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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

QUE «O GAIATO» saiu de casa com 
  a cesta no braço, e de mangas arre-

gaçadas, começou a semear. Nem toda; 
alguma ficou pelos caminhos, mas a maior 
parte da semente caiu em bom terreno e 
tem frutificado. O maltrapilho das ruas, já 
não é um desconhecido, como antes fora. 
Nem nós somos hoje para ele, como antes 
éramos, uma raça abominada. A semente 
caiu nas almas. Saiu a tempo o semeador.

Foi com estas palavras e com este título, 
devidamente adaptado, que Pai Américo 
celebrou o primeiro ano d’O GAIATO, era 
1945, num texto totalmente concentrado 
no garoto da rua.

Saiu em bom tempo o semeador. A dou-
trina de «O Gaiato» tem aproximado os 
homens. Começa-se agora a amar. Era o 
primeiro ano.

O artigo de fundo desta edição do 
primeiro aniversário, não o puxa para si, 
apesar do seu lugar, único e de destaque, 
que ocupa na Obra ou do labor da sua 
pena que traduz, em escrita, o mais fundo 
do viver dos homens, especialmente do 
Pobre. Atribui-o a um dos rapazes, ele o 
José da Rocha, que conta a sua história no 
dia em que chegou à Casa do Gaiato, ter-
minando-a com um: «Eu não posso mais». 
Foi perante este não poder mais, que Pai 
Américo teve de poder recebê-lo, quando 
não poderia porque a Casa, ainda a fun-
cionar nos claustros do Mosteiro de Paço 
de Sousa, estava cheia. Ao contrário de 
uma conclusão lógica da inteligência, 
optou pela do contra factos há argumen-
tos, argumentos do coração que fazem 
ver a uma nova luz. Daí a sua resposta 
imediata àquele «Eu não posso mais» do 

Faz agora 75 anos
José da Rocha: «Fê-lo com tal assento, que 
não sei que me deu no peito e disse-lhe 
que sim».

Como era naquele tempo e hoje ainda 
é, puxa-se o mérito próprio pelos altos 
galões de outro alguém. Mas sendo a 
pobreza a maior riqueza da Obra, pensa-
-se e age-se de outra forma: Um todo nadi-
nha irreverente como sempre tem sido, «O 
Gaiato» foge à ortodoxia social; não vai 
buscar gente de fora para fazer a festa. 
O artigo de fundo, que deveria ser no dia 
de hoje encomendado a um «senhor dou-
tor», é escrito por um deles, para tornar 
cada vez mais fixa a cor da nossa ban-
deira: «Obra deles, por eles, para eles». 
Confesso que não escolhi este depoimento 
para este dia, mas estou muito contente, 
que em uma data solene do nosso jornal, 
apareça uma testemunha a depor solene-
mente contra as deploráveis culpas desta 
civilização.

Muitas foram as testemunhas que ao 
longo destes 75 anos depuseram n’O 
GAIATO o seu sentir e pensar e testemu-
nho de vida: padres, senhoras, rapazes, 
leitores, assinantes e amigos, invariavel-
mente na busca de um mundo melhor, 
tarefa que não termina e que, no dizer 
de Pai Américo, regressa até ao fim do 
mundo.

Os tempos andaram e 75 anos se pas-
saram. «O GAIATO» foi verdadeiramente 
fermento que levedou a massa, foi sal que 
temperou a vida de tantos. E continua, 
como no-lo dizem os nossos Leitores e Assi-
nantes. É hora de celebrarmos esta longa 
sementeira e de saborearmos e partilhar-
mos os frutos que Eles nos apresentam.  q

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

Pelos que têm fome e sede de justiça
Ora se as coisas terrenas 

andassem afinadas, a Imprensa 
devia ser uma força orientadora 

ao serviço da Verdade.

Padre Américo [22-I-1949]

A três dias das bodas 
de diamante deste 

pequenino tesouro eclesial 
que é o jornal O Gaiato, no 
seu modo simples e irreve-
rente, em que o primeiro 
número tem impressa a 
data de 5 de Março de 
1944, aparece agora este 
número festivo do famoso, 
assim apelidado, depois de 
milhares de páginas de can-
seiras e sementeiras. Tem 
sido um quinzenário lido 
avidamente desde as pri-
meiras letras, por crentes 
e descrentes e pessoas de 
todas as condições sociais, 
em plena II Guerra Mun-
dial, tempo muito difícil de 
tantas privações, principal-
mente fome, enfermidades 
várias e incuráveis, abrigos 
indignos e outras misé-
rias, também morais. Foi 
durante décadas apregoado 
pelos Rapazes da Obra da 
Rua, com saca a tiracolo 
pelas ruas. Acarinhado por 
milhares de assinantes, 
uma parte deles já no Reino 

dos Céus, também vai 
ficando nas mãos de mui-
tos coleccionadores. Desde 
os primórdios, do Porto e 
depois na Tipografia da 
Casa do Gaiato de Paço 
de Sousa, tem a marca 
indelével especialmente 
do seu fundador Padre-Pai 
Américo e dos primeiros e 
entusiastas cronistas, bem 
como de todos os seus 
colaboradores ao longo da 
sua vida já longa e muito 
frutuosa. Conquistou lugar 
justamente merecido na 
história da imprensa perió-

dica em Portugal, nomea-
damente de inspiração 
cristã. Neste nosso tempo, 
demasiado veloz, este jor-
nalito dos pobres e por eles, 
de roupagem humilde, mas 
tão ansiosamente esperado 
por tantos amigos, com o 
avanço tecnológico feliz-
mente não perdeu as letras 
impressas de Gutenberg, 
e até foi possível ter mais 
cores e chegar às mãos dos 
seus fiéis seguidores, gra-
tuito e via digital, sem sub-
sídios e comendas. É certo
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PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

ESTA rubrica d’O Gaiato não faz muitas 
 feridas. Ela denuncia mais as chagas 

sociais de quem as padece do que de quem 
tem o dever de as curar.

Ela fala, fala, grita, grita, mas quem as 
devia escutar com capacidade para as socor-
rer sofre de uma surdez incurável que o 
Mestre explicou amargamente: Têm ouvidos 
para ouvir e não ouvem, olhos para ver e não 
vêm. A barriga, no seu sentido físico e figu-
rado, tapa-lhes todos sentidos. É tão alargada 
que os absorve completamente. Discursam 
de forma admirável, mas têm em vista, em 
primeiro lugar, sempre a barriga que quanto 
mais come mais engrandece, sem se saciar. 

Contrariando esta visão terrena da vida, 
tenho comigo uma carta que a contraria radi-
calmente: — Recebi ontem o jornal O Gaiato 
e, como de costume, o primeiro artigo que li 
foi o Património dos Pobres.

Abençoado! Que Deus continue a dar-lhe 
forças para gritar bem alto que há muita 
miséria no nosso País e que não podemos 
acomodar-nos na vida burguesa, egoísta e 
indiferente a este problema.

Foi preciso haver violência no bairro da 
Jamaica, no Seixal, para a Comunicação 
Social chamar atenção para a realidade.

No Jornal Expresso do sábado passado 
veio um longo artigo com o título: Grande 
Lisboa ainda tem treze bairros de lata à volta 
da Capital, e há mais de mil e oitocentas 
famílias a viver em barracas, como subtítulo.

E eu comento: A dita Comunicação 
Social aparece com o escândalo do bairro 
da Jamaica, no Seixal, mas há muito tempo 
que a voz da Igreja devia ter bradado contra 
tantos desmandos cometidos nos chamados 
Bairros Sociais e contra a hipocrisia política.

A voz da Igreja devia intervir, não com 
autoritarismo virtual, mas com o peso de 
quem realiza o Evangelho, e sofre com os 
pobres a falta de habitação, o acumular de 
famílias numa única casa, a promiscuidade 
e as suas insanáveis consequências, a pre-
guicite aguda de muita gente, ainda jovem 
e cheia de saúde, vivendo de subterfúgios 
inexplicáveis e se junta, aos magotes, ao sol 
no Inverno e à sombra no Verão, negando-se 
a trabalhar.
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«Com a minha gratidão de sempre, peço a Deus para que a Casa 
do Gaiato continue a ser testemunha viva e voz profética do Evangelho, 
na fidelidade do Criador e aos homens, de modo a desinstalar as cons-
ciências adormecidas e indiferentes a todo o género de marginalização 
e pobreza que não cessam de surgir e de permanecer no nosso mundo.

Assinante 29146.»

«O nosso Jornal está maravilhoso, é bem o Famoso, o Evangelho. 
Assim todos o quisessem seguir. Lá está a palavra do Pai Américo, tão 
actual e oportuna, muito do que o Santo Padre nos diz. Como gostaria 
de vê-lo Beatificado…

Assinante 21374.»

«Aproveito para enviar um cheque com um pequeno donativo… 
para as despesas que têm com a execução e envio do vosso e nosso 
Jornal. Evangelho vivo nas nossas vidas, despertando-nos para as rea-
lidades do dia-a-dia das vossas Casas, das vossas crianças e jovens que 
aí encontram a verdadeira Pedagogia, a preparação para uma vida de 
bem com verdadeiros valores. E esse Evangelho vivo continua no con-
tacto com o exterior, nos inúmeros pedidos de auxílio que vos são feitos, 
o acompanhar de difíceis vivências, sofrimentos, carências e injustiças, 
que acontecem nesta sociedade às vezes tão desumanizada, procuran-
do ajudar, aliviar e minimizar problemas que nem sempre são de fácil 
resolução.

Que Deus continue a ajudar, Ele nunca falta, todos quantos de alma 
e coração trabalham na Casa do Gaiato dando continuidade à grande 
Obra iniciada pelo Pai Américo, e nos ajude também a saber amá-la e 
ajudar.

Assinante 13621.»

«Mando-vos um bocadinho para ajudar a vossa Obra, aquela Obra 
que Deus começou e nós temos de continuar…

Assinante 78082.»

TESTEMUNHA DO EVANGELHO

«Continuo a amar o vosso Jor-
nalinho; que o Pai do Céu vos 
envie mais trabalhadores para a 
vossa vinha. Amizade para essa 
família.

Assinante 36030.»

«Alegro-me convosco com a 
vinda de novo sacerdote para a 
Obra da Rua…

Assinante 66018.»

«Aproveito para dizer que gos-
taria de contribuir com mais do 
que a minha assinatura, mas sou 
pai de onze filhos e um dos quais 
deficiente. Já tenho 85 anos, pelo 
que o que agora posso fazer, é pe-
dir a Deus que não deixe acabar 
essa grande Obra do Pai Américo 
e que hajam sempre colaborado-
res a trabalhar nela…

Assinante 7968.»

«Com algum atraso… envio um 
donativo… Deus permita que não 
lhe falte saúde, nem aos seus cola-
boradores, para que a vossa Obra 
(ou antes, a Obra de todos nós, 
porque é universal, com um caris-

ma único), perdure no carisma do 
Padre Américo.

Assinante 5956.»

«Aproveito e envio por transfe-
rência bancária, um pequeno do-
nativo para “comparticipar” nas 
enormes despesas de correio que 
devem ter todos os meses…

Peço a Deus que dê todas as 
forças e bênçãos aos padres que 
“conseguem”, mau grado todos 
os obstáculos, dar continuidade a 
algo que é único em Portugal (tal-
vez por isso os obstáculos!).

Assinante 12623.»

«Para mim é sempre um gosto 
ler O GAIATO de uma ponta a 
outra, sobretudo por ver o bem 
que vão fazendo.

Também fiquei muito contente 
pela notícia de que a Obra da Rua 
tem mais um Padre! Que alegria! 
Pois bem precisam!

Assinante 20729.»

«Alegro-me convosco, pela 
grande prenda que o Salvador vos 
concedeu: Padre Fernando. Tam-

CONTINUADORES

bém é Pai Américo, lá de cima, a 
mexer cordelinhos.

Ao primeiro relance (3-Mar., 
pela “trombeta” do P. Telmo), li 
Fortunato. Neurónios velhos ou 
subconsciente a falar. Afortunado, 
decerto será.

Mas Fontoura soma Fonte+Ou-
ro. Rico manancial de Bênçãos: 
para o próprio, para a Bendita 
Obra e para esta sociedade cadu-
ca e cega, que nem se dá conta da 
riqueza que é ter Homens dessa 
têmpera.

Aqui vai a homenagem da mi-
nha admiração, estima e congra-
tulação. Fico a rezar para que o 
novo “Servidor dos Pobres” (P. 
Júlio, 17-Mar.) encontre a sua 
plena realização, no nobre e santo 
empenho a que se dedicou…

Assinante 42602.»

«Envio esta ajuda para o que 
mais for preciso. Rezo para que 
haja um aumento de vocações 
para a vossa Obra, não só para 
Portugal como para poderem 

«Para o Jornal que faz da Verda-
de e da Justiça o seu lema!

Assinante 75462.»

«Bem-haja a vossa Obra que ad-
miro como mãe.

Assinante 20460.»

«Leio com paixão sempre o Jor-
nal.

Assinante 22860.»

«Aprendo muito com o vosso tra-
balho e dedicação.

Assinante 42352.»

«Admiro os grandes “milagres” 
que fazem aos pobres que batem à 
vossa porta.

Assinante 28806.»

«Eu não tenho palavras, leio e 
releio tudo.

Assinante 29504.»

LEGENDAS

«Envio um cheque para o Jor-
nal, onde encho as baterias, quan-
do o leio.

Assinante 9815.»

«Gosto muito do vosso Jornal, 
ajuda-me muito quando o leio, 
fico melhor da minha alma.

Assinante 8861.»

«Com amizade… para paga-
mento do Famoso que assino des-
de o primeiro número.

Assinante 638.»

«Ao receber O GAIATO, leio-o 
de fio a pavio, naquele momento, 
largando tudo o que esteja a fazer.

Assinante 19536.»

«Parabéns, por fazerem do Fa-
moso um Jornal que se lê cada vez 
com mais agrado.

Assinante 29411.»

«Parabéns a todos pel’O GAIA-
TO Digital! Muito bom!

Assinante 57625.»

«Venho renovar a assinatura do 
Jornal O GAIATO que é a con-
tinuação dos Actos do Apóstolos 
dos nossos dias…

Assinante 59584.»

«Podem cancelar o papel, pois 
a edição digital está impecável.

Assinante 27813.»

«Sou, há muitos anos, assinante 
do nosso Jornal O GAIATO, que 
leio com muito gosto e interesse. 
Hoje, venho pedir-lhes o favor de 
enviarem O GAIATO a uma pes-
soa minha amiga, que gostaria 
também de o receber. Por esse 
envio, serei eu a mandar o contri-

buto de partilha fraternal e soli-
dária. 

Assinante 23200.»

«O vosso Jornal é um tesouro 
que leio sempre com muito gosto 
e de coração apertado.

Ao senhor Padre Baptista, a mi-
nha solidariedade e oração para 
que ele tenha força para perdoar 
aos seus inimigos.

Assinante 49809.»

«É com grande amor e carinho 
que continuo a receber o nosso 
querido Jornal O GAIATO. Ado-
ro-o e admiro-vos muitíssimo. 
Aqui lhes envio o pagamento.

Assinante 27588.»

«Junto cheque para custear os 
encargos inerentes à assinatura 
do Jornal O GAIATO, cuja leitu-
ra é prioritária assim que chega 
aqui a casa, sendo o restante para 
acudir a situações mais urgentes.

Assinante 30045.»

«Envio cheque para pagamento 
da assinatura do Jornal que não 
tem preço, tão bem ele faz às nos-
sas almas.

Assinante 26038.»

«Pela presente junto o meu che-
que… que se destina à ajuda do 
único Jornal do País que diz ver-
dades. Continuo a rezar pela Bea-
tificação do Pai Américo…

Assinante 19507.»

«Junto comprovativo de trans-
ferência bancária que fiz para 
‘acertar’ as minhas contas res-
peitantes ao Famoso. Jornal que 
sempre leio de ponta a ponta, pa-

rando por vezes com os olhos cer-
rados, medito no extraordinário 
trabalho e serviço que prestais a 
tantas famílias que nada tendo, de 
tudo precisam. Bem-hajam.

Assinante 21887.»

«Envio o documento que o meu 
marido já assinou e aproveito para 
dizer que fiz um depósito… para o 
senhor Padre Acílio, para o vosso 
Jornal (não tem preço…) e o resto 
para o que entenderem melhor.

Assinante 3107.»

«Leio com paixão sempre o Jor-
nal.

Assinante 22860.»

NOTA DA REDACÇÃO — QUE SEJAMOS CAMINHO, 
VERDADE E VIDA! A cada época das sociedades humanas as suas 
características próprias, os seus problemas e a sua forma de lidar com 
eles. De um modo global, nunca foram tão grandes como nos tempos 
em que vivemos a quantidade e a diversidade de bens e serviços dis-
poníveis para consumo, ou seja, nunca foi tão alto o nível de bem estar 
material da Humanidade. Apesar disso, esse progresso material não tem 
sido acompanhado por um progresso social capaz de ir fazendo diminuir 
cada vez mais as desigualdades nas oportunidades e nas capacidades dos 
seres humanos para terem acesso a esse progresso material. Por isso, a 
pobreza, em formas variadas, continua aí e em grande escala.

Também nunca foram tão grandes e tão diversificadas como nos 
tempos em que vivemos as possibilidades de comunicação entre os 
seres humanos. Todavia, são hoje muitos os idosos e pessoas doutras 
idades que, mesmo podendo viver na ilusão de terem muitos amigos e 
de participarem em várias redes sociais, de facto, vivem, senão isola-
dos, pelo menos, sem laços sociais suficientemente fortes que os aju-
dem tanto nos dias bons, como nos dias maus das suas vidas.

Para não nos alongarmos nesta listagem de características rele-
vantes destes tempos em que vivemos só mais uma delas. Nunca foi 
tão desenvolvido como nos dias de hoje o conhecimento científico que 
permite saber como estão organizados, como funcionam e como evo-
luem o mundo natural e humano em que vivemos. Apesar disso, nunca 
foram tão poderosas como nestes tempos em que vivemos as forças 
que permitem gerar e disseminar em larga escala a mentira e a ilusão.

É por isso que continuam a ser muito precisas as iniciativas genuí-
nas de solidariedade social como as Casas do Gaiato e outras obras do 
género. É por isso que continuam a ser muito precisas pessoas que, 
com a colaboração das Casas do Gaiato e doutras obras similares, pra-
tiquem essa solidariedade social como deve ser, ou seja, no contacto 
pessoal e directo com as pessoas que precisam de ajuda, lá onde elas 
vivem e partindo das situações em que elas vivem.

Para percorrer estes caminhos de mais e melhor solidariedade 
social, ou seja, para que possamos ir reduzindo as disparidades nas 
oportunidades e capacidades dos seres humanos e, assim, construir-
mos uma sociedade cada vez mais sólida é preciso que procuremos a 
Verdade. A Verdade com letra grande, inclui, com a certeza, o conheci-
mento científico que vai sendo construído com as capacidades intelec-
tuais com que Deus dotou a espécie humana, mas não é só isso. Essa 
Verdade com letra grande que é precisa para que a solidariedade social 
seja Caridade também com letra grande, ou seja, Amor ao Próximo, 
é aquela que nos vem do Evangelho e doutras fontes que Deus vai 
encontrando para nos ir comunicando como devemos agir para fazer-
mos a Sua Vontade.

Que o nosso Jornal e as Casas do Gaiato saibam ser sempre parte 
desse Caminho e dessa Verdade, sem o que não poderá haver Caridade, 
Caridade essa sem a qual também não poderá haver Vida com letra 
grande!

Américo M. S. Carvalho Mendes 
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«Junto, ainda, o meu contributo, humilde, para esta Fantástica Obra, 
que é Obra de Deus, pois, se não fosse, já teria acabado.

Agora, na flor dos 80 anos, grito, com a força que tenho, não há nada 
nem ninguém que destrua a Obra feita, nem mesmo o detentores da Lei e 
aqueles que só ajudam estas enormes instituições com a força do papel. 
Gostaria de ver estes a lutar no campo do trabalho.

Assinante 22860.»

«O que mando é pouco, pois o Jornal e a vossa Obra valem ouro. Só 
quem não a vê é que não a entende bem… Gostava de mandar mais, mas 
não me é possível, pois a reforma é muito baixa e as despesas são certas.

Assinante 73591.»

«Junto envio contributo para essa Obra. O trabalho que fazem não 
tem paralelo em mais nenhuma instituição ou não fosse fundada pelo san-
to Padre Américo, que acredito o será em breve.

Assinante 58098.»

«Uma pequenina oferta para tão grande Obra, que é a Casa do Gaia-
to. Todos nós vos devemos agradecer este Serviço que prestais tão genero-
samente aos rapazes e à comunidade…

Assinante 39450.»

«Deus vos dê muita força para continuarem essa Obra maravilhosa.
Assinante 73821.»

«Junto envio cheque para ajuda da grandiosa Obra que o Pai 
Américo nos deixou…

Assinante 40908.»

«Solidária com a Obra da Rua e com os princípios morais e educa-
cionais sempre presentes na maravilhosa Obra do nosso querido Padre 
Américo… junto um donativo…

Assinante 16540.»

«Dou graças a Deus pelo trabalho maravilhoso que a “Obra do 
Gaiato” tem desenvolvido ao longo dos anos!

Sois uma “bênção especial e única de Deus”, pois pondes a render 
tão admiravelmente os dons e carismas que Ele vos concedeu!

Delicio-me com todos os artigos, acompanhando o desenrolar da 
Obra! Sois maravilhosos! Parabéns!

Obrigada, em nome de uma multidão imensa que beneficia do vosso 
trabalho e dedicação!…

Assinante 72332.»

«Envio cheque para essa Obra que todos os Portugueses deve orgu-
lhar.

Assinante 30766.»

«Junto um cheque…, como donativo para este ano que finda e para 
pagar a assinatura da minha Mulher…

Volto a reiterar a minha confiança na Obra, cada vez mais necessária 
nesta era de desorientação e inversão dos valores…

Assinante 35531.»

«Para ajuda da minha assinatura do Jornal, a qual anda atrasada, 
pelo que peço desculpa. Mas não me esqueço de vós, estais no meu pen-
samento e no coração e peço a Deus que vos ajude a levar essa grande 
Obra em frente…

Assinante 28828.»

«Aqui presto o meu respeito e a minha admiração a todos quantos, ao 
longo dos anos, têm dado as suas vidas ao serviço da maravilhosa Obra 
que Pai Américo criou e que tantos homens de bem tem dado à Sociedade!

Assinante 32564.»

«Dou graças a Deus pela Obra do Padre Américo, que vós continuais 
a realizar e desenvolver, com toda a esperança num mundo melhor para 
todos os mais necessitados de amparo e amor nas suas vidas. Obrigado 
por tudo o que por eles fazem.

Dou também nota de que efectuei uma transferência para a minha 
assinatura d’O GAIATO e ajudar a Obra nas suas imensas despesas. 
Agradecendo o normal envio d’O GAIATO e todo o empenho na missão 
confiada…

Assinante 57855.»

«Mais uma vez venho com esta pequena oferta assinalar a minha pre-
sença amiga pela leitura do querido Jornal, expressão maravilhosa da 
vertente espiritual da gloriosa Obra de Amor que Deus fez desabrochar 
neste mundo pelo Seu servo Américo, sacerdote de Cristo no pleno sentido 
da Palavra de Deus.

(…) Infelizmente vivemos num mundo onde tudo que tem um cunho de 
cariz religioso é menosprezado como algo não respeitável. Porém, tudo 
isto nos foi profetizado por Jesus: ‘No mundo tereis tribulações mas tende 
bom ânimo: Eu venci o mundo’.

Assinante 47518.»

«Com a admiração que sinto 
pela Obra do Pai Américo que, em 
criança e na minha juventude, tive 
a feliz oportunidade de ver nesta 
cidade do Porto, e que, por onde 
passava era objecto de admiração 
e amor, anexo um donativo mo-
desto, que vos ajude a prosseguir 
na vossa admirável missão.

Assinante 81359.»

«Foi há mais de sessenta anos 
que ouvi pela primeira vez o Padre 
Américo numa homilia na Igreja 
dos Congregados, no Porto.

Fiquei presa das suas palavras, 

PAI AMÉRICO

nunca ouvira um padre falar as-
sim! Desde aí, segui sempre o 
percurso da Obra da Rua. Não há 
outra igual.

Assinante 11439.»

«Parabéns pelos 75 anos (Bo-
das de Diamante) de vida dessa 
Casa maravilhosa criada pelo 
homem extraordinário que foi o 
santo Padre Américo. Digo santo 
com toda a propriedade porque os 
milagres estão à vista.

Assinante 31166.»

«Sou assinante d’O GAIATO que, 
tanto eu como a minha Mulher, le-
mos sempre com muito gosto.

Conheci muito bem o P. Américo 
que, antes de ter começado com a 
Casa de Miranda, foi algumas ve-
zes fazer pregações à minha terra, 
Galizes, e ficava sempre em nossa 
casa.

Também me lembro bem de ter 

«Informo que acabei de trans-
ferir a importância constante do 
anexo. Aproveito a oportunidade 
para manifestar o meu inteiro re-
púdio pelas injustiças que estão 
a ser feitas a uma Obra como é a 
Obra da Rua.

Com a vossa tão grande deter-
minação, com a vossa oração e, 
principalmente, com a ajuda de 
Deus, estamos certos de que tudo 
irá voltar à sua normalidade.

Assinante 77643.»

«Envio cheque para o ano de 
2019. Faço votos de mais paz nos 
ataques a que a Igreja está a ser 
perseguida, sobretudo na Obra da 
Rua.

Assinante 19577.»

«É com grande alegria que vos 
escrevo. É com grande admira-
ção que olho para o vosso traba-
lho, parte das vezes com grande 
dificuldade e incompreensão, 
muitas vezes por quem de dever 
tinha obrigação de olhar para a 
Obra da Rua de outra maneira e 

apoiar esse vosso grande traba-
lho, mas… força e coragem para 
continuarem…

Assinante 21194.»

«Aproveito para endereçar os 
meus sinceros parabéns pela de-
dicação e empenho na continui-
dade da grandiosa Obra de Padre 
Américo.

Tendes sido verdadeiros e bra-
vos Homens na luta pelos verda-
deiros valores e missão da Obra 
da Rua, procurando ganhar em 
cada menino um verdadeiro Ho-
mem construtor familiar, na gra-
ça de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
tentando contrariar os ataques 
ferozes que pelo mundo fora vão 
sendo feitos contra a Família 
Cristã. Envio comprovativo de 
pequeno donativo, por graças re-
cebidas.

Assinante 26759.»

«Junto cheque para a assinatu-
ra d’O GAIATO no próximo ano 
e venho enviar-lhe o meu abraço 
amigo e solidário, a certeza da 

SINAL DE CONTRADIÇÃO

minha oração na sua/vossa tão 
elevada quanto espinhosa tarefa.

Só os sonhadores encartados da 
Graça de Deus na paixão pelos 
mais pobres e humildes, resistem 
às afrontas e rasteiras dos mes-
quinhos. É verdade que vós na 
vossa Missão estão entre eles…

Assinante 44712.»

«De vós, tenho recebido quinze-
nalmente notícias pelo Famoso e 
nestes últimos tempos muito desa-
gradáveis pelo que tenho lido. Sa-
bem? Eu de notícias lidas só atra-
vés d’O GAIATO, não gastei, nem 
gasto, dinheiro com jornais infor-
mativos e muito menos em internet 
ou nas ditas ‘redes sociais’, de te-
lejornais só de alguns canais, mas 
sempre com o comando na mão 
para ‘cortar’ os ‘opinadores’ que 
há muitos por aí.

Quanto ao que aconteceu, tere-
mos que ter paciência e rezar por-
que a verdade virá acima, como o 
azeite em água e mais ainda por 
intercessão de Pai Américo…

Assinante 83671.»

abrir mais Casas do Gaiato nas 
nossas antigas colónias, onde o 
vosso apoio é tão necessário para 
ajudar aqueles jovens, que, pelo 
que leio, tão abandonados estão.

Assinante 14773.»

«Envio cheque… para “saldar” 
a minha assinatura do Famoso 
que já me acompanha há mais de 
55 anos e me tem ajudado muito. 
Daquele valor, as migalhas que 
sobrarem serão sempre aprovei-
tadas…

Assinante 17478.»

«Peço desculpa por só agora 
me decidir a fazer o que já devia 
ter feito. Estimo e admiro a todos 
da Casa do Gaiato. Para mim é a 
obra maior do mundo e que me dá 
alegria.

O Jornal é como uma luz que 
entra em nossa casa e nos põe a 
par de toda a vossa vida. É, na 
verdade, uma Obra admirável e 
ímpar. Nós também nos enrique-
cemos e aprendemos muito.

Quando era mais nova e via 
melhor, eu logo o lia, se não po-
dia ser de dia, era o Jornal que 

me alegrava o serão e ficava mui-
to feliz. Agora, é diferente, pouco 
posso ler de cada vez, mas leio-
-o todo e dou a ler aos vizinhos e 
amigos e comentamos e serve de 
meditação…

Assinante 80357.»

«Sou vossa assinante desde que 
recebi o primeiro ordenado — 
conto já 71 anos. Sou avó e, como 
sempre quando me vejo aflita, re-
corro ao vosso fundador, que sem-
pre ao interceder por mim, recebo 
a graça que necessito.

Junto envio cheque… a fim de 
pagar a minha assinatura… e um 
pequeno contributo para ajuda da 
vossa Obra.

Assinante 31418.»

«Migalha pequena para tanta 
coisa que essa Casa precisa, mas 
com muito amor… Não herdei de 

AMIZADE QUE NÃO ESMORECE

ninguém esta amizade que sem-
pre tive por vós, saiu de dentro de 
mim…

Assinante 2743.»

«Agradeço os momentos de re-
flexão que o Famoso me tem ofe-
recido desde há muitos anos, mas 
agora que com a graça de Deus já 
estou quasi a chegar aos 88 anos, 
tem um sabor especial. Junto uma 
lembrança…

Assinante 22436.»

«Envio os donativos d’O GAIA-
TO que me têm confiado… Por 
motivos de saúde e dos meus 80 
anos que se vão aproximando, já 
entreguei este compromisso a uma 
amiga minha e mais competente 
do que eu… Mas confesso com 
lágrimas nos olhos que fico com 
saudades de não poder continuar.

Assinante 46730.»

ido, com o meu Pai, visitar a Casa 
de Miranda, quando ela estava a 
começar. O meu Pai oferecia para 
lá azeite e também borreguinhas 
para o rebanho que então tinham.

Hoje, envio cheque… para aju-
da daquilo que melhor julgar.

Assinante 16854.»

«Sinto saudades e nunca esque-
ço os sermões de Pai Américo na 
Igreja da Sé Nova de Coimbra, 
era eu uma adolescente, mas que 
o ouvia deliciada…

Assinante 62984.»

«Conheci o Pai Américo na inau-
guração de uma casa para pobres, 
há muitos anos. Fiquei deslumbra-
da com aquela figura de homem 
grande, forte, sem medo. Uns anos 
mais tarde, chorei a sua morte ao 
ler num jornal. Morreu para dar 
ainda melhores frutos!…

Assinante 26572.»
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Será que a Lei Fundamental deste 
País não obriga as pessoas a cuidar 
de si próprias, do seu alimento e dos 
filhos que geram? Não é esta uma 
Lei natural? 

Se não querem trabalhar, devem 
ser obrigados a fazê-lo. Se não estão 
habituados, é preciso habituá-los. O 
que se faz neste País é uma mesinha 
sem resultados.

Os problemas não se resolvem 
com a intervenção da polícia, solu-
cionam-se, sim, na sua raiz… Tor-
nando o trabalho obrigatório a quem 
tem saúde e forças e facultando-lhes 
o mínimo de dignidade que é: Uma 
casa para viver.

Agora, com a falta de trabalha-
dores, Portugal importa de fora, a 
mão-de-obra. Isto é uma solução 
adiada havendo tanta gente à boa 
vida neste País. 

A sabedoria popular ensina-nos 
que a preguiça é mãe de todos os 
vícios. A Bíblia diz que quem não 
trabalha, tendo saúde, não deve 
comer.

O Estado não tem obrigação 
somente de favorecer uma casa a 
cada família, tem, sim, também, o 

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio

Continuação  da  página  1

que urge motivar novos leitores. 
Neste desafio permanente de defesa 
e promoção dos membros enfermos 
da sociedade e que têm fome e sede 
de justiça, tem contado sempre com 
a amizade indefectível dos seus 
beneméritos leitores e basta-lhe a 
Providência divina. Só Deus basta!

Dado que há um momento para 
tudo e um tempo para todo o pro-
pósito debaixo do céu, não iremos 
agora tratar situações mais próxi-
mas, mas no encalço de mais distan-
tes, pois há tempo de calar e tempo 
de falar… Assim sendo, de forma 
singela, ao fazermos esta assinalá-
vel comemoração jornalística, real-
çamos os primórdios dessa missão 
e dedicação grande de cuidar dos 
pobres, que foi confiada ao Padre 
Américo pelo Bispo de Coimbra, 
D. Manuel Luís Coelho da Silva, 
tornada exclusiva até ao seu pas-
samento. Nisto nos adentrámos por 
burocracias relativas a habitações 
para pobres na Quinta da Miseri-
córdia. Este sítio pertinho de campo 
santo, no alto da Conchada, em 
Coimbra, onde tal Prelado amigo 
tem campa rasa [26-III-1859, 1-III-
1936], reveste-se de um grande 
simbolismo na acção pastoral do 
visitador e procurador dos pobres, 
nas ruas e nos tugúrios, em contacto 
muito próximo e sistemático com 
a miséria urbana, levando ajudas 
básicas e numa acção de compaixão 
espiritual, pela dignidade humana e 
cristã.

Nesses tempos muito difíceis e 
desse lugar de misérias, um teste-
munho eloquente nos surgiu em 
investigação persistente, quando 
encontrámos no Arquivo Nacio-
nal da Torre do Tombo, uma carta 
dactilografada dirigida ao Ex.mo Snr. 
Dr. A. de Oliveira Salazar [do seu 
Arquivo], do Seminário de Coim-
bra, em Junho de 1933, assinada 
por Padre Américo de Aguiar! 
Parece-nos ocasião para publicar e 
reflectir no essencial dessa missiva 
inédita: Por esta mala respondo 
ao Ex.mo Sr. Luiz Machado Pinto, 
enviando os esclarecimentos que 
posso dar da Sopa dos Pobres, mas 
receio nada poder conseguir, por-
quanto não tenho Estatutos nem 
escrituração. Distribuo na medida 
que recebo, pelas portas dos novos 
pobres, famílias de muita fome com 
vergonha de pedir; e para os neces-
sitados que facilmente pedem, as 
Religiosas Hospitaleiras, na rua 
da Matemática, distribuem diaria-
mente setenta tigelas de sopa com 
um pedaço de pão quatro vezes por 
semana, porque não tenho meios 
para o fornecer todos os dias. Eis 
tudo. O “Correio de Coimbra” dá 
o movimento semanal d´esta Sopa 
dos Pobres. E já que a bondade de 

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

SINAIS Padre Telmo

NA Sicília, ilha do Mediterrâneo, o Bispo da Cate- 
 dral de Catânia e o Papa Francisco abriram 

as portas a um grupo de refugiados, salvos por uma 
embarcação.

Nos lustres da Catedral,
paredes de mármore e nichos de prata
num recanto que brilha um anel de oiro
com berço de arminho,
vela o Menino na hóstia de pão!

Filhos de Deus
em barco de borracha,
frágil
— balouçando —
nuvens e ventos ameaçam borrasca!

BENGUELA Padre Manuel António

SE não tenho Amor não sou nada. Por isso, o Amor não passa. O meu 
 coração, toda a minha vida deve ser animada pelo Amor. Deste modo, 

somos animados a fazer o bem, dum modo especial, aos mais necessita-
dos.

Uma grande alegria enche os nossos corações, nesta hora. O senhor 
Padre Júlio está connosco. Veio visitar a nossa Casa do Gaiato de Ben-
guela, durante alguns dias. O senhor Padre Júlio é um dos sucessores de 
Pai Américo. Reside na nossa Casa do Gaiato de Paço de Sousa, a sede da 
Obra da Rua. A nossa Casa do Gaiato de Benguela é um dos ramos muito 
queridos desta Árvore. Pai Américo, antes de morrer, tinha no seu coração 
as nossas Casas do Gaiato em Angola e Moçambique. Não pôde ver a 
realização deste seu sonho, porque a morte não permitiu. A Obra da Rua, 
porém, continuou com todo o vigor que brotava do Amor de Misericórdia 
do coração do Pai do Céu. Deste modo, a Casa do Gaiato de Benguela nas-
ceu em fins de 1963. Cresceu, graças ao carinho que jorrava dos corações 
cheios de amor. Nesta hora, continua a viver animada pela força que brota 
da mesma fonte. É, pois, uma grande alegria a presença do sucessor de 
Pai Américo, no meio de nós, na pessoa muito querida do Sr. Padre Júlio. 
Percorre todos os cantinhos da nossa vida, de tal maneira que o seu cora-
ção fique inundado do mesmo amor que encheu o coração de Pai Américo.

A nossa Casa do Gaiato de Benguela, à semelhança dos outros ramos 
da Obra da Rua, vive do amor dos corações dos nossos benfeitores muito 
queridos que partilham connosco os seus bens, de tal modo que seja possí-
vel acolher e ajudar os filhos abandonados da nossa sociedade. Nesta hora, 
temos a Grande Notícia que deve encher de alegria os vossos corações: 
Foram acolhidas oito (8) crianças abandonadas que vieram do Abrigo dos 
Pequeninos. Já não tinham lugar, por isso, vieram para a nossa Casa do 
Gaiato. O mais pequenino tem cinco anos e o mais velho tem oito anos. 
São um verdadeiro tesouro depositado no coração da Casa do Gaiato e 
lançado, de igual modo, no coração de cada um de vós. Olhai para estes 
filhos como vossos filhos. Que os vossos corações de pais e mães venham 
ao seu encontro, cheios de amor. Deste modo, não lhes faltará o necessário 
para que venham a ser homens. Sim, fazer de cada rapaz um homem é o 
ideal da Casa do Gaiato. Com a vossa ajuda participareis desta sublime 
missão. Neste momento, Temos presentes aqueles corações generosos que 
regularmente nos ajudam.

O ano lectivo começou. Duas vertentes chamam a nossa atenção. A 
escola do ensino primário da nossa Casa do Gaiato foi de tal maneira pres-
sionada pela multidão de crianças do exterior que houve necessidade de 
montar três lugares provisórios, sem as condições normais para garantir 
os bons resultados. Esperemos, contudo, que algo de positivo aconteça. 
Quem nos dera ter as salas normais suficientes para acudir às emergências 
destas situações! Uma segunda vertente está mergulhada no acolhimento 
maravilhoso que foi prestado aos nossos rapazes que frequentam o ensino 
secundário. O Liceu abriu as portas com muita generosidade. A Escola 
Industrial procedeu de igual modo. Outros estabelecimentos de ensino 
deram também a sua ajuda. Temos, na verdade, muito viva a lembrança 
dum Colégio particular que tem colaborado na formação dalguns rapazes, 
ao longo de vários anos. É, na verdade, consoladora esta colaboração. 
Temos esperança de que os rapazes correspondam, de forma positiva, e 
obtenham os resultados positivos na sua formação académica e humana. 
Um beijinho dos filhos mais pequeninos da nossa Casa do Gaiato para 
cada um de vós e vossos filhos.  q

O Amor em acção…Viram nas ondas…
gestos aflitos a barco que passa
chegam seus gritos.
Salvos aportam a uma nação.
Fecha os portais, fala que não.
Corta ondas a embarcação…
outro Povo
— novas portadas dizem que não…

Brilha ao longe a Catedral
seu Bispo e Francisco acenam que sim…
Abrem os portais
sorri o Menino na hóstia de pão…
Que sim, que sim! Porque não?
Entram molhados e os pingos de água
ficam gotas de oiro a brilhar no chão.  q

V. Ex.cia me encoraja, ouso dizer, 
humildemente, que tenho gemido 
aos pés dos Grandes d’esta linda 
terra: — Gov. [Governador] Civil 
[Dr. Joaquim de Moura Relvas, 
1932-1933], [Dr. Fernando Baeta] 
Bissaya [Barreto Rosa], Delg.º 
[Delegado] de Saúde — a miséria 
da Quinta da Misericórdia à Con-
chada, para a qual não há tinta nem 
palavras que suficientemente a pos-
sam descrever. Oitenta famílias em 
tocas imundas; para cima de cem 
criancinhas d’olhos sumidos; vício, 
fome, muita imoralidade — campo 
imenso de cultura microbiana. Tudo 
isto tenho vivido intensamente nas 
raras visitas que ali faço, onde não 
posso falar de Deus prq. [porque] 
há muito desespero. Dizem-me 
aqueles Senhores que sim; que se 
vão tomar medidas urgentes – cem 
casas para gente pobre. Quando? 

Evidentemente, sem espaço para 
comentários, ficam registadas como 
memória aquelas letras dolorosas 
supra (com 86 anos). Porém, ainda 
a tempo de parabentear O Gaiato 
por este seu feliz 75.º aniversário, 
com uma multidão de histórias de 
vidas e fazendo o bem, pelo Santís-
simo Nome de Jesus, desde aquela 
boa hora em que Padre Américo 
(com 56 anos) corajosamente o lan-
çou por amor aos pobres. Ex corde, 
bem-hajam todos os seus leitores e 
amigos. Ad multos annos!  q

dever de exigir. Este perde a razão 
e o poder quando se demite.

Dá mau resultado apagar fogo 
com fogo. 

A Igreja do mesmo modo, quando 
se cala por conveniência ou medo.

Mas vamos à última parte da carta: 
Sinto-me envergonhada de me limi-
tar a uma ajuda de retaguarda. Afi-
nal sou mais nova que o Sr. Padre, 
tenho, graças a Deus, facilidades de 
locomoção, devia ser mais activa, 
mas há muitas moradas na casa do 
Senhor e como nunca fui pessoa de 
acção virei-me para outro campo e 

estou disponível para acompanhar 
amigas minhas que também vivem 
sozinhas, visitá-las em lares e hos-
pitais e outras que precisam de uma 
presença amiga.

Vê-se claramente que o Espírito 
Inquieto do Senhor trabalha naquela 
consciência, inquieta-a, não se ins-
tala nem se conforta. Não vos digo 
quanto ela transferiu para a nossa 
conta, pois já me ralhou duas vezes. 

A sua barriga encolhe-se secreta-
mente com uma vida sóbria a pensar 
nos Pobres.  q

SETÚBAL Padre Acílio

A comunidade cristã da 
Quinta do Anjo, organi-

zou, na nossa casa da Arrábida, 
um Retiro para os adolescentes 
daquela Paróquia e convidou os 
nossos Rapazes a participar neste 
refúgio religioso de dois dias. 
Foram sete os gaiatos que, livre-
mente, desejaram integrar-se com 
o grupo.

Juntaram-se muitos jovens 
— rapazes e raparigas — com 
os seus catequistas, dirigentes e 
voluntários auxiliares, bem como 
pregadores(as) responsabilizados 
pelo bom aproveitamento.

Quer na chegada, quer na par-
tida, com Celebração Eucarística, 
juntaram-se muitos familiares 
numa comunhão viva de preces, 
cuidados e esperança.

Os cristãos desta Paró-
quia, desde a abertura da Casa 
do Gaiato, ainda pelo Padre 
Américo, tiveram uma relação 
estreita connosco. Basta lembrar 
que o cálice e a patena, utilizados 
nas nossas Celebrações, foram 
oferta de um casal desta terra 
cujos netos continuam a auxiliar-
-nos familiarmente e as senhoras 
a virem todas as semanas dar um 
dia de trabalho aos Gaiatos.

Enquanto foi viva, a santa Car-
mita — chamo-lhe santa porque 
ela viveu e morreu com essa 
fama — era ela que impulsionava 
a Comunidade, e não só, a virem 
passar um dia inteiro, aqui, em 
Algeruz, todos os anos. Arras-
tava a juventude, organizava pre-
lecções, momentos de oração e 
jogos competitivos muito atraen-
tes, enchendo o dia todo no nosso 
requintado ambiente.

Esta tradição ainda se man-
teve durante alguns anos após a 
sua morte, empolgando famílias 
inteiras com filhos, filhas e netos 
e incitando outras comunidades 
como a do Faralhão a fazerem o 
mesmo.

Como seria frutífero, sobre o 
ponto de vista evangélico, que 
outras paróquias seguissem estes 
exemplos.

A Casa do Gaiato e o seu 
ambiente não é, em primeiro 
plano, uma casa de assistência 
como pensam os laicos, é, sim, 
uma pregoeira do Evangelho dos 
Pobres e da Pobreza.

Uma visita é muito mais… um 
dia de banho sobrenatural.  q

Retiro


