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65 anos
O mês de Julho está nos fundamentos da nossa 

Obra. Primeiro o seu dia 28, data de ordena-
ção sacerdotal de Pai Américo no ano de 1929, e 
depois o dia 16, data da sua partida para a Casa do 
Pai, do ano de 1956.

No ano corrente, completam-se 65 anos que nos 
afastam cronologicamente deste último aconteci-
mento, que apesar de já serem muitos, não o apaga 
da memória, antes mantém-se vivo naqueles que o 
acompanharam e em todos aqueles que, por uma 
razão ou por outra, foram tocados mais tarde pela 
figura de Pai Américo.

Esta memória, juntamente com a Obra que per-
dura, é o que continuará a fazer dele uma persona-
gem actual, muito mais que uma referência histórica 
articulista do passado. No plano da fé, Pai Américo 
mantém-se actuante no devir da Obra da Rua, por-
que se convicto estava de que Ela é obra de Deus, 
mais claramente a passou a ver.

Os fundamentos da Obra são os mesmos por-
que são imutáveis. Embora obra humana, como 
não podia deixar de ser, o seu fundamento está no 
«sabor» divino que Deus lhe incute. Deus é amor, 
como diz S. João, e é neste modo de ser de Deus que 
está o segredo divino de a tornar humana.

Com o tempo, mudam os modos de ser e de viver 
dos homens e da organização das sociedades, mas 
não muda o que é próprio do ser humano: um ser 
familiar, social e criativo. Necessita de viver em famí-
lia, de conviver com os outros (necessidade acen-
tuada pela pandemia actual), de renovar a vida e 
o mundo. Na ânsia de manifestar a sua autonomia 
e independência, faz muitas coisas erradas nestes 
domínios, que muitas vezes se voltam contra si pró-
prio. Isto acontece quando impede a entrada do 
«sabor» divino na sua vida. Daqui nascem todo o tipo 
de crimes, contra a humanidade e contra a natureza.

Todas estas mudanças põem em crise a nossa 
Obra. Porque estas mudanças não se dão de modo 
igual em todo o mundo, também não se fazem sentir 
do mesmo modo em todas as nossas Casas. Impõe-
-se-nos corresponder às necessidades dos Pobres 
onde estamos e acolhê-los com caridade; impõe-se-
-nos aceitar as mudanças naturais nos modos de ser e 
de viver, mas rejeitar as que são contranatura; impõe-
-se-nos que o amor de Deus, que é criativo, seja o que 
motiva e impele a nossa vida.

As mudanças mexem muito com a vida. Num 
mundo onde é fácil o trânsito de notícias, de ideias 
e de opiniões, é difícil distinguir o que é bom por 
inteiro ou só bom na aparência. Quando é tão fácil 
transmitir o verdadeiro como o falso, e é tão difícil dis-
tingui-los, como fazer o discernimento? «Pelos frutos 
os conhecereis», uma árvore distingue-se das outras 
pelos frutos que dá. Porém, para as novas gerações, 
nada formadas nem habituadas a seguir os melho-
res critérios, é mais fácil pôr tudo de lado, rejeitar o 
bom e o mau. É assim que vemos que, ao partirem os 
Amigos dos Pobres, ninguém fica para os substituir e 
dar continuidade a muito do ânimo que alimentou as 
suas vidas.

Pai Américo partiu há 65 anos. Muitos dos nossos 
Amigos, desde a primeira hora, também já partiram 
ou vão partindo. Para os que vão ficando esperamos 
de Deus um suplemento de sabedoria, de graça e do 
seu amor.

Padre Júlio

DA NOSSA VIDA

MALANJE

HÁ dias, vimos, numa publicação nas redes 
 sociais, um grupo de adolescentes e 

jovens que vivia num prédio abandonado na 
cidade de Malanje. Não demorou a reacção dos 
diversos organismos do Estado encarregados de 
proteger as crianças que vivem nas ruas. Entre 
eles, uma reunião urgente para ver como as orga-
nizações (incluindo a Casa do Gaiato de Malanje) 
que acolhem crianças, podiam dar uma resposta 
a esta situação. No mesmo dia em que fomos 
convocados para tal encontro, dois franciscanos 
apareceram a pedir para recebermos um adoles-
cente que morava no andar térreo de um prédio e 
que já não queria mais morar na rua. Informei aos 
frades que se dirigissem ao governo para orien-
tar com urgência o acolhimento do desamparado. 
Dois dias depois, vi o vídeo e percebi que um dos 
meninos entrevistados era este menino.

Este mês receberemos alguns novos rapazes, e 
não será fácil escolher, porque não há lugar nem 
condições para todos. Alguns vivem sozinhos, 
a pedirem para serem acolhidos; outros através 
das Irmãs e missionários que conhecem os casos; 
outros, com suas próprias famílias desestrutura-
das ou sem condições; outros por meio de institui-
ções governamentais. Primeiro leremos os pedi-
dos, depois tentaremos fazer uma visita, depois 
dar-lhe-emos a oportunidade de ficar alguns dias 
para ver se se adaptam à nossa Aldeia, por último 
prepararemos toda a documentação para ficar 
permanentemente.

Continua  na  página  4

Oficinas
AS nossas oficinas são escola de preparação  

 profissional, que se pautam pela mais alta 
consideração ética e humanista. Os nossos rapa-
zes encontram nas várias secções um lugar de 
aprendizagem da profissão, um espaço de cres-
cimento e aprofundamento da sua identidade e 
afirmação pessoal, como futuro mestre hoje em 
construção. Também é um sector de educação 
aos valores e princípios de boa convivência no 
local de trabalho. O respeito às diferenças, a 
compreensão face aos desafios do dia-a-dia, a 
pontualidade, a assiduidade e a cooperação nas 
mais diversas tarefas e encargos. Com o passar 
dos anos surge a possibilidade de ir passando de 
um sector ao outro da oficina para aprender outra 
profissão e assim poder vir a tornar-se num pro-
fissional mais bem preparado.

As visitas que temos recebido, constatam o fun-
cionamento das mesmas oficinas e nos últimos 
meses alguns projectos já foram concretizados, 
nomeadamente no que diz respeito à formação 
com direito a diplomas outorgados aos mestres 
e aos seus respectivos formandos pela entidade 
que rege o Ministério da Administração Pública, 
Trabalho e Segurança Social. Desta vez tivemos 
a visita da Ministra do Estado para a Área da 
Acção Social, que para além do Material para a 
oficinas ofereceram também alfaias para a agri-
cultura para fomentar a actividade, máquinas de 
costura para a abertura de um sector novo que
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BENGUELA – VINDE VER!



1. Ver e… educar os olhos. Gosto de parar-me, de vez em quando, a 
observar as ‘minhas pegadas na areia’…1 É o meu jeito de saborear aque-
les momentos em que o ‘sozinho’ de então me fala, hoje, do Eu te levava 
ao colo… São as minhas ‘revelações’ do ouvir-me a partir de dentro. Ain-
da ouço, em mim, as minhas experiências com Pai Américo. COM+tacto 
visual (vimo-nos 2 vezes), contacto auditivo (1 vez ao vivo e centenas no 
gravado que ainda nos resta), contacto emocional / espiritual (na sequên-
cia do ler, pensar, escrever, deixar-me tocar pelos ecos, em mim, deste 
tipo de com+tactos). Faz 65 anos que, por uma licença muito especial (Pai 
Américo e D. Gabriel de Sousa2 eram parentes), pude sair do Mosteiro 
e correr a Paço de Sousa, ao funeral de Pai Américo. Foi o início de um 
pro+cesso que, passando por várias fases, me arrancou de Singeverga e, 
hoje, me retém aqui como um admirador, ‘preso por vontade’…3

‘Preso’ aqui. Mais apaixonado que nunca. A sonhar o Calvário de on-
tem (1956) — “palavra tirada do Evangelho”. E, logo, bem agarrado pelo, 
então muito jovem, P.e Baptista, que o elevou a menina dos olhos da Obra 
da Rua. 1956 — 2015, quase 60 de entrega incondicional e nunca inter-
rompida. Até ser apanhado nas pandemonias do pós 25 de Abril. Com suas 
grandes glórias, como o Serviço Nacional de Saúde e a Segurança Social, 
mas sem aquele saber ‘dar a César o que é de César e dar a Deus o que é 
de Deus’. Tal como naquele tempo, isso continua a ser um ideal de difícil 
digestão. Para os ditos ‘ministros de Deus’ e para os ditos ‘ministros de 
César’4. Esquecidos, muitas vezes, de que ‘Deus e César’ não são dois 
inimigos para abater. São a cara do Evangelho, a Boa Nova de um ´Deus 
encanado’, a querer mostrar aos homens que o Reino dos Céus (já no meio 
de nós…) é também um reino para esta terra, onde todos estamos juntos 
— para construirmos a Casa Comum da Humanidade, na palavra auto-
rizada do Papa Francisco. Em sintonia com o movimento The Common 
Hause of Humanity. Mas para isso teremos de chegar a acordo sobre como 
descobrir o que é e o que não é de todo O Bem Comum da Humanidade 
— The Common Good of Humananity…

2. Educarmo(-NOS) para Ser-Calvário… Gosto da ideia e daquele 
jeito de dizer de Pai Américo: “Onde estiver o bicho homem ou a bicha 
mulher, aí está a marca da imperfeição”… Com todos os defeitos a que 
podemos apontar o dedo, o 25 de Abril de 1974 abriu, em Portugal, ca-
minhos não andados que esperavam por alguém. Caminhos de que Pai 
Américo foi um grande cabouqueiro, com aquele seu jeito de viver e a 
obra que nos legou. Toda a sua vida e obra, para quem sabe ver e ouvir, 
grita que “são precisas estas obras humanas de sabor divino”. Com muita 
insistência naquela visão profética que o futuro vai confirmando: “Toda a 
acção social que não seja acção teologal é obra condenada ao fracasso”… 
As bênçãos de um ‘estado laico’, entendido como um espaço onde possam 
coexistir e caminhar juntas todas as “muitas moradas na Casa de Meu Pai” 
(…), logo viram ameaça quando a expressão ‘estado laico’ passa a ser 
exercida como quem vê um inimigo nas igrejas dominantes…

Tanto quanto a minha pouca preparação mo permite avaliar, acompa-
nho com interesse (alegria e dor!) o desenrolar do conflito do pro+cesso 
Calvário / Segurança Social. Hoje é dia de S. Tomé… Gosto daquele seu 
‘ver para crer’. Ainda que continuo a alimentar e cultivar a minha Fé no 
“benditos os que acreditam, mesmo sem ver”. Os nossos doentes e rapazes 
que nos pilharam, ainda não… Mas acreditamos que, até ao fim do ano, 
tudo se vai recompor. Não me sinto nada na pele dos 
profetas da desgraça que antevêem já a cair sobre 
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Pelas CASAS DO GAIATO
PAÇO DE SOUSA

PINTOS — Temos pintos novos através dos ovos das 
nossas galinhas que estiveram na chocadeira. São pin-
tos de várias galinhas, tendo por isso diferentes penas, 
o que os tornam mais bonitos. Quem é responsável por 
tratar deles é o Bruno e o «Guga». Esperamos que se 
vão desenvolver bem, para mais tarde termos uma boa 
criação.

OVELHAS — Veio cá um senhor tosquiar as nos-
sas ovelhas, porque estamos já no Verão. Para que elas 
andem mais à vontade, sem sentirem tanto calor, é pre-
ciso cortar-lhes a lã. Assim também podem continuar no 
seu papel de jardineiros, rapando as ervas daninhas da 
nossa Aldeia, e alimentando-se bem.

ANIVERSÁRIO DE PAI AMÉRICO — Fez mais 
um ano, no dia 16 de Julho, que Pai Américo nos dei-
xou. Ele nasceu em 1887 e morreu em 1956. Era natural 
de Galegos, Penafiel. Ele é o fundador da nossa Obra, 
que hoje continuamos graças a ele. Celebramos este 
acontecimento e pedimos a ele que nos ajude na nossa 
saúde e na nossa alma. Assim como já foi proclamado 
Venerável, seja beatificado brevemente.

PRAIA — Os nossos «Batatinhas» e alguns Rapa-
zes mais crescidinhos, já estão a gozar as suas férias de 
praia, na nossa casa da Azurara. Também vão tendo as 
suas tarefas antes de ir para a praia, arrumando os seus 
quartos, o refeitório, a cozinha e a copa. Quando estão 
em casa, eles gostam de jogar futebol no nosso terreno, 
onde tem duas balizas, também vêem T.V. e gostam 
muito de jogar matraquilhos e bilhar. Vão também ins-
truídos para terem cautela com a covid, evitando o ajun-
tamento com outras pessoas e usando sempre a máscara 
e desinfectando as mãos. 

PALHA — Nos nossos campos onde havia ervas 
grandes, o «Meno» foi-as cortando para depois fazer 
fardos de palha para o nosso gado e outros animais. Foi 
pena ter chovido depois, agora é preciso mexê-la para 
que volte a ficar seca antes de se enfardar. Graças a Deus 
temos palha suficiente para alimentar os nossos animais 
neste ano.

Fausto Casimiro

MIRANDA DO CORVO

65.º ANIVERSÁRIO DA MORTE DE PAI AMÉ-
RICO — Quando esta edição do nosso jornal chegar às 
mãos dos nossos leitores, já aconteceram as celebrações 
do 65.º aniversário da viagem para o Céu do nosso Pai 
Américo, como foi anunciado atempadamente. Decor-
reram em lugares significativos dos últimos dias da 
sua vida neste mundo (1956) e de ordenação (1929): 
14 de Julho, em S. Martinho de Campo — Valongo, 
onde sofreu um acidente de automóvel; 16 de Julho, 
no Hospital de Santo António — Porto, onde morreu, 
com 68 anos [celebração adiada]. Em 17 de Julho, no 
Seminário de Coimbra, com uma conferência e uma 
Missa cantada pelos nossos Rapazes, completou-se 
o programa celebrativo, pois aí (com 41 anos) teve a 
grande alegria de ser Padre Américo! Os vários momen-
tos deste 65.º aniversário encontram-se detalhados no 
cartaz alusivo às comemorações. Aos senhores Bispos 
do Porto e de Coimbra, à Paróquia de Campo (com o 
seu Pároco), ao Hospital de Santo António (com o seu 
Capelão), ao Seminário de Coimbra e ao amigo Padre 
José Ramos (palestrante), o nosso bem-hajam!

PARTIDA DO JOEL — No 
dia 31 de Maio, pela manhã, 
ligou uma médica do Hospital 
Prof. Doutor Fernando Fon-
seca - Amadora, para entrar 
em contacto com os familia-
res do Joel Cá, de forma a 
comunicar a sua partida 
deste mundo, pois o seu 
coração não resistiu. Foi 
uma notícia muito triste, 
pois este Rapaz, actual-
mente junto de parentes 
seus, viveu cerca de 
11 anos nesta Casa do 
Gaiato, na qual foi sendo 
acompanhado a vários níveis no seu desenvolvimento 
integral até aos 22 anos — 17 de Julho de 2020. Devido 
a patologia cardíaca, enviado pelo Hospital Nacional 

Simão Mendes — Bissau, veio com a sua mãe para 
Portugal ao abrigo de Acordo de Saúde com a Guiné-
-Bissau, onde nasceu a 6 de Março de 1998, filho de 
Néné Cá e Cogos Cá, sendo natural de Jaal-Safim. Em 
Abril de 2008, foi operado no Hospital de Santa Cruz, 
em Carnaxide. Por dificuldades familiares de acompa-
nhamento, veio de Xabregas, a 24 de Setembro de 2009, 
sendo acolhido na nossa Casa do Gaiato; que foi pro-
cedendo à sua regularização em Tribunal de Menores, 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (títulos de residên-
cia provisório e permanente), e outros serviços oficiais. 
Em 12 de Novembro de 2012, com 14 anos, foi operado 
pelo Centro de Cirurgia Cardiotorácica, em Coimbra, 
e acompanhado no Hospital Pediátrico de Coimbra e 
Centro de Saúde local. No seu percurso escolar, com 
11 anos, foi matriculado na Escola Básica do 1.º Ciclo 
da nossa Casa do Gaiato; com 16 anos, concluiu o 2.º 
Ciclo na Escola EB 2.3 de Miranda do Corvo; a seguir, 
frequentou o curso de Mecânico de serviços rápidos, na 
ARCIL — Lousã, concluindo a 14 de Março de 2017; 
e depois frequentou o curso profissional de Técnico de 
Desporto, na Escola Secundária de Miranda do Corvo, 
certificado em 24 de Julho de 2020. A sua mãe foi sendo 
ajudada pela nossa Casa e ainda esteve acolhida com 
as Missionárias da Caridade (Madre Teresa de Calcutá), 
em Chelas, mas teve de regressar ao seu País. Sendo 
muito importante, foi baptizado e recebeu a Primeira 
Comunhão em 7 de Junho de 2015, na igreja matriz 
de Miranda do Corvo, com outros Rapazes, pelo nosso 
Padre Manuel; que finalmente, em 21 de Junho, aca-
bou por celebrar a Missa de corpo presente na igreja 
paroquial da Buraca e acompanhou o seu sepultamento 
no cemitério da Amadora, no qual participaram alguns 
familiares (da sua terra não puderam vir…), membros 
da nossa Casa, muitos amigos e amigas do seu Bairro 
da Cova da Moura, com o Moinho da Juventude. Sendo 
adepto ferrenho do Sporting, levou a alegria de ser cam-
peão. Pedimos ao Senhor da Vida que o Joel descanse 
para sempre em paz!

REUNIÃO DOS PADRES DA RUA — No dia 29 de 
Junho, terça-feira, na nossa Casa do Gaiato, aconteceu 
mais uma reunião dos nossos Padres da Obra da Rua: 
presencialmente — Padres Júlio, Telmo, Acílio, Manuel, 
Fernando, Alfredo; via zoom — Rafael (Malanje), Joa-
quim (Benguela). Às 12:30h, foi o almoço em comuni-
dade. Pelas 14h 30, na nossa escola, começou a reunião, 
em que rezaram e trataram assuntos importantes da nossa 
Obra da Rua. Às 19:30h, no salão, foi a Missa, concele-
brada pelos nossos Padres e a nossa comunidade, sendo 
acompanhada ao órgão. No jantar, no refeitório, conti-
nuou a alegria pelos 70 anos de Padre — Telmo! As refei-
ções estavam saborosas e com alguns produtos de Casa. 
Os nossos Padres partiram felizes para as suas Casas, em 
Portugal, e também com as Casas em África no coração!

70.º ANIVERSÁRIO SACERDOTAL DE PADRE 
TELMO — O nosso Padre Telmo tem uma linda idade 
- 95 anos! Foi ordenado Padre na Diocese de Bragança-
-Miranda há 70 anos! Em dia de S. Pedro e S. Paulo, a 
Missa desta festa, a que presidiu, foi na nossa Casa, em 
29 de Junho, tendo participado vários Padres da nossa 
Obra e a nossa comunidade. Ficou muito emocionado 
ao lembrar o nosso Padre Manuel António, que já par-
tiu. Na homilia, disse para sermos muito amigos uns dos 
outros e de Jesus, vivendo em paz! Foi recordada também 
a ordenação de Padre Baptista. No final do jantar, com 
velas acesas num bolo, foram cantados os parabéns e um 
pequenito leu um poema do livro Sinais. Continue a dar-
-nos bons conselhos e belos escritos, com muita saúde!

CAMPANHA DE ASSINANTES D’O GAIATO 
— Não tem parado a Campanha de novos leitores do 
nosso jornal, pois é uma tarefa necessária na nossa Obra 
da Rua. Assim, um casal amigo da Pampilhosa tem-se 
esforçado por angariar mais assinantes, o que agradece-
mos. Vieram assim mais duas assinaturas novas: Maria 
Virgínia e Maria de Lurdes, da Pampilhosa (do Botão) 
— Mealhada. Obrigado!

Rapazes de Miranda

Obrigado, Júlio, pelo belo testemu-
nho que nos dás da Obra da Rua — 
nossa família — nos teus dois livros.

O Júlio entrou na Obra pela mão do 
nosso Pai Américo. Com muita graça 
ele nos recorda tantas cenas gracio-
sas na relação de Pai Américo com os 
rapazes.

Em Paço de Sousa, chefiou as ofi-
cinas de serralharia e electricidade. 
Ofereceu-se como ‘obreiro’ à nossa 
Obra e foi para Malanje. Organizou, 
com os rapazes, um grupo de teatro 
e, com o conjunto musical, nas férias 
de verão e várias vezes, foram às ci-
dades do Norte de Angola fazer es-
pectáculos. Foi uma mais valia para o 
custo na construção da nossa Aldeia.

Obrigado, Júlio e à tua esposa Joa-
quina, pela dedicação à Obra e pela 
ajuda na doença da ‘Mãe Irene’ e do 
senhor P.e Luís.

Padre Telmo

UM LIVRO

BEIRE — Flash’s

Pai Américo,
65 anos depois… 

ÚLTIMA HORA

A celebração da Eucaristia prevista para o 
dia 16 de Julho no Hospital de Santo An-
tónio, Porto, teve de ser adiada devido à 
pandemia.
Futuramente, caso seja viável, será indi-
cada uma nova data para a sua realização.
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o Calvário — a vulgaridade das obras semelhantes. 
Não. O Calvário é uma palavra tirada do Evangelho. 
Pai Américo não dorme — enquanto tiver alguém que 
vele com ele junto do Trono do Cordeiro — que foi 
imolado para salvação daqueles em quem Pai Américo 
viu o rosto de Deus — o pobre abandonado.

Nada de saudosismos. A ‘revelação’ está em pro+-
cesso. “Deus não se muda”, cantava Teresa de Ávila. 
“Deus não se muda” e, ao mesmo tempo, Ele mesmo 
tudo empurra para diante. Empurrou Pai Américo — 
mesmo à martelada, não fosse ele não ouvir... Em-
purrou P.e Baptista. Empurra hoje quem se dispuser a 
ouvi-l’O, como Pai Américo O ouvia naquelas décadas 
duras de 40 e 50, do séc pp. Hoje tem de ser de outro 
jeito, em sintonia com os louváveis avanços das ciên-

cias humanas, em matéria de assistência social. Mas 
sempre terá de haver obras humanas de sabor divino. 
Sem esse sabor lá se vai a assistência social pelo cano 
do esgoto… Porque o ser humano também é um ser 
divino, para isso talhado por nascimento. Não é um 
animalzinho de estimação para consolo de alguns…

1 —  Referência ao ‘poema’ Pegadas na areia…
2 —  D. Gabriel de Sousa, 2º Abade do Mosteiro de Singeverga, 

cujo nome figura numa rua perto da Casa do Gaiato de Paço 
de Sousa. 

3 —  Referência ao poema de Camões em que o amar é…
4 —  Se não nos pomos a pau, os ‘mini+stérios’ — um serviço para 

os mini… — logo viram ‘magis’+stérios, a mostrar que eles é 
que sabem disto…

Um admirador

Do Venerável Padre Américo
Continuação  do  número  anterior

Perspectiva literária

EM 1928, Portugal sofreu uma grave depressão 
 económica. Nas Letras portuguesas, é de 

fazer memória do poeta Guilherme de Faria [6-
X-1907, Guimarães;†4-I-1929,Cascais], com obra 
poética no contexto do neorromantismo lusitanis-
ta e que editou alguns livros de Teixeira de Pas-
coaes. Porém, com 21 anos, precipitou-se na Boca 
do Inferno, descalço e com um terço ao pescoço. 
Em Manhã de nevoeiro, confessou: Quero morrer 
a sonhar! [Lx.ª, 1927, p.16; no exemplar à mão, 
autografado: Ao seu amigo Francisco de Sousa 
Moreira, ofr. G Faria.]. Embora desfeito muito 
cedo um percurso de vida prometedor, na casa do 
Pai há muitas moradas [Jo 14, 2].

Quem estava pertinho de realizar o seu sonho 
de felicidade, a bem dos que sofrem, era Améri-
co Monteiro de Aguiar, próximo da sua ordenação 
presbiteral – em 28 de Julho de 1929, no Seminá-
rio de Coimbra. Por carta ao seu amigo Simão Ne-
ves, de 11 de Agosto de 1929, depois de celebrar 
uma segunda Missa Nova na igreja paroquial do 
Salvador de Paço de Sousa, fez outra referência 
a alguns iluministas franceses, a que também não 
foi alheio. Eis como transmite esta grande alegria: 
Meu irmão Jaime, ex-discípulo de Renan, Voltaire 
e outros, recebeu das minhas mãos pecadoras o 
Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo [O Gaiato, 
n. 401, 25 Julho 1959]. 

Nesta ligeira incursão pelo percurso literário re-
lacionado com o Padre Américo, é de referir neces-

Continua  na  página  4
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Quem se arroga o título de educador,
não é, por isso mesmo, um educador.

DOUTRINA

Foi na derradeira semana de Setembro de 1946 que re-
solvi retirar-me da Aldeia em gozo de merecidas férias, como 
diriam os amigos da Obra da Rua se tivessem de falar delas. 
Era em uma toca para esse fim cedida aonde passei dias re-
galados.

A actual lotação da Casa encontrava-se excedida por al-
guns números. Os professores ausentes. A suprema vigilância 
foi dada a… a um cego de nascença, mestre de canto coral! 
Era tardinha quando me despedi. Pois nessa mesma noite, o 
Carlos Inácio, em acto de comunidade, tomou a palavra para 
dizer aos companheiros, espontâneamente, esta coisa assom-
brosa: «Devemos portar-nos melhor na ausência de fulano 
(eu) do que na presença, para ele (eu) ter férias tranquilas!» 
Este rapaz tem catorze anos de idade! Pelos frutos é que se 
conhece a árvore. Não pode uma árvore sã dar frutos maus. 
A vida decorreu com aqueles acidentes normais e necessários 
em uma casa de cento e trinta e cinco almas. Visitantes de 
toda a hora observavam, maravilhados, a ordem mais desor-
ganizada do Império português. Esteve um grupo do corpo 
docente de um dos principais institutos de educação da nossa 
terra. Viram com os seus olhos. Gostei de saber da presença 
deles. Demoraram duas grandes horas. O «Zé da lenha» in-
dicou.

A verdade vê-se; não se mostra. Os que ateimam em não 
ver, sofrem por isso, sim, mas não a podem diminuir.

Tal na ausência qual na presença, os Farrapões de outrora 
vivem em vida plena, no domínio de si mesmos, banhados de 
sol e de alegria.

— De onde vens?, perguntava o grupo dos docentes aos 
mais pequeninos que acudiam ao toque da merenda.

— De trabalhar!
Que o mundo responsável pela educação das juventudes 

leia com muita humildade esta «Nota da Quinzena». Basta 
que a leia com tanta como aquela com que é escrita. Quem 
se arroga o título de educador, não é, por isso mesmo, um 
educador.

Aqui, há tempos, alguém desancou-me pelos métodos 
da Casa do Gaiato e chamava-se a si mesmo educador! Uma 
pintinha de humildade levá-lo-ia num instante a compreen-
der que não educa quem não for pai. Que preparação tenho 
eu? Aonde é que estudei? Que tenho eu lido? Se não amas 
a criança, aonde o que lês? Que é do que estudas? Para que 
presta o método? De que te serve o título de educador? «Eu 
cá sou um educador», dizia-me, na carta, o homenzinho que 
me deu a ripada! Tenho pena dele!

Vamos ao Evangelho. Como é que o Mestre educava os do 
Seu colégio? Como eles não haviam de ser rudes e difíceis, ao 
que se vê nos textos! Que fazia Ele? Mandava-os sentar ao pé 
de si, muito pertinho, e dizia-lhes que estivessem à-vontade. 
Nas ofensas pessoais («Pode sair alguma coisa de jeito de Na-
zaré?»), nas ambições desmarcadas («Dá-me a tua direita»), 
nos desejos de vingança («Manda o fogo de Gomorra sobre 
esta gente») — em todas estas deformações da gente da rua, 
o Mestre curava cada um de sua maneira, mas a todos com o 
mesmo remédio. Qual? Amava-os. Eis.

Mandava-os comer. Oh! ciência! Quando tenho alguma 
observação importante a fazer a um dos nossos, primeiro 
convido-o a jantar comigo, pertinho de mim, à minha direita; 
e depois falo. Ele escuta e cumpre, a menos que seja um per-
verso.

Pois como é que se selam os grandes tratados nacionais e 
internacionais senão com um banquetezinho?!

PAI AMÉRICO, Notas da Quinzena, pp 110-112

Olá, chamo-me “Jassi”, tenho 7 anos 
e vivo em Paço de Sousa com os meus 
amigos. Vim de Angola. O meu jogador 
preferido é o Messi. Quando for grande 
quero ser jogador de futebol. Vivo com o 
meu pai na Casa do Gaiato.

“Jassi”

FALANDO  DE  MIM

SETÚBAL

SEGUNDA-FEIRA COM VISITAS… (Crónica 
de um  dia com colegas de turma de um gaiato) — 
Quase sempre as nossas segundas começam com um 
ar de preguiça, que parece estar presente em cada um, 
porém, nesta segunda-feira, tivemos uma visita que nos 
fez aos “rapazes”, buscar tudo o que tínhamos guardado 
para partilhar. 

O dia iniciou com uma visita de dez alunos e duas 
professoras vindos da Escola Secundária Dom Manuel 
Martins, onde um dos nossos rapazes frequenta. O 
Mamadu Canhe ou “Baba” como o chamamos intima-
mente cá em casa, é o sujeito, que por sua transparência 
e dignidade fez chegar mais profundamente aos profes-
sores a nossa Obra. “De rapazes, para rapazes, pelos 
rapazes”, o que os fez agendar uma visita, e não só, mas 
também, participar naquilo que por uma linguagem de 
rapazes e para rapazes chamamos “obrigações”, estas 
que são as nossas tarefas diárias, desde o lavar a loiça 
até o sachar as couves.

Logo que chegaram os nossos visitantes o “Baba” 
prontificou-se para uma visita guiada com os colegas. 

Começou pela capela, o refeitório, a cozinha e o jardim 
que pela beleza, não passa despercebido. 

Para começar o dia, fez-se a distribuição das obriga-
ções que estavam previamente planeadas, onde distri-
buímos os nossos rapazes e os estudantes em grupos de 
forma aleatória com o objectivo de que em cada grupo 
estivesse um rapaz responsável pelo cumprimento da 
tarefa.

Formaram-se seis grupos: limpeza do corredor, jar-
dim e as vias de acesso, arrancar as ervas das oliveiras 
novas, que ladeiam a estrada de acesso à Casa, e à volta 
do busto do nosso Pai Américo, sachar as couves, lim-
par o bar e também ajudar no refeitório e na cozinha. 

No cumprimento das obrigações, notou-se a facili-
dade de socialização e a rápida partilha de vivências que 
fez com que o trabalho não parecesse árduo. É verdade 
que no princípio não foi tão fácil, mas passados alguns 
minutos estávamos todos tão entretidos e envolvidos no 
que estávamos a fazer que uns puxavam pelos outros.

Mas quando o “ar de preguiça” começava a atacar, 
pela falta de hábito de alguns, não faltaram os momen-
tos de cansaço que se amenizaram com um “geladinho” 
no meio do trabalho.

No fim da manhã, por volta das 12:30h fomos ao 
almoço. Este momento fomentou ainda mais laços, com 
a conversa, saboreando e desfrutando de um belo prato 
elaborado pela nossa cozinheira.

Após o almoço foram todos convidados a tomar um 
café ou chá no nosso bar, que dispõe de internet, televisão 
e Snooker. Mesmo com isso, a maioria optou por fazer 
uma visita à nossa vacaria, passando pela sala de orde-
nha, pelo estábulo, onde se deliciaram com as vacas e os 
bezerros. Também quiseram ver a pocilga, com os porcos 
de abate, e as porcas “parideiras” e seus filhotinhos. 

De tarde, depois do intervalo do almoço, reunimo-nos 
de novo. Planeamos os trabalhos que, com excepção 
dos que fariam a copa e o refeitório, fomos à apanha da 
laranja no nosso pomar. De certa forma foi o trabalho 
mais exigente e cansativo, pois  vínhamos de um traba-
lho matinal e voltar ao trabalho após a refeição e o café,  
tornou-se bem custoso. 

Assim, formamos cinco grupos de três elementos 
cada e começamos na apanha da fruta que estava caída 
no chão por causa do vento. Como a época delas  já 
vai passando, muitas já se encontram “bichosas” e só 
servem dar às vacas.

Ao fim do dia, nos despedimos com um magnífico 
lanche, seguido de umas fotos para recordação…

Foi um dia espectacular em que todos ficaram muito 
contentes e felizes pela experiência vivida!

Milton Silva
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HO JE vou à fonte… Pai Américo é a fonte. Água a correr — lím-
pida e fresquinha! Ora vejam: 

«Confiança. Boa fé. Amizade. Humanismo. É o clima da Obra da 
Rua. Clima natural, espontâneo, sem mesclas; água a brotar.

Menos tribunais, menos cadeias, menos trancas, menos crimes, 
aonde reine o Evangelho. Venha a nós o Vosso reino. Não sei se me 
faço compreender. Quisera que todos compreendessem».

Crianças de muitas creches que não sabem quem é Jesus. Nas 
suas casas não viram sobre a mesinha a Santa Bíblia. Os pais têm 
muitas chaves. Quando crescerem começarão também a ter chaves: 
do seu quartinho, da sua mala, da sua mota ou seu carro.

— Porque não vão os seus meninos à Catequese? — Perguntou 
o catequista a seu pai.

— Não precisam. Têm tudo.
Passaram alguns anos, aquele pai ficou muito doente. Na Casa 

de Saúde tinha o seu quarto e uma enfermeira. O pai doente tinha 
momentos de lucidez.

O filho mais velho foi visitá-lo. Abriu um pouquinho a porta do 
quarto e falou à enfermeira: — O velho ainda não morreu?!…

O pai estava num momento de lucidez. Conheceu o filho. Lágri-
mas a fio correram de seus olhos. 

A Catequese? O Evangelho? O Amor? 

] ] ]

Faz no dia 16 de Julho 65 anos que o nosso Pai Américo morreu. 
Deixou-nos a sua catequese nos seus livros. Já leu?

Peça à nossa Casa de Paço de Sousa o seu envio. 
Menos televisão. Dê uma leitura benéfica a seus filhos.

Padre Telmo

SINAIS

Continuação  da  página  1

os rapazes gostam, que é a do corte e costura. Todos estes meios 
servem para educar o rapaz para ser um homem que responda aos 
desafios do futuro. Alguns dos nossos rapazes na idade de passarem 
para a sua vida autónoma receberam das mãos da Senhora Ministra 
Kits para constituírem o seu primeiro negócio pela via do empreen-
dedorismo. Foi uma visita que nos encheu de alegria. É o reconhe-
cimento da parte do Estado a uma Obra de solidariedade que há 60 
anos presta assistência e educação às crianças pobres e abandonadas 
na rua. Não podemos caminhar sozinhos, seria o suicídio declarado. 
Precisamos de anuir esforços para garantir o que é necessário para 
levantar os que andam marginalizados e poder dar à criança tudo o 
que ela merece para crescer e desenvolver com saúde e equilíbrio. A 
conclusão é de Pai Américo «Eu quero que o gaiato a meu cuidado 
se habitue a esta coisa simples e grandiosa — fazer a sua obrigação; 
e que, desde pequenino, comece a obrigar-se a ela. Custa muito à 
criança, sim, obrigar-se a pequenas tarefas; educar é justamente con-
trariar, modificar a vontade do educando».

Padre Quim

BENGUELA – VINDE VER!

Continuação  da  página  1

Na nossa Casa estamos a terminar o ano lectivo que passa fun-
damentalmente por resolver a situação daqueles que terminaram o 
seu processo escolar e vão continuar a sua formação fora de Casa, 
pelos que vão ingressar na vida laboral e pelos que tiveram um 
comportamento negativo ao longo do ano. Em seguida, iniciaremos 
as reuniões de assembleia para pôr em comum a memória do curso 
feito pelos responsáveis de cada área e local. Finalmente a eleição 
dos novos chefes, no dia do Padre Américo.

Chega-nos a notícia de que o Padre Telmo publicou um novo 
livro aos 95 anos. Como diz o Evangelho, o vinho melhora com os 
anos e vamos receber, nesse novo livro, mais um copo daquele tinto 
maduro que está naquele barril que foi construído com tantos anos de 
amor e dedicação aos pobres. Obrigado Pai Telmo.

Padre Rafael

MALANJE

Continuação  da  página  3

sariamente Eça de Queiroz 
[1845†1900] — o célebre au-
tor de, v.g. — Os Maias [1888], 
Cidade e as Serras [1901]. O 
Padre Euclides de Oliveira Mo-
rais, do Seminário de Coimbra, 
recolheu o seguinte testemu-
nho: Outro contemporâneo, o 
Professor José Augusto Miran-
da, diz-me que toda a prosa 
dele lembra Eça de Queiroz [O 
Gaiato, n. 388, 24 Jan. 1959]. 
Sobre esta aproximação linguís-
tica, Manuel Rodrigues da Silva 
Veiga — admitido no Seminá-
rio de Coimbra em 1925, com 
11 anos — testemunhou que o 
seu cunhado José A. de Miran-
da, companheiro de Américo de 
Aguiar, lhe perguntou: — Como 
é que o Padre Américo adqui-
riu esse seu estilo tão vivo, tão 
original, tão directo e tão enér-

PÃO DE VIDA
gico? Resposta dele: — Lendo 
só Eça de Queiroz [O Gaiato, 
n.1094, 15 Fev.1986]. 

Ainda no âmbito queirosia-
no, o Padre Américo recebeu 
para a Obra da Rua a doação 
da Quinta do Paço da Torre, em 
Beire — Paredes, em 24 de Ju-
nho de 1954, legada por Luís 
de Castro Osório [n.1901], fi-
lho de Luís Osório da Cunha 
Pereira de Castro de Menezes 
Pita [1859†1900], proprietário 
e poeta, de Proença-a-Nova, 
e de Maria Benedita de Castro 
Pamplona [1863†1934] — fi-
lha dos Condes de Resende e 
irmã de Emília Maria de Castro 
[1857†1934], esposa de José 
Maria Eça de Queiroz. Sobre 
a sua passagem pela Quinta da 
Torre — Beire, em 1892, há re-
ferências explícitas na sua cor-
respondência: Eça de Queiroz 
entre os seus — apresentado por 
sua filha: Cartas íntimas [Por-
to: Liv. Lello & Irmão, 1948, 
p.264-270; cujo exemplar à mão 

ERA a tarde, num destes dias de sol ardente.
Um Gaiato entra no escritório do R/C e avi-

sa-me:
— Tem ali uma senhora à sua espera.
— Quem é? — Perguntei.
— É uma senhora nova com uma grande bar-

riga.
Imaginei logo uma tragédia. Deixei o que estava 

a fazer, levantei-me, peguei nas canadianas e diri-
gi-me à dita senhora.

— Então!? Boa tarde! 
Ela levantou-se do comprido banco e dirigiu-se a 

mim muito delicadamente, perguntando-me se eu 
era o senhor padre.

— Sim, sou. — Respondi-lhe com os meus olhos 
no seu olhar de sofrimento. Uma cara pálida, com 
a gravidez descaída, cabelos a cobrir as costas e 
olhou-me a pedir que a ouvisse uns momentos. 

Sentados, um perto do outro, no segredo do refe-
rido escritório, ela começou a revelar-me, humil-
demente, o motivo da sua vinda à Casa do Gaiato.

Com 21 anos, já tinha um filho de 3 e, agora, 
acolhia no seu seio uma menina que iria nascer 
brevemente. 

O seu amante, pai da menina, era estrangeiro e 
fugiu para um país da Europa, que ela ignorava, 
sem deixar rasto. 

Ela fizera na escola o 12º ano e trabalhava agora, 
sem poder, mas devia cinco meses de renda de casa 
e vinha pedir-me ajuda, pois a senhoria, mesmo 
sendo sua amiga, exigia o pagamento de pelo 
menos dois meses. 

— Como caiu nesta situação? 
— Sabe, padre, deixei-me arrastar pelo pai das 

minhas filhas e nunca imaginei que ele me deixaria. 
— Então, uma rapariga tão bonita vai com um 

homem deste calibre? Agora é que estava na idade 
de escolher um companheiro que faria consigo 
uma família.

PATRIMÓNIO DOS POBRES
— Naquelas idades, os instintos falam mais alto 

que a cabeça.
— Sabe o que lhe faltou? Além da família onde 

nasceu, ausentou-se da presença de Deus, cuja lei 
é fundamental para o nosso equilíbrio.

— É verdade. Fiz a primeira comunhão, o crisma 
e, depois, deixei tudo. Vou queixar-me ao tribunal 
e o pai dos meus filhos terá que ser responsabili-
zado. 

— Vamos a ver. A mulher é sempre quem fica com 
o fruto do seu ventre. É ela que carrega a cruz.

Entretanto, levanta os olhos e suplica:
— Não me arranja um carrinho de bebé para a 

menina quando ela nascer? 
— Acho que não temos agora nenhum. Mas se 

aparecer, eu fico com o seu número de telemóvel 
e aviso-a. 

Dei-lhe 500€ em cheque e a senhora escolheu-
-lhe umas fraldas e alguma roupa, para a nascitura, 
com alimentos que tínhamos e ela despediu-se, na 
expectativa do carrinho.

15 dias depois, a Dina, nossa cozinheira há anos 
e casada com um Gaiato, trouxe um carrinho com-
pleto, com coco e tudo e mais, muita roupinha de 
bebé. A futura mãe exultou de alegria, faltava-lhe 
uma semana para a sua menina nascer. Agora, 
tinha a cabeça do lado direito da mãe e os médicos 
informaram-na que havia de ser operada, isto é, 
fazer uma cesariana, para a criança nascer. 

— Olhe senhor padre, trabalhei até ontem. Sabe 
Deus com que sacrifício! 

Ouvir, acompanhar e valer a estas heroínas é um 
dom de Deus dos mais reconfortantes.

Pai Américo bem disse:
— Ai!, se tu soubesses como é bom viver o 

Evangelho, tu cantarias vitória! 
Valer aos pobres é uma ação de tal maneira agra-

dável ao Senhor, que Ele corresponde imediata-
mente com uma alegria interior inqualificável, só 
conhecida por quem a realiza.

Padre Acílio

to], como aluno do Colégio do 
Carmo, em Penafiel, sendo in-
terno de 1893 a 1897; pois, em 
Setembro de 1897, Américo foi 
com o irmão António para esse 
Colégio. No entanto, teria co-
nhecimento do percurso espiri-
tual do convertido filósofo [au-
tor de, v.g. — O Criacionismo, 
Porto: Renascença Portuguesa, 

1912; o exemplar à mão tem esta 
dedicatória: Ao Ilustre Professor 
e Ministro de Instrução, Senhor 
Doutor Sobral Cid, of.]. E, dada 
a sua proximidade geográfica, é 
de referir o trágico acidente de 
automóvel que sofreu na EN15-
1, no lugar do Carreiro, da fre-
guesia de Astromil — Paredes.

Padre Manuel Mendes

era do Cónego bracarense Pa-
dre Arlindo Ribeiro da Cunha, 
1906†1976]. Nesta ligação à 
família deste escritor destacado, 
mantida pela Obra da Rua, é de 
notar nomeadamente a amizade 
com o casal Manuel Benedito 
[1917†1978], neto de Eça de 
Queiroz, e Maria da Graça Sa-
lema de Castro [1919†2015] — 
que, através de meus pais Júlio 
e Emília, conhecemos pessoal-
mente, na Quinta de Vila Nova 
[Tormes], em Santa Cruz do 
Douro.

O escritor Antero de Figueire-
do [28-XI-1866, Coimbra; †10-
IV-1953, Porto] — autor de, v.g., 
O último olhar de Jesus [1928], 
Fátima [1936] — ofereceu-se 
para escrever mais um dos seus 
pessoais romances, tendo como 
pano de fundo o que o Padre 
Américo havia já construído. A 
coisa arrastou-se. […] Numa 
carta a Moreira da Rocha, diz: 
‘Tio Antero escreveu. Queria vir 
aonde a mim, visto eu não poder 
ter ido aonde a ele, conforme se 
combinara e assim seria, se não 
fosse o desastre. Mas eu enxo-
tei ele!’. O tal ‘desastre’ foi uma 
entorse, um pé ‘desmanchado’. 
A obra que Antero de Figueire-
do sonhava daria pelo título de 
Farrapeiro. Apesar de tudo, te-
ria sido curiosa a interpretação 
‘anteriana’ do farrapeiro Padre 
Américo [Zacarias de Oliveira 
— ‘O Cantador’, p.32-33].

Américo de Aguiar não terá 
encontrado Leonardo Coimbra 
[29-XII-1883, Borba de Godim 
— Felgueiras; †2-I-1936, Por-
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