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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

SE penso nos meus pais, que Deus tem como diz o Povo, vem-me um 
 sorriso aos lábios. Certo é que nem todos os filhos podem dizer 

o mesmo, por esta ou aquela razão. A presença dos pais na memória 
dos filhos é firme, ainda que eles estejam ausentes.

A sua presença, pela Casa do Gaiato na vida de tantos filhos, ao 
longo destes oitenta anos, é um remédio que se lhes tem aplicado, sem, 
no entanto, os substituir. Se ninguém é insubstituível para a maioria das 
actividades humanas, não se pode dizer o mesmo para o exercício 
da missão paternal e maternal. Com esta consciência das realidades, 
tudo fazemos para remediar esta carência e alcançarmos o objectivo 
de «sermos uma família para os sem família».

Nesta civilização dominada pela técnica, também ela chegou, 
com os mesmos métodos laboratoriais de todas as outras técnicas, 
para dominar e substituir-se aos pais daqueles que os não têm. Ora a 
relação pais / filhos é de outra ordem, comporta a intuição e a liga-
ção afectiva, onde a surpresa, o afastamento e a aproximação surgem 
imprevista e espontaneamente, suscitando respostas muitas vezes fora 
de uma lógica puramente racional, na qual a técnica se baseia e à 
qual obedece.

A Casa do Gaiato para se constituir numa família, vivência que 
sempre procura alcançar, tem necessidade de um pai e uma mãe que 
se dêem aos Rapazes, remediando-lhes essa carência. Não vamos 
pensar que serão o suprassumo nessa missão, serão homens e mulhe-
res que respondem a uma chamada que lhes nasce no coração. 
Sabem-se limitados e pobres, semelhantes aos pais que o são natural-
mente. Mas são disponíveis, capazes de dar tudo o que têm para cor-
responder a esse apelo que fala nas suas almas. Nelas, a força para 
a vida, a persistência para esperar em toda a aparência de ausência 
de esperança.

Neste darem-se, está presente algo ou Alguém para além deles, 
a suprir ou a completar os seus parcos dons. É a Providência de Deus, 
que os renova e capacita para chegarem onde a sua natureza não os 
levaria.

São actos de fé que os levam a dar tais passos. Na técnica não 
entra a fé. Continuam a ser precisos homens e mulheres de fé. «Mas, 
— como disse o Senhor — quando o Filho do Homem voltar, encontrará 
fé sobre a terra?». A resposta terá de ser dada por cada um, não na 
teoria mas no concreto da vida na terra. Nós, aqui, também somos 
lugares na terra a precisar de escutar respostas afirmativas de fé, de 
padres-pais e de mulheres-mães.  q

Pais

SINAIS Padre Telmo

O pároco daquela aldeia do 
Douro tinha-me pedido 

para celebrar a santa Missa 
daquele Domingo às 7:00h da 
manhã. Fui e celebrei. Sua Irmã 
ofereceu-me o pequeno-almoço. 
No fim, convidou-me a ver o seu 
menino de três meses de vida. 
Fui. Um quartinho limpinho e 
decorado já com brinquedos de 
criança. Já ela levantava o len-
çol do botãozinho de carne. O 
menino era deficiente profundo. 
Ela notou minha tristeza…

— Sabe, ele aumentou entre 
mim e o meu marido mais união 
e mais amor, pelo carinho que lhe 
damos!

Fiquei sem palavras… Mas 
logo louvei o seu grande amor 
pelo botão que nunca será flor.

— É a nossa alegria e sentimos 
que vivemos para ele!

MÁRIO acorda às 6:00h da 
 manhã — normalmente 

a sineta toca às 5:30h, mas os 
«Batatinhas» dormem um pouco 
mais. Depois do asseio pessoal, 
de preparar os materiais escolares 
e a roupa para a escola — Adão, 
um dos chefes, estará com ele 
para ver se está tudo bem —, vai 
para o refeitório, com todos os 
do seu quarto, são quase 7:00h. 
O pequeno-almoço varia: uns 
dias, papas de milho; outros, pão 
com leite. O Mário gosta mais 
de pão com leite, pois as papas 
desaparecem rapidamente do seu 
estômago.

Às 8:00h da manhã, começa a 
escola. O nosso Mário anda na 
primeira-classe, pois entrou para 
a nossa família a meio do ano 
passado. É um dos poucos que 
gosta de estudar e normalmente 
está muito atento nas aulas. Às 
vezes, a professora não vem 
e, mesmo proibido de sair da 
escola, ele escapa-se para ver se 
caiu alguma manga, para comer.

É meio-dia, as aulas termina-
ram. Mário arruma os materiais 
escolares e aproveita para brincar 
no campo de futebol. Às 12:30h, 
a sineta toca para o almoço: fei-
jão com arroz… como em todos 
os dias do ano. Mário não vê 
qualquer problema e até diz que 
é o seu prato preferido. Ele sabe 
muito bem que muitos dos seus 
companheiros não terão uma 
refeição antes das 17:00h… ape-
nas comerão umas mangas no 
caminho de regresso a Casa.

A tarde começa com a sesta, 
depois de comer…, algo de que 
ele não gosta, mas eu digo-lhe, 
como um pai, que «quem não 
dorme, não cresce» e ele como é 
um pouco baixito, faz um esforço 
e pelo menos deita-se na cama 
até às 14:00h que é a hora em 
que toca a sineta para nos levan-
tarmos. Depois da sesta, varre o 
pátio até às 15:00h que é a hora 
de começar a revisão da matéria 
escolar, até às 16:00h — André 
ou Lourenço, dois gaiatos, darão 
explicações de Línguas e Mate-
mática. Depois, tempo livre para 
brincar até às 17:30h.

Hoje, foi buscar milho que 
estava guardado onde se fazem 
as rações para os animais e, junto 
com outros «Batatinhas», foi tor-
rá-lo numa lata. Para surpresa 
de todos, a Irmã encontrou-os e
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VINDE VER! Padre Quim

QUANDO chega o mês de 
 Julho, o pensamento que  

 norteia a nossa vida como 
família da Obra da Rua é, cer-
tamente, a celebração do Nas-
cimento do nosso Pai Américo 
para a vida na eternidade. Foi a 
16 de Julho do longínquo, e sem-
pre presente, ano de 1956, que o 
servo dos pobres, o Apóstolo da 
caridade, o recoveiro dos pobres, 
o mensageiro da misericórdia de 
Deus deixou o tempo e entrou cer-
tamente no coração do Pai do Céu. 
Na memória dos seus filhos gaia-
tos é uma lembrança viva! Nesta 
data, até os que já têm a gestão e 
autonomia própria, vivendo fora 
das paredes da Casa do Gaiato, 
voltam para a Celebração. E 
outros que não o podem fazer, 
pela distância, ou por outras cir-
cunstâncias adversas, erguem-se 
para o Alto em gesto de gratidão 
e amor por tamanha graça que 
Deus nos concedeu, pela vida e 
entrega incondicional do nosso 
Pai Américo em beneficio dos 
pobres abandonados. O dia de 

Um natal em Julho

MALANJE
Padre Rafael

festa é marcado pelo nascimento 
para o Céu. A morte é considerada 
como um nascimento, na com-
preensão cristã. A vida verdadeira 
encontra-se em Deus e quando se 
ultrapassa a fronteira do tempo e 
da morte, então já se pode experi-
mentar a plenitude da vida.

Na nossa Casa do Gaiato de 
Benguela cresce a expectativa na 
medida em que nos aproximamos 
da data das celebrações festivas. 
No próprio dia a nossa escola 
celebra a sua festa. Haverá cele-
bração da Eucaristia campal e, de 
seguida, actividades recreativas 
para marcar a ausência das aulas 
e a manifestação das festividades 
preparadas para o dia do patrono. 
Em Casa voltamos a ler o livro 
do Cantinho dos Rapazes, para 
estarmos mais de perto e em sin-
tonia com o pensamento de Pai 
Américo. Até porque temos mui-
tos rapazes novos que entraram 
este ano. É nossa missão dar-lhes 
a conhecer tudo a respeito de Pai
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Que meditação profunda fiz 
sobre os problemas da vida e a 
grandeza do amor.

] ] ]

Estava no moinho dos Monges 
de Cister, lá perto de Pitões. Bate-
ram-me à porta — um homem 
de 40 anos de aspecto bondoso. 
Era o aniversário da morte da 
sua esposa e queria que lhe cele-
brasse a santa Missa.

— Mas eu estou aqui sem 
transporte…

— Eu venho por si e venho tra-
ze-lo.

Disse-lhe que sim e no dia 
marcado lá estava com o seu car-
rito. Fomos e a santa Missa foi 
na Capela da sua terra — vi nos 
seus olhos uma grande fé e muita 
esperança.

Continua  na  página  3
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PAÇO DE SOUSA Fausto Casimiro

FÉRIAS — Os nossos mais 
pequenos, juntamente com o «Guga» 
que é mais velho e o casal respon-
sável por eles, Alberto «Resende» e 
D. Guida, estão a gozar as suas férias 
na nossa casa da praia de Azurara. 
Enquanto os mais velhos ficamos 
pela Casa, os mais novos vão-se 
divertindo e gozando as suas férias 
de Verão. Enquanto não chegar o 
mês de Setembro, os Rapazes apro-
veitam para refrescar as suas memó-
rias de aprendizagem escolar.

FUTEBOL — Os nossos cam-
peões de Futsal de 2018-2019 estão 
a preparar a próxima época. Com 
um merecido período de férias, vão 
regressar com uma pré-época mar-
cada para o início de Setembro, para 

podermos entrar bem preparados 
para tentar vencer os próximos desa-
fios e levar mais um troféu para Casa 
e tornar o nosso nome mais conhe-
cido. A equipa vai subir de escalão, 
passando aos juvenis, enquanto que 
a equipa de Futebol de 11, devido a 
número insuficiente de atletas, terá 
de repensar o seu futuro. Continua-
mos a depender da ajuda dos nossos 
patrocinadores, que esperamos este-
jam ao nosso lado.

CAMPO — Já começamos a apa-
nha da batata no nosso campo dos 
galinheiros. A primeira a ser colhida 
foi a batata branca. Depois colhere-
mos a vermelha. Este ano é de boa 
qualidade. O milho já está a ser 
regado, pelo método de gota-a-gota, 

para que o seu desenvolvimento seja 
melhor. Mais tarde será colhido para 
alimento do nosso gado. A nossa 
horta deu muita cebola e de boa qua-
lidade, que já foi colhida para ser 
encabada.

ANIMAIS — As nossas coelhas 
já tiveram as suas crias, estando o 
Bruno a cuidar delas. Os frangos 
estão bem desenvolvidos, assim 
como os patos e as outras aves dos 
nossos galinheiros, ao cuidado do 
Vicente, enquanto o «Guga» está de 
férias. Na nossa vacaria as vacas vão 
produzindo leite para o nosso con-
sumo, é um leite muito bom, e tam-
bém quando é preciso, aproveitamos 
a carne para as nossas refeições.  q

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

5º ENCONTRO/CONVÍVIO DOS 
ALUNOS DA TELESCOLA 1973/75 
— «A amizade torna a nossa cruz mais 
doce». Foi com este espírito que par-
ticipei no passado dia 1 de Junho no 
5º convívio dos antigos alunos que 
frequentaram o Ciclo Preparatório TV 
(Telescola) na época de 1973/75 do 
século passado. O local do encontro 
deu-se uma vez mais no largo do Cru-
zeiro na nossa Casa de Paço de Sousa, 
onde fomos recebidos pelos organi-
zadores, Jorge Alvor e António Godi-
nho. Este ano alguns normalmente 
assíduos não puderam estar presentes, 
mas aderiram novas caras, como o Rui 
Manuel e também a professora Alber-
tina, docente que à época substituiu a 
D. Teresa quando esta se aposentou. 
Estavam presentes 15 alunos e mais 
4 docentes que nos ensinaram tanto 

naqueles tempos: D. Maria Angélica, 
D. Maria Teresa, D. Albertina e sr. Abí-
lio Silva.

A porta do “Museu/Memorial Padre 
Américo” foi uma vez mais aberta para 
nós, pois o local no antigo edifício das 
Escolas é tão simbólico, onde outrora 
tivemos as aulas do 1º ao 6º ano do 
Ensino Básico. Deveras emocionados, 
agora já podemos percorrer este espaço 
munidos de um pequeno catálogo des-
critivo da exposição, para além do 
livro de presenças onde deixamos o 
nosso testemunho e agradecimento. 
Estar ali presentes, alunos e professo-
res que não se esquecem, é partilhar 
entre todos recordações que marcaram 
as nossas vidas, irmanando neste dia 
do nosso coração, as alegrias que nos 
envolveram em tempo de crianças e 
adolescentes, que ainda hoje nos for-

talecem a alma. Todavia, faz parte da 
grandeza de cada um, também chorar 
e o fizemos no 2º Cemitério de Paço 
de Sousa, onde uma vez mais fomos 
depositar flores na campa do nosso 
irmão «Toninho».

Daqui saímos para o local do con-
vívio gastronómico, que é tradição na 
reserva das mesas pelos organizadores, 
o restaurante “Moleiro”, propriedade 
do nosso também antigo colega da 
Telescola, o João, filho do sr. Alcino, 
que matriculava o filho a aprender jun-
tamente com os Gaiatos. Uma vez mais 
à mesa, Gaiato daqueles tempos junta-
-se em caloroso clima com os irmãos, 
com companheiras e companheiros do 
exterior da Casa do Gaiato e com os 
nossos docentes, num recanto idílico 
junto ao Sousa.  q

BEIRE — Flashs da Quinzena  Um admirador

Sessenta e oito anos de 
Padre!… É a primeira vez que me 
lembro deste dia… Confesso o meu 
pecado. Peço perdão. E também 
não preparei homilia nenhuma… 
Nunca preparo. Outro pecado 
meu!… De que também vos peço 
perdão. Foi assim que P.e Telmo 
começou a sua homilia agradeci-
mento das memórias de uma vida 
consagrada ao Deus de Jesus de 
Nazaré — esse  Deus Servidor 
d’os últimos, os mais humildes, os 
espoliados, os ninguéns de que nin-
guém quer saber…

A coisa começou assim: Era o 
dia 28 de Junho. Depois de almoço, 
ainda no refeitório, naquela salutar 
conversa de tudo e de nada que 
precede o nosso cafezinho. P.e Fer-
nando começa a bisbilhotar aquele 
bichinho que traz lá tudo (é assim 
que P.e Telmo se refere ao telemóvel 
de vanguarda que P.e Fernando usa 
para ver as informações que importa 
trazer presente). De repente, sai a 
notícia: Ah!… Amanhã, faz 68 anos 
que o sr. P.e Telmo nasceu sacer-
dote. Vamos ter que celebrar isso! E 
é ele que vai presidir à Eucaristia. 
Não pense que se escapa!…

Estas coisas, tal como acontece 
com tudo o que seja pôr P.e Telmo 
em destaque, têm logo uma delicada 
reacção de recusa por parte dele: — 
Acho que não é agora, já não me 
lembro bem. Mas penso que não… 
P.e Fernando pesquisa, confirma, e, 
nesse mesmo dia, ao fim da missa 

CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

“A ACÇÃO VICENTINA NÃO É DISTRIBUIR DINHEIRO E 
COISAS.” — Na reflexão que fez no início da Festa de Verão deste ano, 
na Casa Ozanam, o Presidente do nosso Conselho Central, disse, e muito 
bem, que a acção vicentina não é distribuir dinheiro e coisas. Então se não 
é isso, o que é que é o essencial da acção vicentina? Aí o nosso Presidente 
falou da necessidade do regresso às origens, ou seja, da importância da 
visita domiciliária.

Dito isto, a visita domiciliária, quando é mera rotina, também não 
chega até ao essencial da acção vicentina. Ela só vai na direcção certa 
quando o vicentino se preocupa em procurar formas de fazer com que as 
pessoas que visita possam sair dos “círculos viciosos” em que se encon-
tram. Isto é muito difícil e muitas vezes não se consegue. Quando julga-
mos que finalmente conseguimos, a situação pode voltar para trás, sendo 
preciso tentar de novo, sempre, sem desistir.

É o caso da pessoa que se deixa cair na inércia e não cuida devida-
mente da sua higiene pessoal e do asseio da sua casa e do seu quintal. É 
a pessoa que prefere a pedinchice, em vez de fazer coisas de que é capaz 
e com isso ganhar algum sustento. É a pessoa que tem um vício que a 
destrói e que destrói outras pessoas. São os filhos que chutam para outros 
as responsabilidades de fazer o que estiver ao seu alcance para cuidar dos 
seus pais idosos. São as crianças e jovens que não progridem como deve 
ser nos seus estudos, que não gostam da escola e das quais a escola, por 
vezes, também não gosta, e que daí partem para trajectórias de marginali-
zação. Poderíamos continuar com muitos mais exemplos de situações com 
dinâmicas de “círculo vicioso” como as anteriores, situações estas que são 
o que de mais difícil os vicentinos encontram nas suas visitas domiciliá-
rias e que o mero distribuir de dinheiro e coisas não conseguirá resolver.

O que já poderá resolver alguma coisa é o vicentino que, em vez da 
visita domiciliária, se preocupa de, com essa visita, encontrar alguma 
maneira que possa ajudar a romper esses “círculos viciosos” para con-
seguir nem que sejam só “pequenas” vitórias: é a pessoa que antes não 
cuidava da sua higiene pessoal e do asseio da sua casa e que finalmente 
começa a ter alguns comportamentos de asseio, mesmo que muito insu-
ficientes; é a pessoa que antes preferia a pedinchice e que finalmente 
começa a produzir alguma coisa que sabe fazer, em vez de a ir pedinchar a 
outros; é um filho que começa a fazer alguma coisa pelos seus pais idosos 
a quem antes pouco ligava, etc.

Para se chegar a estas “pequenas” vitórias, a visita domiciliária é pre-
cisa, mas não pode ser uma visita de mera rotina, ou só para levar dinheiro 
ou coisas às pessoas visitadas. A visita domiciliária precisa de ser feita 
com a preocupação de procurar formas de romper os “círculos viciosos” 
em que as pessoas visitadas se encontram, de modo a conseguir vitórias 
como nos exemplos atrás referidos, mesmo que essas vitórias possam 
parecer “pequenas”.

Que Deus nos ajude a procedermos assim porque isto é difícil e sem a 
Sua ajuda não conseguimos!

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).  q

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

OBRAS — Continuam as obras no edifício central da nossa Casa do 
Gaiato, nomeadamente no exterior, desta vez na parte virada a sul. Vedaram-se 
bem as infiltrações nas telhas, limparam-se as paredes, arranjaram-se as fissuras, 
os beirados e as caleiras. Depois, seguiram-se as pinturas adequadas, cuja tarefa 
é demorada, pois nesta parte da casa existem várias quebras e uma varanda. 
Como as despesas são grandes, pedimos a ajuda dos nossos amigos e amigas, 
a que já responderam alguns, pelo que que agradecemos muito as vossas par-
tilhas, dentro das vossas possibilidades. O nosso mealheiro é o seguinte: Obra 
do Padre Américo — Casa do Gaiato — 3220-034 Miranda do Corvo — NIB: 
0035 0468 00005577330 18. Antecipadamente, bem-hajam!  q
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SETÚBAL Padre Acílio

Casamento

POUCOS acontecimentos fazem vibrar tanto os rapazes como o 
 casamento de um deles. Ele é arcadas feitas de palmeiras, flores 

no chão e pelos lados, ensaios de música, órgão, violas e rufos, tudo 
numa conjugação expressa de alegria que também nos atinge.

Hoje, são raras as celebrações religiosas deste contrato sagrado e, 
também, talvez por isso, mais apreciadas.

O casamento do David Veia e da Rita teve um longo e amadure-
cido tempo de preparação. Começaram a rezar juntos e a Rita mani-
festou-se surpreendida com a riqueza da Fé e expressou muitas vezes 
profunda alegria por conhecer a realidade sagrada do Matrimónio e a 
beleza de ser cristã! Os dois se contaminaram na Comunhão Espiritual, 
na oração e numa alegria extravasante.

O David pertence a uma fratria de três irmãos, criados nesta Casa. 
Todos se fizeram homens e deram a mão ao pai que deixou definitiva-
mente a droga.

No lugar da vida que escolheram, são responsáveis e chefes de 
outros colegas trabalhadores, manifestando as suas qualidades de lide-
rança, desenvolvidas neste método educativo e autogoverno, numa 
Obra de Rapazes, para Rapazes, pelos Rapazes.

A sua festa foi simples, como não podia deixar de ser um festim 
Gaiato e cristão, mas marcou toda a gente.

Que o Senhor continue a aumentar a sua chama matrimonial até à 
Eternidade.

Jumbo

NUNCA foi nosso estilo fazer propaganda de qualquer empresa 
 ou marca e não trocamos facilmente o nome Gaiato pela maior 

das benesses.
Não fazendo referência a este hipermercado, por nos ter ajudado 

tanto ao longo dos anos e, até, aos pobres para quem pedimos, mas, 
agora, por ter feito uma experiência em saber quanto é estimada, pelo 
público setubalense, a Casa do Gaiato.

Pelo Natal passado, venderam uma espécie de peluche, rever-
tendo, por cada unidade, um euro para a Casa do Gaiato. Entregaram-
-nos agora dois cartões em compras no valor de dois mil, duzentos e 
setenta e dois euros cada.

O Jumbo não só nos ajuda como também faz propaganda da Casa 
do Gaiato.

Encontro dos Antigos Gaiatos

É sempre no primeiro Domingo de Julho o Encontro Anual dos 
Antigos Gaiatos.

Este ano, talvez por falta de saúde minha, pareceu-me que o 
Encontro despertaria pouco interesse, ou melhor, que seriam poucos 
os rapazes a voltar ao seu berço naquela data. Felizmente, que me 
enganei. Tive pena de ver que muitos fizeram várias centenas de qui-
lómetros para estarem presentes, enquanto outros a morar aqui perto, 
se escusaram.

A reunião dos Antigos Gaiatos é muito mais um convívio entre 
todos do que uma visita à nossa Casa ou às nossas pessoas.

Alegra-nos imenso que muitos venham bastas vezes com os seus 
filhos e mulheres visitar-nos, manifestar a sua amizade e gratidão, mas 
isso não os dispensa de dar aos colegas irmãos o prazer da sua presença.

Vêm os de cabelos brancos, os mais jovens e todos saboreiam a 
alegria única de se verem uns aos outros e matar saudades.  q

BENGUELA Padre Manuel António

HOJE, Domingo, 7 de Julho 
 de 2019, tivemos a reunião 

do grupo responsável de Rapazes 
da nossa Casa do Gaiato de Ben-
guela. É um ponto importante no 
caminho da nossa vida ordiná-
ria. Pai Américo quis que a Casa 
do Gaiato, Obra da Rua, nascida 
no seu coração, fosse uma “Obra 
de Rapazes, para Rapazes, pelos 
Rapazes”. O seu ideal é “fazer de 
cada rapaz um homem”. Nesta 
missão sublime, o próprio rapaz 
tem o seu papel insubstituível. É, 
sem dúvida, um projecto mara-
vilhoso, feito realidade, ao longo 
da história já vivida. E continua. 
Meninos da rua, filhos abandona-
dos, feitos homens responsáveis e 
dignos duma sociedade normal, 
pela descoberta da beleza da sua 
dignidade, ao longo do seu cres-
cimento, com a ajuda e o teste-
munho dos seus irmãos, com-
panheiros que fizeram o mesmo 
caminho. Por isso, a Reunião com 
regularidade do grupo de che-
fes das nossas Casas do Gaiato 
é sempre muito importante, na 
medida em  que torna sempre 
viva esta missão sublime de aju-
dar cada rapaz a ser um” homem”. 
Houve um momento muito feliz: 
O Pinto Zacarias Soares comuni-
cou a grande alegria de ter feito a 
prova final do seu curso universi-
tário com muito bom resultado. É 
um exemplo admirável de como 
um filho abandonado, sem qual-
quer apoio digno familiar, se faz 
“homem”, segundo o lema da Obra 
da Rua- Casa do Gaiato de Ben-
guela e as outras Casas do Gaiato.

Vamos, pois continuar esta nossa 
missão, profundamente humana. 
Necessitamos, sem dúvida, da 
ajudar económica dos nossos 
benfeitores. Temos confiança na 
sua generosidade. Doutro modo 
não será possível salvar com dig-

nidade as vidas familiares dum 
grupo numeroso de pessoas. Ao 
longo dos últimos anos passados, 
demos trabalho a um grupo nume-
roso de mães e pais que viviam 
na miséria. Foi, sem dúvida, uma 
forma providencial de terem o 
pão de cada dia. Uma nova lei do 
trabalho saiu, entretanto, nestes 
últimos tempos, abrangendo todo 
o género de trabalho, com um 
salário determinado. Nestas con-
dições, não seria possível a recep-
ção da quantidade de pessoas aco-
lhidas, fora dos sectores principais 
e necessários. São algumas deze-
nas de trabalhadores. Não pode-
mos dispensá-los, porque ficariam 
sem a subsistência familiar que 
já tinham antes de ser acolhidos. 

Acontece, porém, que ficamos 
muito aflitos para resolver este 
problema, por causa da dificul-
dade financeira. Esperamos, pois, 
com o coração de filhos, cheios de 
confiança, as ajudas, dentro das 
possibilidades, para que as mães 
que viviam na miséria possam 
manter-se com dignidade no seu 
lugar de trabalho.

Pai Américo está à porta. O dia 
16 de Julho é consagrado à sua 
memória. Pai Américo  continua 
muito vivo nos corações dos seus 
filhos que têm a sua morada nas 
Casas do Gaiato e em todos os 
que receberam o dom da sua vida. 
A nossa comunidade já começou 
a preparar o dia da sua memória. 
O amor que levou Pai Américo 
a dar a sua vida por estes filhos 
abandonados continua muito 
vivo. Que seja uma luz muito 
forte no caminho das nossas 
vidas, de tal modo que ofereçam 
por amor tudo o que podem.  q
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chamou-lhes à atenção. No princípio, não queria dizer a verdade, 
mas depois de o recordar que se não dissesse a verdade, iria contar ao 
Padre (a mim), não tardou em dizer quem eram e de onde foram tirar 
o milho…

Depois do recreio, o Mário tem de tomar banho e trocar de roupa. 
Chegou a hora do Terço. São 6 da tarde. Depois da oração tive de 
explicar a toda a Comunidade o que se passou. Como disse a verdade à 
Irmã, vai ficar somente com uma tarefa no fim-de-semana. E é hora do 
estudo obrigatório, até às 19:00, onde cada um tem que fazer as tarefas 
que lhe foram dadas na escola. Às 19:30, toca a sineta para o jantar. 
Hoje, esparguete com almôndegas — eles adoram-nas. A primeira vez 
que o Mário as comeu, foi aqui, na nossa Casa do Gaiato. Ele conta-as 
sempre, pois sabe que são duas para cada um.

Depois da ceia, há tempo para brincar um pouco e ver televisão. Na 
verdade, o Mário não gosta muito de televisão… E são quase 21:00h, é 
tempo de lavar os pés e os dentes para ir dormir. Normalmente demo-
ram em adormecer, sobretudo porque brincam, contam coisas que se 
passaram durante o dia ou, pior que tudo, discutem entre si — e o chefe 
tem que lhes chamar a atenção para que durmam.

Mário é um dos dez «Batatinhas» que tem menos de 6 anos.  q

MALANJE Padre Rafael
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No caminho de regresso abriu o seu coração: — Sabe, no tempo da 
minha esposa era ela que tratava dos nossos três filhos deficientes. Um 
deles ainda tem algum tino e trata de si; os outros dois são mesmo depen-
dentes. Sou eu que trato deles…

Estremeci. Senti-me pequenino e insignificante ao lado daquele gigante. 
«Sou eu que os cuido.»

Quanto carinho senti por aquele homem simples e bom.
— Sabe, — disse eu — sou da Obra do Padre Américo e também temos 

uma casa com deficientes físicos e mentais.
Olhou para mim com mais simpatia.
Mal eu supunha que, dali a dois meses, iria eu tratar dos nossos doentes. 

Limpar-lhes o cocó, vesti-los e dar-lhes de comer…
Dois anos felizes! compreendi então a alegria daquela Mãe e o conten-

tamento daquele Pai ao tratar dos seus meninos.

] ] ]

E já agora — o meu amigo Dr. Taveira, que foi Reitor do Liceu de 
Malanje. Um homem bom — amigo dos angolanos. O número de angola-
nos no Liceu era sensivelmente igual ao número dos alunos portugueses.

Soube um dia numa festa de professores. Faltou porque era o dia de 
passear a sua menina… que menina? Sua filhinha mais nova, deficiente 
profunda.

Mais tarde, na intimidade, me confessou que ela — a sua menina — era 
o elo mais profundo de toda a sua família. Pais e mais quatro irmãos, todos 
bem ligados a esse elo amoroso.  q

SINAIS Padre Telmo

Muito aflitos…

das 17:00h, em concelebração com 
P.e Telmo, passa a notícia à pequena 
assembleia ali reunida. E logo 
depois, quase em cochicho, de ore-
lha a orelha: — Se tiver o telemóvel 
de alguém que P.e Telmo gostaria de 
ver aqui amanhã, ajude-nos a pre-
parar-lhe assim uma surpresazinha, 
que bem merece.

A onda começou a espalhar-se 
e, no dia seguinte, naquele sábado, 
dia 29 de Junho — Solenidade de 
S. Pedro e S. Paulo — tivemos 
um mar de gente naquilo a que 
chamámos, também, a Solenidade 
do Nascer para o Sacerdócio do 
nosso P.e Telmo. Cuja presença 
aqui é uma bênção para o nosso 
Calvário. Porque é um testemu-
nho palpável de que Jesus, mesmo 
quando parece dormir, não aban-
dona a barca (Mc 4, 35-41). Nos 
seus, abençoadamente fecundos, 
já quase 94 anos de idade, com 56 
de Padre da Rua, P.e Telmo é uma 
fonte a jorrar Mais Vida e vida em 
abundância (Jo 10,10) para todos 
quantos se aproximam dele. Basta 
andar aqui por perto para ouvir/
ver isso: P.e Telmo é uma presença 
que irradia Paz. Ouvimo-lo da 
boca dos crentes e dos não crentes. 
Porque sempre fez amigos e criou 

os rapazes sem destrinça de cren-
ças. Como quem intui que só lhe é 
pedido que o seu modo de Estar-
-Com-os-outros testemunhe  a sua 
Fé. É um daqueles sacerdotes de 
quem o nosso Papa Francisco diria 
que já irradia um dinamismo evan-
gelizador que actua por atracção 
(E.G. 104). Um verdadeiro irmão 
universal — a lembrar Carlos de 
Foucauld. 

A emblemática Capela d’o nosso 
Calvário, naquele dia, foi dema-
siado pequena. E com prejuízo 
para muitos outros que, por razões 
diversas, não puderam estar-com+-
nosco. Mas bem gostariam de o ter 

feito nesse dia, a essa hora. Assim, 
num de repente, juntaram-se ali 
uma data de amigos — ai os bar-
ragistas! —, uma data de filhos 
e netos. Deste fecundo gerar na 
dor1, que P.e Telmo tão bem sabe 
beber do Evangelho, na peugada 
de Pai Américo.

1 — É esta a expressão que Pai Américo 
sempre usava ao falar daqueles que tirou 
da maior escola de perversão — a rua. São 
meus filhos, gerados na dor! Tirou-os da rua 
para, na dor (como as mães!) os gerar para 
uma nova vida que lhe devolvesse a d’IG-
NI+dade para que todos estamos talhados 
por nascimento.  q
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PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

A quinzena teve notas de todos os matizes, mas 
fixei-me, sobretudo, nas duas onde a dignidade 

conquistada e a miséria vencedora caminham a par.
São dois irmãos, ou melhor dito, homem e uma 

mulher. Ele, criado na Casa do Gaiato e ela, a esmo, 
por esse mundo sem leme, sem o mínimo de huma-
nidade.

Durante muitos anos, ela veio aqui pedir comida, 
roupa, avio de receitas, etc..

Enquanto o irmão estava connosco, apelidou-se 
sempre “eu sou a irmã de fulano”. Ainda algumas 
vezes o desafiou para ele ir passar o Natal à sua 
casa, mas com resultados negativos. Nunca o rapaz 
se sentiu cativado pelo convite familiar, embora 
tenha passado alguns dias pela morada dela.

Foi sempre um olhar compadecido e uma visão 
sobrenatural da pessoa que nos abriram as portas do 
coração. Sabíamos que ela vivera ora com um, ora 
com outro e hoje não sei com quem partilha a sua 
vida. É uma pessoa diminuída, quer pelo ambiente 
que sempre a rodeou, pelo baixo nível de vida e de 
cultura e, também, pela falta de instrução. 

O irmão, mais diminuído que ela em capacidade 
cognitiva, foi avançando pouco-a-pouco e con-
seguiu um nível de vida humano muito razoável, 
sobretudo num sentido de dignidade, que não tem 
comparação nenhuma com o estado a que chegou a 
sua familiar. Uma figura de mulher!…

Num destes domingos, via-a ao fundo da Assem-
bleia Eucarística, e pareceu-me ela, mas não fixei 
nada na sua vida.

Notei que, a certa altura, saiu da capela e, passado 
algum tempo, voltou. Vim a saber, mais tarde, que o 

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

[O Bispo de Coimbra, D. Manuel Luís 
Coelho da Silva] Deu-me Ordens Sacras, 
fez-me sacerdote: O maior de todos os 
títulos para a maior de todas as gratidões.

Padre Américo

O itinerário vocacional de Américo 
Monteiro de Aguiar [AMA], por 

graça de Deus, culminou na sua ordenação 
de Presbítero da Igreja Católica, aos 41 
anos, em 28 de Julho de 1929. Justamente, 
vai ser celebrado o seu 90.º aniversário, 
especialmente numa Eucaristia, na igreja 
do vetusto Seminário Maior da Sagrada 
Família de Coimbra, presidida pelo Bispo 
de Coimbra, D. Virgílio do Nascimento 
Antunes.

Já apresentámos alguns subsídios nesta 
matéria tão relevante da sua vida de grande 
figura eclesial, dando mais luz sobre este 
acontecimento importante na sua biogra-
fia de grande homem de Deus e da Igreja. 
Agora, em breves traços e com recurso a 
algumas fontes, pois continua a tornar-se 
necessário avivar a memória eclesial, justi-
fica-se descrever com precisão certos pas-

sos fundamentais dos momentos próximos 
e deste dia tão feliz e memorável, evitando 
assim equívocos. Também é muito notório 
que veio a marcar, ao longo dos tempos, 
a vida de uma multidão de pessoas, em 
especial pobres, e cujo exemplo continua 
vivo, pelo testemunho indelével que dei-
xou na Igreja e em Portugal, no século XX, 
tornando-o conhecido e amado como Pai 
Américo.

Assim, à procura de um filão seguro, 
no Seminário Maior de Coimbra tivemos 
acesso ao livro de registos do ano de 1929, 
em que vem exarada a acta de conclusão 
do seu 3.º ano de Teologia, que precedeu a 
ordenação presbiteral do Diácono Américo 
Monteiro de Aguiar. Para que conste nestes 
anais, transcrevemo-la na íntegra. Eis: 

No dia vinte e cinco de Junho de mil 
novecentos e vinte e nove fizeram acto do 
terceiro ano teológico:

— Américo Monteiro de Aguiar, filho de 
Ramiro Monteiro de Aguiar [e de Teresa 
Ferreira Rodrigues], natural de Salvador 
de Galegos [Penafiel] (Porto) e foi apro-
vado com treze valores.

— Tomás Francisco Póvoa, filho de José 
Francisco Póvoa, natural de Outil [Canta-
nhede], e foi aprovado com treze valores.

P.e Luís Lopes de Melo.
Manuel Trindade Salgueiro.
Elias Luís de Aguiar.
Depois, o relato de outro momento mar-

cante encontra-se no Boletim da Diocese 
de Coimbra [1929], sob o título Exercícios 
Espirituais ao Clero em 1929.Trata-se de 
uma referência à sua preparação espiritual 
próxima que antecedeu a sua ordenação, 
com o teor seguinte: 

Desde 22 a 27 de Julho estiveram em 
Retiro espiritual, além do Ex.mo Rev.mo 
Sr. Bispo Conde [D. Manuel Luís Coelho 
da Silva], os Rev.os Sacerdotes: Abílio 
Fernandes Diniz, Adelino Gomes Arnaut, 
Aleixo d’Almeida Belém, António Alves 
Mariz, António Gonçalves Salazar, Antó-
nio Augusto Lopes Fernandes, António 
Marques Diniz, Augusto Gomes da Silva, 
Carlos Luiz Barata, Elias de Aguiar, João 
Abranches Martins (da Guarda), Joaquim 
Ferreira Nogueira, Joaquim Mendes, José 
Antunes, José Maria Simões da Silva, José 
Martins Simões de Barros, José Pereira da 
Costa, José Pinto Simões, Luiz Lopes de 

Finalmente — Padre Américo!

Dia 28 de Julho, Domingo

16:00 horas — Eucaristia, na igreja do Seminário Maior da Sagrada Família, 
em Coimbra, presidida pelo senhor Bispo de Coimbra, D. Virgílio do Nasci-
mento Antunes.

17:00 horas — Apresentação do livro Caminhos da minha terra — Uma his-
tória do Pai Américo, da autoria do Padre José Alfredo Costa, com ilustra-
ções do pintor Avelino Leite, no salão de S. Tomás de Aquino, do Seminário 
de Coimbra. [Teve o seu lançamento em 26 de Junho, quarta-feira, pelas 
21:00 horas, na igreja paroquial de Campo (Valongo), com a presença de D. 
Armando Domingues, Bispo Auxiliar do Porto].

Comemoração dos 90 anos
da ordenação presbiteral do Padre Américo

— no Seminário Maior de Coimbra

Alunos do 3.º ano Teológico do Seminário Maior de Coimbra, em 1928-1929,
com o Bispo de Coimbra, D. Manuel Luís, Bispo Auxiliar, D. António Antunes, e superiores.

seu regresso foi notado pelas circunstantes, por um 
cheiro activo a tabaco. A desgraçada não aguentou 
o desejo do cigarro e, até durante a Missa, saiu para 
fumar.

Estas cambiantes foram-me transmitidas após 
ela se ter retirado da Casa do Gaiato, pois mal saí 
da capela, agarrou-se a mim em lamúrias, a que já 
estou habituado, mas encheu-me o coração de pena!

“Pobre gente!” —, pensei eu. “São como ovelhas 
sem pastor”, diria O Que Se Condoeu dos pecado-
res.

Quantos pecados de omissão de tantos anónimos 
carrega aquela infeliz e quanta exploração sexual?!

Se eu tivesse sabido da cena do fumo, talvez rea-
gisse como o meu leitor: “Então, tens dinheiro para 
tabaco, mas não tens para comer?”

Perguntei-lhe pelo irmão:
— Já foi ter com o seu fulano?
— Ele nem me quer ver!
— Mas ele tem uma casa dele e uma vida como 

deve ser, talvez a possa amparar!…
— Ele?! Se me vir, corre-me à pedrada. — Formas 

de falar e exprimir o nojo espontâneo fraternal que, 
quem sofre a vergonha, não é capaz de mais.

Nestes retratos, vê-se o que fez uma Casa do 
Gaiato: De um lado, um homem grato e feito pela 
Obra, do outro, a miséria construída pouco-a-pouco 
pelo abandono do mundo e a exploração carnal.

Que devo fazer agora? Sim, abandonar também? 
Alimentar a miséria?

Realmente, o Padre Américo tinha razão quando 
gritava: “A miséria vence e nós somos uns derrota-
dos!”  q

Melo, Manuel António Ramalho (Cónego), 
Manuel Gomes Andrade, Manuel Maria 
Antunes, Manuel Mendes Rosa, Manuel 
Simões, Manuel Vieira dos Santos.

E os ordinandos: Américo Monteiro 
d’Aguiar, António Gomes, Artur das Neves, 
Augusto Nunes Pereira, César Pereira 
Roque, José da Costa Melo, José Marques 
da Silva, José Martins dos Santos e Silves-
tre Dias Gouveia.

Finalmente, chegou o dia tão esperado da 
ordenação presbiteral, pelo Bispo de Coim-
bra D. Manuel Luís Coelho da Silva, depois 
de o ter admitido no Seminário Episcopal 
de Coimbra, em 3 de Outubro de 1925. No 
Boletim da Diocese de Coimbra, é registada 
uma notícia, mas breve, que diz assim:

Ordenação/ No dia 28 de Julho S. Ex.a 
Rev.a conferiu na sua capela particular as 
seguintes Ordens Maiores:

Subdiácono: Artur Gomes e Silvestre 
Dias Gouveia.

Diácono: Artur das Neves; César P. 
[Pereira] Roque, José da Costa Melo e José 
Martins dos Santos.

Presbítero: Américo M. [Monteiro] 
d’Aguiar, Augusto Nunes Pereira e José 
Marques da Silva.  q

PENSAMENTO Pai Américo

A moeda que melhor corre no mundo é a ingratidão. Ninguém se 
admire, nem desanime que este mal é necessário para provar a vir-
tude dos fortes no Senhor e está dentro da natureza das coisas. Dez 
foram os leprosos que o Mestre curou e apenas um foi agradecer; e 
este era um estrangeiro, como afirma o Evangelho.

Pão dos Pobres, 2.° Vol., 5.ª ed., pg 152.
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Américo e da sua Obra. Então, à hora do Terço, introduzimos a leitura de 
uma das páginas da vivência dos rapazes que estiveram com Pai Américo. 
Em cada uma delas, sempre me impressionou a actualidade e a novidade 
das lições que servem para guiar os rapazes no caminho certo. Todos 
querem ter o livrinho nas suas mãos e disputam por este privilégio. No 
momento da explicação e partilha, ficam de olhos esbugalhados, os nomes 
dos protagonistas das acções são outros, mas os actos são muito semelhan-
tes aos dos dias de hoje. E no final soam as palmas em todo o salão. Que 
lindo momento de comunhão e proximidade! Quem vê certamente guarda 
no seu coração estas lembranças para sempre.

Na reunião de chefes foram repartidas as responsabilidades para a 
organização e dinamização das actividades festivas. No dia 16, às 18:00 
horas, virá presidir à Eucaristia Sua Excelência Reverendíssima Senhor 
Dom Óscar Braga, Bispo Emérito de Benguela. Vamos ter, antes das fes-
tas, as confissões para os três grupos de Rapazes, conforme as idades e as 
casas onde se encontram. O confessor já mostrou disponibilidade em vir 
a partir da 7:30h da tarde. Todos os que queiram, irão aproveitar a opor-
tunidade sublime de se reconciliar, preparando o seu coração para a festa 
da nossa Obra. A conclusão é de Pai Américo, “este Cantinho é uma dedi-
catória aos nossos grandes; por isso mesmo eu peço que cada um deles 
o leia e medite e guarde na sua carteira; ele é mais do que dinheiro”.  q

VINDE VER! Padre Quim


