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SINAIS

CADA sacerdote que passou pela Obra da Rua, marcados pelo 
 nosso fundador Pai Américo, deixaram a sua marca de amor, 

dedicação e entrega total à Obra — P.e Carlos, P.e Horácio, P.e Zé 
Maria, P.e Luís e, agora, o nosso P.e Manuel. Jesus já os tem no Céu 
e lá velam por nós. P.e José Maria, sepultado no pomar da nossa pro-
priedade de Moçambique, clama ao Senhor pela nossa presença.

Na arrumação de documentos do nosso P.e Manuel, bem escon-
dido, demos com as insígnias da Ordem de Comendador, atribuída 
pelo Presidente da República, sr. Dr. Jorge Sampaio.

Serviram também a Obra, com dedicação e amor, o P.e João Rosa 
— agora na sua Diocese de Portalegre; P.e Abraão e P.e Cristóvão, já 
falecidos — o primeiro em Braga e o segundo em S. Tomé.

Também recordamos, com muita saudade, os nossos P.e Abel e 
P.e Moura, ainda em serviço da Igreja, na Diocese de Lamego. Ambos 
recordados pelos Rapazes de Paço de Sousa, com imenso carinho.

Uma boa nova para os nossos leitores e benfeitores: Temos qua-
tro seminaristas da Casa de Malanje, um deles já estuda Teologia na 
Universidade Católica do Porto. Graças ao Senhor!

Recordo também uma grande alegria: o P.e Fernando, da Dio-
cese de Bragança, e o P.e Alfredo, da Diocese do Porto, foram atingi-
dos pela ‘pancada’. Já são nossos. Graças ao Senhor por esta grande 
alegria.

Queridos sacerdotes, se um dia o Senhor vos convidar com a 
‘pancada’ da Obra da Rua, crianças e doentes incuráveis, dai-Lhe o 
SIM e vinde.

Padre Telmo

MALANJE

NO meio desta pandemia, temos de continuar 
 com a nossa vida… o encerramento das 

fronteiras externas e internas, a falta de trabalho, o 
aumento do custo da alimentação, os hospitais pra-
ticamente encerrados por medo do contágio… Em 
muito países, entre eles Angola, muitas pessoas per-
deram tudo, até suas vidas, devido às consequências 
indirectas da Covid-19. Algo que está acontecendo 
praticamente em todo o mundo, e que nestes países 
de terceiro mundo tudo se multiplica.

Se em outro tempo, quando as sociedades ainda 
gozavam de certa estabilidade, muitas pessoas 
não ouviam falar do que acontecia em África… 
Agora, quando os países têm tantos problemas, 
dificilmente olham para os últimos da fila. Aqui, 
as pessoas viviam dia-a-dia… pouco resta para que 
vivam hora-a-hora. O clima de desespero e frustra-
ção aumenta a cada dia e os jovens não conseguem 
encontrar uma saída.

A Casa do Gaiato de Malanje vive no meio desta 
realidade de pobreza e procura que os rapazes não 
sofram as consequências de toda esta situação… 
como mãe protectora. Mas a verdade é que é pra-
ticamente impossível… Procuramos que não lhes 
falte o básico, quando à nossa volta se passa de tudo.

Continua  na  página  4

DA NOSSA VIDA

Partilha
NUNCA nos faltando ao longo do ano, mais  

 naturalmente nesta época festiva, os nossos 
Amigos respondem ao apelo de Jesus Menino 
partilhando com os Pobres os seus bens, como 
quem Lhe dá a Ele.

É a grande mensagem do Natal. Acolher espiri-
tualmente o nascimento do Menino no acolhimen-
to do Pobre que nos é próximo ou mais distante, 
é corresponder à voz daquele que nos manda 
preencher os vales e abater os montes do nosso 
coração, para que nele se tornem transitáveis os 
caminhos onde passará o Menino que Se fez ho-
mem.

Nós, como estalajadeiros nos caminhos de Jeri-
có, temos a responsabilidade, que não é peque-
na, de tratarmos a feridas que os Pobres nos apre-
sentam e que são, muitas delas, difíceis de curar.

A Pobreza é como uma ferida que sangra. Por 
vezes parece estar a cicatrizar mas, logo volta ao 
estado primitivo com o correr do tempo. Por isso, 
aquele que é incumbido de tratar estas maleitas, 
não pode abandonar um espírito pronto para as 
acolher e remediar, como o cirurgião que esque-
ce os seus interesses e se faz um com o padecen-
te, para o tentar curar.

Se não são feridas feitas pelo próprio, elas ad-
vêm do ambiente social onde o Pobre vive. Tal 
como estes tempos que vivemos as provocam, 
noutros outras guerras o faziam. São tantas e múl-
tiplas as causas da Pobreza, que a havemos de 
ter sempre presente nos caminhos da história da 
humanidade. Felizes os que a têm no seu espírito 
porque terão parte na vida onde não há nem ha-
verá pobres.

O grande remédio para curar estas feridas é o 
trabalho. E o grande contributo para se ter traba-
lho é a escola / formação. Se, como tantas vezes 
acontece, a aprendizagem é paliativa, não dá 
ferramentas sólidas para o trabalho, como não 
hão-de surgir novas situações de Pobreza? E os 
menos dotados para a aprendizagem, de capa-
cidade ou meios, não terão maior probabilidade 
de nelas caírem?

Temo por aqueles que, fruto de um ambiente 
permissivo, na vida pessoal ou escolar, com ini-
bições carregadas da primeira infância que lhes 
tolhem os movimentos, sem rectaguarda presente 
nos momentos de aperto, possam ficar indefesos 
se a indigência se aproximar deles. É que eles são 
dos que procuram ter trabalho, mas mais facilmen-
te o poderão não ter ou perder.

Ainda aquelas pessoas que nunca poderão al-
mejar ter um dia a capacidade para trabalhar; 
são aqueles a quem a doença acompanha por 
toda a vida. É uma Pobreza que nunca será re-
solvida.

O rol é extenso.
Todos são chamados pelo Menino, uns para 

darem suas ofertas, outros para receberem o que 
lhes faz falta. É assim o Presépio. Este é o espírito 
do Natal, a que nada se pode sobrepor. Os nos-
sos Amigos nunca faltam à chamada. Como os 
Magos, regressam felizes a suas casas.

Padre Júlio

PELA CASA DO GAIATO DE SETÚBAL

PASSADAS as festividades do tempo de Natal, ficam 
 no nosso coração marcados os gestos de simplicidade 

e de generosidade de tantas pessoas que nos visitaram tra-
zendo os seus  “presentes” (o bacalhau, os frangos, mercea-
ria vária, roupas, calçado, brinquedos, etc…), quais “reis 
magos” deste nosso tempo. Assim, pudemos viver de uma 
forma mais plena e com a dignidade que se vai fazendo exi-
gência a nossa “Ceia” e dia de Natal, ainda que sem grandes 
“luxos”, mas que os nossos rapazes também pudessem sen-
tir aconchegados pelos “mimos” com que nos agraciaram.

E depois, como hábito nas nossas Casas, foi possível a 
comunhão da partilha com os mais pobres, que se foram 
aproximando de nós,  e que continuam a se abeirar, sabendo 

que os seus “pedidos” são uma “obrigação” a serem corres-
pondidos, tal como o Senhor Jesus, dos poucos pães, alimen-
tou uma multidão… a partilha traz sempre a abundância.

Nesta permanente presença de “amigos” com os seus ges-
tos carinhosos de oferendas várias, ficou retida na minha 
memória uma expressão saída do coração da “senhora da 
casa”, a D. Conceição, que perante a abundância e variedade 
de bens que nos estavam a ser entregues por uma “patrona”  
habitual, exclama: “Hoje Fátima veio ao Gaiato de Setúbal”, 
pois a dita, deslocou-se de Ourém para nos obsequiar com 
a sua amizade. Aproveito, desta forma, dirigir à Mãe da 
Sagrada Família de Nazaré que na sua solicitude maternal 
estenda o seu manto divino sobre todos os nossos benfeito-

res e suas famílias, particular-
mente neste tempo de pandemia 
em que nos encontramos emer-
gidos.

Seria o reconhecer de tantos 
gestos gratificantes, que levaria 
os nossos rapazes a se dedicarem 
de uma forma muito louvável e a 
darem também o seu contributo 
para a celebração desta quadra 
festiva, quer na preparação da 
Casa, com as limpezas e arruma-
ções, na colocação  dos naturais 
enfeites natalícios, a “feitura” 
do lindo presépio que se pode 
contemplar e no empenhamento 
para a realização da Festa de 
Natal. Houve uma variedade 
de números apresentados, cul-
minando com a peça de teatro: 
A História da Árvore de Natal, 
que também ela, com os anjos, 
os pastores e os reis magos quis 
ir visitar e adorar o Menino 
Jesus… Um bem-haja  a todos!

Padre Fernando
Era 7-01-1940. Desta semente germinou a Obra da Rua.



Pai/Mãe —, também Pai Américo, mui-
tas vezes, se viu obrigado a ser mãe dos 
filhos sem ela e a precisarem dela com 
urgência. Também Pai Américo delirava 
quando via algum dos seus rapazes mais 
velhitos a cuidar dos pequeninos com jei-
tos de mãe. Basta ler com atenção o Isto 
é a Casa do Gaiato. Também no Calvá-
rio, tantas vezes como em qualquer Casa 
do Gaiato, isso sucede hoje. Já vo-lo 
tenho relatado. E é preciso e é bom que 
tal aconteça. Mas nada disso invalida a 
necessidade de Uma Mãe para o Calvá-
rio… Sem Mãe não podemos idealizar. 
Fazer as nossas humanas representações 
da ‘família sagrada’ que somos chama-
dos a construir. E a reconstruir em cada 
dia que aqui começa. 

Gostava de arriscar um ‘perfil de mãe’ 
para o Calvário de hoje. Com uma direc-
ção técnica e tudo o mais que César 
exige de Deus. E que Deus nunca lhe 
nega, porque assim lhO exige a acção 
teológica que toda a acção social é – 
hoje e sempre. Se bem dirigida, ao ser-
viço dos mais desamparados.

1 — Identidade. Isto é, em sintonia com o seu próprio 
ser. Do latim id — o próprio e entis=ser, marcado pelas 
circunstâncias em que desabrocha.

Um admirador
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Pelas CASAS DO GAIATO
BEIRE — Flash’s

Calvário
é ‘Família’…

1 — A Festa da ‘Sagrada Família’… 
Nos meus privilegiados momentos de 
‘silêncio e quietude’, dou comigo mui-
tas vezes a revisitar os meus conceitos 
de família. Revisitar para mais e melhor 
poder alargar os meus ‘campos de cons-
ciência’ d’o que é e o que não é ‘ser famí-
lia’. Lembro o apelo de S. João Paulo II 
— Família, torna-te aquilo que és. Nes-
tes momentos, dou-me conta de que, em 
mim, se vão alargando os horizontes do 
meu próprio ser família. Em fidelidade 
a+aquilo para que estou ‘talhado por nas-
cimento’. (Acredito que todos estamos 
talhados para ISSO — cada um com a 
sua própria identidade1). Porque a famí-
lia, por mais que (in)evolua, ela continua 
a ser ‘a célula da sociedade’ — célula de 
boa saúde ou célula atacada de cancro 
degenerativo... Mas, por mais que a ata-
quem e a degradem, a família continua a 
ser ‘a pátria do coração’… Daí que, no 
meio desta pandemonia toda, as pessoas 
continuam a querer (com)viver juntas — 
um distintivo d’o que é ser família.

PAÇO DE SOUSA

ESTUDO — Agora que já começaram as 
aulas, os nossos Rapazes estudantes têm o seu 
estudo obrigatório na nossa biblioteca. Espe-
ramos que tenham um bom aproveitamento na 
escola e se empenhem em tirar as suas dúvi-
das junto dos Rapazes mais adiantados e do 
senhor padre.

PASSAGEM DE ANO — Pela primeira 
vez tivemos lançamento de fogo de artifício 
no nosso campo de futebol, à meia-noite do 
dia 31 de Dezembro. O lançador foi o Bruno 
Alexandre. Antes tivemos a passagem de um 
filme no nosso refeitório. Depois tivemos 
a comemoração do ano novo, a que brindá-
mos, fazendo votos de bom ano para todos, 
incluindo os nossos Leitores e Amigos.

FUTSAL — Depois de uma fase mais difí-
cil com a covid-19, a nossa equipa regressou 
aos trabalhos de preparação para os jogos do 
campeonato da A.F.P.. A equipa recomeça 
reforçada com o Fadul que antes não podia 
jogar. Esperamos que nos próximos jogos 
tenhamos bons resultados para a alegria de 
todos.

MILHO — Depois de terem sido colhi-
das nos nossos campos as espigas de milho, 
foram guardadas numa sala da antiga tipogra-
fia. Agora, fomos descarolar as espigas para 
servirem de alimento aos nossos animais. 
Aproveitamos os carolos para as nossas larei-
ras, porque com eles é muito fácil de acender 
o fogo.

CARPINTARIA — O sr. Faustino está 
a fazer uma vitrine para o nosso Museu / 
Memorial Padre Américo. Nela vamos expor 
objectos que pertenceram ao nosso querido 
Pe. Manuel António, que nos deixou recente-
mente. Nestes últimos 20 anos, partiram para 
o Céu vários Padres da nossa Obra. Foram Pe. 
Horácio, Pe. Luís, Pe. Carlos, Pe. José Maria, 
Pe. Cristóvão, Pe. Abraão e Pe. Manuel Antó-
nio. Que todos os nossos queridos Padres, 
Senhoras, Rapazes e Amigos que já partiram, 
estejam junto de Deus e do nosso Pai Américo.

Fausto Casimiro

MIRANDA DO CORVO

ESCOLAS E ESTUDO — Foram rece-
bidos das Escolas, por correio electrónico e 
sem reuniões presenciais, os resultados das 
avaliações dos Rapazes desta Casa, desde o 
1.º Ciclo ao Secundário. O panorama geral 
das notas foi positivo, mas deveria ter sido 
melhor nalguns casos. Todos os Rapazes têm 
de se esforçar mais no 2.º período para terem 
sucesso escolar. Nas férias de Natal, como 
não foi possível as saídas dos Rapazes para 
familiares, devido ao Covid-19, aproveitá-
mos para pôr em dia o nosso estudo, nas três 
salas de estudo, conforme os vários anos de 
escolaridade.

FINAL DE 2020 E ANO NOVO — Na 
nossa Família, tem-se procurado respeitar 
as indicações para este tempo de pandemia 
Covid-19, em especial temos vivido confi-
nados e com acessos reservados, em especial 
pelo portão próximo do nosso Cruzeiro. A 
Missa da nossa Comunidade continua sem a 
participação de amigos nossos, o que é pena. 
Mas, a todos lembramos diariamente e espe-
cialmente aos Domingos. Na última Missa de 
2020, rezámos por todos os nossos familiares, 
membros da nossa Obra, amigos e vítimas 
da pandemia e outras causas, que partiram 
ao longo do ano que terminou e foi marcado 
por tristezas. A ceia de ano novo, com toda 
a comunidade, foi semelhante à de Natal e 
feliz! No primeiro dia do novo ano, sexta-
-feira, pelas 10 horas, participámos na Euca-
ristia, desejando um ano melhor para todas as 
pessoas, mais dedicado à Família, pelo Papa 
Francisco, e que seja afastada esta infeliz 

pandemia. O nosso grupo da Música, com os 
flautistas e organistas, pelo facebook, deu as 
Boas Festas a todos os amigos e amigas. Foi 
possível, ainda, desejarmos boas entradas aos 
nossos familiares, por telemóvel. Bom ano 
2021, com saúde, paz e bem para todos!

81 ANOS DA NOSSA CASA — Celeb-
rámos, no dia 7 de Janeiro de 2021, quinta-
-feira, o 81.º aniversário da fundação desta 
Casa do Gaiato de Miranda do Corvo — 
Coimbra. No início de 2020, recordamos que 
houve cá grande festa, em especial a celebra-
ção da Missa com o Sr. Bispo de Coimbra. 
Foi há 81 anos, nesta Quinta de S. Braz e 
em dia do Santíssimo Nome de Jesus, que o 
nosso querido Pai Américo acolheu os três 
primeiros Rapazes — Gaiatos: Mário Diniz 
de Carvalho, da Sé Nova — Coimbra; José 
Araújo e Aristides Araújo Pereira, de Santa 
Cruz — Coimbra. Por isso, na Missa, lemb-
rámos todos os que viveram nesta Casa do 
Gaiato — mãe da Obra da Rua — e a aju-
daram, durante mais de oito décadas. De 
manhã, amigos da Póvoa de Varzim vieram 
trazer-nos mimos para a merenda e o jantar, 
que agradecemos. Deus nos proteja em 2021!

CAMPANHA DE ASSINANTES D’O 
GAIATO — Neste tempo lindo do Natal 
de Jesus, continuou a nossa campanha de 
novos assinantes do nosso jornal, também 
com a colaboração de leitores d’O Gaiato. 
Na última quinzena do ano 2020, foram ins-
critos mais novos assinantes: Victor, Álvaro 
Leandro, Jaime e José Alfredo — Miranda 
do Corvo; Maria do Céu — Vila Seca; Antó-
nio Agostinho — Sebal [Condeixa-a-Nova]; 
Maria Ermelinda e Aida Maria — Ega [Con-
deixa-a-Nova], Paulo — Coimbra; Domin-
gos — Paramos [Espinho]. Bem-hajam! 
É nosso dever agradecer muito aos nossos 
amigos e amigas que partilharam com esta 
comunidade, para ajudar a pagar as contas 
e oferecendo materiais de protecção e géne-
ros alimentares. Os nossos contactos: Obra 
da Rua — Obra do Padre Américo, Casa do 
Gaiato, 3220-034 Miranda do Corvo; tele-
fone — 239 532 125; correio electrónico 
— gaiatomiranda@gmail.com; NIB — 0035 
0468 00005577330 18.

Rapazes de Miranda

Hoje é a Festa da Sagrada Família. 
Uma oportunidade para nova visita a 
este conceito que prezo. Guiado por 
um amadurecido teólogo da ‘religião de 
Jesus’, em comentário ao Evangelho do 
dia, gosto da ajuda que me dá para enten-
der melhor este nosso Calvário — Uma 
palavra tirada do Evangelho, no ler de 
Pai Américo. Sei que, para um laico, isto 
para nós não diz nada… Compreende-
-se. Tão cioso d’o que é seu, César (o 
Estado de hoje) não consegue ver, reco-
nhecer nem aceitar o que é de Deus. 
Revelado na Boa Notícia trazida por 
Jesus de Nazaré (Mc 16, 15-18).

Leio e releio: “… A Igreja propõe aos 
cristãos a recordação da família de Jesus 
como modelo cabal e o melhor exem-
plo do que deve ser uma família per-
feita. Isto tem a sua lógica. Porque, se 
estamos a recordar a Virgem Maria, S. 
José e o Menino Jesus, que família mais 
exemplar podemos propor aos cristãos e, 
em geral, a qualquer sociedade donde a 
instituição familiar esteja vigente? Isto 

mal digeridas, nos aparecem como que 
num lento PRO+cesso de aprendizagem. 
Jesus a DES+cobrir-Se a Si Mesmo 
como O Filho do Homem (Mt 16, 13-19). 
Para elevar os homens até Abba, Pai/
Mãe em Quem todos somos e vivemos. 
Os apóstolos, também a descobrirem-
-se como chamados a seguir Jesus — 
não para as glórias deste mundo, a que 
tanto aspiravam — um à direita e outro 
à esquerda… (Mt 20, 17-28). Não. Para 
seguir Jesus havia que passar também 
pela cruz da com+vivência com a reali-
dade nua e crua. Rodeados de gente que 
em nada os entendia… A começar pela 
própria família e pelos amigos. Porque 
viam em Jesus um louco (Mc 3,21), um 
beberrão e um glutão (Mt 11,19). Dá 
para entender que também a ‘Sagrada 
Família’ se foi construindo — … cres-
cia em tamanho, sabedoria e graça 
(Lc 2, 41-52).

2 — Não se pode dizer ‘família’ 
sem… É verdade que, tal como Abba — 

parece bastante razoável, se se pensa a 
partir das convicções de um crente. Mas 
para além de tudo isso, levanta-se-nos 
aqui um problema. A ‘idealização’ da 
‘Sagrada Família’ é isso mesmo — uma 
humana representação ideal. E será que 
este ideal corresponde à realidade? Ou 
corresponde só à realidade-ideal que as 
pessoas de mentalidade mais conserva-
dora gostariam que fosse o real? 

Para quem gosta de ver o Jesus da His-
tória, o Filho do Carpinteiro (Mt 13, 55) 
— como tanto gostava Pai Américo — 
não podemos ir muito em ‘idealizações’ 
que desumanizem Jesus… Precisamos 
de, como eles (Jesus e Pai Américo), 
pôr os pezinhos bem assentes na terra. 
Porque é aí onde vivem os ‘homens, que 
Deus ama’ (Lc 2, 14). Para, como eles 
(Jesus e Pai Américo), podermos amar 
também as pessoas reais, sobretudo 
aquelas que mais necessitam do nosso 
amor — gratuito e abnegado.

Se calhar, por ter vivenciado assim o 
Evangelho, é que Pai Américo nunca 
se deixou perder em teologias da treta. 
Ouçamo-lo: — (…) d’isso, eu não sei 
nada. Nada! EN A DÊ A! Pai Américo 
lia o Evangelho por inteiro, onde aquele 
Jesus de carne e osso e aqueles após-
tolos de cabeça dura, marcados pelas 
suas crenças judaicas, algumas delas 
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PÃO DE VIDA

Do Venerável Padre Américo
De Lourenço Marques a Coimbra

NUMA viagem a África com Júlio Mendes, 
meu Pai, em 1952 [Julho-Out.º], que nos tes-

temunhou a decisiva mudança de rumo, o Padre 
Américo escreveu uma significativa nota autobio-
gráfica, bem situada a partir da capital da colónia 
portuguesa de Moçambique: Estávamos na esta-
ção de Lourenço Marques. Fazia trinta anos que 
ali mesmo, em vez de deixar, tomava um comboio 
para o cabo da Boa Esperança. Era então um fu-
gitivo. Verdadeiramente não sabia o que queria, 
tão pouco para onde caminhava! Ninguém estava 
à minha partida e mais a cidade já naquele tem-
po era grande e cheia. Tudo era indecisão. Tinha 
perdido os sentidos. E contudo era eu. Eu passava. 
Vivia. Começou então a luta. O homem  e a Graça.
Esta havia de vencer, sim, mas 
até aí, quanta dor, meu Deus! 
Só agora dou fé de que a caneta 
me ia fugindo para o anunciado 
livro De como eu subi ao altar. 
Mas não. Regressemos ao mun-
do e continuemos nesta viagem 
[O Gaiato, n. 235, 28 Fev. 1953].

De facto, com a preciosa 
ajuda espiritual do seu amigo 
D. Rafael Maria da Assunção 
[1874†1959], prelado francisca-
no, que lhe abriu o Caminho da 
Luz em 1922, conforme escreveu 
[O Gaiato, n. 332, 24 Nov. 1956], 
aos 35 anos, Américo de Aguiar 
regressou definitivamente a Por-
tugal, depois de 16 anos de ac-
tividade profissional em Moçam-
bique. Em 26 de Janeiro de 1923, 
largou do Cabo pelo vapor Bal-
moral Castle; e passou pelo Fun-
chal, onde o seu amigo Simão 
Correia Neves [1888†1965] tra-
balhava na casa bancária Blandy 
Brothers. Depois, de Março a 
Maio, esteve em Paço de Sousa, 
interessado na actividade comer-
cial e com papel timbrado: A. M. 
D’AGUIAR/ FRUIT DEALER/ 
EXPORTER OF PORTUGUESE 
PRODUCTS/ CABLES, PLEA-
SE ADRESS:/ AGUIAR — PE-
NAFIEL [O Gaiato, n. 458, 30 
Set. 1961]. De 5 a 26 de Maio, 
de 1923, efectuou uma viagem a 
Inglaterra, pelo negócio de fru-
tas; cujo interesse persistiu em 
Junho, encontrando-se em Paço 
de Sousa.

Contudo, era grande a sua admiração por S. 
Francisco de Assis [†1226], de modo que, em Ju-
lho de 1923, decidiu pedir a admissão à Ordem 
dos Frades Menores, cuja missionação conheceu 
de perto em Moçambique, em especial na Beira. 
Em Agosto, encarou a possibilidade de voltar outra 
vez a essa colónia portuguesa; mas, em Setembro, 
procurou os franciscanos em Tuy, na Galiza, en-
contrando-se com o Padre Fr. Ambrósio [Manuel 
Alves Correia], OFM [1881†1948], sábio francis-
cano [de Aguiar de Sousa — Paredes]. Numa carta 
ao amigo Simão Neves [4-XII-1923], esclareceu a 
viragem vocacional na sua vida, confidenciando-
-lhe as suas tentativas de ingressar nos Francisca-
nos: Em meados de Julho lembro-me de recolher a 
uma Ordem de Religiosos e vou ao Porto falar com 
um Sr. Padre Franciscano. Este manda-me a Tuy 
falar ao Provincial. Vou e não o encontro. Volto em 
Setembro. Neste meio tempo sou assediado por dú-
vidas terríveis e uma luta de ideias me atormenta 
[O Gaiato, n. 417, 5 Março 1960].

Entretanto, fez as malas e seguiu para Lisboa, no 
sentido de voltar a Moçambique. Porém, à última 
hora, sofreu outra martelada [O Gaiato, n. 327, 15 
Set. 1956], conforme disse ao Padre Dr. Avelino 
Soares [1887†1979, antigo companheiro de esco-
la e então Pároco de Penafiel]; e não resistiu mais 
ao chamamento divino. Em carta ao amigo Simão 

Neves, de 17 de Outubro de 1923, afirmou: eu 
sigo a vida de sacrifício, de dor, de penitência. No 
post-scriptum, aconselhou-o a comprar dois livros 
do escritor Manuel Ribeiro [1878†1941] e subli-
nhou: Note, quando li O Deserto [1922], já estava 
a preparar as m/ cousas para seguir para o Con-
vento; por isso não julgue que o meu passo são 
influências do livro. Não! [O Gaiato, n. 4141, 23 
Jan. 1960]. Assim, em 21 de Outubro de 1923, de-
cididamente partiu para Vilariño de la Ramallosa. 
Nesse Convento franciscano, usou o pseudónimo 
Joaquim Ferreira Rodrigues, ficou 9 meses como 
Postulante, estudou Ciências e Latim, e tomou o 
hábito de noviço franciscano com o nome de Frei 
Américo de Santa Teresa [14-VIII-1924]. 

Contudo, foi aconselhado a sair, considerando 
que não assimilava a vida monástica, por ser mui-

Uma “mãe” para a
Casa do Gaiato de Setúbal
O apelo mais profundo de cada criança pelo amor de mãe era 

entendido claramente pelo Pai Américo: “Ora o menor quer e 
procura e espera a sua mãe. Não a tendo, ou tendo-a e não servindo, 
que a Obra aonde se encontra lhe seja mãe, ele será naturalmente 
feliz!” (A Porta Aberta, 2ª ed., p. 51)

Também neste contexto e com as exigências cada vez maiores 
no processo educativo e de crescimento das crianças, particular-
mente das que surgem em famílias disfuncionais ou plenamente 
ausentes, a questão do envolvimento maternal permanece hoje, 
tal como no passado, uma matéria nuclear. Querendo nós que as 
nossas Casas do Gaiato sejam verdadeiras famílias, temos de ter 
verdadeira consciência da indispensável presença de alguém, que 
não substituindo biologicamente quem trouxe à luz do dia, é funda-
mental para que haja um ambiente familiar complementar, essen-
cial para o crescimento harmonioso das nossas crianças e jovens, 
particularmente daqueles que não tiveram a possibilidade de expe-
rienciar o amor e carinho de uma mãe.

Quando se fala neste tema, e no âmbito das nossas Casas, ser mãe 
é uma verdadeira missão de dedicação e entrega plena, e que só resulta 
quando existe uma verdadeira vocação. Podemos dizer que ser mãe é 
a vocação originária da mulher, um desafio do próprio Deus à materni-
dade, não limitado ao plano biológico. É algo muito maior do que sim-
plesmente gerar um filho para o mundo. E aquela que não pode gerar 
filhos pode ser mãe, exercendo a chamada “fecundidade do coração”1.

Mas convenhamos, ser mãe nos dias de hoje não é nada fácil. A 
cultura contemporânea não fornece um clima adjuvante, e tal como 
em qualquer família, ser mãe é um desafio agora mais avassalador do 
que outrora. É preciso saber educar, ser amiga e companheira, sem-
pre acompanhando os passos e a evolução dos filhos. Estar actuali-
zada nas mudanças e novidades do mundo em conexão permanente, 
a era digital, disponível para atender aos vários estados emocionais 
e tudo o que o mundo oferece gratuitamente aos nossos peque-
nos são, definitivamente, responsabilidades suas. Afinal, o futuro 
deles depende da base do que construiremos ao longo do caminho.

Precisamos pois de uma pessoa, com ou sem formação profis-
sional, mas com esta solicitude e dimensão espiritual da fecundidade 
que se abra à maravilhosa missão de partilhar a sensibilidade, o amor 
e o carinho pelos nossos rapazes…

1 — cf.https://formacao.cancaonova.com/familia/maternidade/os-desafios-de-ser-mae-
-no-seculo-xxi/.

Padre Fernando
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to impressionista [O Gaiato, n. 326, 1 Set. 1956]. O 
Padre Arlindo Rodrigues da Silva Barbosa, OFM 
[1924†2012], estudioso desse Convento, anotou: 
De mão do P. Luís do Patrocínio [1871†1952] 
encontramos este registo a 6 de Agosto: ‘Às 9 ½ 
votação dos noviços e saindo, por votação, Fran-
cisco Amaral e Fr. Aníbal Beleza, e sem votação, 
mas por conselho, Fr. Américo Aguiar. Aqueles 
dois foram de tarde, na camioneta com o Fr. Cris-
tóvão, por Guardia, Caminha. Este, à noite, pela 
camioneta para Tui, com o Fr. Francisco Botelho, 
Fr. Adjuto e Fr. Cristóvão’.

Evidentemente que Américo de Aguiar deixou o 
Convento de Vilariño de la Ramallosa muito des-
falecido e desorientado. Porém, com muita per-
severança, continuou à procura do seu caminho 
vocacional na Igreja e, insistindo pela vida ecle-
siástica, pediu a sua admissão no Seminário do 
Porto, mas não foi aceite, conforme lhe disseram: 
É tarde [O Gaiato, n.288, 12 Março 1955]. Certo é 
que mais tarde [1943], foi muito bem recebido na 
cidade invicta, conforme escreveu: — Ai, Porto, 
Porto, quão tarde te conheci! [Pão dos Pobres, IV, 
1984, p.140]. Contudo, não desanimou, seguindo 
para a cidade dos poetas do Mondego e doutores 
da vetusta Universidade, e bateu à porta do Semi-
nário Episcopal de Coimbra.

Continua
Padre Manuel Mendes

Américo de Aguiar, ainda jovem, em Moçambique.
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BENGUELA – VINDE VER!

Presente de Natal
O Menino Jesus nasceu em Belém do coração 

de cada um dos homens e mulheres que o 
esperaram pacientemente, ao mesmo tempo em 
que esta mesma espera alegre proporcionava con-
dições para preparar as disposições necessárias 
para o seu acolhimento. Neste tempo de pandemia 
também Jesus veio nascer outra vez e montar a 
sua tenda no meio do acampamento onde habita 
o amor, a alegria, a paz, o perdão, a fraternidade, 
a solidariedade, a hospitalidade e todos os bens e 
valores que elevam a alma para Deus no encontro 
que estabelece com cada um dos seus irmãos de 
caminhada nesta peregrinação existencial.

Nesse Natal, apesar da crise financeira genera-
lizada e com maior pendor para as famílias mais 
pobres, devido ao alto custo quanto à aquisição dos 
bens de primeira necessidade, procuramos conser-
var com fidelidade a tradição da vivência natalí-
cia. É verdade que neste Natal não houve bacalhau 
para o cozido habitual, mas a criatividade do pes-
soal das compras e da cozinha não deixaram fal-
tar um bom peixe seco e salgado cá da zona, que 
media quase um metro de comprimento. As couves 
e a batata já há muito que são produtos vindos do 
nosso campo.

Os amigos da cidade e dos arredores de Ben-
guela não se esqueceram da rapaziada. Vieram ter 
à nossa porta com mimos de Natal. O Jota Jota 
com alimentos, o Kero com os carrinhos de brin-
quedo para os mais pequeninos e bolas de futebol 
para os maiores. As Irmãs de várias congregações 
também estiveram cada qual com o que tinha à dis-
posição. Veio a Irmã Elisa das do Santíssimo com 
um prato cheio de uvas. É sempre uma delícia. É 
assim no Natal e é assim na Páscoa sempre nestas 
festas as uvas estão bem madurinhas. E no mesmo 
dia de Natal um almoço confeccionado de modo 
comparticipado — de um lado os rapazes e a Mana 
Tita e do outro lado as jovens estagiárias de psi-
cologia na nossa escola, vindas da Universidade 
Piaget de Benguela. O tacho foi maior neste dia 
(cachupa) — milho partido mais feijão, carnes e 
legumes. O sabor só mesmo provando.  

Houve prendas e lanche à meia noite — depois 
do cantar do galo. Houve fogueira em frente ao cru-
zeiro e música querida à moda dos garotos, danças 
engraçadas, que se pareciam mais com uma peça 
de teatro, tão bem executado. Houve muita alegria! 

O nosso grande amigo, o sr. Rebelo, ofereceu-
-nos como prenda de Natal duas éguas e um cavalo. 
«Flica» é uma égua de três anos e está enorme. 
Chegou à nossa Casa do Gaiato de Benguela na 
véspera do Natal e desde então tem sido o encanto 

dos rapazes. Os mais pequeninos não tiram o olhar 
do estábulo. Nas próximas semanas vai chegar 
o «Osiris» que é um cavalo muito maior que a 
«Flica». Em breve alguns dos nossos aprenderão 
a cavalgar. O «Venâncio» é o encarregado de dar 
a ração e o banho. O Natal é assim! Também traz 
consigo surpresas bem agradáveis, apesar da pan-
demia. A maior de todas é o Nascimento de Jesus 
numa altura em que a cidade não tinha mais lugar 
para O acolher. E foi nascer numa manjedoura. 
Os homens não sabiam que Ele vinha dar paz e 
amor! A conclusão é de Pai Américo «Quanto mais 
damos, mais Deus faz aparecer».

Padre Quim

Continuação  da  página  1

A verdade é que não deixamos de ser uns privilegia-
dos. As oficinas e outras áreas produtivas estão prati-
camente paralisadas por falta de trabalho… Estamos 
concentrados na agricultura, cuidando que não nos 
faltem os alimentos.

Como diz São Paulo: «Na minha fraqueza me for-
taleces»; só quem descobre este mistério pode encon-
trar resposta no meio de tanta contradição. Também a 
nossa Obra, que também vive dificuldades em Portu-
gal e tem de se cuidar delas, não pode deixar de amar 
estas Casas de Angola, pois a fraqueza que hoje senti-
mos aqui, é na Obra da Rua que encontramos a nossa 
força. Feliz 2021 para todos os Leitores do Jornal.

Padre Rafael

MALANJE

PATRIMÓNIO DOS POBRES

TIVE hoje conhecimento que um grupo de cristãos católicos 
 resolveu oferecer aos homens responsáveis pelo governo da 

nação e da Assembleia da República, a encíclica do Papa: — Todos 
somos irmãos. — Tentando abrir-lhes os olhos para as abissais desi-
gualdades económicas, dos portugueses de que eles assumem a res-
ponsabilidade.

É de louvar esta diligência. Ela manifesta verdadeira crença no 
Natal de Jesus. O Filho do Eterno Pai assumiu a nossa humanidade 
no seio da Virgem Mãe e fez-se nosso irmão, dando-nos as riquezas 
da sua Divindade. Mas fez-se nosso irmão. Assumiu na sua Pessoa 
Divina a nossa pobre humanidade e não só a de alguns, mas a de 
todos os homens e de todas as gerações, não só as presentes, mas 
também as passadas e as futuras.

Mesmo assim, quem aceita o seu projeto de vida e o toma como 
caminho? Quem? São muito poucos os convencidos.

Não digo que este grupo faça mal. Não senhor, basta a sua boa 
intenção e a sua sede de justiça para merecer o nosso aplauso, mas 
onde é que estes políticos vêem as desigualdades, se eles vivem 
dominados pelos seus interesses e pelos do seu grupo? E neste não 
há discrepância. Eles julgam-se os melhores, os mais dignos e mere-
cedores de todos os benefícios e regalias, enquanto os desgraçados 
pertencem a outra classe e não à sua. Eles são eles. Os outros são 
apenas ralé.

A palavra do Papa, o seu permanente amor aos pobres e seus 
exemplos de vida e atitudes, a sua ardente ânsia de igualdade entre 
os humanos pouco lhes dirá, pois eles vivem na cegueira e a Luz do 
Natal não lhes entra na alma.

Era necessário que eles, os responsáveis, saíssem do seu mundo 
e viessem em pessoa, como homens vulgares, para o meio dos mais 
deserdados e fossem capazes de medir a distância do seu modo de 
vida, da sua alimentação, da sua morada, dos seus ornamentos e 
comodidades com as dos mais infelizes.

É absolutamente necessário que vissem para averiguar como o 
Santo Padre tem razão. Não é nada impossível, bastaria que se sentis-
sem atingidos na sua humanidade pelas condições de vida das largas 
camadas da pobreza.

Foi para isto que houve Natal.
O bairro daquela pobre cuja filha me moveu a pôr um telhado 

novo na sua casa, é todo coberto de amianto e muito podre e partido. 
Além do muito frio no inverno, muito quente no verão, é doentio. É 
cancerígeno.

Quantos bairros há ainda por esse país fora, cobertos da mesma 
matéria, apesar da sua perigosidade?

E quem se aflige com estas condições de habitação? E onde está 
a igualdade com as grandes mansões e residência nos condomínios 
fechados e não só?

Nas visitas aos pobres, a gente arrepia-se. E então, agora, com a 
pandemia, as desigualdades tornam-se mais notórias e até nos cau-
sam dificuldades e nos afastam desses bairros com medo do contágio. 

A humanidade do Filho de Deus veio abrir-nos o caminho para a 
fraternidade onde esta não é uma palavra bonita ou um ideal inatin-
gível, mas uma obrigação de todos os homens e mais ainda daqueles 
que assumem conduzir os povos e não apenas, cobardemente, vive-
rem e enriquecerem à custa dos impostos do povo e das riquezas da 
nação. 

O sacrifício de todos é, sobretudo, para valer aos mais fracos e 
indefesos. Não nos venham com estruturas políticas para a igual-
dade, tentando cegar os cidadãos, para eles próprios se governarem 
à vontade.

A igualdade faz-se com obras, não com projectos concebidos 
para enganar e iludir ninguém, pois a maioria dos homens entende 
bem as coisas. 

Peço uma Mãe

A maioria das mulheres nascidas em Portugal sabe, por experiên-
cia, o que é o coração da Mãe. Não precisamos de explicar o que vem 
fazer nem como irá viver entre nós. Terá uma vida igual à das mães 
na própria família. Aqui é uma larga família com muitos filhos e só 
isso. O coração dela ir-se-á alargando na medida em que se abrir a 
cada um deles e encontrará recompensa nesta doação. 

O resto, todo o resto, virá daí! Abertura aos pobres e aos rapazes 
que a não tiveram ou a não têm.

Padre Acílio

NOVO LIVRO

«Assinalar o primeiro aniversá-
rio da proclamação de Venerável 
conferida pela Igreja católica ao 
saudoso Pai Américo, no contexto 
do processo de Beatificação, é qua-
se um dever sagrado, não só pelos 
seus mais incondicionais admira-
dores, que são vários, mas também 
pelo conjunto da sociedade portu-
guesa, a quem tanto beneficiou, en-
carnando o Evangelho de Cristo nos 
caminhos do mundo.

[…] Estou plenamente convencido 
de que as obras do Pai Américo são 
de plena actualidade, apesar das 
críticas de uns e da falta de apoio 
institucional por quem de direito.» 
[P.e Nuno M. C. Vieira, Aquilo era 
outro mundo, pág. 12-13].

]

Quem quiser pode pedi-lo à 
nossa Editorial por e-mail: geral@
obradarua.pt, telefone 255 752 
285 ou por carta para: Casa do 
Gaiato, 4560-373 Paço de Sousa.

PENSAMENTO

O mundo tende a colocar de parte aquilo que parece não pres-
tar; um Incurável é estorvo. O mundo engana e engana-se. Na 
hora em que a chamada ciência se retira, começa o poder de 
Deus.

PAI AMÉRICO
Obra da Rua,  p 133.


