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O Património dos Pobres está 
aí, com a presença viva e 

sacrificada daqueles leitores ami-
gos que o acompanham quinzena 
a quinzena.

Não posso falar de todos por 
estar proibido de fazer qualquer 
referência, mesmo de um anoni-
mato que ninguém descobriria.

«Cale-se», é a ordem. Eu ergo 
as mãos para Aquele que conhece 
os corações e fico muito elevado, 
vejo o dedo de Deus que me 
conduz. Bem ordenou o Senhor, 
preenchido completamente pelo 
Espírito de Deus: «Não saiba 
a tua esquerda o que faz a tua 
direita».

Há, porém, testemunhos que 
estimulam, materializam a 
Comunhão dos Santos e ajudam 
outros a olhar para si-mesmos, 
a converterem-se e a entrarem 
naquele ambiente sobrenatural 
que Deus revela aos seus predi-
lectos.

Vou mostrar um escondido pela 
frescura encantadora do noivado, 
a dizer: 

«Agosto de 2017. No Passado 
Domingo, o meu marido e eu 
celebrámos os nossos 50 anos 
de casados. Os nossos convi-
dados juntaram connosco uma 
pequena lembrança, que envia-
mos para os Gaiatos que fazem 
parte da nossa família.»

Bem-digo a Deus meus irmãos, 
por esta expressão tão clara e 
quase sacramental da Verdade 
Eterna: fazemos parte da vossa 
família. Nós e todos os homens 
que têm o espírito de pobre.

«Caro padre Acílio, junto um 
cheque que, tal como escrevi 
mais ou menos pela Páscoa, se 
destina ao que for mais urgente 
passar por suas mãos.

Não pretendo comprova-
tivo para o IRS. Como no ano 
passado não auferi outro ren-
dimento além da pensão de 
aposentado, não me preocupei 
com a dita declaração. Como 
tardava a declaração da liqui-
dação do malfadado IRS, fui às 
Finanças investigar. Para eles, 
havia cometido um pecado por 
não declarar que havia feito um 
donativo. Como nunca tinha tido 
problemas tributários, lá me per-
doaram o dito pecado.

Andamos cada vez mais de 
trela curta. Peça por nós duplos 
pecadores contra César e contra 
Deus.»
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DA  NOSSA  VIDA Padre Júlio

APROXIMA-SE a data da inauguração do nosso espaço 
 Memorial de Pai Américo e da Obra da Rua. Será no 

próximo dia 23, em que se perfazem 130 anos do nascimento 
de Pai Américo. Teremos o Sr. D. António Taipa, Administrador 
Diocesano do Porto, a fazer a abertura do nosso Museu, o 
qual vem sendo preparado há longos meses.

Escolheu-se para o efeito o edifício das Escolas, desactivado 
no ano de 2007, devido às condições impostas pela reorgani-
zação escolar oficial.

Era na cave deste edifício, com entrada pelas traseiras do 
mesmo, onde todos os anos se recolhiam as batatas produzi-
das nos campos agrícolas desta Casa do Gaiato de Paço de 
Sousa, conhecido por celeiro da batata.

O piso do rés-do-chão era composto por três salas de aula 
e espaços de apoio. Desde o ano lectivo de 1943-44 até ao 
de 2006-07, mais de sessenta anos, passaram nele centenas 
de Rapazes nossos na sua aprendizagem escolar, do 1.º ao 
4.º ano, e também no 2.º ciclo, no sistema de Tele-escola. 
Simultâneamente, frequentaram-na alunos e alunas do exte-
rior, quando rareavam as escolas públicas nas localidades 
mais pequenas.

O primeiro andar do edifício manteve o salão de festas, 
onde queremos vir a recolher os sinais que ficaram das nossas 
Festas, especialmente no Coliseu do Porto, ligeiramente encur-
tado para a criação de uma sala para Arquivo, de apoio ao 
Museu.

A renovação interior do edifício teve de corresponder à sua 
nova função, estabelecido com espaços amplos iluminados 
artificialmente de forma conveniente, conjugada com a luz 
natural proveniente do exterior.
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PROGRAMA DAS COMEMORAÇÕES

130.º ANIVERSÁRIO DO NASCIMENTO 
Galegos (Penafiel), 23-10-1887. 23-10-2017.

AMÉRICO MONTEIRO DE AGUIAR (AMA)
PADRE - PAI AMÉRICO

PROGRAMA DAS COMEMORAÇÕES

Outubro 2017

•  Dia 7, Sábado, 13–18 horas, Seminário Maior da Sagrada 
Família de Coimbra: Almoço com farnel, nos jardins; visitas 
guiadas ao Seminário; Eucaristia.

•  Dia 23, Segunda-feira, 18-20 horas, Casa do Gaiato de 
Paço de Sousa: Abertura do espaço do Memorial Padre 
Américo — Obra da Rua (antigas Escolas), com Exposição 
sobre o 130.º Aniversário do nascimento do Padre — Pai 
Américo; Eucaristia, na Capela da Casa do Gaiato; jantar 
comunitário.

•  Dia 28, Sábado, 21 horas, Salão Paroquial de S. José 
(Coimbra) — Colóquio Padre – Pai Américo — 130.º Aniversário 
(1887-2017): 

 —  Causa de Canonização do Servo de Deus Padre Américo, 
por Monsenhor Dr. Arnaldo Pinto Cardoso, Postulador da 
Causa de Canonização;

 —  Padre Américo: Artista da Palavra e das palavras, por 
Prof. Doutor Henrique Manuel Pereira, da Universidade 
Católica Portuguesa (Escola das Artes — Porto).

•  Dia 29, Domingo, 12 horas, Igreja Paroquial de S. José 
(Coimbra): Eucaristia.

Novembro 2017

•  Dia 4, Sábado, 17 horas, Igreja Paroquial de Galegos (Penafiel): 
Eucaristia (130 anos do seu Baptismo).

PATRIMÓNIO
DOS POBRES

Padre Acílio

CENTO e trinta anos são já 
 uma longa história de vida, 

que nos convida a fazer memória, 
como o Papa Francisco salien-
tou na Evangelii Gaudium (13): 
Não devemos esquecer a histó-
ria viva que nos acolhe e impele 
para diante. A memória é uma 
dimensão da nossa fé que pode-
ríamos chamar deuteronómica 
por analogia com a memória de 
Israel. […] O crente é, funda-
mentalmente, uma pessoa que 
faz memória. A perda de memó-
ria, para o ser humano e para um 
povo, é uma autêntica tragédia. 
É de fazer memória concreta: de 
pessoas com nome próprio, ros-
tos, itinerários de vida, momentos 
e acontecimentos. 

Nesta memória do Pobrezinho 
de Assis, S. Francisco, as folhas 
em branco reclamam à última 
hora tinta com algum nexo. Há 
naturalmente canseiras e dores, 
de pobres e família com gente a 
crescer, em era digital frenética e 
contra-valores confusos, nomea-
damente sobre a vida humana 
e a família como célula base da 

sociedade. Ultimamente, têm 
corrido lágrimas amargas, como 
as do Divino (com 13 anos) e por 
ele, com mandado de condução, 
contra a sua expressa e reiterada 
vontade e sem se poder despedir 
devidamente… No ofício sacer-
dotal, há necessariamente silên-
cios da condição. Contudo, há 
ocasiões em que a palavra não 
pode nem deve ser amordaçada. 

Mesmo com corações a san-
grar, é um acontecimento assina-
lável e a celebrar condignamente 
o 130.º aniversário do nascimento 
de Américo Monteiro de Aguiar 
(AMA), cujo nome foi evoluindo 
humana e espiritualmente no seu 
itinerário vocacional até ser Frei 
Américo, Padre Américo! e Pai 
Américo, que todo o mundo por-
tuguês de então (e não só) bem 
conheceu e venera, como figura 
incontornável da Igreja em Por-
tugal no século XX, comprovada 
pelos inúmeros testemunhos na 
dor tamanha da sua morte, em 16 
de Julho de 1956. Seria um gesto 
de alto significado eclesial, nesta
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130 anos — AMA!
PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

PENSAMENTO Pai Américo

Todo o valor moral da nossa vida, gira à roda deste 
verbo pequenino e imenso, o verbo amar no infinito 
— infinitamente.

Pão dos Pobres, 1.º vol., 2.ª ed., 1942, p 44.
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Pelas CASAS DO GAIATO

MOÇAMBIQUE Gonçalves Henriques Ntambalica

O BOM SAMARITANO — 
Quando a Sagrada Escritura nos 
relata a última Ceia do Senhor, asso-
ciamos, intimamente, aquele magno 
acontecimento com a 5ª feira, 22 de 
Setembro de 2016. Nesse dia a equipa 
de coordenação — composta por 
responsáveis de sectores de desen-
volvimento comunitário — reunida 
na Casa do Gaiato a pedido da Irmã 
(porque o Sr. Pe. José Maria não 
estava bem de saúde), subitamente 
teve que interromper a sessão para 
levar Pe. José Maria ao hospital. O 
Padre já fora muitas vezes ao hospi-
tal. Mas dessa vez foi diferente: um ar 
sombrio desenhava-se sobre a mente 
e o olhar de cada um. 

E ainda, como Setembro é o mês 
da Bíblia — a complementar o traba-
lho de S. Jerónimo — lembramo-nos 
que Pe. José Maria traduzia suas con-
templações à luz da Palavra de Deus. 
Por isso nos é difícil falar dele. Não 
pela retórica da frase. Para quem o 
conheceu, ele encerrava toda a vida: 
era um homem “mais” semelhante 
a Deus. Ligado profundamente à 
natureza, aos valores da terra, cons-
ciente como era de que o homem 
da terra foi criado. A machamba, 
a interligação entre plantas e ani-
mais e estes com o meio ambiente… 
Ele fazia leitura e interpretação do 

PAÇO  DE  SOUSA Vicente António

DESPORTO — Com a ajuda do nosso antigo gaiato 
Miguel Rodrigues, estamos a conseguir reestruturar a 
nosso grupo desportivo, tendo vindo a realizar treinos 
aos sábados. Quando estiver estruturada e tivermos con-
dições de espírito de grupo poderemos assim participar/
realizar alguns jogos no nosso campo ou em condição 
de visitante. Contamos com a contribuição de todos para 
umas das coisas que os Rapazes das nossas Casas mais 
gostam de fazer.

RAPAZES — Os «Batatinhas» foram os primeiros a 
começar a apanhar as castanhas da nossa mata devido a 
este ano estarem mais adiantadas relativamente ao ano 
anterior. Já as provámos, mas temos a dizer que este 

ano não são assim grande coisa devido ao clima que se 
tem sentido. Assim os mais pequenos fizeram um bom 
trabalho, pois nisso sempre eles foram bons a fazer as 
colheitas.

MUSEU — No próximo dia 23, no dia de aniversário 
do nosso Pai Américo, teremos na nossa Casa a inaugu-
ração do nosso Memorial Padre Américo, presidida pelo 
bispo Administrador da Diocese do Porto, D. António 
Taipa, e em seguida a Celebração da Eucaristia a que 
se seguirá o jantar de família. A exposição de abertura 
do Memorial estará no local durante um tempo ainda 
não definido, e de seguida vamos fazer a montagem do 
Museu em definitivo.  q

CANTINHO  DAS  SENHORAS Nazaré

NESTA hora tão dolorosa,  
 por teres deixado a nossa e 

tua Casa, tenho mesmo de dizer 
umas breves mas sentidas palavras, 
do coração, aqui na casa-mãe!

Chegaste à nossa Casa e logo 
nos conquistaste, pelo significado 
do teu lindo nome — Divino, pela 
tua doçura e grande simpatia, pois 
a todos sorrias e querias ajudar. Em 
Maio de 2011, quando ias matricu-
lar-te no 1.º ano, dedicámos-te estes 
versos e agora aqui relembramos:

O Divino vai do Gaiato,
na carrinha até Miranda.
Vai sempre muito contente,
P`ró infantário onde anda.

O Divino é pequenino
e é muito brincalhão.
Do Rocha é amigo,
amigo do coração.

O Divino é bem vivaço,
está sempre, sempre a aprontar.
Mas nem tudo é má notícia,
pois gosta muito de ajudar.

O Divino é um artista,
gosta muito de dançar.

Mas do que ele gosta mesmo,
é brincar, brincar, brincar.

Quando nós precisávamos, cha-
mávamos pelo teu nome! Gos-
tavas muito de ajudar à Missa e 
das nossas festas da Obra e do Pai 
Américo. Quando vinham as visi-
tas de amigos e noutros encontros a 
comunidades amigas, perguntavam 
sempre por ti, porque todos te que-
riam ver, a todos sorrias e querias 
ser muito amável.

Depois, há outras coisas que só 
nós sabemos e vão ficar sempre 
no lado bom da nossa memória. 
São recordações muito boas que 
ninguém pode apagar ou simples-
mente cortar com uma medida pro-
visória, tão dura. Essas lembranças 
vão ficar em nós para toda a vida!

Desejo que sejas muito feliz, ale-
gre e sempre bom, como foste na 
nossa Casa. Que o Pai Américo seja 
sempre o teu protector e tenhas um 
bom caminho na tua vida! Nunca 
te esqueceremos e rezaremos por 
ti, por todos os teus amigos que 
passaram por esta Família, a tua 
Casa, de que sempre gostaste e 
que fazem parte da nossa vida. Não 
podemos esquecer nunca aqueles 
que amamos!  q

Divino

CONFERÊNCIA
DE  PAÇO  DE  SOUSA Américo Mendes

OS DEZ LEPROSOS — Todos conhecemos a história dos dez 
leprosos que Jesus curou, dos quais só um voltou para Lhe agradecer 
essa cura (Lucas 17: 11-19). Longe de nós querermo-nos comparar com 
Cristo. Também longe de nós sermos Vicentinos à espera que as pessoas 
que ajudamos nos retribuam por essa ajuda. Evocamos aqui a história 
dos dez leprosos por outra razão. Tal como nessa história são uma mino-
ria aqueles que ajudamos e que, quando, a vida deles está melhor, se 
lembram que devem ajudar os outros. 

Não é preciso recuar muitos anos para trás para encontrarmos na 
nossa paróquia uma situação onde eram poucas as famílias às quais os 
Vicentinos não tinham ajudado de alguma maneira (ajuda na doença, 
ajuda para auto-construção, ajuda para o emprego, ajuda nas diligências 
burocráticas para alcançar uma pensão de reforma, etc.). Parte destas 
pessoas e dos seus descendentes lembram-se desses tempos e, agora que 
a sua vida está melhor, são solidários com quem precisa, mas não são 
todos assim.

Tivemos há tempos o caso de uma dessas pessoas que a nossa Con-
ferência acompanhou durante muitos anos e que ainda hoje continua a 
visitar que decidiu colocar as suas poupanças à disposição de quem nós 
acharmos que precisa de mais ajuda do que ela, naturalmente, com a 
condição de não a esquecermos se ela voltar a precisar de ajuda. Foi uma 
bela lição que nos tocou muito sobre o 1.º Mandamento da Lei de Deus!

Tal como esta pessoa e tal como o leproso que voltou para agradecer 
a Cristo a sua cura, saibam aqueles a quem ajudamos e saibamos tam-
bém nós ser gratos e solidários com quem nos ajuda.  q

MIRANDA  DO  CORVO Rapazes de Miranda

130.º ANIVERSÁRIO DE PAI 
AMÉRICO — Quando este jornal 
chegar às mãos dos nossos amigos 
leitores, em formato de papel e por 
assinatura digital, já terão começado 
as comemorações do 130.º aniver-
sário do nascimento do nosso que-
rido Pai Américo. Todos os Rapa-
zes e colaboradores da nossa Casa 
foram num autocarro e almoçámos 
do nosso farnel. Também estiveram 
presentes amigos e antigos gaiatos 
da nossa Obra. Foi uma bela tarde 
para agradecer a importância que 
o Seminário de Coimbra tem na 
vida do Padre Américo e da nossa 
Obra da Rua, pois outros Padres aí 
se prepararam. Tiveram lugar no 
Seminário Maior da Sagrada Famí-
lia de Coimbra, no dia 7 de Outubro, 
Sábado, entre as 13 e as 18 horas. 
Houve uma visita interessante ao 
Seminário (a primeira pedra foi lan-
çada em 1748) e uma linda e sentida 
Eucaristia na sua Capela. O Bispo 
D. Manuel Luís Coelho da Silva, 
que o recebeu e ordenou, viveu 
nesse Seminário de 1915 a 1936. 
Américo de Aguiar entrou nessa 
casa em 3 de Outubro de 1925, aí se 
formou para ser ordenado Padre, em 
28 de Julho de 1929, e foi servindo 
os pobres de Coimbra. Em 7 de 
Janeiro de 1940, veio para a quinta 

de S. Braz, em Miranda do Corvo, 
que comprou para os 3 primeiros 
Gaiatos.

Conforme programa anunciado 
no nosso jornal, outros eventos e 
momentos foram agendados e orga-
nizados: dia 23 de Outubro, segun-
da-feira, pelas 18 horas — inaugura-
ção de uma Exposição sobre os 130 
anos, no Memorial Padre Américo, 
na Casa do Gaiato de Paço de Sousa, 
seguida de Eucaristia na Capela; dia 
28 de Outubro, sábado, às 21 horas 
— colóquio sobre Padre Américo, 
com Mons. Dr. Arnaldo Cardoso e 
Doutor Henrique Manuel Pereira, 
no salão paroquial de S. José, em 
Coimbra; dia 29, Domingo, pelas 
12 horas — Eucaristia, na Igreja de 
S. José; dia 4 de Novembro, sábado, 
pelas 17 horas — Eucaristia, na 
Igreja Paroquial de Galegos. Todos 
os nossos amigos estão convidados a 
participar, com muita alegria!

MEMORIAL PADRE AMÉ-
RICO — Para a Exposição dos 130 
anos, no Memorial Padre Américo, 
na Casa do Gaiato de Paço de Sousa, 
a nossa Casa também colaborou com 
vários documentos e objectos impor-
tantes do seu arquivo, como fotogra-
fias antigas e livros de registo do 
princípio da Obra da Rua, com letra 

de Pai Américo. Precisamos, pois, de 
cuidar da nossa história! Se houver 
amigos com documentos e objec-
tos de interesse, que possam ceder, 
muito agradecemos.

AGROPECUÁRIA — O Outono 
deste ano vai muito seco, o que pre-
judica muito a actividade agrária; 
mas, não temos falta de água. Uma 
grande quantidade de folhas tem 
caído, pelo que são varridas diaria-
mente nas calçadas da nossa Casa. 
Na terra nova, colhemos uma parte 
das espigas de milho, que foram 
levadas para o nosso celeiro e depois 
desfolhadas. Nesse terreno, ainda há 
milho tardio. Os olivais estão carre-
gados de azeitonas, pelo que a safra 
vai ser trabalhosa. Foram cortadas as 
ervas no pomar. Nos vários jardins, 
tem-se cortado a relva e arrancado as 
ervas daninhas.

ESCOLAS — Com o ano lectivo 
2017/18 a decorrer normalmente, 
temos de salientar que o comporta-
mento, a atenção nas aulas e o estudo 
são necessários para termos bons 
resultados. Há Rapazes do 1.º ciclo 
ao secundário, em várias escolas 
da região: Miranda do Corvo, Rio 
de Vide, Senhor da Serra, Lousã e 
Penacova. Bom trabalho! q

tempo para prever chuvas e secas.
Na oração, conseguia que todos 

mergulhassem na profunda reflexão 
sobre o valor que Deus dá ao homem, 
por mais pequeno ou desprezível que 
seja: por isso muitos aprenderam e 
salvaram suas vidas. Raramente o 
ouvíamos cantar, mas ficava alegre a 
ver-nos a cantar e a dançar, sobretudo 
em nossa própria língua.

O amparo que dedicava a quem 
estivesse aflito por alguma doença, 
agindo com mestria e simplicidade 
para chegar no mais curto tempo pos-
sível à assistência sanitária e à devida 
recuperação. Interagia consoante as 
capacidades de cada um: com uns 
por meio de histórias, com outros por 
exemplos vivos, com alguns até recor-
ria à palavra do Pai, sempre mais de 
perto. E quando algum daqueles que 
Deus lhe deu a conhecer se distraísse 
dizia: “a Casa não tem muros, entra 
e permanece connosco quem quer 
mudar”.

Mas naquela tarde de última ago-
nia, o céu que estava limpo fechou-se, 
e logo muitos corações pressentiram 
algo. Houve um encolhimento. Nin-
guém se conseguia abrir ao outro. A 
Casa estava desolada e nem se ouviam 
os mais pequenos fazerem o barulho 
habitual. Era o anúncio do fim da 
paixão, a entrega definitiva. Choveu 

bastante. Fazia tempo que não caía a 
chuva naquela época, e os campos já 
estavam ressequidos. 

Nestes últimos dias, os rapazes pre-
param-se para o dia 30 de Setembro, 
não para pedir, mas agradecer a Deus 
por ter colocado no seu caminho este 
“Bom samaritano”. Os que se encon-
tram a residir fora da Casa também 
enviam mensagens querendo saber 
do programa para manifestar a sua 
gratidão. 

No trabalho que realizamos na 
aldeia dos velhinhos na Massaca 
— lugar onde habitualmente Pe. Zé 
Maria passava pelas tardes - ao lem-
brarmos aos idosos sobre este dia, 
eles manifestaram o desejo de partici-
par activamente nas celebrações. Mas 
como há tantos que nem andam, tere-
mos que levar a comunhão e a men-
sagem ao fim do dia. Outros serão 
impedidos de cá estar connosco por 
motivos alheios, mas seus corações 
estarão elevando a voz ao nosso Deus.

Das aldeias circunvizinhas, grupos 
de homens e mulheres desejam estar 
presentes, para dar glória a Deus pelas 
maravilhas a eles conduzidas por 
intermédio da Obra da Rua. Encon-
trar-nos-emos junto da sepultura no 
“jardim da vida” e do altar do Senhor 
na manhã de 30 de Setembro.  q
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PORQUE ALIJÓ É SEMPRE “ALI 
JÁ”… Eu precisava de uma informa-
ção de como chegar a uma terrazita ali 
para as bandas de Cacia. Parei, saí do 
carro e dirigi-me a um camponês que 
passava. Ele sabia da informação, eu 
precisava dela e ele estava disposto a 
dar-ma. Só que ele tinha sido muitos 
anos emigrado em França. Falava-me 
“françoguês” e eu julgava que ele 
falava português. — Olhe, o senhor 
chega ali ó farruge e vira logo… Eu 
bem olhava mas não via nada que se 
parecesse com a ferrugem que eu tinha 
na cabeça… E porque eu, já meio en+-
ferrujado, não havia meio de perceber 
que o farruge dele nada tinha a ver 
com a minha ferrugem, o bom homem 
foi comigo até quase ao sítio. Ao ver 
o semáforo, logo se me fez luz — feur 
rouge / farruge… Rimo-nos. Porque 
quando ele saiu dali da sua terra, em 
Cacia, ainda não havia semáforos. 
Nunca ele tivera oportunidade de 
aprender tal palavrão… A nossa boa 
risada aproximou-nos, naquele agra-
decido aperto de mão com que nos 
despedimos. E eu lá fui em busca de 
alijó que ficava alijá…

NÃO É POSSÍVEL NÃO COMU-
NICAR. Pois. Porque, conscientes 
disso ou não, bem ou mal, todo o 
mundo comunica. Sempre. Até 
mesmo aquilo que bem gostaria de 
nunca comunicar a ninguém… Em 
linguagem verbal ou não verbal, todo 
mundo sabe estar ali a dizer, em todo 
o seu silêncio: — … eu preciso que 

me reconheças e me aceites como 
sou. Mas, desde o momento em que 
cada um, no seu “eu e as minhas cir-
cunstâncias”, começa a levantar a sua 
“torre de babel” (Gn 11, 19), a comu-
nicação torna-se o grande vazio 
das relações (des)humanas. Porque 
muitas vezes, quer de um lado, quer 
do outro, já não há mais pedra para 
chegar ao céu de um entendimento 
capaz… Por isso mesmo dizem lá 
os estudiosos que “oitenta por cento 
(80%!…) do tempo e das energias de 
um gestor são gastos a lidar com os 
problemas de pessoal”.

Acredito mesmo (e já o sinto nas 
minhas entranhas!) que de todas 
as grandes maravilhas da criação, 
nenhuma se pode comparar à grande 
maravilha de um Ser Humano(i-
zando). E, porque acredito assim, 
encanta-me esta tarefa de, aqui no 
Calvário/Beire, tentar harmonizar 
(ou é só ilsusão minha?!…) as rela-
ções interpessoais. Há dias, depois de 
uma tentativa de conjugar interesses 
de trabalhadores com direito a férias 
e os interesses da instituição que lhes 
paga o serviço que nos prestam, dei 
comigo a pensar na cena da farruge, 
vivenciada já há uns bons anos e que 
acabo de vos relatar…

DESENFERRUJAR-ME PARA 
DESENFERRUJAR. Ausculto a 
minha cabeça. Vejo-a já meio enfer-
rujada para lidar com tanto problema 
— assalariados, voluntários, doentes, 
rapazes… Espanta-me que cabeças 

tão limpas, tão desenferrujadas em 
matéria de serviço, estejam ainda 
tão enferrujadas em matéria de 
relações de trabalho. Naquilo que, 
também elas, implicam relações 
interpessoais… Para aliviar a dor do 
que ausculto em mim, olho-me-nos à 
nossa volta. Sei que os “pecados dos 
outros” não me absolvem dos meus. 
Mas, ao ver que não sou só eu o 
“pecador”, sinto algum alívio. Falso 
alívio, é certo… Mas ao menos não 
estou sozinho na (des)graça…

Agarro-me ao eixo do meu agir 
essencial. Sinto de novo o gosto, uma 
verdadeira paixão, por trabalhar-me-
-nos nesta matéria. Penso no recado 
da raposa ao Pricipezinho quanto à 
arte de cativar (cap.21) — … é pre-
ciso tempo, paciência e muita força 
de vontade. Quase sem querer, vou 
ainda parar ao Carpinteiro de Nazaré. 
Tomo consciência de que também 
Ele acreditou que, lá por detrás da 
ferrugem daqueles pescadores meio 
broncos, havia algo mais que viria 
a despertar. Sonhavam com um 
poleirozito junto ao trono real de um 
messias terreno (Mc 10, 35-45). Mas 
havia neles muita pureza de alma. 
Estava ainda muito viva esta fome de 
verdade, de beleza e de bondade que, 
no mais fundo do nosso SER, grita 
por uma oportunidade para se revelar 
em pujança. Essa Força do Espírito  
que nos torna capazes de acordar para 
a certeza de que não há lugar para 
onde ir porque só Tu tens palavras de 
vida eterna (Jo 6, 60-69).  q

BEIRE  –  A “farruge” das nossas cabeças… Um admirador

SINAIS Padre Telmo

O Pedro, com alcunha de «Barata», foi e é nosso. 
A leviandade levou-o a sair de Casa. Cabeçada 

sobre cabeçada ficou um farrapinho. Vivia num quar-
tinho sem nada. Veio para o Calvário: um quartinho, 
comida, amigos e dois cigarros por dia.

— Quando aumentam o meu remédio?
— Tu vais pedir-me para reduzir. — Ele sorri, incré-

dulo.
Tem ajudado, e com alegria, as senhoras da cozinha. 

O seu comportamento tem sido bom. Todos são ami-
gos dele. A sua saúde está óptima.

]  ]  ]

O sofrimento de Jesus no Calvário foi grande e 
único. E ficou Fonte de Bem e de muitas ale-

grias. O trabalho do Padre Baptista nos nosso Calvá-
rio, foi imenso e ficou cruz que será, também, fonte de 
bem. No presente, o Calvário não tem um sacerdote 
que se queira dar aos doentes e ser uma presença de 
amor na dedicação total aos doentes.

Será para ti a realização plena do teu ideal. Será fonte 
de água viva para ti e para nós, teus irmãos. O teu sim 
será a página mais bela da tua vida. Decide-te e vem. 
Quanta falta temos de ti: sacerdote. O Senhor também 
te espera e te dará uma grande recompensa.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes
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ocasião, uma lembrança justíssima do Episcopado português ao Papa 
Francisco no sentido de o declarar Venerável. O Bispo do Porto D. António 
Francisco, de grata e saudosa memória, comprometeu-nos com um recado 
afim…

Já demos a conhecer na íntegra o seu assento de Baptismo e agora vai 
um naco como recordação festiva, começando assim: Aos quatro dias do 
mez de Novembro do anno de mil oitocentos oitenta e sete, n’esta Egreja 
parochial de Salvador de Gallegos, concelho de Penafiel, diocese do 
Porto, eu António da Rocha Reis, Abbade da mesma freguezia, baptizei 
solenemnente um indivíduo do sexo masculino a quem dei o nome de 
Américo e que nasceu nesta freguezia de Gallegos á uma hora da noite 
do dia vinte e trez do mez de Outubro do anno de mil oitocentos e oitenta 
e sete […]. Este documento pertenceu, por direito próprio, ao Registo 
paroquial de Galegos; depois, foi levado para a Conservatória do Registo 
Civil de Penafiel (onde o vimos) e encontra-se actualmente no Arquivo 
Central do Porto.

Américo era filho de Teresa Ferreira Rodrigues (25-I-1847; 12-XII-
1913), da Casa de Antelagar, freguesia do Salvador de Paço de Sousa, 
e de Ramiro Monteiro de Aguiar (17-VIII-1848; 5-VIII-1921), natural da 
freguesia de S. Martinho de Lagares, que se uniram em matrimónio na 
Igreja Paroquial do Salvador de Paço de Sousa, a 23 de Outubro de 1873, 
assistido pelo Padre António Augusto de Lemos. A família materna pro-
vinha da Casa de Vales de Cadeade (desde o século XVIII), em Paço de 
Sousa, e a família paterna da Casa do Bairro (conhecida no século XVI), 
em Galegos.

Os seus padrinhos foram Joaquim da Rocha, tio-avô por afinidade, 
e Maria de Aguiar, sua irmã. Américo foi o último de oito irmãos: José 
(Padre), Joaquim, Maria, Jaime, João, António (Médico) e Zeferino.

Nesse ano (1887), como curiosidade histórica e literária, foi editado 
no Porto um belo livro intitulado Óbolo às creanças, por Camilo Castello 
Branco e Francisco Martins Sarmento, cujo produto reverteu para o Real 
Hospital de Crianças Maria Pia e para a Creche de S. Vicente de Paulo. 
Do início (longo), Em vez de prólogo, Joaquim Ferreira Moutinho deu este 
sinal: Salvemos, pois, a criança; curemo-la, acarinhemo-la, guiemo-la, 
e teremos a sorte do futuro. A criança é o alicerce do porvir! É de pensar 
nesta preocupação sempre e também no nosso tempo…

Já que nos adentrámos nesta novidade (tão velhinha), sobre o sacer-
dote culto que foi ministro do Baptismo de Américo, em 4 de Novembro 
de 1887, há um livrinho raro sob o título Adhesão e não adhesão ás dou-
trinas da «Palavra» e do «Primeiro de Janeiro» ácerca dos exames syno-
daes. É um opúsculo dedicado aos leitores da «Palavra» por Antonio da 
Rocha Reis Abbade da freguesia de Gallegos do concelho de Penafiel. 
Foi impresso na Typographia do «Penafidelense», em 1880. Ainda conhe-
cemos a pia baptismal, desse tempo, deslocada na Praça da República, em 
Penafiel, e depois tranferida para o Museu Municipal de Penafiel.

Não restam dúvidas que o nome de pia Américo foi dado em home-
nagem significativa ao Cardeal D. Américo Ferreira dos Santos Silva, que 
foi Bispo do Porto de 1871 a 1899, em cuja cidade nasceu a 16 de Janeiro 
de 1830.

Assim, com estas referências de espécimes bibliográficos, deixámos 
notas de alguns intervenientes do contexto histórico-eclesial nos primei-
ros anos da sua vida. É uma recordação singela do aniversário natalício 
(130.º!) de Padre Américo, cujas iniciais do seu nome AMA foram o cerne 
da sua vida virtuosa, com tantos frutos e sementes, de cuja raiz numa 
árvore frondosa é de fazer digna e gratíssima memória também para as 
actuais gerações e vindouras!  q
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Apetece-me dizer-lhe como Jesus a Pedro: «Vai ao 
mar, lança o isco e, no primeiro peixe, encontrarás 
como pagar o tributo». A lei é cega para aqueles que 
não a têm como guia, mas como um tirano obcecado 
que acha que a lei, a razão e a justiça andam de mãos 
juntas, o que raramente acontece.

«No jornalzinho é o artigo que procuro primeiro e não 
deixo de o ler!… Como tudo seria diferente se todos os 
bons Cristãos procedessem assim!… Nossa Senhora!… 
Muito doente, pouco tenho podido ajudar. Não tenho 
família e gasto imenso com quem me vem “talvez” tra-
tar. Quando não tiver notícias a meu respeito é porque 
já parti. Peço uma oração mesmo breve.»

Esta carta além de um desabafo é também uma 
prece se entendermos a escuta da Palavra Sagrada 
como oração.

Saía-lhe da experiência íntima, este modo de falar 
do Pai Américo: «escrever como quem reza». É que 
a escrita é mesmo uma oração e quem a faz com esse 
espírito, sente-lhe o efeito.

«De Coimbra, para mim, é especial o tema que você 
comenta quinzenalmente e deixo para o fim porque 
me desperta tanto interesse que o leio fio a pavio. Pelo 
seu conteúdo muito me diz.» — E manda mil.

O mesmo recebi da Dolores, do Porto, e de Cascais. 
1200, de Paço de Arcos. Mais, duzentos, de Lisboa; 
mais quinhentos para a conduta de Moçambique; mais 
duzentos, de um colega da Figueira da Foz; outros 
quinhentos para a conduta; mais 350 de Vila Nova de 
Famalicão e de Queluz; mais duzentos, da Covilhã e 
mais 250, de um Antigo Gaiato, que não se esgota em 
generosidade; mais 1300, de Braga; o mesmo, de Lis-
boa; mais, trezentos, da Fernanda; mais quinhentos, 
de Carcavelos; mais cem, de Oeiras; e mais mil, de 
Coimbra.

Mais, quinhentos, de outra Fernanda, de Coimbra; 
duzentos, de Casimiro, para a conduta de Moçambi-
que; e mais, duzentos várias vezes, em mão, na capela 
do Carmo de Setúbal, onde vou celebrar ao Sábado, 
às 16:00h.

E mais ainda que só o Senhor sabe, nem eu faço con-
tas.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio
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As nossas oficinas fizeram os trabalhos necessários 
da sua área, enquanto outros para os quais não temos 
meios, especialmente de construção civil, foram dados 
a quem colabora connosco, nesta área, há muito tempo.

A parte mais importante desta iniciativa que tivemos 
como urgente, dado que o passar dos anos vai diluindo 
e rarefazendo aquilo que será o recheio do Museu, foi 
sendo reunida e recolhida, e continuará a sê-lo, pois 
sabemos que muitos dos variados objectos ligados a Pai 
Américo e à Obra da Rua desde a sua génese, se encon-
tram dispersos na posse de muitas pessoas que por eles 
têm afinidade e valor estimativo. Poderão também assim 
vir a ser, para todos quantos os visitarem, testemunhos 
dos acontecimentos da esperança, alegria e vida que 
Pai Américo deixou em tanta gente, Pobres, Rapazes e 
pessoas de boa vontade que colaboraram com a Obra 
da Rua.

Finalmente, esperamos vir a ter brevemente a visita 
de um representante da Nação portuguesa. Na sua 
dedicação aos Pobres, Pai Américo sempre tinha pre-
sente o sentido biunívoco existente entre eles e ela e os 
seus interesses mútuos, chamando à responsabilidade 
individual mas também dos dirigentes do colectivo do 
Povo.  q

DA NOSSA VIDA Padre Júlio
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BENGUELA Padre Manuel António

HÁ um convite gravado no 
 coração de cada um de 

nós: “Amai o próximo como a 
vós mesmos”. É, sem dúvida, o 
alicerce da nossa verdadeira feli-
cidade. Podemos dizer que na lei 
tudo é importante, porém de nada 
serve se não se cumpre o pre-
ceito do amor fraterno, em espe-
cial para com os que vivem em 
extrema necessidade. Por isso, 
cada um de nós oiça este apelo 
com muita alegria. Ao escrever 
estas linhas, tenho muito viva a 
lembrança duma oferta maravi-
lhosa feita à nossa Casa do Gaiato 
de Benguela. Há poucos dias, 
veio um telefonema da empresa 
Oliveira e Ligeiro, sedeada na 
cidade de Benguela. O Rebelo, 
responsável pela gestão da refe-
rida Empresa, nosso querido 
amigo, comunica-me que o Sr. 
Fernando, de Portugal, que está 
na origem deste empreendimento, 
deu instruções para um donativo 
à Casa do Gaiato de Benguela. 
Fui, cheio de confiança. Fiquei 
maravilhado com a oferta de 
dois milhões de kwanzas. O fim 
do mês estava à porta, com as 
despesas inadiáveis. A comida 
para os nossos filhos da Casa do 
Gaiato, mais duma centena, pre-
cisava de dinheiro. Os doentes 
batem-nos à porta diariamente, 
para o pagamento das consultas e 
dos respectivos medicamentos. A 
nossa vida diária necessita deste 
suporte financeiro. Doutro modo, 
não é possível. Foi, sem dúvida, 
uma ajuda maravilhosa, expres-
são do amor fraterno. A nossa 
gratidão, com votos de vida fami-
liar feliz e actividade empresarial 
fecunda.

O GRÃO, um Projecto consti-
tuído por um grupo de seis jovens, 

terminou a sua actividade, após 
quase dois meses, como um pro-
jecto de amor na Casa do Gaiato 
de Benguela e regressou a Portu-
gal. Deixou-nos uma lembrança, 
por escrito. Queremos partilhá-la 
convosco, com as suas próprias 
palavras. Eis:

«O GRÃO: Um Projeto de 
Amor na Casa do Gaiato de Ben-
guela. Estamos certos de que as 
palavras se revelarão insuficien-
tes para descrever tudo aquilo 
que vivemos na Casa do Gaiato 
de Benguela, nos últimos dois 
meses. Esta missão, limitada no 
tempo, mas eterna nos nossos 
corações, foi apenas um pedaço 
da nossa vida, marcada pela 
coragem e ousadia de ser luz e 
calor na vida de todos aqueles 
com quem nos cruzámos, acei-
tando-os tal como são e como 
querem ser.

Partimos sem conhecer o des-
tino e com uma vontade desme-
dida de servir com Deus e por 
Deus. Serviço esse que se tornou 
rapidamente sinónimo de amar 
sem condições, porque é no amor 
que acreditamos ser capazes de 
alcançar a verdadeira felicidade. 
E assim, dia após dia, fomos 
construindo juntos esta missão, 
onde os verbos “amar” e “servir” 
foram uma presença constante.

Ao longo do percurso de mis-
são, tivemos o privilégio de tra-
balhar, lado a lado, com pessoas 
cuja dedicação aos outros é por 
inteiro, sendo um verdadeiro 
exemplo de serviço e de vida 
missionária. Foi nas pessoas 
do Padre Manuel, Padre Quim, 
Teresa e José Luís, que encon-
trámos inspiração para a nossa 
dedicação constante, em todos os 

momentos de serviço aos rapa-
zes. Estamos-lhes, por isso, eter-
namente gratos.

Vivemos todo o nosso tempo 
não só em função de ativida-
des, mas de pessoas. Não só em 
função de resultados, mas de 
corações. Por isso, ao voltar, 
até podemos levar uma lista de 
coisas que podiam ter corrido 
melhor, mas nessa lista não vem 
que podíamos ter amado mais.»

É esta a mensagem que a mara-
vilha do GRÃO nos deixou para 
ser partilhada com todos os leito-
res e amigos do coração da nossa 
Casa do Gaiato de Benguela. A 
riqueza humana dos corações 
destes jovens deve ser um modelo 
para a multidão de jovens. A 
nossa sociedade necessita destes 
testemunhos valiosos. A Casa do 
Gaiato de Benguela, com todos 
os seus filhos, agradece a beleza 
e a grandeza deste dom. Desde os 
mais pequeninos aos mais velhos, 
na hora da despedida, manifesta-
ram todo o seu amor e carinho. 
Aguardamos a próxima vinda.

Estamos no último período do 
ano lectivo. A escola é um dos 
sectores mais preocupantes da 
nossa vida. É uma pedra básica 
no alicerce da construção do 
homem, hoje e amanhã. Quere-
mos ajudar a fazer um homem de 
cada um dos nossos filhos. Vie-
ram do abandono social e fami-
liar. O tesouro escondido em cada 
um dos seus corações tem que se 
revelar. Não pode ficar escondido 
no lixo humano. É uma riqueza 
que deve ser posta ao serviço da 
nossa sociedade. Neste sentido, 
damos as nossas vidas em comu-
nhão muito íntima com todos os 
corações que ajudam a Casa do 
Gaiato. Que nunca nos faltem os 
auxílios tão generosos!  q

Testemunhos…

MOÇAMBIQUE Quitéria Paciência Torres

ESTE ano para responder às necessidades do Censo Geral da 
 População e Habitação, o Governo decidiu interromper as activi-

dades lectivas a fim de envolver toda sociedade nesta tarefa de reco-
lha de informações. A nossa Escola junto com o Conselho Escolar 
achou por bem não interromper e programou actividades de recupera-
ção, desporto, inglês, informática e visitas de estudo. Não foi fácil este 
desafio, principalmente para os mais crescidos. Os amigos e vizinhos 
à sua volta com programas de férias promovidos pela ignorância da 
sociedade e os nossos todos os dias a caminho da Escola. Chegaram 
mesmo a simular uma manifestação: “exigimos os nossos direitos, que-
remos férias…”. Alguns pais, também contribuíram para este ambiente 
e até telefonaram a dizer que estávamos a castigar os filhos. Parece 
que o mais importante é dar-lhes tudo e fazer-se todas as suas vonta-
des. Educar é amar de verdade e quando amamos pensamos no ontem, 
hoje e amanhã. Alguns alunos resolveram, motivados pelo espírito de 
férias, chegar embriagados…, que tristeza! Como Diretora e segundo 
o regulamento deveriam ser expulsos da Escola…e outros internos e 
externos tentavam testar a nossa capacidade de educadores. O amor 
fala mais alto, vamos amar, amar e amar. Não foi preciso chamar os 
encarregados e/ou familiares e nem tampouco buscar grandes autores 
para inspiração. Vamos aprender com eles, não tenhamos medo.

Nunca podemos amar o que não conhecemos. É preciso tempo para 
os nossos filhos. Eles gritam pela nossa presença e assistência. Às 
vezes, as preocupações são tantas que esquecemos o essencial. Quando 
nos submetemos às ordens e exigências do exterior de certeza que 
futuramente pagamos o preço deste erro. Quantos jovens estão hoje 
entregues à marginalidade e mergulhados em grande abismo compro-
metendo toda a sociedade? Muitos! Os psicólogos são chamados a dar 
respostas ao impossível. Os autores são os progenitores e educadores. 
Estes, sempre procuram formas adversas para responder às necessi-
dades do momento e têm medo de parar e colocar-se no lugar do edu-
cando. É tão fácil falar de uma sociedade injusta, terrorismo, políticas, 
religião e tão difícil de evitar que este mal nos atinja. Ás vezes até 
falamos para os nossos filhos que o tempo é dinheiro e nós adultos não 
aproveitamos bem este tempo. Quem verdadeiramente quer educar tem 
que estar disponível a um amor sem medida todos os dias.  q

SETÚBAL Padre Acílio

Casamento
FOI na Igreja da Base Naval 

 do Alfeite que o Ricardo 
se quis casar com a Sara, por ser 
sargento da Marinha, pela ami-
zade com o Capelão e por que 
meia dúzia de Gaiatos, como ele 
também sargentos, ali trabalham 
e outros motivos de intimidade.

Durante vários meses fez a sua 
preparação comigo e a noiva, para 
se ilustrar na fé do sacramento, 
da Igreja e da pessoa de Jesus 
Cristo.

Com toda a seriedade e empe-
nho, deslocaram-se sempre que 
lhes foi possível à nossa Casa 
para estarem comigo horas e 
horas a fio, em conversa particu-
lar, em leituras da Bíblia Sagrada 
e na preparação do ritual.

A celebração atrasou-se, pois a 
Sara demorou-se muito, por moti-
vos alheios à sua pessoa.

Quando entrei na Igreja já 
paramentado, as bancadas esta-
vam cheias de gente nova e havia 
muitas crianças. A assembleia 
conversava entre si, com um 

certo à-vontade, como se esperas-
sem numa sala de espectáculos, a 
abertura do pano. A minha pre-
sença não a inibiu nada e o pal-
ratório continuou como se nada 
acontecesse. Peguei no micro e 
pedi silêncio, por estarmos num 
lugar Sagrado e na expectativa da 
celebração.

Alegrou-me a surpresa do 
silêncio que surgiu quase instan-
taneamente e comecei uma cate-
quese sobre o sacramento que se 
iria celebrar.

Como as meninas e os meninos 
eram muitos, pedi aos adultos 
que se portassem como adultos 
e deixassem a pequenada à von-
tade, para brincar, correr, berrar, 
etc., pois o chilreio dos inocen-
tes lembravam-nos a presença 
dos Anjos que seriam multidões 
naquele lugar, embora não desse-
mos por eles.

Toda a gente entendeu, fixou 
os olhos nos meus e escutou a 
palavra que lhes dirigia, falando 
da realidade sobrenatural que 
não veríamos mas se efectivava, 
da transformação dos noivos em 
esposos, pela Graça Sacramen-

tal, dada pelo Espírito Santo 
que invocávamos. A história do 
sacramento, a sua raiz, a sacrali-
dade, os seus efeitos e as condi-
cionantes para a validade do seu 
poder.

E a Sara não vinha!...
Ainda me voltei para o Ricardo 

e… brincando, lhe disse que esco-
lhesse outra, pois haveria de cer-
teza, na assembleia, alguma livre. 
Claro que toda a gente se riu, o 
Ricardo acenou que não com a 
cabeça e se gerou um ambiente 
de boa disposição que aliviava a 
concentração.

Por fim, a noiva chegou e cele-
brámos, com muita dignidade e 
respeito, o casamento dos dois. 

As crianças fizeram festa, para 
cima e para baixo, na cochia 
central da Igreja, gritando de 
alegria e à-vontade, louvando 
a Deus como eram capazes e 
expandindo a sua inocência pelos 
circunstantes atentos, ao mistério 
celebrado.

O Ricardo é nosso desde 
pequenino. A sua fé foi-se fir-
mando com a vida e a experiência 
amadureceu-o como Homem.

O seu casamento foi um dia 
de Glória que o Senhor nos con-
cedeu. A Sara, com pouca pre-
paração catequética mas algum 
nível intelectual por ser formada, 
bebeu com sede e gosto, a Palavra 
de Deus, abrindo-lhe o coração.

Na festa seguida à celebração, 
o noivo quis que me sentasse à 
mesa a seu lado, com a D. Con-
ceição.

— São os meus pais! —, disse. 
— Pois não tenho outros.

A novidade, sempre renovada 
do gérmen da Casa do Gaiato, 
espelhava-se ali perante os convi-
vas e as três dezenas de antigos 
Gaiatos, com as suas mulheres 
e filhos, num auge de alegria 
indescritível. Todos do tempo 
do Ricardo. Alguns vieram do 

estrangeiro com a mulher e filhi-
nhos.

O casamento é a porta com que 
a Casa do Gaiato se abriu para a 
vida, durante muitos anos, para 
que os rapazes, seus filhos, dei-
xassem esta família para consti-
tuir a sua.

Hoje, poucas vezes acontece, 
não só porque o ambiente cul-
tural se paganizou, a sociedade 
impôs o seu laicismo e a Igreja, 
ligada ao Estado, no cuidado com 
os pobres, esmoreceu na fé.

O Ricardo e a Sara juraram, 
perante o Todo-Poderoso, que se 
iriam dar de alma e coração, um 
ao outro, por toda a vida! 

Como a Glória de Deus refloriu 
nos seus corações e nos perfu-
mou a todos!  q


