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DA NOSSA VIDA Padre Júlio

O GAIATO com-
pleta agora 

76 anos de exis-
tência. De 15 em 
15 dias, sem férias 
e sem interrupção, 
vem cumprindo a sua 
missão de zelador dos 
Rapazes, dos Doentes 
e dos Pobres, tocando 
as consciências e o 
coração de quem lhes 
pode fazer bem.

É uma tarefa interminável, como disse 
Pai Américo no nº 1 do «Famoso»: «Apa-
rece hoje “O Gaiato” e regressa no ter-
ceiro domingo do mês, à mesma hora, e 
assim por diante, todos os 1.os e 3.os até 
ao fim do mundo.»

Também interminável é a tarefa de o 
fazer chegar a cada vez maior número 
de Leitores. Houve época em que andou 
rondando os 60.000 assinantes, a que 
se somavam alguns milhares de jornais 
adquiridos nas ruas e empresas de várias 
cidades.

O mundo vai girando, os anos vão passando e, como 
é natural, os que adquirem O GAIATO vão envelhecendo 
e partindo desta vida. Os próprios que o fazem, também 
vão passando a outros a tarefa de dar continuidade a esta 
Obra a que Pai Américo lançou os fundamentos e ergueu.

76 anos volvidos, mantém-se a mesma missão, agora 
especialmente carente de obreiros para que possa 
crescer e de apaixonados por Ela ou em vias de o 
serem, fazendo d’O GAIATO alimento, não como quem 
lê mas como quem o medita e rumina.

Nestes últimos anos, O GAIATO deixou de ser rece-
bido por mais de metade dos seus assinantes, para além 
da diminuição do número de jornais distribuídos em 
mão. A maioria das assinaturas que foram suspensas, 
foram-no em definitivo. Poucas foram as que transitaram 
para elementos da mesma família e, por esse motivo, se 
mantiveram activas, revelando assim uma forte unidade 
dessas famílias com a Obra, a que com inteira justeza 
se podem chamar de família de fora. Assim gostava 
de as intitular o Pe. Carlos. Certo é que muitos pais gos-
tariam que seus filhos mantivessem o vínculo com a Obra da 
Rua mas, muitas vezes, esses desejos saíram frustrados.

É assim que lançamos o apelo aos nossos assinantes, 
pedindo o seu empenho, certos da amizade que nos dedicam, 
para que convidem seus familiares e amigos a se tornarem assi-
nantes d’O GAIATO, cujo preço é não o tratar com indiferença 
mas cada vez mais lhe darem lugar à mesa da família, onde Ele 
é alimento e comensal porque presença do Pobre.

Este repto que aqui lançamos, espera receber a resposta de 
dois ou três milhares de novos assinantes, que poderão 
vir a receber O GAIATO na forma tradicional 
em papel ou em formato digital através do 
nosso site na internet (www.obradarua.
pt), onde se poderão inscrever num e 
noutro caso ou por outro meio.

O GAIATO não tem preço, porque 
não pode o dinheiro pagar as vidas 
que se comunicam generosamente. 
O «Quim-mau», que o encabeça, 
continua a estender os seus braços, 
pedindo e esperando o teu amor.  q

O «Famoso»
PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

O tempo da Quaresma é propício para preparar a cele-
bração do grande Mistério pascal de Jesus Cristo 

— paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é o funda-
mento da conversão humana e cristã. Na sua Mensagem 
para 2020, o Papa Francisco sublinha que a Páscoa de 
Jesus não é um acontecimento do passado: pela força do 
Espírito Santo é sempre actual e permite-nos contemplar 
e tocar com fé a carne de Cristo em tantas pessoas que 
sofrem. Na urgência da conversão, é importante a expe-
riência da misericórdia de Deus, que só é possível face 
a face com o Senhor crucificado e ressuscitado, ‘que me 

amou e a Si mesmo se entregou por mim’ [Gl 2, 20]. Neste 
diálogo de amigo a Amigo, não é como o diálogo atribuído 

aos habitantes de Atenas, que ‘não pas-
savam o tempo noutra coisa senão 

a dizer ou a escutar as últimas 
novidades’ [Act 17, 21]. Este 
tipo de tagarelice, ditado por 
uma curiosidade vazia e superfi-
cial, caracteriza a mundanidade 

de todos os tempos e, hoje em dia, 
pode insinuar-se também num uso 

pervertido dos meios de 
comunicação.

No feliz 76.º aniver-
sário deste humilde 
quinzenário, com uma 
riquíssima história, ao 
serviço dos pobres, na 

Igreja, no seu uso devido 
e cuja sementeira só Deus 

sabe, é salutar relembrar a sintonia 
do seu fundador com o centro da 
vida do cristão, sentindo compaixão 
pelas chagas de Cristo crucificado, 
conforme pregou em Fátima, em 13 
de Maio de 1952: E assim como S. 
Paulo no seu tempo dizia a quem o 
escutava que não sabia dizer mais 
nada, nem sentir mais nada, nem 
viver mais nada senão somente 
Cristo, assim eu também hoje pela 
missão que Deus me confiou entre 

os mortais, eu digo que não sei 
viver mais nada, não sei sentir 

mais nada, nem falar de mais coisa 
nenhuma senão do Pobre e este 
crucificado. […] Vamos curar as 
feridas dos Pobres e assim damos 
testemunho de Cristo.

Na verdade, o Padre Américo 
exerceu o seu ministério pres- 
biteral alicerçado na sua fé em 

Cristo crucificado e 
vivo, que é activa 

no amor. Depois 
da sua ordenação 

(28-VII-1929), 
em carta para 
o seu amigo 
Simão Cor-
reia Neves,  
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Por esse mundo fora
PATRIMÓNIO DOS POBRES

Padre Acílio

AS  dores dos pobres deixam-me num estado de angús-
tia e sofrimento que não sou capaz de definir. 

Já aqui falei daquela infeliz de 5 filhos a seu cargo, 
sendo um deficiente do aparelho urinário, a quem ajudei. 
Pois uma leitora do Porto que ao longo da minha vida me 
tem apoiado quis ficar com o encargo de 106 euros men-
sais a pagar ao Estado durante mais de 9 meses. 

A filha da pobre multada já saída de casa e com dois 
filhos pequeninos, um ainda de leite e outro pela mão, 
sabendo que eu ajudara a mãe, dirigiu-se a mim, com o 
mais pequenino ainda a mamar a pedir que lhe pagasse 
uma multa de 220 euros por ter sido interceptada pela 
GNR sem revisão do carro. Vem dizer-me que o compa-
nheiro a deixara com as crianças. Que tivesse pena dela e 
a libertasse deste pesadelo.

— Onde mora? — Ela respondeu-me que em tal parte, 
era para o Norte de Lisboa, uma zona muito pobre que eu 
conheci no ano 2005/2006 quando tomei conta daquela 
que foi Casa do Gaiato de Lisboa, hoje totalmente desca-
racterizada.

— Então? Já foi falar com o Prior de lá?
— Não! Não o conheço.
—A mim conhece-me?
— Ouvi dizer que ajudava os pobres. 
— Olhe, então vá falar com o Padre de lá e ele que me 

escreva uma carta a narrar a sua situação. 
Se ela for capaz de ir ao Prior e ele a atender e me confir-

mar, por visita, a verdade do relato, muito bem, ajudá-la-
-ei. Se o Prior não a atender (não há por aí muitos padres a 
interessarem-se dos pobres), não a poderei ajudar. 

Por mais que o Papa Francisco recomende a Igreja Cató-
lica ir às periferias, essas palavras bonitas ficam no ar, não 
aterram, sobretudo não despertam o coração dos pastores 
para irem à procura das ovelhas perdidas. 

Por vezes, estes só as citam, nunca as experimentam, 
não as saboreiam. Só se entende o Reino de Deus, que 
é dos pobres, aqueles que O fazem na sua vida. Outros 
menos se aproximam d’Ele que se apaixonou pelos sofre-
dores.

No Reino de Deus que Jesus pregou, os pobres e os per-
didos são aqueles por quem Ele sofre. O resto é miragem.

Esta manhã de Domingo, ao sair da Missa, aguardava-
-me, sentada no longo banco do corredor uma senhora 
vestida de preto. Saudei-a e perguntei-lhe a que vinha. 

Uma roupita leve, rendada, fazia-a tremer de frio. A 
dona Conceição trouxe dois casacos quentes para a aga-
salhar.

Como ando muito devagarinho amparado pelas benga-
las, aproveitei o tempo para a ouvir. Ao meu lado a andar 
foi desenrolando a sua tristeza: O marido morreu cance-
roso, aos 47 anos, há poucos meses. A renda da casa foi-se 
avolumando e tiveram de sair. Meu Deus! Acima de uma 
dor tão funda, uma desgraça tão larga.

Arrendou então um quarto, sem serventia de cozinha, 
onde vivem ela, uma filha de 14 anos e um filho de 12. — 
Vou buscar comida à Caritas; de manhã a Senhoria, que é 
boa, dá aos pequenos algo para quebrarem o jejum.

O quarto tem uma cama para o rapaz e outra para a mãe 
e filha. Ao que os pobres estão sujeitos! É isto que me dói. 

A Segurança Social pagou-lhes um mês do quarto mas 
não mais. Agora já deviam 2 meses a 200 euros cada e a 
Senhoria começava a apertá-la para que pagasse. Vestindo 
um dos casacos comprido e quentinho sentiu-se acon-
chegada e eu consolado ao vê-la coberta, convidei-a para 
tomar comigo o pequeno-almoço. Como me soube bem 
aquela companhia. Há consolações que não se pagam com 
dinheiro nenhum!... 

Continua  na  página  4
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«Peço desculpa, antes de mais, 
pelo “bocadinho” de papel em 
que escrevo estas palavras! Envio 
juntamente o recibo da transfe-
rência… que fiz para a conta da 
Casa do Gaiato indicada no vosso 
Jornal.

Muito agradeço o envio do 
mesmo que recebo regularmente, 
há muitos anos, e cuja leitura con-
tinua a “alimentar” a minha vida 
espiritual…

Assinante 23200.»

«Em cada GAIATO tenho um 
soprar de vento bendito: Palavra 
sagrada, novidade e missão que 
nos chega.

Dou graças a Deus por estar 
ainda na família, na admiradora 
e na linha da vossa evangelização.

Sou a velha amiga cá dos 
algarves, que com as suas belezas 
naturais, continua a ser terra de 
missão.

Toda a palavra, artigos, 
comentários, notícias do grande 
GAIATO, são uma riqueza para a 
nossa alma. Fico encantada e ao 
mesmo tempo sensibilizada com o 
que por aí vai.

Procuro passar, até dei um 
jornal, há dias, ao meu antigo 
pároco. É preciso muita coragem 
e confiança no Bom Deus, a graça 
do Espírito Santo está convosco, 
e o olhar do santo Pai Américo a 
velar por vós, pela grande Obra 
que realmente é divina.

Isto tudo para vos dizer que 
com o meu propósito de há anos, 

ALIMENTO ESPIRITUAL

«Caros amigos, permitam que vos trate assim, apesar de ser a pri-
meira vez que me dirijo a vós. No entanto, conhecemo-nos há muitos anos 
através do Jornal O GAIATO, que leio de fio a pavio, logo que chega. 
Entre as várias publicações que recebemos, ele tem a minha prioridade.

Era o meu marido… que comunicava convosco. Ele partiu para a 
Casa do Pai… Era grande amigo e admirador da Obra do Padre Américo. 
Peço que o tenham presente na vossa oração.

Junto envio comprovativo da transferência… “Subsídio de funeral” 
recebido. Estou certa que se tivesse sido ao contrário, ele faria o mesmo. 
Aplica-lo-eis nas vossas muitas necessidades, tirando, antes, o contributo 
para a assinatura d’O GAIATO, que desejo continuar a receber na mesma 
morada… mas agora em meu nome…

Assinante 14224.»

«Envio um cheque para pagar a minha assinatura anual e agradecer 
o maravilhoso jornalzinho O GAIATO, que há mais de 60 anos o devoro, 
o recebo no meu coração.

Assinante 22782.»

«Chegou o momento de vos agradecer e congratular por me enviarem 
durante várias décadas “o Jornal mais famoso do País” e que vai entrar 
na 4.ª idade, (a minha). Sinceros parabéns e muitos mais anos de vida com 
as bênçãos do Fundador…

Assinante 9313.»

«… Na decrepitude da minha velhice, ainda quero dar o meu contri-
buto para a expansão deste Jornal d’O GAIATO que me tem enriquecido 
muito na minha vida. Bem-haja Padre Américo, pois nem sempre as pala-
vras exprimem o que vai no meu pensamento e no meu coração…

Assinante 11182.»

COMPANHEIRO DE TODA A VIDA

«A leitura do jornal O GAIATO 
desperta em nós a obrigação de 
corresponder ao vosso enorme 
esforço em prol dos mais carencia-
dos e abandonados, e de contribuir 
para amenizar os muitos proble-
mas que subsistem, sobretudo nas 
Casas de África. É neste contexto 
que remeto em anexo um pequeno 
contributo…

Assinante 63845.»

«Sigam em frente que Deus e 
todos nós estamos convosco.

Assinante 30755.»

«Sempre a mesma migalha, mas 
para mim é uma alegria. Tenho a 
mania que sou da vossa Família.

Assinante 8052.»

«Envio comprovativo de trans-
ferência… para ajudar às vossas 
obras, é pouco, mas já há muitos 
anos que sou colaboradora, pois 
já tenho 95 anos e quasi desde o 
início da Obra entram na minha 
Família…

Assinante 9110.»

«… Faleceu o nosso familiar 
Padre António Fernando Lopes 
Ferreira.

Sabendo a sua família que ele 
tinha por essa prestimosa Obra 
grande admiração e apreço e à 
qual  teve ligações pessoais, deci-
diu que, do espólio dos seus bens, 
se destinasse… para apoio ao 
desenvolvimento das acções que 
constituem o vosso objectivo…

Assinante 84737.»

FAZ UNIDADE

«Junto documento assinado, 
sobre a protecção de dados e, simul-
tâneamente, uma pequena dádiva 
para cobrir — um! poucochinho! 
— as despesas do Jornal. O bem 
que o Jornal faz, não há dinheiro no 
mundo que o pague. Há cerca de 60 
anos que o assino e leio, com muito 
interesse e… proveito.

Assinante 14412.»

«Agradeço o Jornal que gosto 
muito de o ler até ao fim…

Assinante 56694.»

«Muito grata por nunca me terem 
deixado de enviar o vosso Jornal, 
que há muitos anos leio, e que me 
faz sempre aprender muitas coisas, 
em que, por vezes, não reparamos. 
Junto um pequeno contributo…

Assinante 22009.»

«A leitura do vosso Jornal 
enche-me de alegria e desejo-vos 
muitas felicidades na vossa difícil 
Missão.

Admiro a vossa tenacidade em 
levar a bom termo a Obra que o 
Senhor construiu, através do sau-
doso Padre Américo.

Assinante 49819.»

SEMPRE NOVO

«O GAIATO continua a ser o mensageiro do Amor, da Esperança, 
da Verdade e de Vida. Jornal pequeno e tão grande na sua doutrina e no 
despertar de consciências adormecidas. Obrigada pelo seu envio…

Assinante 13621.»

«Agradeço o vosso Jornal que me comove sempre muito, quer pela 
simplicidade e vivacidade com que nos relatam as desgraças deste nosso 
País, quer pela coragem, inteligência e bom senso com que agem, e junto 
um cheque com uma insignificante ajuda.

Assinante 60563.»

«Agradeço o empenho e o esforço de todos quantos colaboram nesse 
estupendo Jornal, com tantas lições de vida transmitidas e que nos aju-
dam, em muito, a ter uma visão mais positiva e sobretudo humanizante de 
vida terrena, aliada à dinâmica transcendente e que é espelho da vossa 
existência…

Assinante 60882.»

«Envio uma pequena oferta para a vossa maravilhosa Obra.
Que o Deus Menino vos encha das maiores bênçãos para continua-

rem a fazer tanto bem numa sociedade onde se perderam quase todos os 
valores cristãos.

Assinante 73831.»

«Escrevo-vos por duas razões: Enviar o comprovativo de um dona-
tivo; transmitir-vos a minha admiração por tudo o que fazem! Humildes, 
mas magníficos, instrumentos de Deus para tornar este mundo melhor!

Assinante 65044.»

«Junto envio fotocópia de transferência bancária para pagamento da 
assinatura do “nosso” O GAIATO, que sempre leio com muita atenção e 
interesse. Bem-hajam por nos ajudarem a ser melhores cristãos…

Assinante 84786.»

«Aproveito para agradecer o envio do vosso Jornal que muito aprecio 
e leio com cuidado, pois, para mim, os artigos lá escritos são verdadeiros 
testemunhos da palavra do Senhor…

Assinante 23921.»

MENSAGEIRO DE VIDA

quero partilhar também convosco 
do muito que o Senhor nos dá, é 
também uma maneira do meu obri-
gado a vós e ao Bom Deus para 
comigo…

Assinante 21374.»

«Para a Obra do Padre Américo 
e renovação da assinatura do 
jornal O GAIATO… Que o vosso 
Jornal continue a ser para todos 
os seus leitores um Raio de Luz e 
de Esperança…

Assinante 26506.»

«Como é habitual, junto envio 
um cheque para pagar a assina-
tura de O GAIATO, que há muitos 
anos recebo e que tanto me faz 
pensar e reflectir!… O que sobejar, 
aplicai-o como entenderdes. O 
vosso quotidiano é fazer e semear 
o bem, portanto…

Assinante 52775.»

«Acabei de ler o vosso Jornal. 
É sempre com alegria e emoção 
que o faço, pois ele é “Palavra do 
Senhor”.

Hoje, tocou-me de forma parti-
cular o “Património dos Pobres”.

Como deve ser angustiante não 
poder dar resposta a todos os pro-
blemas.

Embora a minha ajuda seja 
uma pequena gota no mar de tão 
grandes necessidades, não posso 
ficar indiferente perante tanto 
sofrimento. Aceitai este pequeno 
donativo para essa causa…

Assinante 57762.»

N. R. — SEJAMOS DIFERENTES DIZENDO A VERDADE E 
PROCURANDO FAZER O BEM — Como tem sido a nossa prática 
desde há muitos anos, neste número quem escreve são principalmente os 
nossos Leitores. Também, como tem continuado a acontecer com os teste-
munhos que nos vão chegando dos nossos Leitores, o essencial do que nos 
dizem é que lêem o nosso Jornal de fio a pavio e que ele é mensageiro de 
Vida e alimento espiritual.

Não somos, pois, um meio de comunicação social como os outros. 
Apesar certamente das fraquezas do que fazemos porque somos seres 
humanos, há aqui algo de diferente que os nossos Leitores assim testemu-
nham. Essa diferença tem que ver com o nosso esforço por cumprirmos a 
nossa missão de fazer o Bem, principalmente com quem mais precisa de 
ajuda.

Infelizmente há muito Mal neste mundo e o nosso Jornal não esconde 
isso. No entanto, não o fazemos à procura de sensacionalismo para ven-
dermos muito. Do que aqui se fala é do que nós e outros connosco procu-
ramos ir fazendo para combater esse Mal e construir um Mundo Melhor.

Por mais Mal que haja no mundo e por mais que sejam os que o pra-
ticam, também há sempre pessoas que procuram combatê-lo ajudando 
quem é vítima desse Mal. Infelizmente muitos dos meios de comunicação 
social falam muito pouco destas pessoas e do que fazem para construir um 
Mundo Melhor.

Falar do que está Mal e do que é feito para o combater, sem procu-
rar sensacionalismos para vender mais, mas antes buscando a Verdade, é 
coisa que geralmente “não dá notícia”. No entanto, isto é uma tarefa que, 
tendo sido sempre importante, é cada vez mais urgente nos dias de hoje. O 
que actualmente impera é o predomínio do ter sobre o ser, é a ilusão de que 
podemos ir consumindo cada vez mais bens materiais e que isto é o que 
mais importa na vida. O que impera é a ilusão de que há demasiado Mal 
neste mundo do qual a culpa é sempre dos outros e que pouco, ou nada 
poderemos fazer contra isso, devendo, portanto, voltarmo-nos para nós 
próprios, cuidando da nossa vida o melhor que pudermos. Enfraquece-se, 
assim, o sentido do cuidado do outro e da partilha solidária.

Ora não é disto que o nosso Jornal se alimenta, nem é este o ali-
mento e a mensagem que faz chegar aos nossos Leitores. Por mais Mal 
que possa haver neste mundo, e isso não é para esconder, o dever de todos 
nós é fazermos o que estiver ao nosso alcance para combatermos esse Mal 
ajudando quem é vítima dele. Ora há quem esteja neste combate por um 
Mundo Melhor todos os dias, contra ventos e marés, de forma quase sem-
pre anónima. Destes, pouco ou nada se fala, mas é preciso dar testemunho 
disso. É preciso que cada um de nós seja parte desse combate por um 
Mundo Melhor, e é urgente trazer cada vez mais pessoas para esta causa.

Esta tem sido, e terá que ser sempre, a nossa missão, incluindo-se 
neste “nossa” a maravilhosa Família dos Leitores aos quais estamos sem-
pre e para sempre muito gratos!

Américo Mendes



14 DE MARÇO DE 2020 O GAIATO /3

«Gosto muito da vossa Obra, que 
Deus lhes dê força para continuar.

Assinante 55518.»

«A vossa Obra é maravilhosa!… 
Recuperar um ser humano é a 
finalidade maior de cada ser 
humano!… Só temos que agra-
decer que alguém faça tudo isso 
por nós… Tenho 82 anos e desde 
pequena que vos conheço… para a 
minha Mãe eram uma referência…

Assinante 25291.»

«… Consegui vender um bem 
que herdei dos meus Pais e por 
isso agora tenho oportunidade e 
o maior gosto em ajudar a vossa 
Obra que tanto admiro…  Peço 
a Deus que haja muitas e santas 
vocações para continuarem essa 
Obra maravilhosa.

Assinante 74428.»

«Junto segue o comprovativo do 
donativo, que não precisam agra-
decer. Desejo que a vossa Obra, 
que eu muito admiro, se mantenha 
por muitos e muitos anos…

Assinante 29271.»

«Bem-hajam pela Eucaristia 
permanente que é o viver de todas 
as Obras da Casa do Gaiato…

Assinante 35227.»

«Este cheque serve para o paga-
mento da minha assinatura do 
vosso (nosso) jornal O GAIATO… 
Dou graças a Deus por existirem e 

pela obra tão bela e tão difícil de 
sustentar…

Assinante 56847.»

«Serve a presente para, mais 
uma vez, enviar um pequeno dona-
tivo para a vossa admirável Obra, 
que tanto vos engrandece e de que 
todos os portugueses se deviam 
orgulhar e agradecer.

Que o Padre Américo, esse 
santo que de certeza está no Céu, 
continue a olhar por nós e peço a 
Deus para que a vossa Obra possa 
continuar a ajudar todos os neces-
sitados do mundo…

Assinante 71986.»

«Que o ano de 2020… seja um 
ano mais fraterno, com muita paz 
e amor, mais tolerância e apoio 
aos mais desfavorecidos da nossa 
sociedade, que infelizmente cada 
vez são mais, e que a vossa Obra 
continue, como até hoje e da 
mesma maneira, a nobre tarefa 
a que se dedicaram ao longo de 
todos estes anos…

Assinante 11489.»

«Com a minha gratidão de sem-
pre, envio uma pequena “migalha” 
do tanto “pão” que, diariamente, 
tendes de partilhar com todos os 
que, de algum modo, têm fome e 
sede de justiça.

Bem à maneira daqueles que 
estão atentos e que sofrem com as 

dores do próximo — filhos de Deus 
e irmãos de todos —, a Casa do 
Gaiato, através da sua fidelidade 
e missão evangélica, mantém o 
seu olhar atento e misericordioso 
sobre a realidade das “periferias 
existenciais”, tantas vezes — como 
alerta o Papa Francisco — locais 
de pobreza envergonhada e de 
sofrimento contido, quase sempre 
ignorados ou esquecidos por uma 
dinâmica social, cultural e eco-
nómica que coloca em primeiro 
lugar a aparência, o superficial e 
o provisório.

Fundada na transcendência e no 
testemunho da linguagem da Cruz 
(cf. 1Cor 1,18-ss) — permanente 
acto de fé na vida do Pai Américo 
—, a Obra da Rua, através da sua 
coragem e lucidez, é um constante 
e interpelativo desafio dirigido ao 
compromisso e à acção das pes-
soas de boa vontade que acreditam 
na alegria da esperança e na força 
renovadora do amor fraterno.

Assinante 29146.»

«… Ao ler O GAIATO o meu pri-
meiro impulso era mandar muito 
mais e para várias coisas… Até 
porque é uma Obra que me merece 
toda a admiração e confiança… 
e sei que a caridade=amor que 
dedicais aos Pobres não tem preço. 
Também sofro com as injustiças 
de que tendes sido alvo. Espíritos 
tacanhos, estreitos! Essa Obra é 
para ser entendida com coração e 
não com leis, que ainda por cima 
são puxadas para onde dá mais 
jeito…

Assinante 31541.»

«É com enorme alegria que leio o Jornal de princí-
pio ao fim.

Assinante 59525.»

«Tenho-vos em meu coração.
Assinante 68729.»

«Venho pagar a minha assinatura e agradecer o 
vosso Jornal. Faz-me bem!…

Assinante 79502.»

«… Continuando a ansiar o dia em que o vosso 
jornal nos chega às mãos… Este está cada dia mais 
apaixonante…

Assinante 58826.»

LEGENDAS

«… Receba os meus melhores votos de firmeza e saúde para aguentar 
os ataques à nossa Casa do Gaiato.

Assinante 26436.»

«Leio O GAIATO de fio a pavio, logo que chega. Sei das vossas lutas, 
dos ataques de “quem sabe tudo”, menos o que é “Educar em família”…

Assinante 19536.»

«Envio comprovativo de transferência bancária a favor da vossa 
Obra, Património dos Pobres ou outra…

Não me tendo manifestado aquando do Roubo que foi feito pela S. 
Social ao Calvário, manifesto agora a minha indignação que eu e a minha 
família sentimos, dado a S. Social ter obrigações suas a cumprir e que 
tantas vezes estão sem resposta e foi intrometer-se no campo privado e 
orientado duma Instituição adulta e independente. Como é isto possível?! 
Que isto não volte a acontecer…

Assinante 6101.»

«Não sou de muitas falas, mas hoje apetece-me dizer o seguinte: — 
Leio todos os artigos que vêm n’O GAIATO. Embora não manifeste, sinto 
muita tristeza pelas incompreensões de certas pessoas que só pensam em 
fazer mal. Que Deus lhes perdoe. Mas também me alegro com as coisas 
boas que vos acontecem, que também as há. Ai de vós se assim não fosse…

Assinante 31254.»

«Maravilhoso o vosso trabalho na família d’O GAIATO. É precisa a 
sua mensagem, a sua acção… As notícias são sempre uma realidade que 
mais deviam ser conhecidas e apreciadas. Dou e falo do jornal até ao meu 
Padre. Muitos mesmo não estão a par da Obra…

Assinante 21374.»

«Faço votos para que as entidades oficiais, que passam o tempo a 
dizer que velam pelos pobres e doentes, se não vos querem ajudar, que 
deixem esta Obra e o vosso trabalho em paz. E, quando lhes sobrar algum 
tempo, que leiam o nosso Jornal, onde não faltam artigos reais onde 
aprendam a ser honestos…

Assinante 24400.»

«Aproveito para dizer da minha revolta pela forma como estais sendo 
tratados por este Governo laico e irresponsável, que ignora e tenta des-
truir todo o bem que essa bendita Casa tem feito neste pobre País! Apesar 
dos meus 90 anos de idade, ainda sei apreciar e distinguir o Bem do Mal! 
Quantas crianças têm sido recuperadas e salvas da miséria, do abandono, 
da ignorância; e quantos homens de bem, educados, cultos, têm sido 
resultado dos vossos processos educativos e do vosso amor cristão!…

Assinante 4554.»

INCONFORMISMO

«Se for possível, agradeço me 
enviem o livro sobre o P.e Baptista.

Também seria bom que o Jornal 
fosse dizendo o que se vai passando 
na Casa do Gaiato de Moçambi-
que.

Parabéns ao P. Manuel Men-
des pelas pesquisas que tem feito 
acerca de Pai Américo e Isabel 
Lesseur. Tenho gostado.

O sr. P. Acílio não pense que é 
infrutífero todo o apostolado que 
faz no Jornal. Em seu tempo a 
semente germinará.

Assinante 19577.»

«Anexo o meu contributo…, que 
gostaria, se possível, fosse reme-
tido para Benguela, para ajudar a 
grande Obra que, mesmo à distân-
cia, me parece estar a ser desenvol-
vida pelo sr. Padre Manuel António.

Obrigado a todos os Padres 
da Rua, por manterem uma Obra 

OS NOSSOS PADRES

«Os meus agradecimentos pela obra que fazeis no seguimento do 
fundador Padre Américo cuja palavra e actuação me tocaram desde a 
minha juventude…

Assinante 32432.»

«Com a grande admiração que sinto pela Obra do Pai Américo, que 
na minha infância tive a felicidade de ver um dia, anexo cheque que é um 
donativo para ajudar quem mais precisa.

Assinante 81359.»

«Quem pode esquecer esta grande Obra que o Padre Américo legou 
aos seus continuadores? Que Deus lance as suas bênçãos sobre Ela e 
Aquele que é “santo”, eu o considero santo, possa estar orgulhoso da 
semente que Ele lançou à terra e germinou…

Assinante 56609.»

«Foi com a maior alegria que recebi O GAIATO com a notícia de 
que o Padre Américo foi considerado “Venerável” e que assim se abriu a 
porta à sua Beatificação…

Assinante 30176.»

«Regozijo-me com a notícia sobre o Venerável Padre (Pai) Américo, 
que penso ser um passo gigante a caminho da sua Canonização…

Assinante 31541.»

«Na minha correspondência anterior não vos disse da minha alegria 
de o santo Padre o Papa Francisco ter declarado Venerável o nosso santo 
Pai Américo. Vamos bater-lhe à porta mais vezes e com maior fé para 
que o milagre aconteça e breve o possamos ter como modelo nos nossos 
altares. Modelo já Ele é, a sua luz não está debaixo do alqueire, queira-
mos nós ver os sinais. Despeço-me… pedindo ao Senhor da Messe que 
desperte operários para seguir as pisadas do santo fundador.

Assinante 49400.»

«A minha migalha para o Jornal e o que sobrar para a Obra… Para 
todos vós, força e coragem para continuar a Obra do Padre que o meu 
querido Pai mais admirava…

Assinante 60351.»

PAI AMÉRICO

«Mais uma vez venho… “pagar” aquilo que não 
tem preço: o nosso querido Jornal.

Assinante 47518.»

«Para alimentar o grito pungente da vossa voz, 
envio o pagamento da assinatura do nosso Jornal.

Assinante 75462.»

«Que a vossa tão grandiosa Obra continue a produ-
zir frutos, hoje e sempre…

Assinante 16389.»

«Obrigado pelo bem que continuam a fazer a esta 
sociedade tão injusta convosco…

Assinante 35068.»

que cada vez mais conquista mais 
admiradores, não obstante as per-
seguições de que é alvo.

Assinante 63845.»

«Junto cheque para pagamento 
do Jornal, que vou lendo com difi-
culdades da minha vista… Lembro-
-me do Padre Américo, na Igreja 
do Luso, quando vinha falar das 
Casas do Gaiato.

Também do Padre Carlos, 
na Igreja de Nossa Senhora do 
Pópulo, em Benguela.

E, ainda, do Padre Manuel Antó-
nio, com quem falei algumas vezes 
nas praias de Benguela, quando ia, 
aos domingos, dar os passeios com 
a “garotada”. Bons tempos…

Assinante 77441.»

«Para o vosso dedicado traba-
lho e esforço vai o meu carinho 
com um grande “Obrigada”! Sou 

assinante já lá vão longos anos… e 
serei assinante até ao fim com muito 
apreço pelos “Padres da Rua” que 
deixaram as comodidades que lhes 
ofereciam para se entregarem a esta 
causa. Não são muitos! E é pena!

Sou velhota de 87 anos e vou 
estando atenta ao que de bom acon-
tece neste nosso mundo com tanta 
injustiça e falta de generosidade!…

Assinante 3098.»

«Venho por este meio confirmar 
a recepção do livro Caminhos na 
minha terra — Uma história do 
Padre Américo e junto anexar com-
provativo de transferência… como 
agradecimento e para que não 
nos deixem de enviar o v/ Jornal 
durante o próximo ano, por serem 
ambos um importante reconforto e 
companhia para os dias mais soli-
tários da minha Mãe.

Assinante 33038.»
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de 11 de Agosto, manifestou a sua grande alegria pela graça do sacra-
mento da Ordem: é do Evangelho que tiro a minha vida, os meus pen-
samentos, as minhas obras. A minha alegria é tanta que os meus Supe-
riores pedem-me para nunca sair do Seminário, que não faça nada, que 
não diga nada, que só comunique esta minha alegria, misteriosa, real, 
comunicativa. De facto, nesse ano pastoral, foi nomeado Prefeito e Pro-
fessor de Português dos preparatórios, no Seminário de Coimbra.

Nessa época, a nível mundial e também na sociedade portuguesa, 
padecia-se muito com as consequências da desastrosa I Guerra Mundial, 
agravadas por uma profunda crise económica, provocada pelo colapso 
[crack] da bolsa de valores de Nova Iorque, que conduziu à grande 
depressão e desemprego de 1929-30. Os regimes totalitários, em expan-
são desde 1917, na Rússia, desafiavam seriamente a Igreja e o mundo. 
Neste contexto sócio-económico, de miséria social, na maior parte da 
população, com extremas carências nas necessidades básicas, o Padre 
Américo foi-se sentindo profundamente interpelado para acudir aos seus 
irmãos mais sofredores, de mais perto. As Congregações religiosas e as 
Conferências Vicentinas, numa rede de caridade, eram sinais visíveis 
e eficazes da acção próxima dos cristãos. O Episcopado português foi 
mobilizando os católicos para se organizar depois a Acção Católica por-
tuguesa [1933].

Considerando estes aspectos circunstanciais, revelou-se então com 
muito interesse encontrar no processo [reservado] de Américo Mon-
teiro de Aguiar — Presbítero, da Diocese de Coimbra, uma missiva 
inédita, simples e relevante, que nos dá alguma luz sobre um período 
menos conhecido, mas decisivo do seu itinerário biográfico. Nesta pobre 
coluna, vai a riqueza das suas palavras acutilantes e perseverantes, opor-
tunamente dirigidas ao seu Bispo de Coimbra, D. Manuel Luís Coelho 
da Silva, que transcrevemos na íntegra:

21/8/1930
Excelentíssimo Senhor
Bispo Conde
Mais uma vez, in nomine Domini: não me prenda no Seminário, por 

amor do Sagrado Coração de Jesus — deixe-me ir por esse mundo fora.
Padre Américo!
PS. Sobre a carta oficial, no sábado, se Deus quiser, direi mais coi-

sas interessantes.

Nesta altura, Padre Américo tinha 42 anos e uma ânsia enorme de 
semear Jesus nas almas e ajudar a dar de comer, vestir e curar os seus 
irmãos mais pobres, nos tugúrios, Lázaros e reclusos. Tendo entrado no 
Seminário de Coimbra em Outubro de 1925, de Julho de 1929 a Janeiro 
de 1940, dormiu, por esmola do seu Prelado, nas palhas do Seminá-
rio, conforme gratamente lembrou. Deixou as suas marcas, também em 
Coimbra, em 1926, a celebração do 7.º centenário da morte de S. Fran-
cisco de Assis. Neste sentido, foi-se reavivando a faceta franciscana de 
Padre Américo (que tinha sido noviço — Frei Américo de Santa Teresa), 
desejando ardentemente anunciar a Boa Nova da salvação, em pobreza 
e caridade, pelo extraordinário exemplo do santo Poverello: Todo ele, 
como viva brasa acesa, aparecia absorvido das chamas do amor divino 
(S. Boaventura). Padecendo de esgotamento, ainda insistiu (em 1929 e 
1931) na readmissão à Ordem dos Frades Menores, o que não se chegou 
a concretizar. Terá sido provavelmente a mão do seu Bispo, D. Manuel 
Luís, que o aceitou no Seminário de Coimbra e o ordenou de Presbí-
tero, a segurá-lo na Diocese de Coimbra, ao fazê-lo seu esmoler privi-
legiado, enviando-o como visitador e recoveiro dos pobres. É de notar, 
ainda, que foi muito marcante a visita do Padre Matéo, grande apóstolo 
do Coração de Jesus, a Portugal (onde chegou no final de 1927), e que 
deixou nele e em muitos cristãos (e pessoas de boa vontade) uma viva 
impressão, levando-o a exclamar assim: É próprio dos grandes cora-
ções chorar a miséria dos mais; nenhum tão grande e misericordioso 
como o Coração de Jesus.

Conforme consta no citado processo presbiteral, foi sendo designado 
para outros serviços eclesiais. Da Sopa dos Pobres, no jornal Correio de 
Coimbra, desde 1932, é o próprio que vai tecendo notas semanais, com 
compaixão pelos pobres e beleza literária: O nome que se vê no lugar 
do autor, é única e simplesmente o do humilde ouvinte das queixas do 
Pobre que escreve dentro da mansarda o que eles ditam a pedir pão. Por 
isso mesmo tu choras ao ler, como eu também choro ao ouvir.

Uma dúzia de anos depois (1944), chegou finalmente a vez d’O 
Gaiato, como defensor activo dos direitos da Criança, pois a sociedade 
deve pão e instrução aos filhos de ninguém, que por isso mesmo são os 
nossos filhos.  q

MALANJE Padre Rafael

NESTE número, 1983, cele- 
 bramos o aniversário do 

Jornal O Gaiato, e me pareceu 
conveniente trazer à memória 
dois dos artigos das Normas de 
Vida dos «Padres da Rua», o 
primeiro é o número 72: «Pela 
força e crédito dos seus escritos, 
defendam os direitos e levem os 
homens a reconhecer e a respeitar 
o Pobre». Com estes três verbos: 
Defender, Reconhecer e Respei-
tar nos lembra três tendências 
da sociedade no que respeita ao 
Pobre e à Pobreza em que vive. 
Defender ante o perigo de cul-
pabilizar o Pobre pela sua situa-
ção. Reconhecer ante o perigo de 
generalizar e não dar rosto a cada 
Pobre. Respeitar ante o perigo de 
considerar o Pobre uma pessoa 
com menos direitos.

O jornal alcança esse objectivo 
quando escolhemos transmitir 
aos leitores que a Obra da Rua 
pertence aos Pobres e no Jor-
nal eles têm a oportunidade de 
expressar seus pensamentos, a 
realidade que vivem, sua maneira 
de ver a vida... ou simplesmente 
se expressar com toda a liberdade 
e sem condições ou condicio-
namentos. E um aspecto muito 
importante é que eu, como padre, 
não assuma o papel paternalista 

mas, pelo contrário, seja o pri-
meiro a acreditar no Pobre como 
pessoa e a aceitar que a pobreza 
deixa suas cicatrizes em cada ser 
humano. Por isso, muito aprecio 
quando vejo textos escritos pelos 
próprios gaiatos ou por aqueles 
que se viram beneficiados por 
esta família.

Outro artigo que queria trazer à 
memória, também das Normas de 
Vida, é o número 73: «Aquele a 
quem Nosso Senhor deu o talento 
de escrever, escreva como quem 
reza. Prepare-se como quem vai 
falar de Deus. Só desta forma cor-
responde e faz valer o dom». Não 
há dúvida que há pessoas que têm 
esse talento, são menos as que se 

preparam, ainda menos as que o 
façam como quem reza e muito 
menos as que ao fazê-lo estejam a 
dirigir-se a Deus. Por este motivo 
não quero deixar passar este dia 
sem agradecer a todas as pes-
soas que até hoje tornaram pos-
sível o Jornal com seus escritos 
e sua edição. Finalmente tenho 
que reconhecer que Deus me deu 
talentos e entre eles não estava 
este de escrever, pois reconheço 
que muitas vezes o faço à última 
hora, por obrigação e porque da 
redacção mo recordam. Por isso, 
mil perdões a todos os Leitores 
e peçamos a Pai Américo que 
renove em nós este compromisso 
quinzenal com O Gaiato.  q

VINDE VER! Padre Quim

A nossa família cresceu, 
ainda na véspera do Car-

naval, com a vinda de mais cinco 
novos rapazes. O primeiro a che-
gar, foi o «Afonso»; a seguir, um 
grupo de mais quatro pequeninos 
que cresceram no Berçário do 
abrigo das Irmãs do Santíssimo 
Salvador. A razão da sua vinda 
deveu-se ao facto do Lar citado 
estar apenas vocacionado para 
o acolhimento de meninas. E 
cheios de confiança ao completa-
rem seis anos vieram bater à porta 
da nossa Casa do Gaiato que tem 
sido ao longo de quase seis déca-
das, por estas paragens, a Mãe 
de braços abertos amparando os 
filhos que não têm família. Estes 
cinco, agora filhos da Obra da 
Rua, vêm sedentos de tudo: amor, 
pão, paz e tudo quanto a criança 
por si só tem direito. A hora das 
boas vindas estava reservada 
para o momento a seguir à ora-
ção do Terço. Seguindo o apelo 
da Virgem Santíssima em Fátima 
“família que reza unida perma-
nece unida”. A comunidade foi 
orientada para dar um bom exem-
plo aos mais novos, como meio 
de fácil adaptação, seu passado 
descrito no terreno mais íntimo do 
seu ser, na zona mais sensível da 
sua pessoa, clama por um presente 
melhor, sobretudo de reconstitui-
ção dos sonhos de menino que a 
dureza dos seus primeiros dias de 
vida roubou da criança. É esta a 
mais alta necessidade da criança 
acolhida a ser tida em conta no 
processo de educação da vontade 
e da responsabilidade cravada de 

liberdade lá onde só ela entra e 
apenas permite entrar quem ela 
quiser — o coração. Sim, o ‘cora-
ção cheio de razões que a própria 
razão desconhece’.

Todos os dias o portão da 
a nossa Aldeia testemunha a 
entrada de pessoas que vêm apre-
sentar o desejo de serem acolhi-
das, muitas vezes são os inter-
mediários que aparecem a pedir, 
outras ocasiões aparecem mesmo 
os próprios. E se pudéssemos ter 
capacidade acolheríamos mais 
e mais crianças em estado de 
grande necessidade, a verdade é 
que muitas vezes já não temos 
mais lugar. Alguém disse-me que 
a Aldeia era grande e que deve-
ríamos acolher o seu parente. 
Pois, sim, a aldeia é grande mas 
as instalações que tem nem todas 
são espaço-dormitório. Nas ofi-
cinas? Na Escola? Na vacaria? 
No campo? Aonde? Nós vamos 
sim acolher o rapaz, quando esti-
verem criadas as condições que 
conferem dignidade. Uma cama 
onde dormir, um lugar à mesa e 
tantos outros serviços próprios de 
assistência e educação. Os nossos 
rapazes que andam na carpintaria 
entraram esta semana com mais 
motivação para as obras de restau-
ração da nossa casa dois de baixo 
que por falta de material para a 
sua manutenção tem estado lenta 
a sua reabilitação. «O Manuel- 
Anjo da Paz» foi às compras e já 
arranjou os contraplacados para 
compor os armários de parede e 
as portas interiores. Os rapazes 
da pintura estão bem adiantados, 

já só falta a zona do rodapé das 
paredes interiores. Quando as 
obras terminarem, a nossa Mãe, 
que é a Casa do Gaiato, voltará a 
acolher mais rapazes, pelo menos 
duas dezenas deles é o que a Casa 
tem de capacidade. Poderá um ou 
outro dos nossos leitores se admi-
rar desta ousadia, termos sempre 
as portas abertas para acolher os 
mais necessitados. E se assim 
for não deixarão de estar na sua 
máxima razão porque vivemos 
num País em crise em todos os 
sentidos da vida social. O pão 
nesta terra é muito caro. E quando 
assim acontece viver nestas con-
dições só pode ser mesmo uma 
autêntica ousadia nos dias de hoje 
em Angola. Os preços sobem a 
cada dia que passa e o Povo não 
tem poder de compra. Enquanto 
o Povo de pé descalço luta pela 
sobrevivência, os grandes desta 
terra andam à caça de outros 
seus companheiros das mesmas 
andanças do passado para os 
colocar na prisão, pelo bolo que 
comeram juntos nos anos de mer-
gulho numa ganância desmedida 
dos bens do Povo. Mas enquanto 
houver esperança e homens de 
boa vontade havemos de acolher 
os nossos companheiros pobres 
como nós. E como se diz por cá; 
«onde come um, comem dois». 
O nosso Pai Américo, cuja vida 
comprovou isso mesmo, preo-
cupou-se desde o início da sua 
carreira, em garantir melhores 
condições de vida aos mais des-
favorecidos, num acto de soli-
dariedade humana exemplar e 
modelar. A Divina Providência 
nunca abandona as Obras sociais 
e humanas por transparecerem 
em si mesmas a marca do Divino 
Bom Pastor que se enche de com-
paixão diante dos Pobres.  q

Filhos bem amados do Pai
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É uma senhora religiosa, ia à missa aos Grilos, quando morava 
perto; agora, vive num bairro perto da cadeia.

Paguei-lhe um mês e prometi dar-lhe outro logo que ela me trou-
xesse uma recomendação do Pároco a confirmar a triste situação. 

Os casos que batem à porta da Segurança Social deviam ser resol-
vidos imediatamente, se, como tenho gritado, o Governo dessa auto-
nomia financeira a alguém credenciado, com dinheiro em caixa para 
acudir às desgraças a que qualquer família pobre está sujeita. Mas não, 
o meu grito é nulo, pois é mais compensador satisfazer objectivos polí-
ticos do que acudir aos miseráveis.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio


