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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

Desde há 62 anos
A 16 de Julho de 1956, 16 anos depois de ter 

lançado os primeiros alicerces estruturais da 
Obra da Rua, em terras de Miranda do Corvo, Pai 
Américo partia e deixava a três Padres da Rua a 
missão de continuarem a anunciar aos Pobres, por 
palavras e por obras, que há razões para que a 
esperança não morra na pobreza das coisas visí-
veis, mas se dilate para além delas. Que no visí-
vel se manifeste o invisível, aí esteve a fonte das 
alegrias de Pai Américo e a razão da sua palavra 
para o seu novo estado de vida: «A minha obra 
começa quando eu morrer».

É assim que, passados 7 anos, já com mais cinco 
novos Padres da Rua, a Obra nasce em terras de 
Angola — Malanje e Benguela, mostrando que no 
seu ser está o carisma missionário que, depois de 
mais 4 anos transcorridos, germina nova Casa do 
Gaiato, em terras de Moçambique.

Nos anos que intervalam até ao presente, outras 
possibilidades de novas Casas, fora de Portugal, 
se apresentaram, que, apesar de não se concreti-
zarem, se mantém vivo o ideal de servir os Pobres, 
onde quer que estejam.

Passaram-se 62 anos; muitas outras vidas se jun-
taram a Pai Américo no seio de Deus, que é a fonte 
e a sede da Vida: Padres, Senhoras, Rapazes, Ami-
gos, Benfeitores, como estrelas iluminando a noite 
das coisas visíveis, são a constelação que admira-
mos e que ajuda a nortear os nossos passos.

É neste lusco-fusco que a Obra da Rua vai desen-
volvendo a sua missão, conduzida por Aquele que 
é o seu alicerce desde o princípio, o Santíssimo 
Nome de Jesus, a sua luz e força pelos tempos fora.

Não é por demais salientar estas realidades que 
estão na base da vida de Pai Américo e na Obra 
que construiu, e as consequências que ambas tive-
ram na vida de tantos e tantas para quem foram 
importantes, que são e continuarão a ser parte 
constituinte de muitas outras vidas.

No dia de hoje está presente o ontem, com todo 
o seu espólio e pujança, e a semente do dia de 
amanhã, que irá gerando frutos pela nossa dispo-
nibilidade. Esta é o grão de trigo que, lançado à 
terra, morre para dar muito fruto. Esta é a gran-
deza que podemos acrescentar aos dons que rece-
bemos, a nossa parte de mérito.

No 16 de Julho de todos os anos, como que se 
faz a colecta dos tempos idos e se lembram os 
acontecimentos mais marcantes da nossa Obra. 
Outros grandes e significativos virão, confirmando 
que a grandeza das coisas vivas está no morrer 
por causa delas.  q

Pai Américo!
A Obra da Rua celebra, no dia 16 de Julho, a memória de Pai Américo. 

Neste dia, em 1956, Pai Américo nasceu para o Céu, onde vive, assim 
acreditamos. Por isso, todos os ramos da Obra da Rua vivem este dia, em 
profunda comunhão com Ele. A nossa Casa do Gaiato de Benguela que Pai 
Américo não viu com os seus próprios olhos, foi concebida no seu coração 
de Pai. Por isso, este dia é vivido por todos os seus filhos com o coração em 
festa. Pai Américo fundou as Casas do Gaiato para serem a casa de família 
dos filhos abandonados. São os filhos da rua que podem ter alguém da famí-
lia, mas vivem como se não tivessem, entregues à desgraça do abandono. 
O Calvário, casa de família dos doentes incuráveis, também abandonados, 
nasceu do seu coração, queimado pelo fogo do amor. Este ramo da Obra da 
Rua ainda não nasceu em Benguela. Encontrei-me, pessoalmente, com Pai 
Américo, dois anos antes da sua morte. Acolheu-me com o coração cheio de 
alegria para trabalhar na Obra da Rua. Quando cheguei a Benguela para fun-
dar a nossa querida Casa do Gaiato, há 54 anos, o Calvário também entrou 
no mesmo projecto do meu coração. Muitos doentes incuráveis, sem famí-
lia, batiam à porta do hospital. As camas do hospital, porém, são destinadas 
aos doentes com esperança de cura, Os que são incuráveis e não têm família 
para onde vão morrer? Se não tiverem uma casa que os acolha, acabam por 
morrer debaixo das árvores e nos vãos das escadas. Esta situação desumana, 
no tempo de Pai Américo e agora, também, tem uma resposta no Calvário. 
É a Casa de família dos doentes incuráveis, pobres e abandonados. Por isso, 
este projecto continua vivo em nosso coração. São necessários corações que 
se entreguem, sem reservas, por amor a estes nossos irmãos. O Património 
dos Pobres foi outro ramo que nasceu no coração de Pai Américo. Muitas 
famílias pobres não tinham casa para viver. O movimento do Património
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BENGUELA Padre Manuel António

PENSAMENTO Pai Américo

Senhor, que lindo peregrinar de vida: fazer falta aos 
pobres!

Pão dos Pobres, 1.º vol., p 162.

Da Causa de Beatificação
do Servo de Deus Padre Américo

O santo é o homem que vive na sua vida a Vida de Deus.
Padre Américo

Introdução

NA Instrução Sanctorum Mater, para a realização 
 dos Inquéritos diocesanos ou das eparquias 

nas Causas dos Santos (17 de Maio de 2007), assi-
nada pelo Cardeal José Saraiva Martins e aprovada 
pelo Papa Bento XVI, vem afirmada esta certeza: Mãe 
dos Santos, a Igreja tem sempre conservado a sua 
memória, propondo aos fiéis exemplos de santidade 
na sequela Christi. Ao longo dos séculos os Romanos 
Pontífices preocuparam-se em emanar normas ade-
quadas para facilitar a obtenção da verdade numa 
matéria de tão grande importância para a Igreja.

A Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre 
a Igreja (21 de Novembro de 1964), do II Concílio 
do Vaticano, declarou: Não veneramos, porém, a 
memória dos santos apenas pelo exemplo que nos 
dão; fazemo-lo, mais ainda, para que a união de 
toda a Igreja no Espírito Santo se consolide pelo 
exercício da caridade fraterna (n. 50).

Segundo a instrução Sanctorum Mater (art. 4), a 
Causa de Beatificação e Canonização diz respeito 
a um fiel católico que em vida, na morte e depois 
da morte gozou de fama de santidade, vivendo de 
maneira heróica todas as virtudes cristãs; ou goza 
de fama de martírio porque tendo seguido mais de 
perto o Senhor Jesus Cristo, sacrificou a vida no 
acto do martírio. É chamado Servo de Deus o fiel 
católico do qual já se iniciou a Causa de Beatifica-
ção e Canonização.

A organização do Processo compete à Diocese 
onde morreu o candidato à glorificação canónica e 
as Causas de Beatificação e Canonização seguem em 
síntese um itinerário, com as fases e os objectivos, 

a saber: fase preliminar — verificação da existência 
das condições indispensáveis para a introdução da 
Causa; fase instrutória — recolha das provas teste-
munhais e documentais; fase de estudo — exame 
das provas pela Congregação para as Causas dos 
Santos. O acto conclusivo desta primeira parte da 
Causa é o Decreto sobre a heroicidade das virtudes 
do Servo de Deus, que passa a chamar-se Venerá-
vel. A Constituição Apostólica Divinus Perfectionis 
Magister, promulgada pelo Papa João Paulo II (25 
de Janeiro de 1983), mantém a prova do milagre 
para a Beatificação. A segunda parte duma Causa 
de Beatificação corresponde às fases instrutória e de 
estudo do milagre, e ao Decreto super miro. Para a 
Canonização é requerido mais um milagre.

Percurso da Causa de Beatificação

O Padre Américo Monteiro de Aguiar (AMA) 
faleceu com 68 anos, no Hospital de Santo Antó-
nio — Porto, em 16 de Julho de 1956, dia de Nossa 
Senhora do Carmo, e o seu corpo esteve na igreja da 
Trindade, aonde acorreu o Porto inteiro a chorar 
o Pai dos Pobres — Pai Américo. Desceu à terra 
no cemitério paroquial de Paço de Sousa e os seus 
restos mortais foram trasladados, a 17 de Julho de 
1961, para a Capela da Casa do Gaiato de Paço 
de Sousa, onde repousam. Seu primo D. Gabriel 
de Sousa, Abade Emérito de Singeverga, escreveu 
assim: milhares de pessoas que, de toda a parte, 
visitam a Aldeia, vão ajoelhar junto daquela campa 
rasa e rezar, convencidas de que quem tão caridoso 
foi na Terra, sem dúvida o será mais, se possível, no 
Céu. Em 1965, alguns Bispos portugueses afirma-
ram que o Padre Américo tinha o carisma da evan-
gelização dos pobres.
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VISITAS — Numa manhã de Sábado recebemos uma visita de escuteiros 
de Aldoar, que vieram passar o fim-de-semana à nossa Aldeia. Acamparam 
junto ao nosso campo de futebol, onde puderam fazer as suas actividades. 
Visitaram a nossa Casa e participaram na nossa Eucaristia. Agradecemos a 
sua visita e ficamos disponíveis para outros grupos que nos queiram visitar.

PRAIA — Chegou a época de férias para os Rapazes. Uns já foram para a 
nossa casa de praia de Azurara, outros irão mais tarde se houver condições. Os 
mais novos têm a companhia do nosso «Resende» e da sua esposa Margarida, 
que lhes dão todo o apoio de que necessitam. Também os Rapazes de Beire, 
por grupos, vão passar uns dias à praia, nesta nossa casa. Ficaram contentes 
pelo bom estado da casa, onde todos os anos vamos fazendo os arranjos neces-
sários.

16 DE JULHO — Para celebrarmos o Dia de Pai Américo e da nossa Obra, 
decidimos juntar-nos aos nossos Rapazes mais novos que estão na praia, para 
aí celebrarmos a Eucaristia em sua memória e nos unirmos espiritualmente 
aos nossos das outras Casas. Neste dia, Pai Américo partiu para o Céu, entre-
gando nas nossas mãos a Obra da Rua, para que dela cuidemos. 

REGULAMENTO GERAL DE PROTECÇÃO DE DADOS — Os nos-
sos Rapazes da Administração d’O GAIATO, pedem a todos os nossos Assi-
nantes e Amigos que nos dão as suas ofertas, e que ainda não nos deram a sua 
autorização para mantermos gravados em computador o seu nome, morada e 
número de contribuinte, para que o façam, enviando-nos essa autorização por 
escrito, manuscrita ou não, através de e-mail, por carta ou em mão. Não há 
que haver algum receio pois todos os dados são para nosso uso como sempre 
foram.

HORTA — Neste ano temos tido muitos legumes vindos da nossa horta. 
Já colhemos batata que foi semeada mais cedo, cebola, feijão-verde, alface, 
tomate e esperamos apanhar em breve a restante batata que promete uma boa 
colheita. O «Mendão» e mais dois Rapazes andaram a montar um sistema de 
rega gota-a-gota para o nosso milho. Como tínhamos escassez de água para a 
rega, decidimos optar por este sistema. Esperamos que a produção seja melhor 
para que o nosso gado tenha boas forragens.  q

PAÇO DE SOUSA Daniel Pina

E SE NOS ENGANARMOS, OU NOS ENGANAREM? — 
Como é costume, o tema desta crónica é motivado por situações 
concretas pela quais vamos passando, mas que, por respeito pelas 
pessoas em questão, nos dispensamos de especificar aqui. Basta o 
sentido geral do que está em causa. Hoje o assunto tem que ver com 
o que devemos, ou não devemos fazer quando nos apercebemos que 
nos enganamos nas pessoas a quem ajudamos, ou que elas delibera-
damente nos enganam.

A prática da visita domiciliária que está no cerne da acção vicen-
tina, entre outras coisas, também serve como sendo possivelmente o 
melhor instrumento para prevenir, ou remediar a estes enganos. Sem 
desmerecer quem ajuda sem ter um contacto directo com a situa-
ção em questão, até porque, muitas vezes, não pode ajudar doutra 
maneira, é evidente que há sempre aqui um risco da pessoa que ajuda 
se enganar, ou de ser enganada. Por isso, é sempre melhor ir ver, 
ouvir e avaliar a situação em questão no próprio local em que ela 
acontece e com as pessoas que nela estão envolvidas.

Dito isto, o risco de nos enganarmos, ou de sermos enganados 
não pode ser desculpa para não fazermos o que estiver ao nosso 
alcance para ajudar. De certeza que já ouvimos várias vezes quem 
tenha dito frases como “Esses não devem ser ajudados porque não 
precisam”, sem antes, quem diz isto, ter tido o cuidado de saber se é 
mesmo assim, ou não é. Muitas vezes vai-se pelo caminho mais fácil 
que aqui pode ser uma de duas alternativas: 

— uma alternativa de facilidade é ajudarmos, sem o esforço de 
procurarmos conhecer quem se ajuda, ou de o fazermos com quem 
nos possa dar alguma garantia desse conhecimento;

— outra alternativa é dizermos que não é preciso ajudar, sem o 
esforço de irmos ao local e às pessoas em questão para sabermos se 
é mesmo assim, ou não é.

Se fizermos este esforço e nos enganarmos, que isso nos sirva de 
emenda. Se nos enganarem deliberadamente, a caridade cristã não 
nos diz para sermos complacentes com quem nos enganou. Há que 
agir e ser duro com quem nos fez isso, obviamente, dentro dos limi-
tes que essa caridade recomenda. Cristo também foi muito duro com 
os mentirosos e o Pai Américo que, sabia que estava sempre a correr 
o risco de poder ser enganado, não deixou de fazer o bem por causa 
disso, tendo sido também duro quando descobria que era enganado. 
O que o Pai Américo dizia é que podia ser enganado, mas o que não 
podia, nem queria era enganar alguém.   

Que Deus nos ajude a procurarmos sempre a Verdade e a agirmos 
sempre com Verdade, sendo duros contra a mentira!  q

Realizámos o nosso encontro 
anual, de acordo com a programação, 
previamente organizada, no dia 24 
de Junho. Como de costume, estive-
mos os que habitualmente não faltam 
e alguns menos assíduos. Notámos a 
ausência de outros, que esperamos 
estejam bem de saúde.

Fazemos apelo a todos os associa-
dos que tentem cativar outros gaiatos 
antigos/antigos gaiatos, para se jun-
tarem a nós e tornarmos a crescer em 
número e dinamismo.

Foi aprovada a proposta de nomea-
ção de Sócia Benemérita — Floripes 
Fernandes Costa Pinto. Alegramo-
-nos haver quem se queira juntar a 
nós, o que muito agradecemos.

Foram eleitos os novos órgãos 
sociais, assim constituídos:
Mesa da Assembleia Geral: José 

Martins de Carvalho, Francisco José 
Leitão Ribeiro, e Carlos José da 
Silva Neves.
Conselho Executivo: António 
Maria Ribeiro de Sousa, Paulo Jorge 
Neves, Maria Helena Ferreira dos 
Santos Trindade, Maria Fernanda 
Fonseca Romão Martins e António 
Ferreira dos Santos Fraga.
Conselho Fiscal: Manuel dos Santos 
Machado, Ricardo Alexandre Fadi-
gas Santos e José António Rodrigues 
Silva.

Desejamos que a direcção empos-
sada consiga imprimir nova dinâ-
mica e que os associados contri-
buam, na medida das possibilidades 
de cada um.

Como mandam os bons princí-
pios, agradecemos muito a dispo-
nibilidade, o trabalho e a dedicação 

do nosso “chefe” de cozinha, João 
Bandarra dos Santos Cruz, e da sua 
já habitual colaboradora, Rosa Maria 
Martins Ribeiro. Agradecemos 
ainda toda a colaboração da nossa 
Casa do Gaiato, particularmente da 
senhora, dona Nazaré e do senhor 
Padre Manuel, que tudo fizeram para 
que estivéssemos instalados o mais 
comodamente possível.

O almoço foi muito bem confec-
cionado e  rapidamente distribuído, 
por um grupo que rapidamente se 
organizou para o efeito. Esta espon-
taneidade de serviço prestado é a 
prova da familiaridade que a todos 
une no nosso encontro.

Após uma tarde de convívio, 
alguns desportos e tempo livre orga-

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO CENTRO José Martins

CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

Um pedacinho da nossa horta

PALESTRA SOBRE PAI AMÉ-
RICO — No dia 17 de Junho, 
Domingo, pelas 15 horas, o nosso 
Padre Manuel e alguns Rapazes des-
locaram-se a Peroselo (Penafiel), 
a convite (que agradecemos) do 
Pároco, Padre Ilídio, para uma con-
ferência sobre a vida, Obra e Causa 
de Beatificação de Padre Américo, 
seguindo a proposta (para a Diocese 
do Porto) do saudoso Bispo do Porto, 
Sr. D. António Francisco, de apre-
sentar modelos de santidade. Como 
Pai Américo tem as suas raízes no 
concelho de Penafiel, despertou mais 
interesse; e fomos muito bem recebi-
dos. Bem hajam!

DOIS AMIGOS — No dia 28 de 
Junho, depois de prolongada doença, 
partiu para o Pai celeste, junto de 
familiares em Alcobaça, o Sr. Padre 
Aníbal Pimentel Castelhano, da Dio-
cese de Coimbra, que foi Pároco 
em várias comunidades, professor, 
Capelão do Carmelo de Santa Teresa, 
Reitor do Seminário Maior de Coim-
bra, também dedicado à Catequese, 
Juventude e Pastoral familiar, e ainda 
Cónego da Sé de Coimbra, entre 
outras missões pastorais. Nasceu em 
Seixo (Mira) e foi ordenado Padre a 
11 de Agosto de 1968. Sendo amigo 
da Obra da Rua, a nossa Comuni-
dade participou na Missa e funeral, 
a 29 de Junho, na igreja da sua terra 
natal, repleta de amigos; e apresenta 
à sua família as nossas sentidas con-
dolências, com esperança no Senhor 
da vida!

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

No dia 5 de Julho, faleceu o Sr. 
Dr. Manuel Mário Ferraz da Veiga 
Ferreira, advogado e major da GNR, 
que nasceu a 12 de Fevereiro de 
1935. Foi director do centenário jor-
nal O Penafidelense. Como nosso 
amigo, foi dando o devido destaque 
às notícias referentes a Pai Américo 
e à nossa Obra, o que agradecemos. 
Alguns rapazes e o nosso Padre 
Manuel participaram a 7 de Julho, 
pelas 15 horas, na Missa e funeral, na 
igreja das Freiras (do Recolhimento 
de Nossa Senhora da Conceição), em 
Penafiel, com muitas pessoas ami-
gas. Que descanse em paz!

ENCONTRO DOS ANTIGOS 
ALUNOS DO COLÉGIO DO 
CARMO — No dia 7 de Julho, 
sábado, como tem sido tradição, o 
nosso Padre Manuel e alguns Rapa-
zes foram celebrar a Eucaristia da 
38.ª reunião dos antigos alunos do 
Colégio de Nossa Senhora do Carmo, 
pelas 12 horas, na igreja da Miseri-
córdia, em Penafiel, sendo sempre 
muito bem acolhidos nesse encontro. 
No Largo Padre Américo encontra-
-se uma estátua. Américo Monteiro 
de Aguiar foi aluno do Colégio do 
Carmo, de 1897 a 1899; no qual, a 8 
de Agosto, fez o exame da instrução 
primária (4.ª classe). 

AGROPECUÁRIA — Como tem 
chovido, de vez em quando, atrasou 
o enfardamento da palha de aveia, 
nos nossos campos, pois convém 
que não esteja húmida. Entretanto, 

procedeu-se ao corte da aveia, para 
secar nos terrenos; e depois juntou-
-se, para ser entretanto enfardada e 
arrumada, a 11 e 12 de Julho, sendo 
uma tarefa árdua, na qual os Rapazes 
colaboraram. Na cultura de milho-
-gão, que está com bom aspecto, 
foram arrancadas as ervas daninhas e 
colocaram-se os canos de rega. Têm-
-se regado as culturas da horta, pelo 
pé. Para além de couves, continua-
ram-se a apanhar alfaces e também 
pepinos para as nossas refeições. 
Foram cortadas as ervas daninhas 
no redil, no olival novo e na horta de 
baixo, que foram fresados; depois, 
foi limpo dessas ervas o nosso quin-
tal da tia Adelina. Cortou-se a relva 
dos jardins junto ao portão grande e 
em frente às oficinas. Fez-se limpeza 
às capoeiras das galinhas.

ARRANJOS — Foi colocada 
uma grade nova na secção das 
máquinas da piscina. Foram postos 
latões à volta das oliveiras novas do 
redil, para as proteger dos ovinos. 
Foi consertado o pilar da cancela da 
antiga escadaria, pois tinha caído. 
Arranjaram-se algumas partes de 
calçadas, cujas pedras se soltaram. 
Voltaram-se a cimentar alguns bura-
cos no campo de ténis. Alguns ami-
gos (a quem agradecemos) arranja-
ram o muro da frontaria do nosso Lar 
de Férias na Praia de Mira, que foi 
derrubado. O aquecedor (eléctrico) 
da água da copa avariou e teve de ser 
consertado.  q
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O telefone tocou. Porque está 
perto da cozinha, a D. Con-

ceição atendeu. Estávamos a almo-
çar e toda a gente se deliciava com 
a ímpar sopa de feijão-verde que 
as nossas senhoras, com carinho e 
sabedoria, preparam nas refeições. 

Ela passou pelo meio da rapa-
ziada e dirigiu-se-me desta forma: 
— Venha ao telefone.

— Quem é? — Respondi-lhe 
ainda com a colher do caldo a sair 
da boca.

— É a Maria Gil.
— Ela que lhe diga o que quer 

—, retorqui-lhe instalado no sabor 
do caldo.

— Venha ao telefone. Venha ao 
telefone.

Naturalmente a senhora aper-
cebeu-se da tragédia em que 

estava envolvida a referida pobre.
Ela sabe bem que não faço 

cerimónia nenhuma, em interrom-
per qualquer refeição para atender 
seja a quem for e muito mais os 
pobres, mas naquela hora — a 
carne é fraca o deleite da sopa 
prendeu-me. Adivinhei o que se 
passaria pois a senhora sabe o que 
faz. Lá vou eu atender a pobre, 
cujo nome não identificava nem 
cara nem a situação.

Ouvi, ouvi, ouvi. A gente olha 
para nós e o coração bate de arre-
pendimento. Também eu me ins-
talei.

A desgraçada sairá do hospital 
onde esteve internada três meses. 
Algumas semanas nos cuidados 
intensivos. Em casa não tinha 
nada para comer nem fogão para 

confeccionar qualquer alimento. 
Os médicos haviam-lhe recomen-
dado que comesse só cozidos ou 
grelhados. Que eu a conhecia 
bem, já tinha ido a sua casa, lhe 
havia dado algumas mobílias, 
quatro cadeiras e um frigorífico.

Na resposta comprometi-me ir, 
após o almoço, a sua casa.

O resto da sopa arrefeceu, pois o 
telefonema foi longo, mas o júbilo 
de aliviar a pobre consolou-me 
mais a alma do que a boa refeição.

Levei-lhe um grelhador, com-
prado na ocasião, e um fogão 
novo. O último dos vinte que 
adquiri, há tempos, no Jumbo, a 
preço de fábrica.

As senhoras arranjaram-lhe um 
abundante avio, onde não esque-
ceram alfaces e espinafres frescos. 

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

Recordar um amor é amar (e/ou 
sofrer) outra vez… Desde há 60 e 
muitos anos que Pai Américo é, no 
mais fundo de mim, um poderoso 
leit-motiv do meu viver. Em sonhos 
de crescimento pessoal, paz e ale-
gria, como fontes de um vitalizante 
sentido para a vida. Não sei expli-
car porquês, mas sei que ISSO já 
teve e continua a ter efeitos e con-
sequências que me ultrapassam. E, 
muitas vezes, me deixam perplexo. 
Como que diante de algum inson-
dável mistério em que vivo. Numa 
inexplicável experiência viven-
ciada de abertura a esse “último 
mistério do cristianismo que é o 
mistério da comunhão dos santos”. 
Ou, dito de uma maneira que me 
é mais clarificadora, porque mais 
universal: o “mistério da comu-
nhão d’O Santo”. O “santo”!… 
Isto é, O BEM, O MELHOR para 
todos. Que, na linguagem de hoje, 
aparece como mira dos homens de 
boa vontade. The common good 
of humanity. Common Home of 
Humanity. De que o Papa Fran-
cisco se faz eco na encíclica Lau-
dato si’, que está a mexer o mundo. 
Fenómenos humanos de sabor 
divino que me encantam e em que 
procuro mergulhar. Para descobrir 
suas insondáveis riquezas. Obri-
gado Pai Américo pelas portas 
novas que sempre abres na minha 
mente. 

Acontece que, a 21.07.17, na 
Universidade Católica — polo do 
Porto — numa homenagem con-
junta de recordações e acção de 
graças a Pai Américo, a Pe Telmo e 
Pe Baptista, fui desafiado a deixar 
também ali as minhas intrigantes 
memórias do coração, nesta maté-
ria. Especificamente em relação a 
Pai Américo. Em boa hora disse 
sim (sei lá eu porquê) e acontece 

que para lá do feedback, em quente, 
recebido naquele dia, mais tarde, Pe 
Manuel Mendes diz-me que aquilo 
devia ser publicado. A provocação 
ficou no ar e, volta e meia, cá anda 
ela a remoer. Agora, porque entre o 
último nº d’O Gaiato (o 1939), de 
07.07.18, e o próximo a sair (curio-
samente a 21.07.18) ocorre a nossa 
anual Festa da Obra, achei que era 
chegada a hora de rescaldar esses 
momentos. O último empurrão 
é-me dado por Pe Telmo nos seus 
inconfundíveis Sinais, no supraci-
tado nº 1939: “No dia 16 de Julho 
estaremos juntos. Que bom — se 
muitos gaiatos antigos viessem e 
em comum, com palavras e lágri-
mas, comungarmos os problemas 
da Obra: levarmos mais longe o 
nosso O GAIATO, os livros de 
Pai Américo e o conhecimento da 
Obra a uma população nova que já 
não a conhece”. 

Saudade e fermento para leve-
dar a massa… A seu tempo, irá 
mais. Por hoje, vai este bocadinho 
do texto que, naquele dia, parti-
lhei lá na Universidade Católica: 
“Porque ACREDITO que ‘viver é 
colher o seu próprio cacho de opor-
tunidades na vinha da aventura’ e 
porque me foi dada esta oportuni-
dade, deixai-me falar-vos de uma 
vida que, tendo nascido há 130 
anos, marcou e continua a marcar 
tantas vidas. Marcou e continua a 
marcar a minha vida. Então, a coisa 
foi (continua a ser!) assim: 

Era Outubro de 1949. Andava 
eu nos meus 12 anitos de menino 
labrego. Acredito que, levado por 
esse “Espírito” que pairava sobre 
o caos (Gn 1, 2) e que deu início a 
uma Criação que ainda não parou, 
fui parar à Escola Claustral do 
Mosteiro de Singeverga. Pela 1ª 

vez, tive contacto com o jornal O 
Gaiato. Que, às refeições, era lido, 
quase na íntegra, para toda a comu-
nidade dos alunos dessa Escola 
Claustral. Logo depois, em Março 
de 1951, fui/fomos a pé de Singe-
verga (Roriz, Vila das Aves) a Paço 
de Sousa (uns trinta e tantos kms, 
ida e volta). Pela primeira vez, vi 
Pai Américo. Passava em frente 
às escolas, na direcção das Ofici-
nas, com o seu clássico chapéu de 
palha de abas largas… Sem me dar 
bem conta disso, foi nascendo em 
mim uma paixão que me levava a, 
sempre que podia, ir ao púlpito do 
refeitório buscar o jornal O Gaiato 
para, quase às escondidas, reler e 
muitas vezes copiar frases ouvidas 
que me tinham tocado. 

Como aprendiz de vivente que 
ainda me sinto, depressa comecei a 
questionar-me sobre QUEM e sobre 
O QUÊ me tocava tanto. Era Pai 
Américo, que eu mal conhecia, ou 
era aquele Jesus — o carpinteiro de 
Nazaré — que eu procurava conhe-
cer e que ele — Pai Américo — já 
seguia de uma forma que me inter-
pelava daquela maneira?! Ou era já 
eu em busca de mim?! (Esta etapa 
ainda se mantém). Depois, novas 
interrogações: Porque é que ele — 
o Pai Américo — arrastou (e ainda 
arrasta) tanta gente que, sendo tão 
pobre, ajudou/a a criar esta Obra da 
Rua, tão multifacetada: de rapazes, 
de doentes, de pobres (Património), 
de auto construtores de suas casas, 
(…)?! Qual era/é o segredo desse 
seu jeito de estar no/com o mundo 
que, no dizer da encíclica Ale-
gria do Evangelho (nº 131) era já 
um dinamismo evangelizador que 
actua por atracção” ? 

Devotos de um santuário do 
Deus Vivo… Prometo que conti-
nuarei a partilhar convosco esse 
texto que me foi saindo assim como 
que num descongelar memórias do 
coração. Que, de um modo quase 
inconsciente, me vêm dando mais 
vida à vida. Mas porque os limites 
do jornal no-lo impõem, por agora, 
ficamo-nos com esta interroga-
ção: De onde vem esta verdadeira 
devoção pelas nossas Casas do 
Gaiato? E, muito particularmente, 
por este Calvário / Casa do Gaiato 
de Beire?  Visitam-nos, ajudam-
-nos de mil e uma maneira, incen-
tivam-nos a continuar, divulgam o 
jornal O Gaiato, (…). Agem como 
se, ao entrar aqui, entrassem num 
santuário em que o próprio Deus 
está vivo, ainda que crucificado, 
em cada um dos nossos utentes.  q

BEIRE — No rescaldo dos 130 anos de Pai Américo Um admirador

ERA O ANO I, N.° 11 Pai Américo

Um incidente
O nosso Durães não é nada pêco. É um dos vendedores 

de O Gaiato. Vende no Bonfim, de onde é natural, e do que 
lhe sobeja, faz praça no coração da cidade.

De uma vez, estava ele em pleno exercício das suas 
funções, no Largo da Trindade, gritando o compre, meu 
senhor, que é para ajudar o P.e Américo, quando alguém que 
passa, ouve e responde: — os padres são todos uns ladrões. 
O rapaz olha, mede e exclama:

— Ladrão é você.
— Olha que eu sou polícia.
— Mostre cá o seu cartão.
O homem não era polícia nem tinha cartão, nem sabia 

que o Durães fora general e comandava um grupo de garo-
tos em S. Lázaro, conhecendo pelo nome e pelo cheiro, 
todos os polícias da cidade. Não sabia.

O Durães não desarma e dá atrás do homenzinho, até 
que este se enfia numa loja de comes e bebes ali ao pé! Mas 
nem assim o larga; continua a a gritar: Ó seu polícia, ladrão 
é você; e foi justamente neste gritar, que um nosso amigo 
do Porto, que me contou depois a façanha, o surpreendeu.

— Ó senhor F.; vamos prender aquele gajo, que diz que 
o P.e Américo é ladrão. Ladrão é ele!

Não prenderam, e tudo acabou a bem.
Ora este simples incidente, vai ser lição. Quando 

comecei a caça ao garoto das ruas, ouvi da própria boca 
dos pequenitos, muitas vezes, o que o homem disse agora 
ao Durães. Ainda hoje, ao passar em certos becos e vielas 
de Coimbra, oiço e sinto o que me diziam e me faziam — tal 
a dor que então experimentava! Dez anos de luta opera-
ram a conquista e trouxeram a recompensa. Os garotos da 
rua hoje são todos meus. Mais; entrando um sacerdote nas 
nossas casas, todos correm a pedir-lhe a bênção, todos.

Per aspera ad astra.  q

nizámos o lanche partilhado. Este, 
mais uma vez, foi um sucesso. Todos 
ficámos saciados com a qualidade, 
a abundância e a variedade. Aos 
que participaram no fornecimento e 
organização o nosso agradecimento.

Depois do lanche comido e as 
sobras arrumadas começaram as des-
pedidas com votos de boa viagem e 
de regresso para o próximo ano.

Damos conhecimento de que José 
da Encarnação Clemente deixou de 
nos poder acompanhar por ter che-
gado ao fim do seu tempo de vida. 
Aos familiares e amigos mais próxi-
mos manifestamos as nossas condo-
lências.

Retomaremos o convívio de 
Setembro, na Senhora da Piedade 
em Tábuas, Miranda do Corvo, no 
dia 15. Contamos com todos. Passa 
palavra aos gaiatos antigos/antigos 
gaiatos, que conheces, sejam asso-
ciados ou não, da Casa do Gaiato de 
Miranda ou de outra, que se queiram 
juntar a nós. As condições indispen-
sáveis são; levar farnel para parti-
lhar e boa disposição para animar a 
malta. Temos assegurada a utilização 
das instalações de apoio, anexas à 
capela.

Empenhemo-nos todos em impri-
mir crescimento e mais dinâmica à 
nossa associação.  q

Muita gente me dá electrodo-
mésticos, mas estes não chegam 
para as necessidades que encon-
tro e doí-me a alma dizer que não 
tenho, com receio de que não os 
possam comprar. É muito triste 
uma família fazer sopa num foga-
reiro a carvão ou num grelhador 
eléctrico.

Num país que se considera 
evoluído, marginaliza na prática, 
tanta família!...

Pai Américo, iluminado pelo 
Espírito e pela experiência da 
visita aos pobres saiu-se com 
aquele programa que é tão sólido 
e perpétuo como o Evangelho — 
Cada freguesia cuide dos seus 
pobres. A meu ver esta inspiração 
é indispensável para que o Reino 
de Deus avance. 

Não basta a fachada social que 
só resolve algumas situações, é 
muito mais profícua, mais apos-
tólica e mais real a visita parti-
cular a cada um. Vê-se a casa, a 
família, observam-se os móveis e 
os electrodomésticos juntamente 
com os filhos e os maridos e logo, 
se trabalham, se estudam, o que 
ganham, onde o gastam, etc. A 
visita à casa, é um livro aberto, 
para os pobres, para nós e para 
os nossos leitores. Observamos a 
ordem e a balbúrdia, o bom are-

jamento e o cheirete. Tudo fala e 
esclarece, repugna ou eleva. 

A pobre estava muito anémica 
e voltando-se para mim, de olhos 
amarelos, pediu-me gás. – Que 
não tinha o dito nem dinheiro. 
Também eu não levava quase 
nada. Falta minha, pois sei muito 
bem, que quando me dirijo a mis-
sões destas, não posso ir de bolsos 
vazios. 

Não direi com se arranjaram, 
mas, na altura tive algum receio 
que se quisessem aproveitar da 
minha boa vontade, demonstrada 
na prontidão com que socorri a 
família.

No meu regresso a casa pensava 
o que será o limiar da pobreza, 
expressão usada modernamente 
para designar situações de carên-
cia. Esta não está no limiar mas no 
fundo. Só quem vive no meio dos 
pobres a pode interpretar. 

Pobreza não é só uma virtude 
difícil de entender e realizar a 
qual exige, sem excepções o con-
tacto direto e persistente com 
os que a suportam. Corremos o 
risco de esvair em meros votos 
que só enleiam a consciência. O 
padre Américo, no seu estilo e 
compreensão desta perplexidade, 
aconselhou-nos a não fazer votos, 
mas a vivê-los.  q
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Peregrinação

NÃO é nova. Já tem algumas raízes, a visita anual das nossas Amigas e 
 Amigos de Castelo Branco a esta Casa.
Foi uma semente lançada pelo nosso Querido Padre Horácio com a 

venda d’O Gaiato nas Beiras! Recordo que a Casa do Gaiato de Miranda 
do Corvo despachava, quinzenalmente, dez mil jornais.

Foi uma forma de semear o Evangelho que a Obra vive e ajuda a viver 
cada pessoa cristã.

Esta peregrinação começou encabeçada por uma heróica senhora, D. 
Maria de Rosário, a qual, mais de uma dúzia de anos chamou a si as mais 
entusiastas e devotas pessoas da Obra.

A Câmara Municipal de Castelo Branco tem cedido sempre o seu 
autocarro e o motorista para o transporte das pessoas e suas ofertas.

Quem sucedeu à citada senhora, após o seu falecimento, foi outra 
dedicada e dinâmica amiga a D. Fernanda que se encarrega, ao longo do 
ano, de recolher as ofertas de muita gente, que sem mesmo a acompanhar, 
se tornam presentes com os seus donativos.

Além das muitas especiarias próprias da região, como queijos, enchi-
dos e bolos, também carregaram garrafões de azeite, muita mercearia e 
4.438 euros em dinheiro.

Gente humilde e sacrificada do interior do País, vem cheia de alegria, 
renovar nesta Casa, anualmente, o seu amor aos Gaiatos.

São um exemplo vivo de como Deus toca os corações abertos e nos 
alenta com a Sua Divina Providencia.

Gaiatos Antigos

O primeiro domingo de Julho, a seguir ao aniversário da nossa Casa, é 
dia do encontro de todos os que aqui se fizeram homens. Mais velhos 

já com netos e mais novos ainda solteiros, casados ou juntos enleiam-se 
na mesma amizade que a Casa do Gaiato lhes transmitiu.

Há os que vêm de véspera preparar o ambiente e as refeições. Há os 
que se esforçam por vir à Missa, que é sempre às dez horas da manhã, e 
há também os que só chegam para comer e gozar o convívio. Há os que, 
felizmente, só pensam em servir e são o fundamento de toda a alegria.

Alguns trazem as suas ofertas, entregues discretamente as quais muito 
me alegram. Outros que aproveitam a ocasião para pedir ajuda.

É uma família imensa de pessoas, homens e mulheres nas mais diver-
sas condições. Une-os o amor fraterno aqui vivido, neste modo único de 
educar — de rapazes, para rapazes, pelos rapazes.

Congrega-os as boas recordações e os apelidos, as peripécias, a venda 
do Jornal, as obrigações, as festas, o companheirismo da escola e as riva-
lidades no estudo e nos jogos. Lembranças caldeadas dos bons e maus 
momentos da vida.

Entristece-me que muitos bem colocados na sociedade apareçam 
menos. Eles que gozam de mais cultura, nível social mais elevado, esque-
cem-se que a sua presença no meio dos outros não os diminui, antes, pelo 
contrário, só os enobrece.

Um deles passou quatro dias a preparar, a servir e, no fim, a arrumar 
e tinha deixado o seguinte escrito num embrulho em papel com cem euros 
lá dentro: obrigado por estes quatro dias. Foi a revelação do sentido pro-
fundo de S. Francisco de Assis: “é no dar que se recebe”.  q

SETÚBAL Padre Acílio

DO MEU CANTINHO Padre Júlio

Descanso
EM dia de prata sem bodas, mas de aniversário, bem temperado pelo 

 cansaço, que o descanso possível não o compensa, deixei-me levar 
pelo «velhote», estrada fora, que a auto-estrada é para quem tem pressa.

Cheguei. Lá estavam os Rapazes na nossa casa de praia da Azurara, 
grande, espaçosa, com tudo o que eles precisam para o seu descanso 
de férias. Ora aqui, o muito espaço é fundamental. Enquanto nós, mais 
velhos, precisamos de um pequeno cantinho onde o nosso descanso 
encontre a sua plena realização, eles, os Rapazes, precisam de espaço 
amplo pois, para eles, descansar é cansar-se.

Em boa hora o nosso carpinteiro foi montar duas balizas no areal da 
nossa casa, um luxo que ali temos, pois, para haver verdadeiro futebol 
tem de haver golos, e estes confirmam-se passando a bola os postes da 
baliza.

A assistir, só eu e mais dois Rapazes, já homens, da nossa Casa do 
Gaiato de Beire, mais o «Resende» que, assessorando o chefe do grupo 
em férias, o Joel, não perde pitada do que os Rapazes fazem, ele que 
também foi nosso Rapaz, e é de há muito pai e avô dos seus. Contar 
com ele para este serviço aos nossos Rapazes, seus irmãos muito mais 
novos, é um descanso que usufruo sem prévio cansaço. E gratamente lhe 
agradeço como à sua dedicadissima esposa Margarida.

Depois do almoço, mais futebol para eles e mais refastelamento 
para mim. Uma horita e eis de novo o «velhote» comigo na estrada, a 
caminho de Paço de Sousa pois, depois de pôr mais alguma coisa em dia, 
chega o momento de celebrar e renovar no altar o dom que há 25 anos, 
D. João Alves me comunicou pela imposição das suas mãos, para que 
dispusesse a minha vida para servir a Cristo nos Pobres, enriquecendo-
-os com a minha pobreza, imitando Cristo Pobre.

Deste modo as bodas ficam, e desejam-se do fundo do coração, 
adiadas…  q

Continuação  da  página  1

dos Pobres brotou, também, do amor que enchia o coração de Pai Américo. 
Estes movimentos continuam a ser necessários, na hora actual, para salvar 
vidas humanas. O Amor verdadeiro a circular nos corações solidários é o 
segredo para ajudar a resolver estas situações aflitivas, na actualidade.

Pai Américo continua muito actual, nos nossos dias, com a mensagem 
que encheu a sua vida. A nossa Casa do Gaiato de Benguela nasceu há 54 
anos. O número de crianças abandonadas continua a crescer. São neces-
sárias mais Casas de Família para acolher a multidão de filhos da rua. A 
solução radical passa, contudo, pela mudança dos comportamentos daque-
las mulheres e homens, jovens, sobretudo, causadores desta desgraça social. 
Entretanto, são precisas mais Casas do Gaiato. Faltam vocações, impelidas 
pelo amor verdadeiro, que estejam dispostas a dar as suas vidas pela sal-
vação humana dessa multidão de crianças abandonadas. Entretanto, quere-
mos fazer tudo o que for possível com a ajuda dos vossos corações. Num 
momento aflitivo da vida da nossa Casa do Gaiato de Benguela, recebe-
mos um telefonema da nossa querida amiga D. Leonor a comunicar-nos 
que tinha depositado uma quantia no Banco para as despesas necessárias. 
Foi uma ajuda admirável. Deste modo, com os dois depósitos de 600.000 
Kwanzas, foram resolvidos alguns problemas urgentes. Foi, sem dúvida, 
uma participação muito querida e muito importante na Festa da celebração 
do dia de Pai Américo. É a revelação do seu coração de mãe para com estes 
filhos. Quem ama verdadeiramente a Criança da rua compreende que ela 
tudo merece do nosso amor. Os pais e as mães que amam, de verdade, os 
seus filhos, estremecem de dor ao conhecer a sorte dos pequeninos da rua 
e querem amá-los de todo o coração. A nossa Casa do Gaiato de Benguela 
quer fazer destes filhos homens dignos da sociedade. Esperamos, como 
sempre, a ajuda de cada um dos vossos corações. Deste modo, também par-
ticiparemos na Festa de Pai Américo, a celebrar mais um aniversário da sua 
partida, deste mundo, para o Céu. Está connosco a presidir à celebração da 
Eucaristia da Festa o nosso querido D. Óscar, Bispo emérito de Benguela. 
Recebei um beijinho dos filhos mais pequeninos e mais velhos da nossa e 
vossa Casa do Gaiato de Benguela.  q

BENGUELA Padre Manuel António

Da Causa de Beatificação
do Servo de Deus Padre Américo
Continuação  da  página  1

Importa, aqui e agora, histo-
riar sucintamente o percurso da 
Causa de Beatificação do Servo 
de Deus Padre Américo Monteiro 
de Aguiar. Em 22 de Março de 
1986, a Obra da Rua, constituin-
do-se Autora, pediu ao Bispo do 
Porto, D. Júlio Tavares Rebim-
bas, a introdução desta Causa. 
O mesmo pedido fez o Clero da 
Vigararia de Penafiel, em 12 de 
Junho de 1986.

A nomeação de D. Gabriel de 
Sousa, O. S. B., como Postu-
lador da Causa, foi confirmada 
pelo Prelado diocesano em 8 de 
Dezembro de 1986. Este ilustre 
monge beneditino nasceu a 17 
de Março de 1912, em S. Cosme 
de Besteiros (Paredes), orde-
nado Presbítero em 29 de Julho 
de 1934, foi Abade de Singe-
verga (1948 a 1966), um grande 
expoente da historiografia bene-
ditina em Portugal e faleceu a 23 
de Janeiro de 1998, no Hospital 
do Carmo — Porto, sendo sepul-
tado no cemitério de Roriz.

No Natal de 1986, a propósito 
do centenário do nascimento do 
Padre Américo (1987), a Con-
ferência Episcopal Portuguesa 
afirmou que a História da Igreja 
entre nós, neste século, não se 
poderá fazer sem lhe reconhecer 
lugar de primeiro plano. Em 10 
de Maio de 1988, tomaram posse 
os Teólogos censores dos escritos 
impressos, Cónego Dr. António 
Maria Bessa Taipa e Padre Dr. 
Manuel Durães Barbosa, C. S. 
Sp., (19-VI-1941 — 12-I-2018), 
que nesse ano emitiram pareceres 
favoráveis.

Em 15 de Setembro de 1990, o 
Bispo do Porto, pronunciando-se 

pelo valor da Causa e enviando 
as peças documentais, pediu o 
nihil obstat para ser organizado 
o Processo Ordinário. O Postula-
dor exibira: Relatio scriptorium, 
Positiones et articuli, Indicu-
lis testium. Entretanto, em 6 de 
Novembro desse ano, a Santa Sé, 
por intermédio do Cardeal Ange-
lus Felici, da Congregação para 
as Causas dos Santos, deu o nihil 
obstat para ser organizado o Pro-
cesso de glorificação canónica. A 
14 de Fevereiro de 1991, tomou 
posse, na Biblioteca da Casa 
Episcopal do Porto, o Tribunal 
Eclesiástico para o início do Pro-
cesso de Canonização do Servo 
de Deus Padre Américo Monteiro 
de Aguiar, a saber: Juiz Delegado 
— Padre Doutor Jorge Teixeira 
da Cunha; Promotor de Justiça 
— Padre Doutor João Paulo 
Campos; Notário — Padre José 
Maria Gonçalves Moreira. Nesse 
momento, D. Júlio Rebimbas, 
Arcebispo — Bispo do Porto, 
afirmou que o Padre Américo no 
mistério da sua vida ofereceu à 
Igreja e ao mundo o testemunho 
de uma doação total ao serviço 
dos pobres. De notar ainda que, 
em 1992/1993, foi realizado o 
Processo Rogatorial da Postu-
lação no Tribunal Eclesiástico 
de Coimbra. E, em Agosto de 
1992, ficou concluído o Processo 
Rogatorial organizado na Cúria 
Patriarcal de Lisboa.

Assim, em 16 de Julho de 
1995, na Sé Catedral do Porto, 
repleta de amigos e gaiatos, teve 
lugar a sessão pública de encerra-
mento da fase diocesana do Pro-
cesso de Canonização do Padre 
Américo. Tinham sido ouvidas 
47 testemunhas e 4 ex officio, nos 
Tribunais Eclesiásticos do Porto 

(que realizou 75 sessões), Coim-
bra e Lisboa, de que resultou um 
volumoso dossier sobre a vida, 
virtudes e fama de santidade do 
Servo de Deus, do qual constam 
também escritos e documenta-
ção fotográfica. Este acto ficou a 
marcar um ponto alto na história 
da Igreja do Porto e foi presi-
dido pelo Arcebispo — Bispo do 
Porto, D. Júlio Tavares Rebim-
bas, que sublinhou: o seu carisma 
foi a vivência da Caridade evan-
gélica.

Depois, o Processo seguiu para 
Roma e foi entregue na Congre-
gação para as Causas dos Santos; 
e, em 1 de Abril de 1996, acabou 
por ser aberto o dito Processo do 
Servo de Deus Padre Américo (P. 
N. 1764). A 14 de Fevereiro desse 
ano, tinha sido nomeado o Pos-
tulador desta Causa: Mons. Dr. 
Arnaldo Pinto Cardoso. Em 22 de 
Abril de 1996 foram nomeados 
(e tomaram posse a 17 de Maio) 
os peritos em História, Cónego 
Doutor Carlos Alberto de Pinho 
Moreira de Azevedo e Doutor 
Geraldo José Amadeu Coelho 
Dias, que declararam a auten-
ticidade e o valor das obras que 
constam do Processo canónico, 
da autoria do Servo de Deus e a 
seu respeito. Sendo assim, em 18 
de Outubro de 1997, foi publi-
cado pela Congregação para as 
Causas dos Santos o Decreto de 
validade da Causa de Beatifi-
cação e Canonização do Servo 
de Deus Américo Monteiro de 
Aguiar, sacerdote diocesano. 

Ao cabo de 7 anos de trabalho 
sobre todo o Processo enviado 
para Roma, foi concluída uma 
síntese, pelo Relator, P. Daniel 
Ols, O. P., sendo Postulador, 
Mons. Arnaldo Cardoso, sob o 
título: Positio super vita, virtu-
tibus et fama sanctitatis Servi 
Dei Americi Monteiro de Aguiar, 
Sacerdotis Diocesani (1887 — 
1956). Em 2004, foi significati-
vamente impressa (em italiano) 
na Tipografia da Casa do Gaiato 
de Paço de Sousa, e depois reme-
tida para a Congregação para as 
Causas dos Santos. Teve o visto 
(a 16–III–2004), para ser dada à 
estampa, do P. Ambrosius Eszer, 
O. P. (Relator Geral).

Em Julho de 1995, o Postu-
lador diocesano, D. Gabriel de 
Sousa, tinha lembrado que nas 
três iniciais do deu nome, ele 
descobriu o imperativo do verbo 
amar: AMA. Havendo necessi-
dade de uma publicação sobre a 
Causa de Beatificação do Servo 
de Deus Padre Américo, em 
Janeiro de 2014, foi editado pela 
Obra da Rua (como suplemento 
do jornal O Gaiato) o n.º 1 do 
Boletim AMA — Américo Mon-
teiro de Aguiar, que vem publi-
cando graças e testemunhos. 
Note-se, ainda, que foi aprovada 
pela Autoridade eclesiástica uma 
oração própria, para pedir a glo-
rificação do Servo de Deus Padre 
Américo.

[continua na próxima edição]

Padre Manuel Mendes


