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OBRA DA RUA
1946 — 24 de Março: Inauguração e bênção da
capela da Casa do Gaiato de Paço de Sousa, pelo
Bispo do Porto, D. Agostinho de Jesus e Sousa.
31 de Agosto: É levantado um cruzeiro nesta
Casa do Gaiato.
1947 — 17 de Maio: O Bispo do Porto aprova os
Estatutos da Obra da Rua.

1948 — 4 de Janeiro: Inauguração da Casa do
Gaiato de Lisboa, na quinta da Mitra, em Santo
Antão do Tojal, concelho de Loures.
8 de Janeiro: Publicação, no jornal O GAIATO, de
«O Meu Testamento».
Junho/Agosto: Faz uma viagem ao Brasil, com
José Eduardo.
1949 — 16 de Agosto: Inauguração da
Tipografia da Casa do Gaiato de Paço de Sousa,
começando o jornal O GAIATO a ser ali impresso.

1950 — Publicação do opúsculo Do Fundamento
da Obra da Rua e do Teor dos seus Obreiros e do
livro Isto é a Casa do Gaiato, 1.° volume.

1951 — Fevereiro: Inicia a construção das primeiras casas do Património dos Pobres, em Paço
de Sousa, sob o lema «Cada freguesia cuide dos
seus Pobres». São construídas mais de 3500
moradias em Portugal Continental, Madeira,
Açores, Angola e Moçambique, propriedade das
Comissões Fabriqueiras. Actualmente, envereda
por pequenos auxílios à Autoconstrução.
1952 — 13 de Maio: Na Missa dos Doentes, em
Fátima, prega a parábola do bom Samaritano.
Julho/Outubro: Efectua uma viagem a África,
com Júlio Mendes. Anuncia a obra De como eu
subi ao Altar, mas não chega a escrevê-la.
Publicação do livro O Barredo.
1954 — Toma posse da quinta da Torre, na

AMA

Oração
para pedir a Beatificação
do Servo de Deus
Américo Monteiro de Aguiar
Deus, Pai misericordioso,
que concedeste ao Vosso servo
Américo, sacerdote,
o dom de partilhar
a Vossa Paternidade
e uma extraordinária luz
para descobrir
no Pobre abandonado
o Vosso rosto,
fazei que eu saiba, como ele,
dar-me a todos os homens.
Dignai-Vos glorificar
o Vosso servo Padre Américo e
concedei-me,
por sua intercessão,
a graça que vos peço.
Amen.
COM APROVAÇÃO ECLESIÁSTICA
Em conformidade com os decretos do Papa Urbano VIII, declaramos
que em nada se pretende antecipar o juízo da Autoridade eclesiástica e que esta oração não tem qualquer finalidade de culto público.

A todos os que obtiveram graças por
intercessão de Pai Américo, pede-se o
favor de comunicar à Obra da Rua, Casa
do Gaiato, 4560-373 Paço de Sousa.
freguesia de Beire, concelho de Paredes, para
instalação duma Casa do Gaiato e do Calvário.
Publicação dos livros Ovo de Colombo e Viagens.

1955 — 1 de Julho: Instala a Casa do Gaiato de
Setúbal, em Algeruz.
Continua no próximo número
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Facetas de uma vida
Vejamos o que nos diz o Rev.mo Padre
José Ribeiro da Costa, actual Pároco de
S. Lourenço do Bairro, da Diocese de
Aveiro.
«O Américo habitou o 3.° quarto a
contar da travessa norte para a do
meio, no corredor da 3.a Prefeitura.
No quarto vizinho, o 2.°, morava eu.
Todos os dias no fim da refeição do
meio-dia lá ia ele para o quarto fazer
o seu cafezinho, que nunca dispensou.
E, batendo na parede, anunciava ao
vizinho que viesse tomar também.
Estava autorizado a isso e utilizava
uma pequena máquina a álcool para
o fazer.
] ] ]

Tinha tido uma educação inteiramente livre que mal se coadunava
com certos princípios da disciplina
do Seminário. O que para outros era
fácil, porque o faziam desde crianças,
a ele tocava-o na sensibilidade — e
sofria!
Uma vez, o Perfeito Padre Augusto
da Silva Campos Neves deu certa
ordem. Ao Américo custou-lhe tanto,
que cobriu a cabeça com a capa e foi
assim cumprir. Não consegui averiguar do que se tratava.

Compreende-se melhor, assim, os
princípios que adoptou para base
da educação da pequenada nas suas
Aldeias.
] ] ]

Amigo de todos, vivia muito na
intimidade do Padre [António] Cruz
Gomes, ligado por afinidades do espírito.
Alguns não o consideravam e
tinham-no como suspeito. A maior
parte, porém, considerava-o um
homem superior.
Além das palestras no Círculo de
Estudos e dos artigos de «Lume Novo»
não me consta que fizesse manifestação de escritos.»
] ] ]

O mesmo padre conclui com a referência a um aspecto de desprendimento, que foi até ao fim:
«Pouco se lhe dava com o vestuário.
Não era desleixo nem falta de educação, pois trazia outros hábitos do
século; mas espírito de pobreza, pois
dizia: «Os Pobres ainda têm menos».
in O GAIATO n.° 391, 7-Mar.-1959

«Espero que estas ofertas
sirvam de incentivo para continuarem a lutar por causas
nobres, como são a Obra da
Rua e a Beatificação do Padre
Américo. O meu falecido
Pai, residente em Cête, costumava levar-me a passear
com ele até à Casa do Gaiato e
conversava com o P. Américo,
ainda eu era criança de uns 4
anos. Isto em 1953. A minha
Mãe, D. Madalena, do Correio
de Cête, tinha uma fotografia
em que surgia eu, o meu Pai e
o P. Américo. Por tudo isto é
com muito gosto que contribuo para a sua Beatificação,
pois bem merece. Que Deus
conceda esta graça!»
Assinante 74460

«Há cerca de 15 dias, num
domingo cinzento, mais
uma vez visitei o túmulo do
Padre que conheci tinha 10
anos e no momento tenho
67. Conheci-o na Paróquia
do Carvalhido, quando foi

Testemunhos de Intercessão a Pai Américo
inaugurado o Bairro com
o seu nome, andava eu na
Catequese. Ironia do destino,
levava eu roupa para os consultórios dos médicos, pois
minha Mãe era “Lavadeira”,
para a Praça D. João I… E qual
não é o meu espanto, ao vir
para casa, deparei-me com
uma multidão imensa junto à
Igreja da Trindade, em frente
à Câmara do Porto, e soube,
na hora, estava a sair o funeral do homem que eu desde
criança admirei.»
Assinante 79849

«Tinha para venda um
imóvel há já muito tempo
quando me ocorreu pedir
ajuda ao P. Américo para que
junto de Deus lembrasse a
minha dificuldade angustiosa.
Quando já desesperava,

Publicações

aconteceu poder fazer a
venda e em condições que
me surpreenderam. Louvado
seja Deus por ter ouvido a
minha prece através daquele
Servo de Deus.»
Assinante 34868

«Para pagamento do envio
do nosso Jornal que sempre
prontamente recebo e me dá
grande alegria e força nesta
caminhada difícil… Quero,
também, comunicar que pedi
uma graça, exame à cabeça
de um problema grave de
uma cunhada, que por intercessão de P. Américo, e graças a Deus, tudo estava normal. Louvado seja o Senhor.»
Assinante 42795

«Venho dar-vos o testemunho de uma Graça concedida por intercessão de P.
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Américo. Um meu irmão foi
operado a uma anca para lhe
ser aplicada uma prótese. Na
operação correu tudo normalmente. No dia seguinte,
o meu irmão entrou em pré
coma, foi para os cuidados
intensivos e isolado até lhe
fazerem os exames necessários para descobrirem os
motivos. Qual foi o motivo?

Uma bactéria das mais mortíferas se tinha apoderado dele.
Depois de uma forte dose de
antibióticos sem resultado,
passados 10 dias foi operado
novamente, mas os médicos
não davam o mínimo de esperança de ele sobreviver. Preocupada com a situação, pedi
com muita fé ao P. Américo
que intercedesse por ele

«Para a Causa de Beatificação do P. Américo.» — Um Assinante.
«Para as despesas da Causa
de Beatificação… Despeço-me
com alegria, amizade e agradecimento.» — Assinante 31858.
«Dou graças a Deus pelo Seu
santo Servo P. Américo, que por
sua intercessão, tantas graças
tenho recebido.» — Assinante
62070.
«Para a Causa de Beatificação
do P. Américo.» — Francisco
Costa.
«Metade para a Obra da Rua e
metade para a Causa de Beatificação do P. Américo.» — 17175.
«Serve a presente para dar
cumprimento ao meu dever de
contribuir para as despesas
que têm comigo no envio d’O
GAIATO… Sou devoto do nosso
saudoso P. Américo, ao qual
recorro nas minhas preces e orações, daí que tenho e quero também contribuir nas despesas da
sua Beatificação, porque, como
disse, sou devoto e recorri a ele e
creio que fui, no caso muito especial, atendido.» — Assinante
5837.
«Para a Causa de Beatificação
do P. Américo.» — M. L. S. O. —
Ribeirão.
«Para a Causa de Beatificação
do P. Américo.» — Assinante
32430.
«Junto envio, como é hábito,
um donativo para a vossa Obra,

que tanto admiro. Grato pelas
vossas orações… não esqueçam,
também, a Causa de Beatificação.» — Assinante 25238.
«Para a Causa de Beatificação do Servo de Deus Américo
Monteiro de Aguiar.» — Assinante 58294.
«Uma pequena ajuda para as
despesas da Causa de Beatificação do Servo de Deus Américo
Monteiro de Aguiar. Muito
obrigado por mandarem este
pequeno jornal, gosto muito de o
ler.» — Assinante 36767.
«Pequena oferta para a Causa
de Beatificação do P. Américo.
Agradeço uma enorme graça.»
— Assinante 12907.
«Para ajudar nas despesas da
Causa de Beatificação do Servo
de Deus Américo Monteiro de
Aguiar. Falando de P. Américo,
gostaria que me enviassem os
boletins AMA que me faltam…»
— Assinante 83605.

junto de Deus, para Glória de
Deus e para abreviar a sua
canonização. Graças a Deus,
me foi concedida essa Graça,
e o meu irmão, depois de mais
de 2 meses de internamento
no Hospital, conseguiram
eliminar a bactéria e hoje
encontra-se bem de saúde.
Graças a Deus e ao P. Américo
que por ele intercedeu, e por
ele e por todos nós, vela no
Céu constantemente.»
Assinante 11941

Agradecem graças, pedem orações, enviam donativos
«Para ajudar nas despesas
da Causa de Beatificação do P.
Américo, que todos os dias incluo
nas minhas orações.» — Assinante 28379.
«Para colaborar nas despesas do Servo de Deus P. Américo
Monteiro de Aguiar.» — Assinante 29169.
«Por uma Graça concedida
por P. Américo, sobre um pedido
feito a respeito de uma operação
cirúrgica e que correu muito
bem.» — Assinante 83637.
«Para ajuda do pedido de Beatificação do P. Américo Monteiro
de Aguiar.» — Assinante 67761.
«Junto envio um cheque com
uma pequenina oferta para a
Causa de Beatificação santo
P. Américo, a quem faço um
pedido.» — Assinante 72897.
«Para a Causa de Beatificação do Servo de Deus Américo
Monteiro de Aguiar.» — Assinante 9674.

Este Boletim é distribuído gratuitamente. A quem desejar
colaborar nas despesas da Causa de Beatificação do Servo de
Deus Américo Monteiro de Aguiar, agradecemos o envio do
donativo para:
CASA DO GAIATO • 4560-373 PAÇO DE SOUSA
NIB: 0045 1342 40035524303 98
IBAN: PT50 0045 1342 40035524303 98
BIC/SWIFT: CCCMPTPL
FACEBOOK: www.facebook.com/americo.aguiar.96

