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Biografia do P.e Moreira 

  

. António Augusto de Sousa Moreira nasceu a 25 de Fevereiro de 1939, numa Quinta Agrícola no lugar 

de Paredes, freguesia de Alpendurada e Matos, concelho de Marco de Canaveses, distrito do Porto. Filho 

de Francisco Moreira Soares e Cândida Rosa de Sousa, sendo o terceiro de 8 filhos.  

. Frequentou a escola primária até fazer o exame da 3ª classe. No último ano, o professor, pediu aos 

Padres Missionários Claretianos para falar com os seus pais com o objetivo de ingressar no Seminário (o 

que não foi possível por falta de posses económicas).  

. A pedido do Eng.º. Manuel Carneiro Geraldes, a família transitou para uma Quinta maior, no lugar do 

Conchaldo, freguesia de Ariz, concelho de Marco de Canaveses, passando o pai, Francisco Moreira 

Soares, a ser o Feitor de todas as Quintas do Eng.º Geraldes. 

. Aos 17 anos foi convidado para o movimento Acção Católica. Tendo começado a frequentar a escola no 

regime noturno onde fez a 4ª classe. Na escola entusiasmou outros colegas para o movimento da Acção 

Católica. Passado algum tempo era o Presidente do movimento da Acção Católica da freguesia de Ariz.  

. Trabalhou na agricultura, juntamente com a família até ingressar no Serviço Militar Obrigatório, o que 

aconteceu a 2/4/1960.  

. Ingressou em Cavalaria 6, depois da instrução passou para o Quartel-General do Porto. Aí desempenhou 

o ofício de Barbeiro da unidade militar. 

. No ano de 1960 na festa do Cristo-Rei em Ariz, na cerimónia da tomada de posse do Presidente da 

Acção Católica, durante a celebração da Eucaristia sentiu um apelo para ser Padre. Apelo que se repetia 

sempre que participada na celebração da Eucaristia. Foi falando com o assistente da Acção Católica, P.e 

Coelho, tendo tomada a decisão de entrar para o Seminário no fim da vida militar.  

. A 5 de Maio de 1961, embarcou para Angola enquadrado no Esquadrão de Cavalaria 107. Durante o 

serviço militar cumprido em Angola desempenhou, também, o ofício de Barbeiro.   

. A 5 de Setembro de 1963 regressou de Angola, tinham já passados 28 meses desde a partida para o 

cenário de guerra, contava 24 anos de idade e tinha a 4ª Classe como habilitações literárias.  

. Fez o exame de Admissão no Seminário Diocesano do Porto, tendo entrado no início de Outubro de 

1963, contava quase 25 anos de idade. 

. Esteve no Seminário Diocesano do Porto até ao 4º ano. Transitou para o Seminário Diocesano de Beja, 

onde fez o 5º ano em Beja e o 6º ano em Évora. Fez o 7º ano em Coimbra onde frequentou os 6 anos do 

Instituto Superior de Estudos Teológicos de Coimbra, até 27 de Fevereiro de 1976. 

. A 1 de Maio de 1976, com 37 anos de idade, foi ordenado Padre na Sé Catedral de Beja, por D. Manuel 

dos Santos Rocha. 

. A 9 de Maio de 1976 celebrou Missa Nova no salão Paroquial de Ariz, em Marco de Canaveses. 

. A Obra do P.e Américo é uma das importantes referências que inspirou a acção do P.e António Moreira. 

. Na Diocese de Beja foi pároco nas Freguesias de Albernôa, Alcaria Ruiva, Santa Clara de Louredo e 

Trindade. 

. Na paróquia de Albernôa, dista a 20 Km de Beja, o P.e António Moreira, iniciou as construções. 

Começou por concluir a construção da Igreja Paroquial à qual lhe seguiu a reconstrução da Casa 

Paroquial, depois uma Escola Infantil (funcionou de Outubro de 1979 a Junho de 1993 com Alvará para 
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40 crianças), depois o Lar de N. ª Senhora da Luz que, hoje, acolhe 80 idosos e deficientes. O lar está a 

funcionar desde Julho de 1982. 

. Na paróquia de Alcaria Ruiva, dista a 40 Km de Beja, pertence ao concelho de Mértola, existem 4 

lugares de celebração (Alcaria Ruiva, Algodôr, Vale de Açor, Sr.ª D ´Aracelis). Aqui, o P.e António 

Moreira, construiu em 1987 e 1988 a Igreja da Sagrada Família, em Algodôr, e uma Fábrica de Confeções 

que funcionou de 1989 a 2003 onde se promoveu formação profissional e se proporcionou trabalho para 

várias dezenas de senhoras da comunidade local. 

. Na paróquia da Trindade, dista a 15 Km de Beja, o P.e António Moreira, construiu um Infantário, mas 

com a baixa de Natalidade, acabaria por o transformar numa outra para Fábrica de Confeções. Funcionou 

entre 1988 e 2003, onde se promoveu formação profissional e proporcionou trabalho a várias dezenas de 

senhoras da comunidade local. 

. Na Paróquia de Santa Clara de Louredo, dista a 4 Km de Beja, o P.e António Moreira tinha a sua 

residência habitual, o seu ”quartel-general”. Nesta aldeia, restaurou a Igreja Paroquial e construiu o Lar 

da Sagrada Família, a funcionar desde 1985, acolhe, atualmente, 76 utentes. Nesta aldeia localiza-se a 

Sede do Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Luz, I.P.S.S., pessoa coletiva religiosa fundada pelo 

P.e António Moreira, a 23 de Janeiro de 1981, sendo desde essa data, também, o seu Diretor. O apoio a 

Africa, nomeadamente Angola e a qualquer outra situação que exigia a intervenção do P.e António 

Moreira, fazia-se a partir daqui. 

 Também, nesta aldeia, surgiu a 1ª Delegação da Fundação Santo António, ou seja, o Lar 

Residencial Santa Clara, a funcionar desde Janeiro de 1996, atualmente com 74 utentes. Ainda, nesta 

aldeia, o P.e António Moreira, construiu uma carpintaria e uma serralharia para dar apoio às obras das 

Instituições e das Paroquias.        

. Na aldeia de Graça de Padrões, dista a 60 Km de Beja, no concelho de Almodôvar, mesmo em frente às 

Minas de Neves Corvo, o P.e António Moreira, construiu (em 1989,1990 e 1991) o Lar N.ª Senhora de 

Graça de Padrões, atualmente com 55 utentes. Está a funcionar desde 1991. 

- Reparou a Igreja das Minas de São Domingos, Mértola, no ano de 1991. 

- Construiu a capela do Bairro do Carmo, em Beja, no ano de 1992. 

. Em Serpa, o P.e António Moreira, construiu (entre 1981 e 1985) o Bairro de São Francisco com 27 

moradias para gente desfavorecida, tendeiros e ciganos que viviam no mesmo local em barracas de lata e 

madeira. 

. Em Brinches, Serpa, construiu (em 1986) 2 moradias para famílias ciganas. 

. Em Santa Iria, Serpa, construiu (em 1987) 1 moradia para uma família cigana. 

. O P.e António Moreira ao longo da sua vida de Sacerdócio prestou um especial cuidado à formação das 

pessoas, quer no sentido da moral católica, quer no sentido da Formação Profissional. Promoveu 

Formação Profissional na área da construção civil, confeção de vestuário, confeção de tapetes de 

arraiolos, carpintaria, serralharia, Geriatria, etc.. 

. Também à terra que o viu nascer, o P.e António Moreira, fez chegar a sua obra social. Em 1993 iniciou-

se a construção do Lar Residencial Santo António, inicialmente sob o suporte jurídico do Centro Social e 

Paroquial Nossa Senhora da Luz e finalmente a 22 de Setembro de 1995 constituiu-se, notarialmente, a 

Fundação Santo António com sede no lugar das Quintãs, (atualmente Rua de Santa Maria n.º 914) 

freguesia de Vila Boa do Bispo, Marco de Canaveses, tendo delegações em Santa Clara de Louredo, Beja 

e em Uige em Angola. 
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. Á Fundação Santo António, o P.e António Moreira, doou a herança que recebeu de seus pais, que 

juntamente com a doação da família Brandão a colaboração de um outro Fundador, Dr. Manuel António, 

bem como da ajuda de várias entidades, de empresas privadas e de muitos particulares, permitiu edificar o 

Lar Residencial Santo António que acolhe, atualmente 60 utentes. Em 2001, depois de obras de 

remodelação no Bloco B da Sede da Fundação Santo António, criou-se a Unidade de Internamento P.e 

Américo – Lar de Idosos, atualmente, com 23 utentes.    

. Também em Ferreira do Alentejo, Beja, o P.e António Moreira, através da Fundação Santo António, fez 

chegar a sua obra social. Adquiriu-se 32.270 m2 de terreno na Vila de Ferreira do Alentejo, no ano 2000, 

onde o P.e António Moreira edificou os Lares de Idosos, São João Batista e Lar P.e Américo, atualmente 

com 60 e 40 utentes respetivamente.  

. Em 2006, o P.e António Augusto de Sousa Moreira, juntamente com o P.e António Novais Pereira, no 

Cartório Notarial de Beja, constituíram a Fundação Padre Américo, Instituição Particular de 

Solidariedade Social, com Sede em Santa Clara de Louredo, Beja. De âmbito Nacional e Internacional, a 

Fundação Padre Américo, tem por objetivo o apoio a crianças e jovens; apoio à família, apoio à 

integração social e comunitária; apoio à velhice e invalidez; apoio a cidadãos dos PALOP; formação 

profissional dos cidadãos; resolução dos problemas habitacionais das populações.  

. Atualmente, a Fundação Padre Américo está a construir, em Azinheira de Barros, concelho de Grândola, 

distrito de Setúbal, mais um lar para acolher idosos.   

. As obras e os projetos para construir equipamentos sociais para acolher e servir cada vez mais pessoas 

têm sido uma realidade ao logo da vida Sacerdotal do P.e António Moreira. Quer a Norte de Portugal, na 

área da Sede da Fundação Santo António, quer no Sul do país na área da residência e do trabalho 

sacerdotal do P.e António Moreira, Diocese de Beja, trabalha-se em novos projetos de intervenção social, 

como são exemplos, a Norte, a Loja Solidária, a Casa CAERUS e o Lar de Idosos + SAD + Restaurante 

Social de Rio de Galinhas, Marco de Canaveses e a Sul, o Lar de Idosos de Algodôr, Mértola.  

. Atualmente as obras sociais do P.e António Moreira garantem emprego direto a mais de 250 

colaboradores e acolhem nos seus equipamentos social mais de 500 utentes. 

. Na manhã do dia 25 de Março de 2014, no hospital de Beja, faleceu o P.e António Moreira, com 75 anos 

de idade, vítima de doença prolongada. O seu corpo foi velado na igreja de Santa Clara de Louredo em 

Beja, tendo sido posteriormente transladado para a igreja do Seminário de Beja onde, pelas 21 horas, 

houve celebração de exéquias fúnebres, presidida pelo Senhor Bispo de Beja, D. António Vitalino Dantas 

e concelebrada por 30 sacerdotes, a que assistiram alguns familiares e muitos amigos. No dia 26 de Março 

o corpo do P.e António Moreira foi transladado para a sua terra natal (Marco de Canaveses) tendo 

chegado, pelas 12 horas, à capela da Sede da Fundação Santo António, onde familiares e amigos o 

esperavam. Pelas 17 horas celebrou-se missa de corpo presente, presidida pelo Carmelita, P.e Agostinho 

Leal, concelebrada por 6 sacerdotes amigos do P.e Moreira estando presentes familiares, amigos e 

representantes das Entidades Politicas, Sociais e Culturais da comunidade local. O corpo do P.e António 

Moreira foi sepultado no cemitério de Alpendurada, na mesma campa dos seus pais, onde o P.e Manuel 

Fernando, a comunidade de Alpendurada, familiares e amigos do P.e António Moreira, pelas 18h30m do 

dia 26 de Março, lhe prestaram a última homenagem.      

. Muito mais haveria a dizer sobre este “Empreiteiro de Deus” que ao longo destes seus 38 anos de 

Sacerdócio sempre trabalhou em prol dos mais necessitados. Doou todos os seus bens às Instituições que 

criou e, sem qualquer património pessoal, viveu sempre em comunhão de bens com aqueles para quem 

trabalhou. 

 

Vila Boa do Bispo, 30 de Março de 2014. 


