sabe?! Um caminho de 
heroicidade para o seu sacerdó-
cio!  q

escutou estas palavras preciosas 
do Senhor Bispo: Hesitei em rece-
ber este homem e afinal foi uma 
grande bênção de Deus que caiu 
sobre a minha Diocese.

Importa ainda cavar mais 
fundo. Américo de Aguiar traba-
lhou arduamente e com seriedade 
e paixão pelos pobres durante 16 
anos em Moçambique, no Chinde 
e em Lourenço Marques. Desse 
tempo de procura do Caminho da 
Luz, não resistimos a deixar aqui 
um parágrafo escondido, que viu 
a luz no 1.º de Dezembro de 1945 
nestes anais, tratando-se de uma 
confidência interessante para o 
retrato daqueles anos perdidos, 
na África Oriental Portuguesa. 
Ora, eis: Era a noite de Natal 
de 1920. O Hotel Polana, em 
Lourenço Marques, acabava 
de ser aberto ao público. Muita 
gente foi ali cear e eu idem. 
Naquele tempo podia-o fazer 

airosamente, porque não era 
Padre nem era Américo. Era eu. 
Comeu-se e bebeu-se e o mais 
que diz respeito a festas daquela 
natureza e naquelas paragens. 
No fim, dirigi-me ao caixa com 
notas do Banco Ultramarino, 
satisfazer. Eram de uma emissão 
de dinheiro esterlino que o banco 
fizera naqueles tempos de desor-
dem nacional. O caixa olhou 
para as notas, impertigou-se 
muito impertigado e disse para 
mim: Vá buscar dinheiro inglês. 
Eu pudera não ter ido, mas não 
gosto de zaragatas e como trazia 
na algibeira notas dos bancos 
deles, satisfiz. Isto foi no Hotel 
Polana, onde estava e cuido que 
ainda está, na ponta de um mas-
tro, a bandeira Portuguesa!

Trinta e um anos depois, con-
victo da sua certeza, da Fé activa 
no Amor, deu-nos, num artigo 
Doutrina, um belo inciso sobre a 

sua devoção pelos Pobres, que lhe 
vinha desde a infância e é opor-
tuno revelar de novo: Não escolhi 
nem recebi jamais preparação 
para a vida que hoje tenho: isto 
foi uma rasteira… divina! Quero 
regressar à Toca. Não que eu 
aprove ou me ache ali bem, mas 
gosto de aliviar penas gemendo 
aos pés dos que gemem e assim 
salvo a minha alma.

Foi esta vida da/na Graça que 
viveu intensamente como um 
caso vivo, interiormente, num 
itinerário de busca incessante 
da intimidade com Cristo Vivo, 
como amigo de Deus, procurando 
sintonizar a sua vontade com a 
d’Aquele que é, testemunhada no 
amor do próximo, como servo 
dos pobres. Por isso, ninguém 
duvidará, especialmente a Igreja, 
da sua paixão pelo Bom Pastor, 
que se deu totalmente na Cruz 
e chama os que Ele quer (todos) 

para o seu serviço, nomeada-
mente Américo Monteiro de 
Aguiar (AMA): Certa maré, 
entrei na casa de uma leprosa 
de quem não se fazia caso, por 
medo do contágio. A roupa era 
aos montes, que as lavadeiras 
não lhe pegavam. — Eh! Tantos 
farrapos, disse. — Sim, Padre; 
tudo farrapos, menos o meu 

sofrimento! Assim, testemunhou 
em Coimbra, que o acolheu e onde 
se entregou, com pena de mestre 
porque viveu o que escreveu em 
belos nacos de prosa, do pão que 
partiu e das chagas que curou 
com a Palavra que mastigou, pois 
nunca a largou da sua mão e do 
seu coração, dando-lhe vida em 
abundância!  q
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TODOS nós podemos afastar-nos de lugares, situações ou pes- 
 soas, praticamente de tudo, menos de nós mesmos. Dos nossos 

medos, complexos, fracassos. Jesus quer que sejamos e recriemos a 
nossa experiência de vida. Quer que sejamos nós mesmos, e não 
que nos procuremos fora de nós.

Faz um mês que o Neto me deixou uma nota escrita onde expli-
cava que se ia embora de nossa Casa, porque se haviam acumulado 
muitos castigos e não seria capaz de os cumprir todos. Agradecia 
à Casa do Gaiato todo o bem que tinha recebido, afirmando que os 
Padres da Casa tinham sido uns verdadeiros pais para ele. Que já 
tinha feito 18 anos e queria enfrentar a vida sozinho.

Evidentemente que, como pai de família, não fiquei tranquilo 
e pedi ao Jacinto, o nosso chefe-maioral, que saísse a procurá-lo 
para, ao menos, podermos conversar e sabermos onde iria ficar. 
Encontrou-o a viver em casa de um amigo, em condições nada 
propícias, e mandou que regressasse a Casa.

No dia seguinte à sua chegada, reuni-me com ele mais o Jacinto 
e transmiti-lhe que tinha muita sorte em ter tanta gente que lhe 
quisesse tanto e cresse nele. Que o Jacinto era como um irmão mais 
velho e devia seguir os seus conselhos. Por fim, decidiu ficar e ten-
tar cumprir o seu castigo.

Jeremias regressou depois de passar uns meses em Luanda por 
questões de saúde. Retomou o seu cargo de chefe da educação e 
quis manter o estudo obrigatório das seis às sete da tarde.

Arranjámos os jardins e colocámos o tecto de chapa no armazém 
da Carianga, pois um vento forte arrancou-o, há vários meses.

Já mudámos todo o azulejo velho da casa-de-banho da casa 
dois e, dentro de dias, começaremos a colocar o mosaico do chão.

Há dias, um gaiato convidou-me para o seu aniversário, que 
celebrava com sua esposa. Outros, aproveitaram para me apresen-
tar as suas noivas. Tudo decorreu dentro de um ambiente familiar 
como é próprio das nossas Casas.

Entretanto, vamo-nos esforçando por tornar sustentável a vida 
da nossa Comunidade. Não nos falta uma ajuda nos momentos mais 
difíceis. Há um par de meses, foi a SIKA com materiais escolares; 
o mês passado, a Fundação SOL com alimentos — é a Providência 
que vem em auxílio daqueles que se sacrificam.

Já estamos a colher pimentos, tomates, cebolas e algumas ver-
duras de nossas hortas. Este ano, cultivámos também na Carianga, 
pois é uma terra fértil e os nossos rapazes vão lá quase todas as 
tardes.  q

MALANJE Padre Rafael

VAMOS amar-nos intensa- 
 mente uns aos outros! Os 

mais pequeninos e abandonados 
devem ocupar o centro dos nossos 
corações. Estou a referir, dum 
modo especial, os filhos que des-
conhecem os pais, porque nunca 
os viram. São muitos os que vivem 
nesta situação, como vítimas 
inocentes. Encontro-os, todos os 
dias, ao colo das mães, vagueando 
pelas ruas da cidade, à busca da 
alimentação. Onde estão os pais 
destes filhos? A resposta é dada 
pelas próprias mães: Fugiram!

Há dias, cruzei-me com uma 
rapariga, com o seu bebé ao 
colo. Saudamo-nos, e perguntei- 
-lhe quantos filhos tinha. Eram 
quatro. E o pai? Desapareceu e 
abandonou os filhos. É um pro-
blema social muito grave a pedir 
a intervenção das forças vivas da 
sociedade. Cada um deve fazê-lo 
no seu âmbito de acção. Há neces-
sidade dum esforço muito grande 
no campo da formação humana, 
a todos os níveis de idades. Em 
particular, a juventude deve estar 
no centro desta preocupação. 
Muitos pedidos de acolhimento 
para estes filhos abandonados 
batem à porta da nossa Casa do 
Gaiato. Neste momento, não 
temos possibilidades. Vamos, 
contudo, continuar com muita 
esperança, alimentada, também, 
pelo vosso amor.

A família é a resposta ideal 
na solução destes problemas. A 
sexualidade não pode ser um ins-
tinto a satisfazer sem escrúpulos. 
O homem e a mulher devem tra-
tar-se um ao outro como pessoas 

e não como objectos de prazer. É, 
sem dúvida, um caminho longo 
e duro a percorrer. Sem amor 
verdadeiro não é possível a cons-
tituição da família. O homem e a 
mulher têm a mesma dignidade. 
Por isso, a mulher não pode ser 
escravizada, utilizada como ins-
trumento de prazer. Se esta rea-
lidade não entrar na mente e no 
coração do homem e da mulher 
não haverá a mudança necessária 
para evitar estes males sociais. 
Que podemos fazer para ajudar 
o homem e a mulher a viver na 
linha desta dignidade humana 
de que os filhos são os maiores 
beneficiários? Estes filhos que a 
Casa do Gaiato está a criar, para 
serem pedras vivas da sociedade, 
são um apelo profundo à mudança 
de comportamento dos homens 
e das mulheres  para que sejam 
verdadeiros pais e mães, respon-
sáveis pelos seus actos de alcance 
social tão determinante para uma 
sociedade normal. Procuremos 
todos viver este problema com a 
ajuda que nos for possível.

Como é tradicional, quando o 
tempo começa a aquecer, vamos 
à praia com todos os filhos que 
quiserem. Assim aconteceu, nesta 
manhã de Domingo. É motivo de 
grande alegria o convívio com os 
filhos de famílias normais que 
frequentam a mesma praia. Sen-
tem-se felizes. Não há discrimi-
nação social. É, sem dúvida, uma 
ajuda para o seu crescimento nor-
mal. A dimensão escolar constitui 
uma preocupação grande para a 
nossa vida. Os rapazes, desde os 
mais novos aos mais velhos, têm 

as condições necessárias para 
um bom aproveitamento escolar. 
Contudo, apesar do esforço que 
fazemos, há resultados que não 
são compensadores. O mesmo 
acontece, por certo, com alguns 
dos filhos das famílias normais. 
Esta vertente educativa pede-nos 
muito cuidado e esforço. Os nos-
sos filhos têm as portas abertas 
para chegarem aonde forem capa-
zes, nas suas vidas. Muitas vezes, 
no sentido de serem estimulados, 
lembramos-lhes que a maioria 
dos filhos de Angola não tem as 
possibilidades que lhes são ofere-
cidas. Por isso, devem aproveitar o 
mais que puderem. Alguns estão 
a beneficiar da generosidade das 
Direcções das Universidades. 
É uma alegria profunda ver a 
sociedade angolana enriquecida 
com estes filhos que vieram do 
lixo humano. Queremos partilhar 
convosco porque, sem as vossas 
ajudas financeiras, não seria 
possível manter tamanha riqueza 
humana. O vosso amor é fecundo 
nestes filhos da Casa do Gaiato 
de Benguela.

Chegaram, há dias, três jovens, 
integradas no Movimento Lei- 
gos para o Desenvolvimento. 
Vêm trabalhar gratuitamente, 
nos vários ambientes sociais, 
em resposta à vocação semeada 
nos seus corações para ajudar os 
mais necessitados da sociedade. 
É a forma de partilharem as 
suas vidas, por algum tempo, na 
doação da sua riqueza humana 
e espiritual. A nossa Casa do 
Gaiato de Benguela teve a alegria 
de acolher a Maria João, bióloga, 
a Cláudia, enfermeira e a Susana 
assistente social. Sejam bem-vin-
das a Benguela! Com um beijinho 
dos filhos mais pequeninos da 
Casa do Gaiato de Benguela para 
todos vós!  q

BENGUELA Padre Manuel António

Da dimensão humana

ESCREVO do Espigueiro. Foi de milho, hoje é a Casa do 
 Senhor. P. Baptista rasgou-o ao meio, afastou os lados e 

fez Capela. Aqui o segredo da Obra que nasceu.
P. Américo sonhou… Pediu a Quinta: «Excelentíssimo 

senhor» —, o nome do dono — «a sua Quinta da Torre está 
abandonada; se ma der, farei dela uma Obra linda».

O senhor respondeu: «A Quinta é sua, faça».
P. Américo — como que prevendo a morte — entregou o 

sonho ao P. Baptista.
De volta do Espigueiro surgiram casinhas, dois pavilhões, 

casa-Mãe, lagos e uma mata a dar beleza.
Em pouco tempo encheu: Doentes incuráveis, deficientes 

físicos e mentais.
Um dia vi chegar o P. Baptista com um.
— Sabe, estava num estábulo de porcos. A família pôs 

palha. Nas refeições, eu entregava um prato de comida…
E agora?
Abraão atento à voz de Deus viu o carneiro no silvado.  q

SINAIS Padre Telmo

OS refugiados que demandam à Europa, 
 sujeitando-se a todos os perigos, eviden-

ciam a desgraça de um mundo sem Deus. Nunca é 
demais clamá-lo!

Gente que foge à morte merece todos os sacrifí-
cios de quaisquer homens sobretudo dos cristãos. Se 
o nosso Mestre morreu por nós também nós deve-
mos assumir os sacrifícios que o acolhimento dos 
refugiados poderá acarretar sobre cada um.  

Acho bem que se recebam os foragidos, tantos 
quantos for possível, por uma opção de fé na pessoa 
de Jesus, parecendo-me no entanto ser uma atitude 
hipócrita, enquanto não formos capazes de trans-
mitir dignidade aos portugueses que vivem na sua 
pátria em barracas, em casas apertadas com várias 
famílias lá dentro em degradante promiscuidade, 
que perderam a sua própria habitação, o trabalho e 
ainda muitos que vagueiam pelas ruas e pelas pra-
ças, sentados, de pé em conversas demolidoras, sem 
hábitos de trabalho e também os agarrados à prosti-
tuição, à droga, ao álcool e à violência, no submundo 
que se torna cada vez mais vasto.

É fácil falar nos areópagos de toda a espécie, da 
luta contra a pobreza, mas pôr em prática acções 
concretas como pessoas definidas, persistente e sem 
cansaço, até vencer a miséria!… Quem o faz?

Conhecemos na Igreja Católica algumas conferên-
cias vicentinas capazes deste espírito de entrega e de 
desafio paternal, junto das pessoas e das famílias. 
Mas!.. O resto!… Quase tudo é perlim-pim-pim. 
Muita burocracia! Muita propaganda, mas pouco: 
— Cheirar as ovelhas do rebanho!

É mais cómodo ficar de longe, dando directrizes, 
fazendo discursos ou até homilias sobre a dignidade 

humana, as relações do trabalho, a vida familiar, etc. 
do que ir a casa de cada família sentir como vivem, 
com que se alimentam, como dormem e como pas-
sam o dia! Ver a arrumação da casa e até o seu are-
jamento. Os bons e os maus cheiros! Como ando tão 
martirizado por ver crianças aos magotes a aprender 
com os pais a viver da pedincha e do engodo, sem 
escola, algumas vezes sem casa, sem higiene e sem 
futuro, no nosso próprio País, onde uma sociedade 
organizada pensa que toda a gente vive de forma 
semelhante — choca-me irmos receber outros, sem 
primeiro cuidar dos nossos! E são tantos!…

Poderás responder: — E… porque não fazer, 
agora, tudo ao mesmo tempo?! Mais uma resposta 
fingida.

Se não fizemos pelos nossos, iremos construir 
com os de fora?

A pobreza e miséria irão aumentar!
O mesmo problema que se pôs aos portugueses, 

quando no após Grande Guerra, vieram crianças 
órfãs da Áustria para serem adoptadas por famílias 
de Portugal.

— E então as nossas crianças?! — Gritou o Padre 
Américo!

Sim, as nossas? Quem as adopta?
Tempos bem diferentes dos actuais, mas os pro-

blemas são semelhantes.
É possível que noutros países disponíveis para os 

errantes, se encontrem também miseráveis, aos quais 
ninguém deu a mão; mas, isso, não é connosco, é 
com eles. Também são hipócritas!

Já sabemos que a política é quase sempre um jogo 
de hipocrisia que não tem nada a ver com autentici-
dade de vida reclamada pela fé cristã.  q

PATRIMÓNIO  DOS  POBRES Padre Acílio

Continuação  da  página  1

O povo diz que se deve «fazer o bem sem olhar a 
quem». É uma palavra de sabedoria, em tudo concordante 
com a atitude do samaritano. O homem caído na estrada 
carecia de tratamentos físicos; o homem refugiado carece 
de um ambiente de paz e de meios para desenvolver a 
sua vida. A todas as pobrezas responde a caridade no 
seu agir simples e prudente, para que se alcance o bem 
e só ele subsista.

No rodar do mundo, tal como foi no passado e o 
conhecemos hoje, não precisamos de esperar para fazer 
o bem. Há sempre oportunidade para o fazer. Esta neces-
sidade constante é a tal inscrição que nos faz disponíveis 
para o bem na nossa esfera de acção.  q

DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio


