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DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

LONGE vai o tempo em que a PALAVRA era o selo de um 
 compromisso de honra entre homens de bem. Chamavam- 

-se esses, homens de palavra. Impensável, era, negar a pala-
vra dada. Que melhor prova de confiança poderia haver entre 
as partes?

A confiança é a base mais importante sobre que assentam 
as relações entre pessoas. Pode-se perder tudo o resto, mas 
havendo confiança há dignidade sentida e vivida na vida pes-
soal e social.

Pai Américo, apesar das contrariedades que sofreu devido 
a interesses particulares ou ideológicos de alguns, que pro-
curam lançar o descrédito sobre os outros, adquiriu total con-
fiança do Povo Português e dos seus responsáveis políticos 
para a sua Obra, bem como da hierarquia da Igreja que ele 
serviu apaixonadamente.

Este crédito adquirido pela Obra da Rua ao longo dos 
anos da sua existência, nunca a envaideceu nem a impediu de 
ser verdadeira consigo mesma e com os de fora. Pai Américo 
deixava claro que as obras humanas não podem ser perfeitas, 
porque feitas por homens, seres imperfeitos. Isto é válido para 
nós como também para todos os outros. Nada sobre a terra é 
perfeito. Tudo caminha para a perfeição e deseja ser perfeito.

Os tempos andaram, e por obra da investigação que 
resulta em saber humano, sempre imperfeito, foram-se mar-
cando limites entre os quais hão-de funcionar as obras de 
cariz social. Nestes, todas essas obras se hão-de encaixar, 
e estabelecer um Acordo com a Tutela respectiva, para que 
a sua acção seja por ela obrigatoriamente apadrinhada e 
validada.
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O Acordo

HOMILIA NOS 60 ANOS DA MORTE
DO PADRE AMÉRICO MONTEIRO DE AGUIAR

1. Perfazem-se, hoje, 60 anos 
sobre a morte do Padre Américo 
Monteiro de Aguiar, entre nós 
carinhosamente conhecido por 
Pai Américo, graças à Obra da 
Rua que fundou e ao desvelo 
paterno que tinha pelas crianças, 
pelos pobres e pelos doentes. 

Mesmo aqueles que não o 
conhecemos pessoalmente em 
vida, temos presente a imagem 
veneranda, que as fotografias 
reproduzem, de um sacerdote 
revestido da capa eclesiástica cru-
zada sobre a batina preta. Nestas 
imagens espelham-se as preocu-
pações que lhe iam na alma e o 
cuidado incansável pelos pobres 
que lhe habitava o coração.

Este é um dia de oração, de 
memória e de contemplação. É 
meu dever e meu desejo condu-
zir-vos às raízes da sua alma e às 
fontes da sua Obra. Convido-vos 
a percorrermos, em conjunto, as 
veredas da sua vida e a adivinhar, 
com a sua ajuda, os caminhos 
do futuro da Obra da Rua, para 
a colocarmos, ao ritmo de cada 
tempo, ao serviço da causa dos 
pobres.

Américo Monteiro de Aguiar 
nasceu, a 23 de Outubro de 1887, 
em Galegos, Penafiel. Era o oitavo 
filho de uma família cristã, de 
lavradores locais. O seu pai era 
natural de Galegos e a sua mãe 
era oriunda de Paço de Sousa, 
no mesmo concelho de Penafiel. 
Foi baptizado, a 4 de Novem-
bro seguinte, na igreja matriz de 
Galegos. Deve a escolha do seu 

nome de baptismo à admiração 
que seus pais e padrinhos tinham 
pelo então Bispo do Porto, Car-
deal D. Américo Ferreira da Silva. 
Entre os sete irmãos, um deles, 
o mais velho, José Monteiro de 
Aguiar, foi sacerdote e trabalhou 
primeiramente em Cochim, na 
Índia e, mais tarde, em S. Miguel 
de Paredes, Penafiel.

Américo Monteiro de Aguiar 
iniciou os estudos na escola pri-
mária da sua terra natal. Foi pos-
teriormente aluno do Colégio de 
Nossa Senhora do Carmo, em 
Penafiel. Daí transitou para o 
Colégio de Santa Quitéria, em 
Felgueiras. Já nesse tempo mani-
festara a seu pai o desejo de ser 
padre. Não foi esse, todavia, o 
entendimento do pai. E, graças 
a esta recusa da família, vamos 
encontrá-lo, no termo dos seus 
estudos elementares e liceais, 
em 1902, a iniciar o seu percurso 
profissional, como trabalhador 
numa loja de ferragens, proprie-
dade de um amigo do pai, na rua 
Mouzinho da Silveira, no Porto.

Em 1906, com dezoito anos 
apenas, parte, a convite de fami-
liares e amigos, para Moçambi-
que e aí desenvolve uma diversi-
ficada e bem sucedida actividade 
profissional, primeiramente na 
área comercial e, depois, na 
administração pública local. 
Após dezassete anos de trabalho 
em Moçambique regressou a Por-
tugal, em 1923.

2. Ao longo deste tempo, distri-
buído por diversificadas e múlti-

plas actividades, convivendo com 
realidades diferentes, ocupando- 
-se de trabalhos e missões apa-
rentemente distantes da vida ecle-
siástica, Américo Aguiar nunca 
perdeu o desejo de ser padre. A 
proximidade vivida, em Moçam-
bique, com Frei Rafael Maria da 
Assunção, sacerdote franciscano, 
posteriormente nomeado Bispo 
Prelado de Moçambique, ajudou 
Américo Aguiar a consolidar as 
razões desta procura e a fortalecer 
a coragem para perseverar nesta 
determinação. É a ele que várias 
vezes se refere para agradecer a 
ajuda que lhe deu no aprofunda-
mento da fé, na aproximação do 
ideal sacerdotal e na decisão pri-
meira de ser franciscano e, pos-
teriormente, verificando que não 
era esse o seu caminho, na per-
sistência de bater às portas de um 
seminário diocesano.

Deus abriu-lhe, a 3 de Outubro 
de 1925, as portas do Seminário 
Maior de Coimbra, pelas mãos 
do Bispo D. Manuel Luís Coelho 
da Silva, natural de Bustelo, em 
Penafiel. Depois de completar 
os estudos filosófico-teológicos, 
Américo Aguiar foi ordenado 
presbítero no dia 28 de Julho de 
1929.

No primeiro ano de ministério 
permaneceu em Coimbra, por 
mandato recebido do Bispo D. 
Manuel Coelho da Silva, que o 
acolhera no Seminário e ordenara 
para o serviço da Diocese, como 
professor do Seminário.
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PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Sinto desejos de ser Francisco de Assis, para abraçar  este 
espaço imenso de luz e de vida, desprendido como  o Pobrezi-
nho, de tudo quanto possa ligar a gente às ninharias do mundo.

Padre Américo

NO oitavo centenário do chamado perdão de Assis, a 4 de Agosto, o 
 Papa Francisco visitou a Capela da Porciúncula, na Basílica de 

Santa Maria dos Anjos, onde se recolheu em oração. Num mundo com 
preocupantes sinais de violência e guerra, urge reafirmar a visão de 
S. Francisco, de apelo à conversão para uma sociedade pacificada, habi-
tada pela paz de Deus.

Aproveitamos para fazer nestas colunas memória de sinais francis-
canos do filão americano (do Padre Américo), em que já nos adentramos 
noutros lugares. Vamos assim descer até alguns momentos da sua vida 
para imitar o Pobre de Assis. Na verdade, foi em Agosto de 1925, no dia 
6, que Américo Monteiro de Aguiar deixou de ser frade menor, dentro 
do convento… Esteve na Galiza, na Diocese de Tuy, onde bateu à porta 
do noviciado franciscano em Outubro de 1923, com idade adiantada. Em 
17 de Outubro de 1923, por carta ao amigo Simão Neves, deu notícia da 
sua decisão: Vou para um convento de franciscanos, em Espanha. Este 
passo é filho de raciocínios muito profundos. Sigo a vida de sacrifício, de 
dor, de penitência. É notório o acompanhamento espiritual de D. Rafael 
Maria da Assunção, franciscano e Prelado de Moçambique, que lhe abriu 
o Caminho da Luz em 1922, na cidade de Lourenço Marques, conforme 
Américo de Aguiar escreveu. 

Foi possível ter na mão uma página interessante sobre Frei Américo 
de Aguiar, de sábio que escreveu a preciosa história do Convento de Vila-
rinho da Ramalhosa (1995). É da pena de mestre, Frei Arlindo Rodrigues 
da Silva Barbosa, que nasceu em Barroselas, em 11 de Junho de 1924 e 
faleceu no Porto, em 20 de Maio de 2012. Desse convento veio para a
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De Frei Américo de Santa Teresa

Preparando as madeiras para o Museu do Pai Américo
que vamos construindo na Casa do Gaiato de Paço de Sousa
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Pelas CASAS DO GAIATO
PAÇO  DE  SOUSA Fausto Casimiro

PARQUE DE LAZER — Temos 
novos patos brancos na capoeira do 
parque, que se estão a criar e a desen-
volver bem. Uma das patas casta-
nhas já pôs ovos e está a chocá-los. 
Também temos um casal de gansos 
que esperamos venham a fazer cria-
ção. Nestes dias tenho tomado conta 
deles, enquanto o Bruno foi passar 
alguns dias com a sua avó. À volta 
temos plantas que estão a crescer bem, 
e esperamos que venham a dar flores 
bonitas.

PASSEIO — Um grupo dos nos-
sos Rapazes foram fazer uma longa 
caminhada cultural ao Porto. Percor-
remos a marginal da Foz e da Ribeira, 
enquanto observamos os monumen-
tos históricos e as pontes sobre o rio 

Douro. Passamos para o lado de Gaia 
e vimos os barcos rabelos e as caves 
do vinho do Porto. Vimos também as 
casas do Património dos Pobres funda-
das pelo nosso querido Pai Américo. 
Agradecemos ao nosso antigo gaiato 
Elísio e à sua filha Mara terem organi-
zado este passeio para nós.

PADRES — O nosso Padre Telmo 
regressou a Angola, para a nossa Casa 
do Gaiato de Malanje. Foi estar com os 
seus queridos Rapazes. Que tudo corra 
bem. O nosso Padre Manuel António 
veio com a D. Teresa da nossa Casa 
do Gaiato de Benguela, para estar na 
reunião dos nossos padres e para tra-
tar a sua saúde. Também veio o nosso 
Padre Zé Maria para os mesmos fins. 
O nosso Padre Rafael também esteve 

connosco para a reunião e para des-
cansar. A todos desejamos que estejam 
de saúde e façam um bom descanso.

PRAIA — Já passou o 1º turno de 
praia. O nosso chefe foi o Dário. Os 
nossos «Batatinhas» juntamente com 
o Diogo e o Sabino surfaram na nossa 
praia de Azurara, orientados pelo 
Prof. Lagoa. Correu tudo bem. Houve 
muitos passeios, ao Mindelo, ao está-
dio do Rio Ave e a Vila do Conde. O 
Nuno que é pequeno e não aguentou, 
tive que levá-lo às cavalitas. Agrade-
cemos ao sr. Alberto e à D. Marga-
rida que nos tenham ajudado e acom-
panhado nestes dias de praia. O 2º 
turno já está a gozar as suas férias na 
Azurara, e desejamos que sejam boas e 
que tudo corra bem.  q

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

AGROPECUÁRIA — O Verão tem 
trazido temperaturas muito eleva-
das, com calor abafado, do qual nos 
abrigamos entre as 12 e as 15 horas. 
A cultura de milho grão está bem 
crescida e exige muitas regas, como é 
natural. Limparam-se os rebentos dos 
olivais da vessada, do poço novo, da 
terra dos grilos e do olival dos poços. 
Entretanto, também se capinaram as 
ervas daninhas à volta dessas olivei-
ras. Cortámos o canavial daninho na 
encosta da terra nova, junto à rotunda 
Pai Américo, e aproveitámos várias 
canas. Depois, cortaram-se as ervas 
e os arbustos na margem do riacho 
e do ribeiro da vessada e do campo 
do poço novo. Tem-se regado a horta, 
os kiwis e os jardins. Temos comido 
ameixas e pêssegos das nossas árvo-
res de fruto. Continuamos a comer 
alfaces e já comemos pepinos. As 

melancias estão a crescer com bom 
aspecto. Foi podada a sebe do largo 
da nossa Capela. No sector dos gados, 
foram abatidos dois porcos para con-
sumo interno; e morreu uma ovelha. 
As galinhas poedeiras vão dando 
ovos, que nós gostamos.

ARRANJOS — Mais uma vez, tive-
ram de se pintar as paredes, os tectos, 
os quartos e as portas do rés-do-chão; 
as paredes do corredor foram mais 
difíceis, devido à pintura anterior ter 
falhas, que se rasparam e repintaram. 
Como se infiltrava a água da casa- 
-de-banho do primeiro andar, reparou- 
-se a área dos chuveiros. 

CENTRO DE ESTUDOS E ESCO-
LAS — Em férias escolares, arruma-
ram-se as estantes e armários de livros 
escolares e outros que se encontram na 

nossa escola. Também se organizaram 
os materiais escolares. Todas as matrí-
culas dos Rapazes estudantes já foram 
efectuadas nas várias escolas que fre-
quentam, do 1.º ao 12.º ano. 

LAR DE COIMBRA — Nos quin-
tais de cima e de baixo do nosso Lar 
do Gaiato de Coimbra, foram cortadas 
as ervas daninhas. Também foi vedada 
com estacas a zona de cima, na Tra-
vessa Padre Américo. 

FÉRIAS DE VERÃO — Como tem 
acontecido ultimamente, depois das 
férias na praia, vários Rapazes tiveram 
a oportunidade de passar algum tempo 
com parte dos seus familiares. Outros 
Rapazes ficaram na nossa Casa, cola-
borando na vida diária e com tempos 
de lazer, como na piscina, pois o calor 
tem sido muito.  q

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO CENTRO José Martins

Celebramos no presente ano o 60º 
aniversário da páscoa de Pai Américo 
para O Reino da Glória. Damos graças 
a Deus por tantas vontades generosas 
que se organizaram e realizaram, com 
muita dignidade, as actividades rela-
cionadas com tal acontecimento.

Também este ano estaremos próxi-
mos do 80º aniversário da primeira 
colónia de férias em Tábuas/Senhora 
de Piedade/Miranda do Corvo, depois 
das realizadas em São Pedro de Alva 
e Vila Nova do Ceira. Vamos relem-
brar, também alí, a passagem de Pai 
Américo por aquele recanto saudável 
e tranquilo da natureza, onde os seus 
jovens colonos sentiram, certamente 
pela primeira vez, a frescura do ar, 
da água, do ambiente, do pão e da sã 
camaradagem. Assim, no próximo dia 
18 de Setembro, todos os associados e 
familiares que quiserem revitalizar ou 
criar amizades em ambiente fraterno e 
convívio com a natureza devem levar 

seus farnéis para partilhar, ao almoço 
com os que se apresentarem e ao lan-
che com os que estiverem presentes, 
nomeadamente os gaiatos residentes 
na Casa de Miranda do Corvo. Suge-
rimos as 12 horas para o almoço, a 
fim de termos tempo de explorar a 
natureza local e podermos preparar o 
lanche para as 16 horas. Seria óptimo, 
se estivéssemos todos, mas ficaremos 
satisfeitos com os que aparecerem.

Recordamos que no dia 26 de Julho 
realizámos o nosso Encontro Anual 
com toda a colaboração da Casa Mãe, 
como tem sido habitual. Houve elei-
ções para os órgãos sociais, que fica-
ram assim constituídos: — Mesa da 
Assembleia Geral — Francisco José 
Leitão Ribeiro, Paulo Jorge Neves e 
Vitor Manuel Jesus Jorge; Conselho 
Executivo — José Martins Carva-
lho, António Maria Ribeiro Sousa, 
António Ferreira Santos Fraga, Maria 
Helena Trindade e Maria Fernanda 

Martins; Conselho Fiscal — Manuel 
Santos Machado, Ricardo Alexandre 
Fadigas Santos e José António Rodri-
gues Silva. A Reunião da Assembleia 
Geral decorreu com natural respeito 
de opiniões e eficácia, tanto da Mesa 
da Assembleia como do resultado 
final, pois deu-se cumprimento a todos 
os assuntos agendados, até à hora mar-
cada para o almoço. Foi um dia agra-
davelmente passado em família. Todos 
partimos mais fortalecidos pelos laços 
das amizades. Pena tivémos por não 
terem aparecido mais associados, pois 
o número de presenças foi semelhante 
ao do ano anterior.

Aos antigos gaiatos que não se fize-
ram associados e o queiram ser e aos 
que já o foram e queiram voltar, agra-
decemos que nos contactem, a fim de 
actualizarmos o nosso ficheiro.

Comparece em Nossa Senhora da 
Piedade, Tábuas, Miranda do Corvo, 
em 18 de Setembro próximo.  q

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

SAÚDE MENTAL — Na nossa Conferência já tivemos e continuamos a ter 
pessoas com problemas que são do foro da saúde mental. Nas outras Conferências 
acontece certamente o mesmo. São casos muito difíceis onde nos sentimos quase 
sempre impotentes, pouco mais podendo fazer do que ser para estas pessoas das 
poucas com quem elas podem falar e em quem podem confiar.

Sem querermos acusar nenhuma das entidades que intervêm nestes casos, 
que certamente estão a fazer o que lhes compete, a sensação que temos é que 
se trata de uma área onde há imensas coisas por fazer. Isso preocupa-nos muito 
quando vemos uma pessoa nesta situação a andar em bolandas de um estabeleci-
mento de saúde para outro, nuns casos com técnicos aptos a lidar com estes casos, 
mas noutros onde isso não acontece e onde a situação só se agrava. 

Pior ainda é quando estas pessoas cometem delitos que as colocam sob a 
alçada da justiça e quando o risco é grande de poderem cometer mais, a começar 
pela ameaça à sua própria vida. Quando assim é, andamos com o coração nas 
mãos sem sabermos o que fazer. Felizmente nunca ocorreu cá para os nossos 
lados nenhuma situação de crime grave neste tipo de situação, mas temos tido 
oportunidade de observar a situação dos reclusos que sofrem de problemas de 
saúde mental. Muitos deles ninguém os quer: a família não os quer, ou está longe 
do local da prisão, sem possibilidades de os visitar, a população das localidades 
donde são originários também os rejeita pela gravidade dos crimes que comete-
ram, a sociedade em geral só lhes dá atenção quando os meios de comunicação 
social relatam os crimes que cometeram e depois os deixa no esquecimento. Por 
tudo isto, estas pessoas não têm ninguém. A sua “família” acaba por ser consti-
tuída pelos outros reclusos, pelos guardas prisionais e pelos técnicos e dirigentes 
dos estabelecimentos prisionais onde estão presos. Temos ideia que alguns terão 
já cumprido há muito a sua pena, mas permanecem na prisão porque não têm mais 
sítio onde possam ter a sua casa.

É preciso olhar muito mais e muito melhor para estas pessoas que são das mais 
vulneráveis que temos na nossa sociedade. Ajudas pontuais e desintegradas não 
têm quase nenhuma eficácia, mas, mesmo assim, que essas ajudas não faltem, se 
forem a única coisa que estiver ao nosso alcance. Sobretudo, que não falte o nosso 
amor por este próximo. Estas pessoas precisam muito deste amor. Muitas vezes foi 
porque ele faltou que os problemas de saúde mental aconteceram.  Nenhumas das 
ajudas materiais e técnicas de que elas também precisam poderão substituir esse 
amor. Ora é a este nível que nós podemos e devemos fazer alguma coisa por estas 
pessoas. Que Deus nos ajude a sermos capazes de assim proceder!  q

BEIRE  –  Último sonho de Pai Américo
Um admirador

Continuação do número anterior

Entrando agora no terceiro pará-
grafo, esbarramos com a notícia: “O 
lugar escolhido para esta nova reali-
zação da Obra da Rua, é a quinta da 
Casa do Gaiato de Beire, a uns quinze 
quilómetros de Paço de Sousa. No sítio 
mais indicado elegemos dois hectares. 
O arquitecto riscou. Ao meio é a resi-
dência hospitalar, para casos que exi-
jam maior e mais próxima assistência. 
Em redor ficam as residências: sistema 
aldeamento.

Não há o criado. Não verdadeira-
mente o enfermeiro. Procura-se tornar 
válido o inválido, para que esqueça e 
seja alegre. É uma obra de doentes, 
para doentes, pelos doentes. Temo-nos 
dado excelentemente com esta divisa 
nas Casas do Gaiato”.

Vale a pena reparar neste pormenor: 
“… casos que exijam maior e mais pró-
xima assistência”. As mães não rotu-
lam os filhos. Estão atentas. E os que 
mais precisam têm sempre a primazia; 
têm sempre “mais mãe” — mesmo 
que isso, às vezes, crie ciúmes a 
outros que, sendo filhos, não precisam 
tanto… E vale a pena reparar também 
naquele sistema aldeamento. Ainda 
que todos sejamos variedade, às vezes 
perdidos em “sociedade”, todos somos 
indivíduos. De aldeia, que não anule 
ninguém nas macrocefalias da cidade. 
Indivíduos, únicos, irrepetíveis. Com 
uma subjectividade própria. E não 
podemos esquecer que é o RE+speito 
pela individualidade e pela subjectivi-
dade de cada um que faz nascer esses 
laços do coração a que chamamos 
amor — necessidade de uma relação 
de reciprocidade amorosa. Que não se 
contenta com uma assistência social 
estandardizada — chapa 4 e chapa 
5 e chapa 6… Sempre chapa. Somos 
assim. Chamei-te pelo teu nome, 
ainda antes que fosses concebido 
no ventre de tua mãe, revela-nos a 
Sagrada Escritura.

Mas é ao entrar no parágrafo quatro 
que esbarramos com o segredo deste 
sonho: “O mundo tende a colocar de 

parte aquilo que parece não prestar: 
um incurável é estorvo. O mundo 
engana e engana-se. Na hora em que 
a chamada ciência se retira, começa 
o poder de Deus. O incurável é uma 
fortuna. Mais do que as Casas do 
Gaiato, mais do que o Património dos 
Pobres, esta edição da Obra da Rua vai 
ser a sua maior riqueza. Cada doente 
traz consigo uma fortuna. Não digo 
a garantia do seu sustento, que seria 
muito importante, mas ele traz mais do 
que isso. Eles são páginas em sangue 
de teologia. Se hoje milhares de por-
tugueses e estrangeiros aparecem em 
nossas Casas para ver o incrível, que 
será amanhã na quinta de Beire, onde 
Deus vai ser ainda mais glorificado?!”

Olhemos esta ousadia: “… O mundo 
tende a colocar de parte aquilo que 
parece não prestar: um incurável é 
estorvo. O mundo engana e engana-se”. 
Lembro aquela de Mahatma Gandhi: 
“O homem tem muito maior capaci-
dade de enganar-se a si próprio do que 
de enganar os outros”… Realmente, 
só quem nunca fez a experiência de 
se deixar tocar por um “Calvário” é 
que não sabe que “o incurável é uma 
fortuna”. Porque é na relação que se 
estabelece entre nós (cuidadores) e 
ele (doente), é aí nessa RE+lação que 
começa a manifestar-se o poder de 
Deus… É aí que se descobre esta ver-
dade que Pai Américo apregoa: “Cada 
doente traz consigo uma fortuna. Não 
digo a garantia do seu sustento, que 
seria muito importante, mas ele traz 
mais do que isso. Eles são páginas em 
sangue de teologia”… Basta pegar em 
qualquer dos três volumes d’O Calvá-
rio e abrir à sorte. Logo esbarramos 
com retalhos de vidas que, aqui no 
Calvário, confirmam inteiramente 
estas afirmações ousadas de Pai 
Américo…

O que mais me espanta neste último 
sonho de Pai Américo é a sua largueza 
de vistas. Faz-me lembrar as três 
grandes preocupações de Jesus, na 
Sua passagem por terras da Galileia: a) 
Aliviar o sofrimento, b) Saciar fomes e 
c) A+PROXIM+ar, tornar “próximas” 

as pessoas. Vejamos: “Mas ele existe 
também uma outra modalidade de 
assistência que o “Calvário” deseja e 
se propõe servir. São os convalescen-
tes… O doente tem alta; não perma-
nece. A razão é sempre a mesma. Tor-
namos a perguntar: Para onde vai? O 
“Calvário” espera-o. Será mesmo um 
ponto reconfortante para os que esti-
verem à frente. Podem verificar dia a 
dia um perfeito rejuvenescer. Observar 
a carne e o sangue. Ser testemunhas de 
vista de reintegrações na vida social; 
e meditar que, se não fora a Obra, 
aquele doente curado breve tornaria ao 
seu mal e viria até a morrer. Toda esta 
riqueza estava até aqui escondida e vai 
aparecer na Obra que Deus inspirou. 

Muitos doentes hão-de ter ocasião de 
afirmar com verdade que, não fora a 
existência do “Calvário” e eles teriam 
morrido de penúria”. 

Toca-me esta sensibilidade e esta 
visão alargada dos problemas sociais: 
Os convalescentes… Sim, para onde 
vai um doente que tem alta, mas não 
tem para onde ir?! Hoje, os ditos 
“Centros de Recuperação da Droga” 
dão abundante testemunho disto. Cada 
Centro (se fizer o devido registo…) 
tem sempre testemunhos mais que 
suficientes… Cheio de entusiasmo, 
o doente (de toxicodependência) sai 
“curado” (no dizer dos papéis) e pouco 
tempo depois… Quem se mete a sério 
nestas Causas do Homem, percebe 

melhor a expressão usada aqui por Pai 
Américo — Obra que Deus inspirou. 
É que não pode haver Obras Huma-
nas que não sejam verdadeiramente 
Obras de Deus / nem Obras de Deus 
que não sejam verdadeiramente Obras 
Humanas… São as duas faces de uma 
mesma moeda. Uma não pode existir 
sem a outra. Por muito que custe a 
alguma(s) fé(zes) pouco esclarecidas. 
Foi já o Vaticano II que o proclamou 
quando diz que para entender o 
Homem é preciso entender Jesus — o 
Cristo. Ainda era cedo para, expressa-
mente, dizer e vice-versa. Mas está lá 
subjacente…

Continua  no  próximo  número



20 DE AGOSTO DE 2016 O GAIATO /3

HOMILIA NOS 60 ANOS DA MORTE
DO PADRE AMÉRICO MONTEIRO DE AGUIAR
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No ano seguinte e dada a sua 
precária saúde foi incumbido de 
um trabalho pastoral, aparente-
mente menos pesado do que a 
missão de formador no Seminá-
rio, que consistia em cuidar dos 
pobres, dos reclusos e dos doen-
tes. Esta decisão compreensiva, 
marcada pela bondade e pela 
visão pastoral do Bispo dioce-
sano, e esta obediente e pronta 
aceitação da missão que lhe foi 
confiada vão decidir para sempre 
o futuro do seu ministério. 
3. Aí se enraíza, também, a dimen-
são da grandeza deste sacerdote: 
ser “recoveiro dos pobres”, ser 
“apóstolo da rua”, ser “cami-
nheiro da caridade”, segundo 
as suas próprias palavras, como 
tanto gostava de se auto-definir. 

O Padre Américo viveu esta 
missão com paixão, correndo 
as ruas da cidade do Mondego. 
Escreveu no Correio de Coimbra 
numa linguagem frontal sobre 
a situação dos pobres. Para dar 
respostas criativas às novas for-
mas de pobreza nunca se cansou 
de bater à porta da generosidade 
de tanta gente, para que diaria-
mente acontecesse o milagre da 
multiplicação dos pães na mesa 
dos famintos. Lembro do Padre 
Américo esta firme e bela convic-
ção, que constitui um sábio conse-
lho pastoral: “A gente aprende a 
bater às portas ricas, por muito 
entrar nas portas dos pobres”. 
Que o digam, na nossa cidade, os 
habitantes da Ribeira, os pobres 
do Barredo, as crianças da Sé e 
dele falem as escarpas do Douro, 
no Porto e em Gaia, que tantas 
vezes percorreu!

E é esta experiência de anda-
rilho de Deus, de quem não se 
cansa de calcorrear os caminhos 
dos pobres, que levam o Padre 
Américo a criar as colónias de 
férias para crianças, a adquirir, 
com as economias que lhe resta-
ram do seu salário em Moçam-
bique, uma quinta para elas, em 
Miranda do Corvo, e aí abrir a 
primeira Casa do Gaiato, em 7 de 
Janeiro de 1940.

Depois vem o Lar de Coimbra, 
destinado aos rapazes que que-
rem prosseguir estudos. Pouco 
tempo após abre a Casa do Gaiato 
de Paço de Sousa, na terra da sua 
mãe. A seguir surgiram as ofici-
nas, as escolas, o jornal O Gaiato, o 
Património dos Pobres. Mais tarde 
e sucessivamente nascem as Casas 
do Gaiato do Tojal, de Setúbal e 
dos Açores, as colónias de mar de 
Azurara, Mira, Ericeira, Arrábida 
e Sintra. Entretanto veio a hora do 
Calvário, a sua última obra, e, por-
ventura, a mais esperada: “Uma 
obra de doentes, para doentes e 
pelos doentes”! 

O Calvário foi inaugurado no dia 
12 de Julho de 1956. Depois deste 
dia tão preenchido de alegria e de 
emoção, o Padre Américo veio 
dormir a Paço de Sousa. Daqui 
partiu, na manhã do dia seguinte, 
13 de Julho, para Viana do Cas-
telo, para falar sobre a Casa do 
Gaiato dos Açores com o Bispo 
de Angra, D. Manuel Afonso de 
Carvalho, que se encontrava na 
sua terra natal, em férias. Daí 
seguiu, mais a sul, para reunir, 
em Coimbra, com o senhor D. 
Ernesto Sena de Oliveira, Bispo 
daquela diocese, sobre a situação 
da Casa de Miranda do Corvo. 
Daqui regressou, pela tarde do 
dia 14, a Paço de Sousa, quando 
pouco depois de passar Valongo o 
carro, em que seguia, se despista e 
o Padre Américo fica gravemente 
ferido. Transportado, de imediato, 
mercê da gravidade da situação, 
para o Hospital de Santo António, 
no Porto, ali faleceu no dia 16 de 
Julho de 1956.

4. Estes são os traços terrenos, 
os caminhos humanos e os desa-
fios de missão do Padre Américo 
Monteiro de Aguiar. Neles se per-
cebe o amor que Deus lhe tinha 
e o amor que Deus lhe confiou 
para repartir e multiplicar por 
todos nós e muito particular-
mente pelos pobres, pelos rapazes 
da rua, pelos doentes sem nin-
guém, pelos reclusos, pelos sem- 
-casa e pela sociedade, em quem 
sempre encontrou acolhimento 
e compreensão. Quem esquece o 
seu grito de emoção e de gratidão 
diante da nossa cidade: “Porto, 
Porto, quão tarde te conheci e te 
amei!”

Não sabemos, também, quan-
tas barreiras teve de vencer em 
burocracias desnecessárias, em 
lentidão de processos, em retar-
damento de respostas, em insu-
cessos de soluções. O Padre 
Américo não era um homem de 
lamentos! Era um profeta e um 
discípulo que se deixava conduzir 
por Deus e pelos pobres. Quando 
nos aproximamos de Deus e dos 
pobres o caminho só pode ser o 
das bem-aventuranças, que nos 
leva sempre mais longe e nos dá 
força para praticarmos as obras de 
misericórdia com alegria!

Nada o demovia. Havia nele 
uma força interior que o impelia 
a agir. Era o amor de Jesus Cristo 
que o chamava a segui-l’O e o 
enviava a servir os pobres. 

A estátua que a cidade lhe 
ergueu numa das suas praças mais 
nobres do Porto é uma presença 
que assinala o amor e a devoção 
da cidade pelo Padre Américo e 
afirma o elevado sentido da home-
nagem de todos os portuenses.

5. A Igreja tem consciência da 
responsabilidade que lhe incumbe 
de merecer e continuar a Obra da 

Rua, nas suas diferentes valências 
e nos seus mais variados lugares. 
Só o pode fazer através dos Padres 
da Rua, assim gostava o Padre 
Américo de designar os jovens 
sacerdotes de então que, pouco 
a pouco, a ele se juntaram. Aos 
Padres da Rua de hoje e do futuro 
pertence continuar o carisma fun-
dador herdado do Padre Américo 
e adequar a sua Obra aos desafios 
e necessidades de cada tempo e de 
cada lugar.

 Quero aqui deixar uma palavra 
de gratidão a todos os sacerdo-
tes, muitos deles já partiram ao 
encontro de Deus, que abraça-
ram o crisma do Padre Américo 
e continuam a sua Obra por entre 
dificuldades, incompreensões e 
provações. Estendo esta gratidão 
às mães das casas e a todos os 
beneméritos da Obra da Rua, e 
tantos eles são!

Imploro de Deus luz e fortaleza 
para sabermos trazer o carisma do 
Padre Américo para este tempo 
com a criatividade pedagógica 
que o caracterizou, com a ousa-
dia profética com que o soube 
implementar no seu tempo e com 
o sentido de contemporaneidade 
evangélica com que o fazia.

Sabemos que a hora que vive-
mos, marcada por circunstâncias 
e acontecimentos que toldam o 
horizonte de esperança do mundo 
contemporâneo, exigem da Igreja 
que não se limite a continuar o 
que recebeu em herança mas saiba 
inspirar novos caminhos para dar 
respostas adequadas aos proble-
mas de cada época da história. 

Há tantas ruas das nossas cida-
des ainda não andadas e tantos 
pobres que ninguém ainda encon-
trou nos caminhos da vida. Pre-
cisamos da sabedoria do Padre 
Américo para aí chegar e do seu 
olhar perspicaz para ver os que 
jazem pelas veredas da Humani-
dade magoados pelo medo, pela 
velhice abandonada, pelo desem-
prego, pela toxicodependên-
cia, pelo abandono escolar, pela 
doença ou pela violência.

O mundo melhor que sonha-
mos exige esta presença actuante 
dos profetas e merece esta acção 
interventiva da Igreja. Uma Igreja 
que quer ir ao encontro dos que se 
perdem diariamente em dramas 
humanos e tragédias sociais sem 
ninguém atento ou por perto.

Que Deus vos abençoe, caros 
Padres e a todos vós membros das 
diversas Casas da Obra da Rua! 
Que Deus nos ilumine a todos nós 
para que cada um, ao seu nível 
e segundo a sua responsabili-
dade, saiba continuar, consolidar 
e desenvolver a Obra da Rua e o 
carisma que do Padre Américo 
recebemos!

Continuemos a rezar e a traba-
lhar pela canonização do Padre 
Américo, para que a sua vida e o 
seu testemunho possam ser apre-
sentados pela Igreja ao mundo 
como verdadeiro exemplo de san-
tidade neste Ano santo do Jubileu 
da Misericórdia, que o Papa Fran-
cisco nos convida a viver!

Igreja da Santíssima Trindade,
16 de Julho, festa de

Nossa Senhora do Carmo, de 2016
† António, Bispo do Porto

Continuação  da  página  1

O passar dos anos, por acção dos ventos e tempestades que neles 
actuam, trazem à evidência a fragilidade das estruturas humanas e 
sociais, mostrando o seu desmoronar ou a necessidade de adapta-
ções, quase sempre para lhes encurtar a folga dos limites, até ao dia 
do seu declínio. Isto não nega a necessidade delas, mas confirma tam-
bém que não devem ter um carácter absolutista e monolítico. Haverá 
melhor estrutura que a confiança entre as partes em relação social?

Pai Américo sempre pautou a sua acção com base na confiança. 
Assim ele o deu a perceber ao então ministro das Obras Públicas, 
engenheiro Duarte Pacheco, dizendo-lhe que não podia prestar 
contas, dar orçamentos ou passar recibos pelo dinheiro que ele lhe 
pusesse nas mãos para fazer obra a favor dos filhos da Nação que 
andavam perdidos pelos caminhos. E o ministro, homem de vistas 
largas, compreendeu e assumiu uma relação de confiança com Pai 
Américo dando-lhe o que ele precisava para lançar os alicerces da 
Casa do Gaiato de Paço de Sousa.

Hoje, parece que não se manifesta quem tenha vistas largas. 
Nada se faz sem um Acordo escrito. Chamam-lhe Acordo de Coope-
ração. Nós nunca o quisemos no papel. Sempre o tivemos no coração 
e na vida. Desejamo-lo na base da CONFIANÇA, que pauta toda 
a nossa pedagogia. As nossas portas estão sempre abertas, para 
que entrem, vejam e validem. Quando aparecerá um novo engenheiro 
Duarte Pacheco, servidor da causa pública, que faça connosco um 
Acordo de confiança?  q

DA NOSSA VIDA Padre Júlio
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comunidade de Penafiel, em que também historiou o franciscanismo. Os 
Frades Menores regressaram a Penafiel em 1921, onde abriram uma resi-
dência, cujo primeiro Guardião foi Fr. Vitorino Dantas, transferido em 
1923 para Vilarinho; e que foi professor de latim de Américo de Aguiar. 
Eis, então, na íntegra um relato de investigador fidedigno sobre Frei 
Américo de Santa Teresa: Um dos que por aqui andou como noviço, de 
olhos e ouvidos atentos, numa inquieta procura do seu caminho, foi o 
ao depois Padre Américo, fundador da Casa do Gaiato. A 21 de Outu-
bro de 1923 entrou neste convento de Vilarinho. E nele foi morando na 
qualidade de postulante e estudioso de ciências e latim. A 14 de Agosto 
de 1924, deram-lhe a veste e o hábito franciscano, quando já contava 
ele bem medidos 36 anos. Porém, rodado quase um ano, a 6 de Agosto 
de 1925, acharam, os que nestas difíceis leituras mandavam e liam, que 
andava ele (Fr. Américo Aguiar) redondamente enganado na escolha do 
seu canto na vida… E que eles também. De sorte que o aconselharam a 
sair por se revelar muito impressionista. E foi assim tal qual o diagnós-
tico, lembrará ele mais tarde ao evocar este passo da sua vida. De mão 
do Padre Luís do Patrocínio encontramos este registo a 6 de Agosto de 
1925: Às 9 e meia, votação dos noviços e saindo, por votação, Francisco 
Amaral e fr. Aníbal Belesa, e sem votação, mas por conselho, fr. Américo 
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. Em romagem de saudade, 
aqui voltou o Padre Américo, em Novembro de 1947: 26 de Novembro 
— ontem à noite chegou aqui o R. Padre Américo (do Gaiato). A 28 de 
Novembro, de manhã retirou para Portugal o R. Padre Américo. 

Às horas solares de tomada do tão desejado hábito franciscano suce-
deram-se, cerca de um ano depois, horas cinzentas de despedida do con-
vento. Em Frei Américo brilhou mais a humildade e a caridade, como o 
cuidado dos enfermos. O Padre José do Nascimento Barreira, seu antigo 
companheiro de noviciado concluiu assim um testemunho fiel: O ano e 
tal passado no convento de Vilariño, no meio de noviços jovens, mar-
cou para sempre o futuro Padre Américo do Gaiato. Aconselhado a sair, 
voltou o senhor Américo a ser conduzido por outro franciscano, o Padre 
Inocêncio do Nascimento, até ao Seminário de Coimbra. Cremos que não 
deixou de transparecer um verdadeiro espírito franciscano e sempre grato 
com a Ordem dos Frades Menores, como atestam bem a sua espirituali-
dade e acção, que se revelam logo nos seus escritos de seminarista, v.g. 
desde as suas páginas no Lume Novo, revista dos alunos do Seminário de 
Coimbra (1925-1930). Mesmo depois de ordenado Presbítero, em 1929, 
não desistiu de ser frade menor, conforme já demonstrámos e veremos 
proximamente. Só verdadeiramente o próprio Padre Américo nos poderia 
contar a fundura de querer configurar-se com Cristo, seguindo a Regra de 
S. Francisco, restaurador da autêntica vida cristã.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

PENSAMENTO Pai Américo

Bem-aventurados são todos aqueles que neste mundo 
escolhem a sorte e seguem as pisadas do Mestre, não 
querendo nada para si e topando tudo quanto querem… 
para dar aos mais!
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VINDE VER! Padre Quim

A condição do homem sobre 
a face da terra está intima-

mente ligada ao trabalho, quer para 
transformar o meio ambiente em 
que habita, e torna-lo mais cómodo 
para si, quer para garantir a sua pró-
pria sobrevivência nos dias da sua 
peregrinação sobre o palco social 
do mundo, no tempo e espaço que 
o sol ilumina.

A realização do ser humano 
acontece quando este assume a 
experiência de fazer o caminho. O 
percurso é feito no meio das dificul-
dades, algumas impostas e outras 
inesperadas. É no caminhar que se 
faz e se concretiza a história, como 
dizia António Machado “passo a 
passo, caminhante, não há cami-
nho... O caminho é feito ao andar. 
Andando, se faz o caminho e se 
você olhar para trás tudo que verá 
são as marcas de passos que algum 
dia seus pés tornarão a percorrer”.

Neste ser itinerante, qual ‘Homo 
Viator’, existem potencialidades a 
lapidar, valores à espera de promo-
ção, caso se criem oportunidades 
para tal. O trabalho é um bem, é 
factor determinante para o equi-
líbrio entre classes sociais. Desde 
os tempos de Adão e Eva, que 
ganhar o pão com o suor do rosto 
é um preceito, e responsabilidade 

a cumprir debaixo do sol, ao olhos 
do Criador. “Nunca a aurora nos 
encontra onde o poente nos dei-
xou”, dizia Kalil Gibran. Quando o 
sol se levanta começa a marcha e 
nela a velocidade com que se corre 
deve ser superior à das preocupa-
ções. 

Em nossa casa, o trabalho é um 
dever que cada filho tem em mãos, 
mais do que ser de carácter obri-
gatório, é humano e digno, na justa 
medida das capacidades de cada 
um. É uma alavanca útil para o 
rapaz valorizar-se, e construir o 
amanhã com optimismo, servindo- 
-se das pedras que a sociedade lan-
çou contra si na calçada da vida.

Aprendemos a viver mais con-
fiantes na Providência, sobretudo 
em tempos difíceis como o que 
estamos a passar agora. A nossa 
actividade laboral é de natureza 
educativa, e não tanto produtiva 
muito menos lucrativa. Tudo o 
que somos e temos é para dar aos 
pobres, com particular predilec-
ção para as crianças abandonados. 
As nossas oficinas ao fazerem as 
encomendas para fora, não nos 
deixam outra satisfação senão, o 
único e verdadeiro ganho que é 
o de participar da educação do 
rapaz para o mundo do trabalho, 

o resto é prejuízo, que se soma.
Temos um número grande de 

rapazes em idade de auto-governo, 
que só o trabalho pode garantir. 
Andamos a bater a várias portas. 
E regressamos sem um ‘sim’, volta-
remos lá outra vez, porque a espe-
rança nunca morre e se não formos 
atendidos por justa causa a favor do 
rapaz ao menos pela insistência da 
nossa presença ao mesmo pedido. 
A falta de emprego para os jovens, 
faz com que se prendam aos vícios. 
Sem escola e sem trabalho num 
país onde a população é maiori-
tariamente jovem, acaba-se por 
criar criminosos que irão obrigar a 
ampliação de cadeias.

O quadro de Pai Américo que 
tenho no escritório é bastante 
sugestivo. O seu olhar paterno me 
enche de confiança, os seus lábios 
parecem pronunciar a conclusão 
do VINDE VER! desta edição: 
«A melhor maneira de resolver os 
grandes males alheios é cada um 
fazer todo o bem que puder dentro 
da sua pequenina esfera de acção. 
Não há arma mais eficaz para com-
bater o mal do que a prática do 
bem». Aqui se cruzam as luzes da 
Doutrina Social da Igreja. Por isso 
mesmo é que os auditórios ficavam 
suspensos ao escutá-lo.  q

Não semeiam nem ceifam

BENGUELA Padre Manuel António

NESTA hora, a memória de 
 Pai Américo está muito viva 

no meu coração. Era, na verdade, 
um instrumento escolhido da graça 
divina. A sua tranquilidade e fir-
meza de ânimo apenas se alterava 
pelos sentimentos de compaixão e 
misericórdia. A ocupação central 
do seu coração estava no exercí-
cio duma verdadeira caridade que 
o levasse a trabalhar eficazmente 
para a salvação dos mais pobres. 
Os filhos da rua, abandonados, 
levaram-no a dedicar-se com todas 
as suas forças, no sentido de fazer 
de cada rapaz um homem. Com 
esta finalidade, fundou as Casas 
do Gaiato, um projecto meditado 
profundamente. O dinamismo par-
ticipativo da educação levou Pai 
Américo a escolher como lema: 
«Obra de Rapazes, Para Rapazes, 
Pelos Rapazes».

A sua passagem por África, 
durante alguns anos em Moçam-
bique, criou nele as raízes dum 
sonho que veio a concretizar-se 
mais tarde: A fundação das Casas 
do Gaiato, em Moçambique e 
Angola. No presente, temos duas 
em Angola: Malanje e Benguela, e 
uma em Moçambique. Pai Américo 
não pôde ver o sonho realizado, 
enquanto viveu, neste mundo, por-
que a morte, entretanto, levou-o para 
o Céu. A sementeira, porém, caiu 
em terreno fecundo, no coração do 
seu sucessor, o nosso querido Padre 
Carlos. Várias vezes foi a Angola e 
Moçambique, para conhecer o ter-
reno humano e geográfico, sobre-
tudo, a fim de levar para a frente o 
projecto de Pai Américo. O ano de 
1963 foi o ano da graça da fundação 
das Casas do Gaiato, em Angola. A 
16 de Novembro, desse ano, chegá-

mos a Benguela e a Malanje. Já pas-
saram os 50 anos.

Estou a escrever, numa hora, em 
que a memória de Pai Américo 
está muito viva no meu coração. 
No dia 4 de Agosto passado, deste 
ano de 2016, celebrei os 59 anos da 
minha ordenação sacerdotal. Um 
ano antes de Pai Américo morrer, 
em 1956, encontrei-me com ele, na 
Casa do Gaiato de Paço de Sousa. 
Levava no meu coração o desejo 
de ser padre da Obra da Rua, para 
as Casas do Gaiato. Tinha 21 anos 
de idade e faltavam-me dois anos, 
para terminar o curso de Teolo-
gia. Pai Américo ficou tão feliz 
com esta notícia que levámos 
momentos longos, em diálogo 
muito íntimo. Abriu o seu cora-
ção dizendo-me que tinha quatro 
Casas do Gaiato, mas três padres 
somente. Por isso, foi com muita 
alegria, animada pela esperança, 
que acolheu o desejo do meu cora-
ção de ser padre da Obra da Rua. 
De igual modo, regressei ao lugar 
da minha partida, plenamente 
satisfeito. Estava a acompanhar um 
grupo de crianças da rua, animado 
pela conferência vicentina duma 
das paróquias da cidade do Porto. 
Esta actividade, durante as férias 
de Verão, ao longo dos anos do 
Seminário, desde os 14 anos, foi o 
sinal determinante do chamamento 
de Deus para o futuro da minha 
vida sacerdotal. Foi, precisamente, 
num momento da minha vida, na 
companhia desses garotos da rua, 
depois de fazer o segundo ano de 
teologia, que me surgiu a pergunta: 
Que tipo de padre quero ser? Um 
padre feliz! Como e onde? No meu 
coração encontrei a resposta, com 
base na felicidade sentida, ao longo 

dos anos de contacto e acompanha-
mento das crianças da rua: Quem 
me dera ser padre para as crianças 
da rua! Mas, onde? Na paróquia 
vizinha, estava a Casa do Gaiato 
de Paço de Sousa. Na tarde desse 
mesmo dia, pus-me a caminho e fui 
lá. Encontrei Pai Américo que me 
acolheu com todo o carinho. Con-
tei-lhe a minha história, escutada 
com muito interesse, como acima 
faço referência. Este pedaço da 
minha vida é referido, a propósito 
do aniversário do meu nascimento 
para o sacerdócio, há 59 anos, em 4 
de Agosto de 1957. A Obra da Rua 
celebra, este ano, os sessenta anos 
da partida de Pai Américo para o 
Céu, como foi anunciado e vivido, 
no dia da Festa, em 16 de Julho.

Há outro facto, também decisivo 
para a minha ida para a Obra da 
Rua. Como seminarista e padre 
diocesano dependia do consen-
timento e vontade do Sr. Bispo. 
Esta reserva foi maravilhosamente 
ultrapassada. O Bispo da Diocese 
do Porto, naqueles anos, era o Sr. D. 
António Ferreira Gomes. Um ano 
antes de receber o Sacramento da 
Ordem, P. Carlos, sucessor de Pai 
Américo, falecido um ano antes, foi 
comigo pedir ao Sr. Bispo que me 
autorizasse a ser padre da Obra da 
Rua. A satisfação resultante deste 
pedido encheu o coração do Sr. D. 
António. Sentia um amor muito 
grande pelo Pai Américo e pela 
Obra que deixou. Via nas Casas 
do Gaiato, no Calvário e em todas 
as suas vertentes, um testemu-
nho autêntico e precioso do Amor 
da Igreja de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. O nosso mundo necessitava 
e continua a necessitar deste amor, 
nos dias de hoje. Estou com Angola 

O nosso mundo necessitava
e continua a necessitar deste amor

no meu coração e sinto o sofri-
mento muito grande duma parte 
considerável do seu povo, desde a 
fome, aos cuidados da saúde, pela 
falta de medicamentos e pelo custo 
muito elevado dos que existem. 
O número de filhos abandonados 
ou a viver como tais, é um verda-
deiro problema social. A nossa 
Casa do Gaiato de Benguela, cujo 
nascimento me foi confiado, há 53 
anos, até hoje, tem o coração deste 
povo e dos seus filhos abandona-
dos, dentro do seu próprio coração. 
Necessita com muita urgência do 
fruto do amor de cada um de vós. É 
a ajuda que brota do vosso coração. 

Ao escrever estas Notas tenho 
muito viva a memória de Pai 
Américo, com a celebração dos 
60 anos da sua partida para o Céu, 
com a proximidade do meu encon-
tro pessoal com ele, decisivo para 
a história do meu sacerdócio ao 
serviço da Obra da Rua. Depois de 
6 anos na Casa do Gaiato de Paço 
de Sousa, Pai Américo quis, com 
a Graça do Pai do Céu, que fosse 
escolhido para fundar a Casa do 
Gaiato de Benguela, há 53 anos. 
Recebei um beijinho dos filhos 
mais pequeninos da nossa Casa 
do Gaiato de Benguela que muito 
agradecem o vosso amor.  q

SETÚBAL Padre Acílio

Beldroegas

NUMA destas manhãs, do Verão afogueado que nos tem caído em 
 cima, cheguei à sala de jantar, onde os rapazes, pacificamente, 

tomavam o pequeno-almoço e perguntei pelo chefe, que não se encontrava 
com eles. — Foi com o Luís apanhar beldroegas para os porcos, que não 
têm nada para comer — explicaram-me.

O Luís tem sido, durante as férias, e, na ausência do Monchique, quem 
assumiu a obrigação dos porcos. Lava diariamente cada uma das divisões, 
remove o estrume e dá-lhes de comer. O Luís tem dezanove anos, mas 
o trabalho não lhe agrada. Durante o ano lectivo passado, na escola, foi 
fazendo o mínimo e já refilou várias vezes com o chefe que, vendo-o a 
passar o tempo, lhe lembrava o dever de estudar.

O Monchique alvitrou-me que, na sua ausência, o Luís poderia tomar 
conta desta obrigação.

Como fiquei feliz quando os rapazes, à mesa, me disseram que o chefe 
tinha ido com o Luís, logo de manhãzinha, apanhar beldroegas para dar 
aos porcos. Quem seria capaz de levar este “preguiçoso”, antes do peque-
no-almoço, apanhar beldroegas, no meio das couves e do milho? Sim. 
Quem? Algum técnico? Seria muito difícil, dada a irresponsabilidade 
deste jovem e repugnância ao trabalho.

O chefe fê-lo com tanta eficiência que trouxe dois palotes cheios de 
beldroegas, grandes e bem calcados e distribuiu-os pelos suínos, com o 
seu companheiro, antes de tomarem o pequeno-almoço.

Este método de pôr os rapazes a tomar conta da vida e dos outros rapa-
zes está, no dizer de muita gente, ultrapassado, pois nas casas estaduais 
deste género, cheias de técnicos bem pagos, ninguém trabalha. Isto é que 
é actual. Na cultura de algum clero (como se vencer a preguiça, o desleixo 
e a irresponsabilidade não fosse trabalho apostólico), de certa nobreza, de 
teóricos políticos e povo demagogo, este método, passou de moda e, em 
muitos casos, é ilegal.

Em vez de estancarmos a pobreza do país com hábitos de estudo e traba-
lho, aumentámos-la, para que a miséria seja mais volumosa e os técnicos 
oficiais tenham mais trabalho. É o que se deduz.

Falar de Deus

FUI à cidade comprar uns parafusos e respectivas porcas a uma casa 
 da especialidade que mantém, com a Casa do Gaiato, boas atenções. 

Cheio de simpatia, o senhor que eu conheço de criança, diz-me, brincando, 
que a caixa de papelão, onde embalara a minha encomenda, era de borla.

— De borla não, mas de graça —, repliquei.
— De graça ou de borla é a mesma coisa.
— Não é, não senhor! De graça quer dizer que o meu amigo faz isto 

para agradar a Deus e conseguir graça divina para a sua pessoa, família e 
actividade, ao passo que, de borla, não tem nenhum sentido sobrenatural.

E continuei a explicar: — Hoje, com a tentação de pôr de lado tudo o que 
se refere a Deus, usam-se expressões banais, sem qualquer significado, 
como por exemplo: ser voluntário, em vez de dizer, trabalhar de graça.

Claro que, quando se trata de homens ou mulheres cristãs, o sentido do 
voluntariado assume-se como empenhar-se de graça em qualquer tarefa a 
favor de outrem, embora, na linguagem corrente, quem criou a expressão 
do conceito foi levado pelo impulso cultural de afastar a presença divina 
da acção humana e assim, pôr Deus fora da linguagem habitual.

O homem riu-se, olhou-me com simplicidade e respondeu: — O padre 
tem razão. A caixa é de graça.

No livro da Imitação de Cristo, há uma passagem que nos recomenda:
— Falar de Deus, sempre. Falar dos outros, pouco e bem. Falar de 

nós, nunca.
Se não estamos atentos, nunca falamos de Deus.

Piscina

TODAS as Casas do Gaiato do país têm piscina para os rapazes se 
 regalarem no Verão. A nossa tem medidas olímpicas e uma fossa de 

saltos, com fundura de três metros e vinte centímetros. O fundo da mesma 
é aspirado uma ou duas vezes por semana para tirar algum lodo que lá se 
deposita, de forma que a água apresenta uma cor agradabilíssima, no azul 
claro da pintura.

Gosto imenso de ver os rapazes a nadar, irromper das funduras da água e 
divertirem-se no tanque enorme, com quinhentos metros cúbicos de água. 

No tempo do calor e das férias escolares, há sempre uma pausa para a 
piscina.  q


