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Pai Américo — 66 anos
SESSENTA e seis anos se passaram desde o dia 16 de Julho de 1956, 

 daqueles últimos dias carregados de dor física que Pai Américo 
suportou em consequência do acidente que sofrera: «Sangue contra 
sangue»; um a jorrar para a vida, outro para a morte.

Vinte e sete anos de vida no ministério sacerdotal, que se com-
pletariam doze dias depois. O entusiasmo da entrega da vida, sepul-
tada como o grão de trigo na terra, de onde brotaria muito fruto que 
haveria de saciar uma imensa multidão: «Gosto desta morte porque 
espalha a vida!»

Pai Américo, o pai dos filhos de ninguém: «A Obra da Rua prefere 
os mais repelentes, os mais difíceis, os mais viciosos». Repelidos pelos 
progenitores e pela sociedade, encontram no vício o acolhimento que 
por direito natural, familiar e social não deveriam ter conhecido.

As Casas do Gaiato nasceram porque a rua não é lugar de regene-
ração mas lugar onde contraíram os vícios. A Casa familiar é o único 
terreno favorável onde começam 
ou recomeçam uma nova vida, é 
o fundamento onde se estrutu-
ram como homens enquanto in-
divíduos e companheiros. 

O espírito familiar que expe-
rimentam e partilham, vai preen-
chendo neles as lacunas que o 
vazio da rua lhes deixou. A vida 
activa e sadia em afazeres cria-
tivos, construtivos e responsabi-
lizantes, insuflada de vida inte-
rior, vai caldeando com o tempo 
os sentimentos, a consciência e 
as aspirações a uma vida futura 
onde se crie e reproduzam expe-
riências gratificantes que impri-
mem carácter para a vida toda.

Uma vida sem preconceitos 
nem estigmas. «Uma vez gaiato, 
gaiato para sempre», ouço da boca 
deles repetidas vezes ao longo 
dos tempos. Gestos de solidarie-
dade e companheirismo isentos 
de qualquer peçonha ou esque-
mas duvidosos, acolhidos com 
fraternidade, que se quer perene 
e bem vista aos olhos de Deus.

O respeito pelo Pobre, ima-
gem e presença de Cristo que se 
identificou com Ele, acompanha 
a vida de Pai Américo desde o 
seu tempo juvenil. Prolongou em 
nós esse dom gerado nele, como 

«extraordinária luz para desco-
brir no Pobre abandonado» o 
rosto de Deus. Ficou-nos o man-
dato de continuarmos a visitar o 
Pobre, socialmente «encargo in-
desejável», para que se dê conta 
do «caminho da Verdade».

Hoje
O desprezo pelo caminho da 

Verdade do homem, já Pi-
latos duvidava da sua existência, 
tem levado à incerteza e seu re-
fluxo constante, na busca de en-
contrar outra verdadezinha mais 
convincente, mas sem nunca 
acertar. O que ontem era verda-
de hoje já não é. Com a verdade 
a mudar tanto e tão depressa, 
que esperar do dia de amanhã? A 
resposta está aí, com seus efeitos 
conhecidos: violência, doença, 
abandono e descarte, em cres-
cendo.

Os valores bons para a hu-
manidade são imutáveis na sua 
essência. Para que servem as 
vaidadezinhas de aparecer com 
uma novidade quando «o que 
tem valor é a nova criatura»?

Padre Júlio

Da trasladação de Pai Américo
FIEL ao Senhor Jesus, o ver- 

 dadeiro Mestre, que pa-
deceu o suplício da Cruz no 
Gólgota, também Padre Amé-
rico, depois da chegada ao Cal-
vário — em Beire (Paredes), 
derradeira Obra para Doentes 
pobres, sem surpresa aproxi-
mou-se do termo da sua vida 
terrena. Quatro dias antes, em 
12 de Julho de 1956, participou 
na inauguração e bênção da 

linda Capela da Casa do Gaiato 
de Beire, de granito, por D. An-
tónio Ferreira Gomes, Bispo do 
Porto: «Naquele dia a presença 
da Igreja foi visível entre nós 
na pessoa do seu Bispo. […]» 
[Padre Carlos — «Presença da 
Igreja», in O Gaiato, N.º 324, 
Paço de Sousa, 28 Julho 1956, 
p. 1; com foto].

Aconteceu o seu passamento 
em dia de Nossa Senhora do 

Carmo, 16 de Julho de 1956, no 
Hospital Geral de Santo Antó-
nio, no Porto, como consequên-
cia de um acidente de automó-
vel, em S. Martinho de Campo 
(Valongo), a 14 de Julho. Como 
S. Paulo, poderia dizer: cursum 
consummavi [acabei a corrida] 
[2 Tm4, 7]. De 16 para 17 de 
Julho, o seu corpo esteve na 
igreja da Trindade, no Porto, 
aonde acorreu uma multidão 
de pessoas, chorando o Pai dos 
Pobres. Na manhã de 17, foi le-
vado a enterrar no cemitério 
paroquial de Paço de Sousa, 
junto à igreja paroquial do Sal-
vador, com grandioso acompa-
nhamento.

Passados cinco anos, em 
17 de Julho de 1961, os restos 
mortais do Padre Américo fo-
ram trasladados de uma cam-
pa simples na cabeceira desse 
cemitério, a sul do jazigo da 
Casa de Antelagar, da sua fa-
mília, para a Capela da Casa do 
Gaiato de Paço de Sousa — de-
nominada do Santíssimo Nome 
de Jesus, onde ficaram a repou-
sar em campa rasa de granito 
com uma cruz em relevo e esta 
inscrição: ERA 1956/ AMÉRICO 
MONTEIRO D´AGUIAR/ PRES-
BÍTERO. Situa-se no presbité-
rio, lado norte, em cuja parede 
se encontra um belíssimo vitral 
de um pelicano — o resumo da 
sua vida! A pedra da campa de 
Pai Américo é uma réplica da 
sepultura de seu irmão mais 
velho, Padre José Monteiro de 
Aguiar (1874-1947), no cemi-
tério de S. Miguel de Paredes 
(Penafiel). 

Estas últimas vontades foram 
assim testemunhadas: «´Se me 
fizerem uma pedra, podia ser 
como a que fiz a meu irmão Pa-
dre Zé…´ — Assim se fez. ´Se 
fosse possível, gostava de ficar 
na nossa Capela…´- Esperamos 
que assim se faça.» [Padre Car-
los — «Pai Américo», in O Gaia-
to, N.º 452, 8 Julho 1961, p.1].

A confidência seguinte expri-
me muitíssimo bem a sua fé in-
quebrantável na ressurreição: 
«Oh grandezas escondidas nas 
tábuas dos caixões; grandezas 
que a terra não come! Eu acredi-
to na Eternidade. Eu quero viver, 
viver, viver.» [Padre Américo — 
Isto é a Casa do Gaiato, II vol., 
Paço de Sousa, 1951, p. 146.].

Continua na página 3Continua na página 4

A mensagem do Papa Francisco para o sexto dia Mundial dos Po-
bres, a celebrar no próximo 13 de Novembro de 2022 está aí, 

para toda a Cristandade.
Os amigos do Património gostarão de saber como o Papa actual, 

encara os pobres e a Pobreza como virtude. Ao ler o Papa e reler o 
Padre Américo sinto o mesmo pensar e o mesmo Espírito.

Depois de lançar atentamente os olhos sobre a guerra na Ucrânia 
como fonte de tantos males e pobreza e chorar com os que gemem 
mais de perto as suas consequências, o Papa fixa o seu testemunho 
no do Apóstolo São Paulo: “Manter o olhar fixo em Jesus que, sendo 
rico se fez pobre por nós para nos enriquecer com a sua pobre-
za.  E cito; “Na sua visita a Jerusalém, Paulo ao encontrar-se com Pe-
dro, Tiago e João […] os quais lhe haviam pedido para não esquecer os 
pobres de Jerusalém. De facto esta comunidade debatia-se com sérias 
dificuldades devido à carestia que assolara o país.” 

Paulo fez suas estas aflições, tomou a peito o pedido dos três 
grandes Apóstolos e, em Coríntio promoveu uma abundante Colecta, 
em vários domingos à custa do sacrifício generoso dos cristãos da-
quela região.

A seguir alude a São Justino no Séc. II relatando a celebração do-
minical: reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades 
quer dos campos […] e a cada um dos presentes se distribui e faz par-
ticipar dos Dons sobre os quais foi pronunciada a bênção. Os que pos-
suem bens em abundância dão livremente os que lhes parece bem e o 
que se recolhe põe-se à disposição daquele que preside. Este socorre 
os órfãos e as viúvas, os que se encontram em necessidade […] ele toma 
sobre si o encargo de todos os necessitados.

Pai Américo repisa o mesmo pensamento e encargo, tão longe 
nos dias de hoje: cada freguesia tome conta dos seus pobres.

A história da Igreja está cheia de altos e baixos, mas o Papa Fran-
cisco ao pressentir que a guerra vai durar para todos os homens que 

DA NOSSA VIDA PÃO DE VIDA

PATRIMÓNIO DOS POBRES
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Pelas CASAS DO GAIATO
CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA

JOVENS, ACÇÃO VICENTINA E OBRAS DE MISERICÓRDIA — 
Num evento que aconteceu há dias, uma pessoa deu testemunho de um 
encontro de Conferências Vicentinas onde cada uma trouxe consigo dois 
ou três jovens.

Foi relativamente próximo daqui. Não estivemos lá, mas disse quem 
lá esteve que foi um encontro memorável. Muitos parabéns a quem tão 
bem nessa zona está a trabalhar em prol do seu próximo e do bom futuro 
das Conferências Vicentinas.

Um movimento que não é capaz de atrair as gerações jovens está con-
denado à morte. Para quem está de fora, há muitas vezes a ideia de que é 
isto que se passa com as Conferências Vicentinas. É verdade, quem neste 
movimento como em muitos outros que são feitos de seres humanos, há 
partes que podem estar irremediavelmente minadas por esse mal, mas 
dizer isto do movimento vicentino no seu todo não é verdade. É ainda me-
nos verdade na nossa diocese. Se fosse verdade, o movimento vicentino 
já teria morrido há muito, em vez de estar a crescer em termos de novas 
conferências e de revitalização doutras que estavam inactivas. O papel 
dos jovens vicentinos nestes processos tem sido crucial.

Voltando ao evento atrás referido, contribuiu para o sucesso do mes-
mo a intervenção de uma jovem vicentina que falou aos presentes não 
familiarizados com a acção vicentina desenvolvendo a boa ideia de que 
esta pode e deve ser vista como pôr em prática as Obras de Misericórdia. 
Segundo esta linha de argumentação, pediu aos presentes nesse even-
to para identificarem nessas catorze obras quantas é que correspondem 
a apoios materiais às pessoas que precisam de ajuda. A conclusão é de 
que são poucas as que estão nessa situação, mesmo nas sete obras ditas 
“corporais”.   

Aqui a intenção era combater outra ideia que muitas vezes se tem 
quando se está fora das Conferências Vicentinas, ideia essa que é pouco 
motivadora para atrair as gerações jovens. Estamos a referir-nos à ideia 
de que as Conferências Vicentinas são uma organização de pessoas ido-
sas que distribuem uns dinheiritos aos “seus pobrezinhos” e pouco mais.

Infelizmente, há que dizer que há casos em que é assim. Há que di-
zer que não vão por bom caminho as Conferências onde, quando não há 
dinheiro, ou bens materiais para distribuir pelos “pobrezinhos”, não há 
assunto para a reunião da Conferência.     

Por isso, a jovem vicentina que deu o seu testemunho nesse encontro 
fez muito bem em ligar acção vicentina e Obras de Misericórdia, cha-
mando a atenção de que nestas obras a distribuição de ajudas materiais 
a quem precisa delas está, obviamente, presente, mas há muito mais a 
fazer em prol do nosso próximo que está para além disso.

O dinamismo e a criatividade própria das gerações jovens, combina-
dos com a experiência de vida e a sabedoria das gerações menos jovens 
(em idade, claro) têm sido a “receita” para a continuidade e renovação 
do movimento vicentino que chegou a Portugal em 1859 e que por cá irá 
certamente continuar.   

Os nossos contactos (só para assuntos da Conferência e não para 
assuntos da administração do jornal)

Conferência de Paço de Sousa
A/C Jornal O Gaiato
4560-373 Paço de Sousa
Telem. 965464058  •  E-mail: carvalho.mendes@sapo.pt

O nosso NIB: 004513424003543534043 (só para donativos para a 
Conferência e não para a Casa do Gaiato).

Américo Mendes

PAÇO DE SOUSA

FESTA DE PAI AMÉRICO — Este 
ano, celebrámos os 66 anos do en-
contro do nosso Pai Américo com 
Deus. Após cerca de 3 anos em que 
não se realizava esta festa devido 
à pandemia e às restrições a que 
fomos sujeitos, este ano consegui-
mos então reunir condições de se-
gurança para este evento. Tivemos 
a participação no coro na missa 
da Tuna da Associação dos antigos 
gaiatos que, em cooperação com os 
nossos rapazes Júnior, Joel e Alziro, 
foi-nos proporcionado uma alegre 
e melancólica missa. Houve ainda 
o almoço no refeitório e um lanche 
no exterior. Depois as pessoas tive-
ram a oportunidade de usufruir da 
piscina, de assistir a um pequeno 
momento de futebol no campo e, 
claro, visitar o nosso Museu onde 
se guardam recordações do nosso 
querido Pai Américo.

RAPAZES DE S. TOMÉ E PRÍN-
CIPE — Os nossos amigos de São 
Tomé, Elson e o Ivaldo deixaram 

recentemente a nossa Casa após 
terem concluído os seus cursos 
profissionais de equivalência ao 
12° ano de escolaridade. A Casa 
ofereceu-lhes estadia durante es-
tes anos, em cooperação com a 
escola Profensino de Irivo. Che-
garam cá na fase da pandemia 
onde foi complicado se adaptarem 
na nossa comunidade, devido às 
quarentenas e isolamentos a que 
todos estivemos sujeitos, porém 
logo depois se integraram bem e 
praticamente eram tratados como 
«gaiatos». Destes companheiros só 
tenho coisas boas a dizer. Foram 
exemplo de respeito e boa interac-
ção com os outros, e acima de tudo 
ajudaram bastante a Casa durante 
o período que conviveram por cá. 
Em nome dos Rapazes, desejo as 
estas duas excelentes pessoas su-
cesso e tudo de bom na vida. Se um 
dia quiserem fazer-nos uma visita 
serão sempre bem-vindos...

PISCINA — Já se iniciou a lim-
peza da nossa piscina. Como todos 
os anos nesta época de muito ca-
lor, os nossos rapazes não perdem 
tempo em se refrescar e dar uns 

mergulhos, a limpeza já está bem 
encaminhada. Falta apenas retirar 
a água suja do interior da piscina 
e aproveitá-la para regar o milho, 
evitando assim o gasto de milhares 
litros de água, numa época em que 
vivemos um período de seca a ní-
vel mundial. Contudo antes da fes-
ta do Pai Américo (irá ser celebra-
da no dia 17 deste mês), a piscina 
já estará pronta para ser utilizada.

ESTUFA E HORTA — Este ano 
tem-se assistido a um excelente 
trabalho do nosso Manel na estufa 
e na horta. A maioria dos legumes 
que utilizamos nas saladas e sopas 
é proveniente da nossa Casa. Isto 
porque a pessoa encarregue deste 
trabalho fá-lo com dedicação e ca-
rinho. Mesmo apesar das contra-
riedades de que é vítima, como o 
caso do excesso de calor, faz com 
que as plantações não sequem. O 
Manel tem o cuidado e preocupa-
ção dobrada, indo todos os dias ao 
final da tarde regar tudo o que está 
a plantar.

FEIRA DO LIVRO DO PORTO — 
Decorrerá de 26 de Agosto a 11 de 

CORRESPONDÊNCIA 
DE FAMÍLIA

Faz 66 anos, tinha eu 16, idade 
dos macaquinhos na cabeça. Anda-
va eu distraído a cantar, um miúdo 
mais novo me disse: — Morreu o 
Pai Américo e tu andas a cantar? 
— Nunca mais aquela observação 
me saiu do ouvido. Saiu da boca de 
uma criança, espontâneamente.

Um ano antes, tinha ouvido da 
boca do Pai Américo!… Rapazes 
meus aqui? Quatro quilómetros a 
sul de Alcácer do Sal. Aqueles que 
foram apelidados de bichos do 
gaiato — sem ressentimentos.

Por motivos de pandemia nunca 
mais recebi o Famoso. Gostava de 
saber novidades, mas não utilizo 
as novas tecnologias.

Sou assinante. Antigo Gaiato: 
1948, Alcácer do Sal; 1955, Setúbal; 
1957, Tojal. Saí definitivamente em 
Novembro de 1963.

Com tantos anos, as recordações 
e as saudades são enormes. As 
boas e as más, não há umas sem as 
outras…

Assinante 77909

MIRANDA DO CORVO

AGROPECUÁRIA — Na segun-
da quinzena de Junho e início de 
Julho, houve tempo quente e seco. 
Nos campos de aveia, foi enfar-
dada a palha nos vários terrenos: 
terra dos grilos, campinho, terra 
do poço novo, terra do Ti Jaime 
e terra junto ao olival dos poços, 
tendo dado boa produção. As vá-
rias centenas de fardos têm-se co-
locado em frente ao salão, em cima 
de paletes e cobertos por plástico, 
aguardando destinos. Voltou-se 
a preparar outra vez duas terras 
(terra nova e lameiro) e semeado 
novamente milho-grão, para ver 
se germina e vinga. Como temos 
água em dois poços próximos, 
tem-se regado os campos de milho 
com pivôs. Foram plantadas mais 
plantas hortícolas: cebolo, alfaces 
e couves, na nossa horta. Foram 
arrancadas ervas daninhas nas 
leiras de batateiras, para depois se 
apanharem as batatas novas. Têm-
-se apanhado pepinos e curgetes. A 
horta, o pomar, as videiras, os ar-
bustos e os jardins vão sendo rega-

dos. As videiras, nas latadas, bem 
como as novas, foram tratadas 
outra vez e estão com bons cachos, 
que esperamos vinguem.

ESCOLAS E ESTUDO — Termi-
nadas as aulas de 2021/22 e recebi-
das as notas dos Rapazes da nossa 
Casa, do 1.º ao 12.º ano, concluí-
mos que os resultados foram ra-
zoáveis e todos foram aprovados, 
passando de ano. Aos alunos que 
mais se aplicaram e com melhor 
comportamento, os nossos para-
béns, destacando-se como melhor 

aluno o Marcelino, chefe da nossa 
casa-mãe! Os Rapazes do 1.º Ciclo, 
que frequentam a Escola de Rio de 
Vide, tiveram a sua festa de final 
do ano, no dia 30 de Junho, tendo 
o Mário de Miranda terminado 
bem o 4.º ano, pelo que está de pa-
rabéns! Os Rapazes que passaram 
para o 10.º ano foram matricula-
dos nos cursos seguintes: Línguas e 
Humanidades, Desporto — Escola 
Secundária de Miranda do Corvo; 
Cozinha — Escola Tecnológica e 
Profissional de Sicó (em Alvaiáze-
re), Animação Sociocultural — na 
mesma Escola (em Penela). Aguar-
dam-se as notas dos exames de 
Português e Matemática (9.º ano); 
e do exame de Biologia e Geologia 
(12.º ano), do Rocha, que quer ir 
para o ensino superior. Na área da 
Saúde, o Rocha (no 12.º ano) con-
cluiu o seu estágio numa Clínica 
nesta Vila e vai apresentar a Prova 
de Aptidão Profissional (PAP); e o 
Nadú (no 11.º ano) está a concluir 
o seu estágio também em Miranda 
do Corvo. Foram feitas todas as ma-
trículas do 1.º ao 12.º ano e tratados 
os pedidos de apoio social escolar. 

FÉRIAS ESCOLARES — Depois 
de terminadas as aulas, neste mês 
de Julho, além da vida normal das 
obrigações domésticas, brinca-
deiras, orações, Terço e Missa ao 
Domingo, temos ocupado o tempo 
durante o dia de várias maneiras, 
por exemplo: nas salas de estudo, 
em leitura e outras actividades; a 
varrer o exterior da nossa Casa; 
a jogar ao berlinde, futebol e 
matrecos; a ver televisão; a tratar 
da horta, dos animais e a arrumar 
fardos de palha; a tomar banho na 
piscina e a ir à Praia de Mira. 

PISCINA — A nossa piscina foi 
esvaziada, limpa e cheia de água, 
com água bombeada de um poço 
próximo de um ribeirito. Ficou 
com água transparente e boa para 
darmos uns bons mergulhos, na-
darmos e brincarmos, nas horas 
de recreio. Nós gostamos muito de 
tomar banho na nossa piscina!

AGRADECIMENTO — É de 
registar nesta coluna o seguinte 
ofício recebido e que muito agra-
decemos: «[…] Na qualidade de Co-
mandante do Comando da Guarda 
Nacional Republicana em Coimbra, 

Setembro, a Feira do Livro do Por-
to. A nossa Obra estará presente 
no stand 101. Os nosso Amigos 
que queiram “espreitar” os livros 
da nossa Editora ou inscreverem-
-se como assinantes d’O GAIATO 
— em edição impressa ou digital — 
têm aqui um lugar preparado para 
os atender e o nosso Santana para 
tomar conta dos vossos recados.

José Júnior
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BEIRE — Flash’s

A nossa “comunhão aos doentes”…
1 — Foi ao rezar o terço. Era do-

mingo. O Nana anunciou: — Quarto 
Mistério — Assumpção de Nossa Se-
nhora ao Céu. Desde manhã que eu 
tinha andado numa de a “lutar com 
Deus” — acho que fiz bem, mas… // 
Eles não têm tininho para entender… 
Não podemos deitar pérolas a… Mas 
também sei da Cananeia que aju-
dou Jesus a ver mais longe (Mt 15, 
21-28)... Entretanto, foi ali que tudo 
se me tornou claro: — Nossa Senho-
ra leva a cena com Ela para o Céu e 
Jesus trata disso… Até me ri comigo 
destas minhas racionalizações apos-
tólicas, mas acolhi a deixa… 

A coisa foi assim. Aqui há uns 
anos atrás, lá no seu entender de 
Deus, P.e Telmo, na sequência do 
levar a Comunhão aos doentes aca-
mados, deu a Comunhão também 
à Tinita. Ela estava ali a olhar para 
ele, como que ougada… As outras 
estavam a ter uma atenção que ela 
nunca teve… Condoído, P.e Telmo 
deu-lhe a Comunhão. Mais nin-
guém viu. Só os dois. Mas, à hora 
do jantar, vou com P.e Telmo para 
ajudar a dar de comer… Ao ver o 
carro chegar, a Tinita corre para 
P.e Telmo, dá-lhe um abraço e tar-
tamudeia: — Bigado poque hoje deu 
a mim a Comunhão!... Vi, ouvi, en-
terneci-me. E já vo-lo contei nestas 
páginas. Desde então, desencadeou-
-se aqui no Calvário uma teologia de 
vanguarda. Nós é que somos peca-
dores… Eles são uns santos. Podem 
comungar Jesus todos os dias. Estão 
mais preparados do que nós… Jesus 
vai ficar contente…

Veio o P.e Fernando e alinhou 
connosco. Até fizemos uma festa de 
Primeira Comunhão de umas tantas 
e uns tantos — que foram por nós 
preparados, Deus sabe como… De-
pois, com P.e Alfredo, passamos a 
levá-los todos para a Capela. Uma 
festa! Gente feliz que eu nunca tinha 
vindo aqui… Era o sair do cantinho 
onde carregam a sua cruz. Era o 
apanhar o sol e o ar puro da mata… 
Tudo razões para vislumbrar uns 
chiskinhos de Paraíso… Tudo tão 
simples para quem nunca teve na-
da…E a coisa ficou a funcionar as-
sim: 

Se o tempo deixa, vão todos prá 
Capela. Se não deixa, à hora em que 
na Capela é distribuída a Comu-
nhão a quem está, vou eu levá-l’A 
aos outros que não puderam vir. 
Para mim, aquilo é um delírio de co-
moção, de reverência e de contem-
plação ruminativa!... Que sabemos 
nós de Deus?! Sei é que nos faz bem 
tratá-l’O bem, assim, nestes Seus fi-
lhos — que Ele confiou aos nossos 
cuidados. O ritual que sigo é sempre 
inspirado pelas circunstâncias de 
momento — … tem de esperar, que 
a D. X quis ir ao WC; tem de chamar 
por ela, que está a dormir; ele hoje 

está muito ausente… 
Há dias, porque foi a última doen-

te a quem dei a Comunhão nesse 
dia, e por que estava sozinha no 
seu quarto, em cadeirinha de rodas, 
fiquei um bocadinho a dar graças 
com ela. Peguei-lhe na mão e tenta-
va conversar ao sabor do espírito… 
Porque ela tem momentos em que 
anda por lá — com o sr alzeimer… 
Mulher amargada pela vida, olha-
va-me fixamente, entre sorrisos e 
lonjuras… Enterneci-me. Faço sinal 
de me despedir. Surge o inespera-
do: — Oh, dê-me beijinho!... Encostei 
minha cara à cara dela. Os dois em 
silêncio. Tudo tão simples e natural! 
E vim embora mais enriquecido — 
como Carlos de Foucauld, que não 
queria converter ninguém. Apenas 
ser irmão de todos…

2 — Leve também para o Sr. 
Neca… Chegado o momento pró-
prio, aproximo-me do altar. P.e Al-
fredo preside. Dá-me a Comunhão 
a mim, pega na caixinha Porta Sa-
cramento, olha-me, sorri, e volta 
atrás… Acrescenta mais uma partí-
cula — leva mais uma e dê também 
ao Sr. Neca. 

Saí da Capela e dirigi-me onde os 
doentes são — em resignada espe-
ra por um bocadinho de Paraíso a 
cuja porta, no comovedor dizer de 
Bento XVI, demora tanto a chegar… 

Compenetrado da minha missão, 
ia imaginando o que podia aconte-
cer se o Sr. Neca estivesse ao pé do 
Valdemar — ele ia querer também 
d’Aquilo, que ele não sabe dizer o 
que é mas sabe reverenciar… Já vos 
contei aqui histórias em que eles 
nos revelam que, apesar de suas de-
ficiências, também neles “a alma é 
sempre perfeita”… Valdemar é dos 
nossos doentes mais profundos. 
Mas há momentos em que parece 
superar as limitações do corpo e 
arranja formas de mostrar-se como 
bonita imagem e semelhança de 
Deus. Sei que só os olhos da Fé é que 
vêem isto. Mas a Fé pode habitar o 
coração do homem. E o coração vê 
mais longe do que os olhos…

Pois, se bem o imaginei, melhor 
o vi acontecer — sentado na sua 
cadeirinha, o Sr. Neca, alheado 
de todo, estava reclinado sobre o 
braço da cadeira do Valdemar e 
dormitava… Discretamente, parti 
a partícula em duas e, no mesmo 
gesto ritual da Liturgia, dei a Co-
munhão a cada um. Sr. Neca abre 
a boca, olha-me como quem toma 
um remédio e continua lá nesses 
mundos a que a ciência chama de-
mência… Valdemar, em reverência 
que comove, abre a boca, saboreia. 
Tira um bocadinho para ver, torna 
a pôr na boca e volta ao seu fio de 
nylon, onde encontra a segurança 
de quem se sente ocupado e útil, a 
cumprir a sua missão. 

Venham lá os psicólogos, a neuro-
ciência e quejandos a explicar isto 
— que nem sequer sabem ver…

Um admirador

venho pelo presente manifestar a 
V. Ex.ª o reconhecimento e apreço 
do Comando Territorial de Coim-
bra pela inestimável colaboração 
prestada, relativamente a todos os 
eventos realizados no âmbito da 
cerimónia evocativa do 13.º Aniver-
sário da Unidade, e em particular a 
forma entusiasta de todos os rapa-
zes que tomaram parte activa nos 
diversos momentos evocativos. Um 
bem-haja por todos aqueles que fize-
ram com que as cerimónias fossem 
um sucesso, onde o pormenor foi a 
excelência. Muito atenciosamente, 

apresento os meus cumprimentos 
e elevada consideração, O Coman-
dante do Comando Territorial de 
Coimbra, Henrique Paulo do Ro-
sário Armindo, Coronel.». O nosso 
bem-hajam Sr. Comandante e ami-
gos, e os melhores cumprimentos!

PARTILHAS E CONTACTOS — 
As ajudas que os nossos amigos e 
amigas nos têm enviado tem sido 
muito importantes como contri-
buições para os pagamentos das 
despesas da nossa Casa do Gaiato. 
Os recibos são passados ao abrigo 
da lei do mecenato, se nos enviarem 

o número de contribuinte. Muito 
obrigado! Continuamos a apelar 
a que cada leitor d’O GAIATO tra-
ga outro/a amigo/a. No Verão, di-
vulguemos a Campanha de novos 
assinantes. Os nossos contactos e 
outros dados: Obra da Rua — Obra 
do Padre Américo, Casa do Gaiato, 
3220-034 Miranda do Corvo; IBAN 
— PT 50 0035 0468 00005577330 
18; Número de identificação fiscal 
— 500 788 898; telefone — 239 532 
125; correio electrónico — gaiato-
miranda@gmail.com

Rapazes de Miranda

CALVÁRIO-BEIRE

Quando dois ou três se reúnem em meu nome eu estou no meio deles.
Mateus, 18,20

Todos os dias, das duas às quatro horas da tarde, a Irmã Laíde, quase 
sempre acompanhada da D. Bárbara, reúne-se numa das salinhas da casa 
POR TANTO SOFRER com as meninas e senhoras doentes. Aquelas que 
estão em cadeira de rodas ou se deslocam com dificuldade.

E o que fazem? Cantamos, jogamos à bola e rezamos, diz a D. Deo-
linda.  A Fátima gosta mais de jogar à bola e brincar. Lembra que no 
domingo anterior foram passear e brincar juntas, na antiga casa dos ra-
pazes, e gostaram muito. A Isabel também dançou. Vemo-la a rir-se sono-
ramente quando alinhamos estas letras. A Luisinha gosta de jogar à bola. 
Bate palmas nos cânticos e quando é hora de rezar fica muito atenta. A D. 
Joaquina gosta imenso de cantar e diz: tudo o que seja de Deus é bonito. 
Rezar nunca é demais. A Irmã Laíde reforça que ela é uma grande ajuda 
na preparação dos cânticos da missa dominical, das solenidades e festas. 
Estão sempre prontas para aprender novos cânticos. Se a Irmã começa 
um e verifica que não sabem… sugere cantar outro. Logo respondem to-
das: não, não e não. Aprendemos esse e aprenderemos rápido. A D. Laura 
gosta de tudo: cantar, louvar a Deus e rezar. A Tininha gosta de rezar e de 
brincar. Terminada esta atividade vai para a rouparia ajudar a recolher 
a roupa que estava a secar, facilitando as molas.

A D. Maria, que aguarda connosco uma cirurgia ortopédica, gosta de 
cantar, e ainda mais de forma especial das histórias que a Irmã lê.

A Adelaide acompanha bem os cânticos que conhece. Mas também 
aprendeu um cântico novo, com gestos e com a bola.

Começamos a tarde com cânticos tradicionais, tocando instrumentos 
ou com um jogo de bola (cantando e fazendo movimentos). Sem dificulda-
de, pousamos os instrumentos e passamos da recreação à oração. Depois 
vem o chá da tarde e de seguida, as que podemos, vamos à nossa capela 
para a eucaristia diária.

“Irmãs” no Calvário com a Irmã Laíde

Falando de PAI AMÉRICO

São já passados 66 anos da “partida” de Pai Américo. E porque a data 
é sempre lembrada e respeitada, eis umas linhas que me inspirou a re-
ferida data.

Eu não estive presente no trajecto do funeral, desde a Igreja da Trin-
dade, Porto, a Paço de Sousa. Como era dos mais velhos, fui escolhido 
para ficar na nossa Aldeia a receber os inúmeros Amigos que foram che-
gando. E todos eles manifestaram a sua mágoa e tristeza, pois tinha desa-
parecido uma figura ímpar da nossa Casa e do mundo.

Escrever sobre o nosso Pai Américo, não o sei fazer como devia. Foi 
um Pai que nos amava e castigava, com a devida justiça e nos ensinava a 
aceitar o bem.

Ao longo dos 78 anos de gaiato, 12 foram na sua companhia. Não 
tenho palavras para testemunhar o quanto nos queria!

Passando em revista a minha permanência nesses anos, direi que 
fui para a copa uns dias e depois transitei para a lavoura. Alguns meses 
depois, Pai Américo mandou-me para o Porto aprender tipografia. Quan-
do regressei e já com alguma sabedoria, compus o nosso Jornal e ensinei 
alguns colegas.

Mais tarde adoeci e fui internado. e aqui uma vez mais, vi o quanto 
Pai Américo amava este seu filho… Curado, voltei e fiquei a trabalhar 
na Administração de «O Gaiato», aonde ainda permaneço, embora com 
algumas limitações…

Por tudo, um bem-haja a PAI AMÉRICO, à Obra da Rua e a todos os 
que nela se gastam!

Manuel Pinto

Mais uma migalha de uma «Viúva com seu marido vivo». 
Como há-de ser deliciosamente amargo subir calvários assim, 
quando a consciência não morde! Vítimas vivas e inocentes, 
missionárias do Bem, esta viuvez esquisita sobe o monte a per-
doar e a amar, até encontrar no alto a Paz que vem da Cruz e 
que supera todo o sentimento humano. Esta anomalia na vida 
dos casados não se há-de ir buscar à natureza do sacramento, 
mas sim à do pecado do escândalo. Mas «ai daquele por quem 
vier ao mundo o escândalo! Melhor fora não ter nascido!»

PAI AMÉRICO, Pão dos Pobres, 2.° vol., 1990, pg 39.

PENSAMENTO

PÃO DE VIDA

Continuação da página 1

 O sítio e uma intenção pes-
soal sobre o repouso dos seus 
restos mortais foram desejados 
desta forma bem clara: «O Pa-
dre Américo tem de morrer e o 
nome dele ficar nos alicerces da 
Casa do Gaiato, escondido: se o 
grão de trigo ficar à vista não 
dá pão. Não é modéstia, é amor 
à Criança abandonada. É polí-
tica… do Pai Nosso. Torna-se 
necessário que ele desapareça 
para que a Obra cresça.» [Pão 
dos Pobres, vol. IV. Paço de Sou-
sa: Editorial da Casa do Gaiato, 
1984, p. 34-35.].

De seguida, é obrigatório re-
colher de uma fonte impressa 
fundamental algumas notas 
destas horas marcantes, espe-
cialmente para a Igreja Cató-
lica, a Obra da Rua e os seus 
amigos devotos. O sucessor 
de Pai Américo, Padre Carlos, 
deu a notícia da trasladação, 
enquanto ainda se esperava a 
certeza desse dia 17 de Julho, 
segunda-feira: «Estamos con-

vencidos de que ninguém irá 
estorvar a realização desse seu 
desejo — também nosso — de fi-
car aqui mais pertinho, aos pés 
daquele Altar onde ele amadu-
receu tantos pensamentos que 
geraram obras a bem da Nação! 

[…] Há-de ser tudo muito sim-
ples, para ser ao gosto dele. En-
contro de família. Quem estiver, 
grande ou humilde, estará por 
devoção, a título de amizade. 

Às dez da manhã, a exuma-
ção no cemitério local. Depois, 
viremos avenida acima, recor-
dando aquele Amigo de uma 
hora antes da primeira hora, o 
qual acreditou sem ver: o Enge-
nheiro Duarte Pacheco. 

[…] Depois, na Capela, será 
Missa Solene. Missa de branco, 
que é cor da pureza, de alegria 
e paz. 

Depois, o seu corpo fica ali, 
de onde o seu espírito jamais se 
arredou. 

E será mais um estímulo para 
continuarmos a viver em sim-
plicidade» [O Gaiato, N.º 452, 8 
Julho 1961, p.1].

Padre Manuel Mendes
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Primeira ideia — A Obra da 
Rua é fruto duma alma de Padre 
extremamente rica. Ou por 
outras palavras: A Obra da Rua é 
fruto de uma vida interior inten-
síssima, autêntica.

Já lá vão perto de 10 anos. (…) 
Padre Américo tinha de falar aos 
teólogos do Seminário do Porto e, 
antes de o fazer, estava comigo a 
tomar o pequeno almoço. Ao con-
trário do costume, nesse dia estava 
exuberante. (…) E falou e disse, escla-
receu coisas, (…) E começou então 
a expor como é que tudo nasceu. E 
disse assim: Padre: Isto tudo é fruto 
da acção de Deus na alma. Nada sai 
de mim.

(…) Deus é a Vida. A vida grande, 
a vida autêntica, a vida genuína. 
Deus é o Amor, a Caridade. E por 
isso, porque é o Amor, Ele tinha de 
Se comunicar, Ele tinha de Se der-
ramar. Ele tinha de Se dar. E dar-Se 

A caridade tem de ser bem ordenada.
Nunca é lícito pôr uma acção má em procura de um bem.
O alicerce da Caridade é a Justiça.

Pai Américo, Isto é a Casa do Gaiato. Volume 1, p. 160

O Evangelho de Lucas do décimo quarto domingo do tempo co-
mum (10,1-12.17-20), que lemos no domingo, dia três de julho, 

descrevia o envio dos 72 discípulos a todos os lugares aonde o pró-
prio Jesus haveria de ir. Uma provocação pastoral!

Concluía-se, a partir do texto, o maravilhamento dos próprios en-
viados face ao bem realizado e aos frutos produzidos. Jesus arrefece 
os seus ânimos e garante-lhes um lugar na eternidade: os vossos no-
mes estão inscritos no céu. Mas vós deveis ter os pés assentes na terra! 
O que os discípulos queriam realmente era celebrar o bem realizado 
como se fosse um acontecimento pessoal, consequência das capaci-
dades humanas que aplicavam. Queriam ser senhores do mundo. Je-
sus ainda não lhes tinha sido tirado!

Por isso Jesus adverte os 72 das condições em que deveriam 
anunciar o Reino. Não leveis bolsa, alforje ou sandálias nos pés. Não 
demoreis pelo caminho.

No Livro do Êxodo (3,1-6) Moisés, na função de pastor do rebanho 
do seu sogro Jetro, aproxima-se de Deus. Contempla a sarça que ardia 
sem se consumir. Intui que está num lugar especial. Descalça-te pois o 
lugar que pisas é sagrado. Ele ficou com os pés a pairar sobre a areia. 
Não hesitou nem desobedeceu. Humilhou-se, humanizou-se. Cobriu 
o rosto.

O mesmo Lucas refere-nos no capítulo 15 (11-31) do seu Evange-
lho a história do filho pródigo e do pai misericordioso. O filho voltou 
para casa guiado pelo estômago. A fome o conduziu à casa paterna. 
O pai viu-o ao longe. Foi-se aproximando. Correu para o abraçar e 
ordenou aos serventes: vesti o meu filho, calçai-o e colocai-lhe um anel 
no dedo.

O calçado é sinal de humanização e desenvolvimento humano. De 
bem-estar social e económico. Há relatos de que muitos têm fortunas 
em calçado. Algum que nunca usaram, outro usado uma vez nalgum 
desfile, muito simplesmente oferecido para publicidade. Conservam, 
não partilham. Em Malanje os «Batatinhas» jogam à bola descalços… 
O apostolado dos mais pequenos!

Jesus, ao incentivar os discípulos a irem sem sandálias, quer sig-
nificar que os manda como cordeiros para o meio dos lobos e isso 
é extremamente significativo. Uma provação antes da prova final. 
Aqueles que participam da missão de Jesus, não a podem exercitar 
em nome próprio ou pessoal. O discípulo não é maior que o Mestre. 
Para colocarem Jesus na cruz também o despiram dos sinais da sua 
dignidade humana: a veste, a capa, provavelmente o calçado. E re-
vestiram-no da sua condição divina: rei ferido com uma coroa… de 
espinhos. Sem súbditos e sem poder.

Assim, o discípulo que serve tem de assumir que o destinatário 
da missão é um lugar sagrado. Cada pessoa — homem ou mulher, 
criança ou adulto — é a epifania de Deus. Cada ser humano tem uma 
dignidade que o exercício apostólico não pode esquecer ou manipu-
lar. A missão do Redentor partilhada pelos discípulos é a garantia da 
dignidade para quem é evangelizado e preserva no bem e na bonda-
de a eficácia dos gestos humanos, convertidos em sacramentos, ja-
mais em pecado. Na hora de assumir a missão da Igreja, nos mundos 
que tem o nosso Mundo, importa não esquecer esta lei. Nada mais 
justo. Nada mais caritativo. Nada mais sagrado.

Padre José Alfredo

socorrem as vítimas da mesma, a 
persistência na ajuda define a so-
lidariedade da caridade. Assim: 
- como membros da sociedade ci-
vil mantenhamos vivo o apelo aos 
valores da liberdade, responsabi-
lidade, fraternidade e solidarieda-
de e, como cristãos encontremos 
sempre na Caridade, na Fé e na 
Esperança, o fundamento do nos-
so ser e da nossa actividade.

Voltando ao próprio Paulo cita 
a sua carta aos Coríntios desta 
forma: não força os cristãos a 
nada, o que ele pretende é por 
à prova a sinceridade do amor 
por Jesus que se fez pobre.

A opção de Cristo, diz o Papa, 
é uma Graça! Só a acolhendo é 
que podemos dar a expressão 
concreta e coerente da nossa Fé.  
E o Apóstolo Tiago repete a mes-
ma ideia por outras palavras: a 
Fé sem obras é morta.

Continuação da página 1 Para Sua Santidade: “No caso 
dos pobres não servem retóri-
cas, mas arregaçar as mangas e 
pôr em prática a Fé[...] às vezes, 
porém, pode surgir uma forma 
de relaxamento que leva a assu-
mir comportamentos incorrectos 
como no caso da indiferença em 
relação aos pobres. Além disso 
acontece que alguns cristãos de-
vido a um apego excessivo ao di-
nheiro fiquem no pântano do mau 
uso dos bens do património. São 
situações que manifestam uma 
Fé frágil e uma Esperança fraca 
e míope. O dinheiro faz parte da 
vida das pessoas e das relações 
sociais, mas não se pode tornar 
um absoluto, impedindo de re-
conhecer as necessidades dos ou-
tros. Não é o activismo que Salva, 
mas a atenção sincera e genero-
sa que me permite aproximar 
de um pobre como de um irmão. 
Ninguém deveria dizer que se en-

contra longe dos pobres porque 
as suas opções de vida implicam 
prestar atenção a outras incum-
bências.  Esta é uma desculpa 
frequente nos ambientes acadé-
micos, empresariais ou profissio-
nais e até mesmo eclesiais. Nin-
guém se pode sentir exonerado da 
preocupação pela Justiça Social. 
Estamos diante de um paradoxo 
que hoje como no passado é di-
fícil de aceitar, porque embate 
na lógica humana.”

Há uma pobreza que nos tor-
na ricos como escreveu tantas 
vezes o Padre Américo e a nossa 
experiência ao longo de muitas 
décadas confirma esta afirmação 
paradoxal.

A nossa pobreza é a nossa ri-
queza!...

O Senhor deixou escrito e pre-
gou muitas vezes: - não acumu-
leis tesouros na Terra, mas an-
tes um amor recíproco que nos 
faz carregar os fardos uns dos 
outros para que ninguém seja 
abandonado ou excluído.

«CALVÁRIO: A Casa onde se acolhem os doentes pobres, incuráveis 
e desenganados».

Fechado para reparação dos edifícios, os doentes foram recolhidos 
pelos Serviços Sociais — que prometeram, realizadas as obras, entre-
gar os doentes que foram e quisessem voltar. As obras estão quase no 
fim. Nós ansiosos por ter de novo os nossos doentes.

O nosso desejo e carinho pelos doentes não se fundamenta em ver-
bas sociais, mas no carinho e amor por eles. Esperamos que tudo seja 
para o bem. 

A nossa Alice — ceguinha — tão querida por nós e suas companhei-
ras estão ansiosas. Um dia, a Adelaide — responsável — perguntou-
-lhe: — Como será o Céu, Alice? O Céu é assim como um cafezinho bem 
quente!...

Alice, o cafezinho está à tua espera. Estará a Adelaide, a Teresa, eu e 
também o coração do P.e Baptista — que vamos sentir bater. Talvez o 
Céu esteja todo azul e o sol brilhe e penetre nas nossas matas.

Padre Telmo

E ainda, reflectindo sobre 
a mensagem de Jesus, o Papa 
Francisco escreve: Jesus mostra-
-nos o caminho, faz-nos descobrir 
a existência de uma pobreza que 
humilha e outra pobreza que é a 
D’Ele que nos liberta e nos dá a 
serenidade.

Não me alongo mais. Voltarei à 
mensagem no próximo jornal. O 
que aí vai é mais um respigar es-
crito do Santo Padre com o qual 
eu me identifico, não seria capaz 
de dizer melhor nem com tanta 
autoridade.

Padre Acílio

todo. (Ele insistia.) E dar-Se todo. E 
enquanto se dá todo, Ele é Pai, Ele é 
o Autor da Vida. E a doação d’Ele é o 
Filho. O Filho é a doação perfeita. É 
por isso que Jesus dizia: «Quem me 
vê a Mim, Filipe, vê o Pai». E o Pai 
vê-Se todo no Filho, revê-Se todo 

n’Ele. Ama-Se no Filho. E o Filho 
sabe que depende totalmente do 
Pai; ama-O; Adora-O. E deste amor 
(…) deste amor, o amor do Pai para 
com o Filho, o amor do Filho para 
com o Pai, procede o Espírito Santo. 
O Espírito Santo é Obra do Amor.

(…) É o que se está a passar, é o 
que se tem passado comigo. Eu tive 
a graça de entrar pela incorporação 
em Cristo: Eu tenho em mim a vida 
de Cristo. Eu sou Ele. E, por isso, 
amo o Pai nesta qualidade de filho. 
Amo o Pai e o Pai ama-me a mim. E 
este amor produz o Espírito Santo. 
O Espírito Santo que sopra; o Espí-
rito Santo que cria; o Espírito Santo 
que é a explicação de toda a minha 
vida. Nada é meu. Nada é meu. 
Tudo é o Espírito Santo. O Espírito 
de Deus.

A Obra da Rua (…) é uma explosão 
do Espírito Santo. — Padre Garrido

Os pedidos podem ser feitos atra-
vés do telefone 255752285 ou pelo 
e-mail geral@obradarua.pt ou, 
ainda, para Casa do Gaiato, 4560-373 
Paço de Sousa.

Olhos postos no futuro
NESTE final da fase dos exa- 

 mes, para muitos dos nossos 
rapazes é já tempo de férias para 
outros, notei um certo movimen-
to de saídas e entradas de rapazes 
entre as idas e vindas da cidade. 
Por detrás escondia-se a notícia 
sobre a publicação dos resultados 
escolares. Foi longo e exigente o 
tempo de actividades escolares. 
Muitos recursos foram postos à 
disposição desta importante tare-
fa para os nossos rapazes. À hora 
do jantar chegou o «Henriques», 
que tem mais dois irmãos cá em 
Casa: o «Joãozito», o mais novo e 
o «Jesus» é o do meio. Este último 
também já regressou a Casa para 
passar as férias depois do primei-
ro ano no Seminário Médio de 
Benguela. É uma vocação. É uma 
esperança! O «Henrique» esteve 
a tirar o curso de ciências econó-
micas e jurídicas no Colegio El-
-Oscar, na companhia do «Joãozi-
nho» do Dondo. O rapaz voltou de 
faixa ao ombro, feito finalista do 
curso. Veio acompanhado pelos 
integrantes da sua mesa de jantar. 
Nas mãos trazia dois certificados. 
Um de finalista do curso e outro 

de aluno excelente. Ficamos todos 
felizes e cheios de esperança. O 
rapaz está a crescer, quer ser gen-
te. A Casa do Gaiato vai ajudá-lo 
a ser gente no verdadeiro sentido 
da palavra. Honesto, bondoso, 
responsável, prestimoso. Um ci-
dadão exemplar, um Cristão au-
têntico e um humanista puro. Nas 
outras escolas também houve 
foguete e relampejos de vitória. 
É o caso da Escola de Santo Estê-
vão onde estão cinco dos nossos, 
o liceu onde estudam mais quatro 
rapazes e no Instituto Médio de 
Saúde, que mais me preocupava 
pelos comportamentos deles, mas 
todos ficaram aprovados. Todos 
estes com excepção dos nossos 
estudantes universitários estão 
no ensino Médio em vários Insti-
tutos na cidade. Grande parte dos 
rapazes que frequentam a esco-
laridade até ao 9º ano estudam 
na nossa escola, com mais 1600 
crianças vindas das comunidades 
vizinhas.

No dia 9 de Julho, vamos fazer 
o encerramento na nossa escola. 
Os finalistas já têm as faixas e 
todo uniforme requisitado. A fes-

ta pronta na ideia caminha para a 
sua concretização. São neste ano 
doze rapazes finalistas do primei-
ro ciclo. Pelo ano seguirão para as 
escolas da Cidade, para os cursos 
médios conforme a inclinação e 
oportunidade de ingresso.

Estamos focados na preparação 
da festa da Obra. É dia de festa na 
escola, cujo Patrono é Pai Amé-
rico. Os campeonatos de futebol 
estão ao rubro. Os mais pequeni-
nos logo no primeiro dia de jogos 
rebentaram a bola. Não presta 
mais. Foi pela força de um rema-
te que foi parar às espinheiras e 
perdeu o ar. Andam a saber de 
outra bola. Eu tenho uma guar-
dada só para o dia da final. Por 
agora vão jogar com a bola mais 
vazia. Os ensaios de cânticos para 
a santa Missa também já soam. 
Vamos ter baptismos dos mais 
novos que chegaram nestes úl-
timos anos cá em Casa no dia da 
festa da Obra, Pai Américo esta-
rá certamente presente neste dia 
mais vivo na memória de todos os 
gaiatos. A conclusão é de Pai Amé-
rico; «Meus senhores e minhas 
senhoras, eis de como se operam 
as transformações da alma! O pe-
quenino há-se compreender por 
si. Ele há-se conquistar. Mas isto 
só é possível deixando-o perfeita-
mente à-vontade».

Padre Quim
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