
7 de Novembro de 2020  •  Ano LXXVII  •  N.° 2000
Quinzenário  •  Jornal de Distribuição Gratuita

Olh’ó Gaiato
PÃO DE VIDA

Senhor dos Céus, eu hei-de morrer. Fica este 
jornal nas mãos de infinitos coleccionado-
res como protesto vivo e doloroso contra um 
mundo gozador, feito de inimigos da Cruz!

Padre Américo

NESTE festivo número 2000 do jornal 
 O Gaiato, apelidado de famoso 

pelos seus devotos leitores e que foi pas-
sando do chumbo e das ruas a digital, con-
tinuando também em papel, dobrados ao 
meio e num cantinho de justiça, é de repar-
tir na mesa alguns preciosos nacos de pão, 
da pena inconfundível do seu fundador 
e trazidos por bons amigos, ao recordar 
grata e saudosamente todos aqueles que 
desde o número 1, em 5 de Março de 1944, 
têm dado vida à bandeira da Obra da Rua, 
sob o sinal da Cruz e no Santíssimo Nome 
de Jesus!

Sobre este pequenino tesouro da comu-
nicação social eclesial, um Bispo muito 
amigo, D. António Marcelino [1930-2013], 
disse convicto, mas talvez com algum 
exagero: O maior e o mais importante 
jornal de Portugal. Indiscutivelmente, 
O GAIATO. Eu, leitor de muitos jornais, 
não tenho dúvidas em o afirmar. Riam-se 
de mim, chamem-me tolo. Sei o que digo 
e porque o digo. […] Quatro páginas 

DA NOSSA VIDA

NUM mundo turbulento como o nosso, a constância 
 d’O GAIATO ao longo de 76 anos é algo de 

salientar e de dar louvores Àquele sobre cujo Nome 
assenta o Jornal e a Obra de que este fala. Tem sido uma 
fidelidade assumida por grandíssimo número de obreiros, 
cada qual participando num desejo comum de edificar e 
manter viva esta Obra que Pai Américo viu antes de feita.

Este grandíssimo número de obreiros, a trabalhar 
generosa e amorosamente, foram e hão-de continuar a 
ser a génese de uma Obra viva e sempre nova, apesar 
dos percalços sempre postos no seu caminho, os quais 
revelam e confirmam a autenticidade e fidelidade d’Ela 
ao seu carisma.

Todos os quinze dias, com chuva ou com sol, sem 
tempo para férias, eis O GAIATO pronto a ser lido em 
ambiente de meditação, caído nas mãos dos seus lei-
tores e assinantes, desde o ano de 1944 até ao futuro 
sempre presente. Cada edição sua é uma revelação de 
coisas novas tiradas do baú onde se guardam as ditas, 
novas e velhas, puxadas por corações de criança aspi-
rando ao Reino de paz e justiça. Assim será «até ao fim 
do mundo», no dizer profético de Pai Américo.

O tempo que passou faz d’O GAIATO um memorial 
de histórias vivas e verdadeiras, onde se lêem os acon-
tecimentos, as vidas a nascer e a partir para uma nova 
Vida que se quis e procurou e achou aqui. Foi neste sen-
tido o querer de Pai Américo, de ter no Céu os filhos que 
a Obra gerou. Os seus testemunhos ficaram impressos 
no Jornal, daquilo que é possível transmitir, mas as suas 
vidas alcançam Lá a plenitude.

Para os que continuam a fazer história, O GAIATO tem 
as suas colunas abertas e do mesmo modo, porque «todo 
o espaço e todo o tempo é pouco para revelar Cristo às 
almas». História feita, muitas vezes, de pequenas estórias 
que espelham vidas sofredoras, cujos personagens ficam 
anónimos por discrição, mas cujas experiências clamam 
ao mundo por justiça, justa porque adequada. Só será 
adequada se procurar promover o seu bem.

O GAIATO edição 2000, nasce num tempo difícil 
para todas as sociedades humanas, devido a uma pan-
demia. A primeira edição apareceu num tempo ainda 
mais difícil, decorria a Segunda Guerra Mundial. Não se 
pode pensar em retirar da vida humana este carácter de 
dificuldade. Mas pode-se acender uma luz no meio das 
trevas resultantes destas guerras ou pandemias. E ainda 
que as não haja outras dores pedem luz. O GAIATO nas-
ceu com esta vocação, mostrar ao mundo todo o Bem 
que é preciso fazer e fazê-lo.

Padre Júlio

apenas. Tudo para ser lido, do princípio 
ao fim. Por ali passa, em cada número, a 
memória viva de Pai Américo. [Correio 
do Vouga, 14 Dez. 2011]. Muito antes, 
certo é que outros já o haviam dito, como 
escreveu Padre Américo: Os senhores que 
mandam, instalam-se todos em Lisboa e 
tem a gente de andar por lá atrás deles, se 
quer governar a vida. Fui por aí abaixo, 
no rápido. Ainda não era meia-noite e já 
ele, o rápido, tinha metido o nariz no túnel. 
Tabela! Comi na segunda série. Há um 
senhor do Porto que me dá sempre a senha 
e eu como. Antes de topar este senhor, fazia 
a festa com duas bananas. No dia seguinte 
puxo do canhenho a ver por onde havia de 
começar. Tanta coisa apontada e eu mor-
tinho por me vir embora! O meu tesouro 
não está ali! […] Ouvi dizer a um senhor 
que O Gaiato é o mais bem feito do País! 
Ora eu já tinha ouvido o Elvas a dizer ó 
Ministro das Obras Públicas [Eng. Duarte 
Pacheco, †1943] que O Gaiato é o melhor 
jornal do mundo. Mas o Elvas é o Elvas. 
O mundo dele é a nossa Obra. É nela que 
pousa o céu. Porém, a afirmação daquele 
senhor é coisa muito mais séria. Tanto que 
eu não a faço minha, com medo dos outros 
jornais. Chegou a hora do regresso. Do 
feliz regresso. Sentei-me no vagão-restau-
rante a tomar café e a escrever o jornal 
que, por ser feito aonde e como calha, é o 
mais bem feito do País! [O Gaiato, n. 75, 
11 Jan. 1947].

Continua  na  página  3

Em primeiro plano a máquina 
que imprime o nosso Gaiato;
ao fundo a antecessora.

ESTE é o nome da Encíclica 
 que o querido Papa Fran-

cisco ofereceu a todo o mundo. 
“Somos todos irmãos”. Que o co-
ração de cada um de nós acolha 
esta verdade sublime como luz 
para a nossa forma de vida. Pai 
Américo fundou a Casa do Gaia-
to como casa de família dos filhos 
abandonados. O amor apaixona-
do pelos pobres levou-o a deixar 
tudo para que não faltasse nada à 
vida dos mais pobres. Sentiu-se 
verdadeiramente pai desses fi-
lhos. Nesta mensagem está uma 
fonte de luz que deve iluminar e 
guiar-nos no caminho da vida de 
cada um de nós. Só o amor ver-
dadeiro nos leva a descobrir e a 
viver a verdade que somos todos 
irmãos. Por isso, nunca devemos 
fechar o nosso coração quando é 
necessária a nossa ajuda para so-
correr os nossos irmãos mais po-
bres. 

As nossas Casas do Gaiato vi-
vem precisamente do amor que 
deve encher os nossos corações. 
Fazer um homem de cada um de 
seus filhos é uma maravilha. O 
meu coração fez esta experiên-
cia ao longo dos 63 anos de vida 
ao serviço destes filhos abando-
nados. A nossa querida Casa do 
Gaiato de Benguela, em Angola, 
desde o seu nascimento em 1963, 
é testemunha do amor extraor-
dinário nos corações mais gene-
rosos. Centenas de filhos aban-
donados, como o lixo nas ruas, 
fizeram-se homens com digni-
dade. Ao longo dos 57 anos em 
que lhe dei a minha vida senti a 
fecundidade do amor gratuito. 
A Casa do Gaiato de Benguela

Continua  na  página  4

Somos
todos Irmãos

PENSAMENTO

Aqui há tempos um senhor amigo d’O Gaiato e ansio-
so da sua expansão, aconselhou-me a ir ter com os 
jornalistas de nomeada a pedir colaboração. Disse, 
até, nomes. Enquanto escutava as razões do amigo, 
ia dizendo com os meus botões: «Eis um coveiro de 
boa fé»! Sim. Seria a morte irremediável do quinze-
nal. Caía-lhe a crista, as seguir as penas, depois a 
morte! Os «fundos» compactos não são para aqui. 
Tão pouco os escritores.

PAI AMÉRICO
Doutrina, 1.° vol., p 157.
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Número histórico 
Quando pela primeira vez, gaiato adolescente
Escrevi um artigo neste jornal,
Senti orgulho e até chorei de contente,
É o “quinzenário” mais lindo de Portugal!

Para Pai Américo, escrever do Pobre era a razão…
Tantos gaiatos escreveram os «Retalhos de Vida»;
Escreveram Padres e as Senhoras com o coração
Sob o olhar da Santa Igreja, a nós unida!

Neste «FAMOSO» quando se cria algum tema,
A inspiração deve seguir aquele “lema”
Que o fundador nos Estatutos escreveu…

E o resultado, são tantas páginas de beleza,
Porque os autores escrevem “como quem reza”
Com esse dom que o Pai do Céu lhes deu!

Elísio Humberto

CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA

MIRANDA DO CORVO

«MARCELO» — Às vezes chamam-me 
«Marcelo», prós amigos. Tenho 12 anos, pois 
nasci em 15 de Maio de 2008, na Guiné-Bis-
sau, onde o meu pai teve de ficar. Por proble-
mas de saúde, com a minha mãe e dois irmãos, 
viemos para Portugal. Encontrámos um sítio 
num bairro da Amadora e somos bem acompa-
nhados num hospital. Tendo nós dificuldades, 
em 2016, eu e o meu irmão (a seguir) fomos 
bem acolhidos na Casa do Gaiato de Miranda 
do Corvo, que tem boas condições para cres-
cermos e tratou dos nossos documentos. Cá 
tenho muitos amigos, uma bela quinta com 
espaços verdes e animais e campos de jogos, 
onde brinco e jogo à bola - o que é fixe! Fre-
quento o 6.º ano na Escola da Vila e sou bom 
aluno, pois gosto de estudar, fazendo os traba-
lhos no nosso centro de estudo. Também faço 
as obrigações e trato o gado. Na Catequese, em 
2018, fui baptizado e fiz a Primeira Comunhão. 
Ando a aprender música e gosto de órgão. Sou 
o chefe dos pequenitos com a senhora Nazaré, 
na casa-mãe, onde temos os nossos quartos e 
sala de televisão. No refeitório, sou o chefe dos 
miúdos com o sr. Padre Manuel. Aos Domin-
gos e Dias Santos, com os meus companhei-
ros, participo na Eucaristia, em que sou acólito. 
Ainda costumo ajudar nas Missas dos pedi-
tórios, como na Figueira da Foz. Foi bom ter 
vindo para esta linda Casa, a primeira da nossa 
Obra do Pai Américo! Saúde para os nossos 
amigos!

«Marcelo»

PAÇO DE SOUSA

O GAIATO — Este Jornal tem o número 
2000. Para que o Jornal complete 1000 edições 
é necessário que passem 38 anos de publica-
ções. Já vamos em duas vezes 38 anos de edi-
ções quinzenais. O GAIATO está de parabéns 
por completar agora o número 2000, e tam-
bém estão de parabéns os cronistas que nele 
escreveram em todos estes anos, bem como os 
Rapazes que o fizeram, despacharam e distri-
buíram. Os nossos Leitores também estão de 
parabéns porque sem eles nada valeria a pena 
fazer. Esperamos que aumente o número dos 
nossos assinantes, pelo que pedimos que, com 
alegria, cada actual assinante nos traga novos 
assinantes.

FUTSAL — O nosso mister Bruno teve de 
adiar dois jogos do campeonato da A. F. Porto 
porque não tinha ainda toda a papelada apro-
vada. Outra equipa do nosso grupo também 
adiou um jogo devido a ter um jogador infec-
tado com covid. Assim o nosso Grupo Des-
portivo continua a preparar os seus jogos com 
treinos e jogos amigáveis. Continua a convi-
dar para que haja mais pessoas a tornarem-se 
amigos do Grupo Desportivo, inscrevendo-se 
através seu Facebook ou do nosso site.

OFICINAS — O nosso mestre serralheiro 
esteve a fazer alguns trabalhos fora. Agora, 
com a ajuda do Paulo «Mudo», está a fazer 
a manutenção de várias alfaias agrícolas, 
para que estejam operacionais quando forem 
necessárias. A pedido do nosso Padre Alfredo, 
irá fazer um pequeno móvel para servir no 
Calvário. O sr. Faustino, com a minha ajuda 
e do sr. António, fomos montar um móvel de 
prateleiras no escritório do sr. Padre Júlio. 
Estão também a reparar um altar para ser colo-
cado no nosso Memorial do Pai Américo.

POMAR — As nossas laranjeiras e tan-
gerineiras estão carregadíssimas de fruto. Já 
vamos comendo algumas tangerinas que vão 
amadurecendo nas tangerineiras. As laranjas 
ainda estão um pouco verdes. Temos também 
os diospireiros, de duas qualidades, que já vão 
dando fruto para as nossas sobremesas. Os 
Rapazes gostam mais do dióspiro maçã, que 
são doces e saborosos.

Fausto Casimiro

DAR TESTEMUNHO 2000 VEZES E 
SEMPRE — Número 2000 do Jornal “O 
Gaiato”! Que venham mais 2000 e depois 
mais e mais, enquanto a Obra da Rua por 
cá andar.

Sempre foi preciso, mas é cada vez mais 
necessário, um jornal como este que tem 
nas suas características principais dar tes-
temunho da acção orientada para o amor 
ao próximo.

Jornais e outros meios de comunicação 
social, há muitos. O que se escreve nas 
redes sociais é ainda muito mais, mas o 
que é que nestes meios de comunicação é, 
não só dar testemunho com verdade, mas 
também dar testemunho de acções de amor 
ao próximo?

Escreve-se muito, discute-se muito, 
aldraba-se muito, critica-se muito e 
mesmo insulta-se muito nesses meios de 
comunicação social e nessas redes sociais, 
mas cuida-se pouco da verdade e do dar 
testemunho do agir em prol do próximo.

Por isso, “O Gaiato” e outras publica-
ções do género são muito precisas e são-no 
cada vez mais.

Com o mau uso das novas tecnologias da 
informação e da comunicação, a mentira e 
as ilusões espalham-se a grande veloci-
dade e por muita gente. Contrariá-las com 
a verdade é muito difícil. 

Com mentiras e ilusões elegem-se, 
ou destituem-se presidentes e governos, 
mesmo de grandes países democráticos. 
Aprova-se ou desaprova-se legislação que 
causa pobreza e outras formas de exclusão 
social a milhões de pessoas. Num rápido, 
destrói-se o carácter de pessoas sérias e que 
trabalham em prol do Bem Comum. Acen-
dem-se alimentam-se conflitos sociais.

Por isso, hoje em dia e cada vez mais, 
lutar por um mundo melhor é lutar pela 
verdade, contra a mentira e a ilusão, dando 
testemunho da acção em prol do próximo, 
especialmente daquele que mais precisa.

“O Gaiato” faz isto. Por isso, Graças 
a Deus por ele existir e por já ir no seu 
número 2000. Que Deus o guarde e o 
oriente sempre para essa luta pela verdade 
e pelo amor ao próximo.

Os nossos contactos (só para assuntos 
da Conferência e não para assuntos da 
administração do jornal)

Conferência de Paço de Sousa
A/C Jornal O Gaiato
4560-373 Paço de Sousa
Telem. 965464058
E-mail: carvalho.mendes@sapo.pt
O nosso NIB: 004513424003543534043 

(só para donativos para a Conferência e 
não para a Casa do Gaiato). 

Américo Mendes

CORRESPONDÊNCIA DOS LEITORES

«Junto envio comprovativo… para o 
jornal que sempre leio com muito inte-
resse e admiro o trabalho que fazem não 
só com os rapazes (que já é muito!), mas 
também com os mais pobres que batem à 
vossa porta, por isso mando mais algum 
dinheiro.

Assinante 65160»

«Enviei ontem pelo correio… pagamen-
to do Jornal que tenho recebido e que leio 
sempre com muito agrado. Peço desculpa 
pelo atraso, mas os meus noventa e cinco 
não me deixam ser mais desembaraçada.

Assinante 27658»

«Fiquei muito feliz por saber que o que-
rido Padre Américo foi considerado Vene-
rável da Igreja Católica.

Acabo de receber O Gaiato que comple-
ta 76 anos de existência. Abençoado Jor-
nal que nos desperta a consciência para o 
Bem que podemos fazer. Parabéns por este 
aniversário!

Segue, em cheque, uma pequenina ajuda 
para as vossas muitas necessidades.

Assinante 81982»

«Envio cheque que será uma pequena 
ajuda para os pobres que batem à vossa 
porta.

Com esta pandemia, que nos abalou a 
todos, cada vez há mais pobres a precisa-
rem de amparo.

Deus, nosso Senhor os abençoe pelo 
bem que fazem. Quando leio O Gaiato, o 
meu coração fica em grande tristeza por 
ver a miséria que há no nosso País.

Assinante 33552»

«Tenho o gosto de informar que, à se-
melhança de anos anteriores, procedi hoje 
à transferência, para o NIB constante no 
vosso jornal O Gaiato, que tanto aprecio 

ao ponto de ser o único cujos exemplares 
conservo com muito carinho pela sua sim-
plicidade e humanidade, verdadeiramente 
edificantes nos tempos conturbados em 
que vivemos.

Assinante 27736»

«Como sempre, sou uma admiradora 
desta Obra, que tanto faz pelos rapazes, 
pelas famílias, pelos que precisam, pela 
pobreza envergonhada.

Logo que recebo O Gaiato, leio-o de fio-
-a-pavio, não fica uma letra por ler e ‘sin-
to-o’. […] A saúde não é muita, a idade 
aumenta, mas enquanto for possível, aqui 
estou.

Assinante 19536»

«É com muito agrado que recebo O 
Gaiato e, no início do ano, gosto de cola-
borar para que o mesmo seja editado. Jun-
to envio cheque que ajudará nesse sentido 
e, o que sobrar, poderá ser encaminhado 
para o Património dos Pobres, se assim o 
entenderem.

Assinante 32527»

«Sou assinante d’O Gaiato — uma ‘apai-
xonada’ pela Vida e Obra de Pai Américo. 
Já vou nos 88 anos e o Famoso, que leio 
há cerca de 60 anos, muito me ajudou no 
meu modo de viver; foi uma luz a iluminar 
o meu caminho. Para mim e centenas de 
outros o ‘só agora Venerável’ já é santo 
nos nossos corações.

Assinante 17418»

«O nosso sincero obrigado pela presen-
ça quinzenal do “Famoso” que está de 
Parabéns por mais um aniversário — 76°.

Gostamos muito de ler o melhor jornal 
português.

Fizemos uma transferência bancária… 
Gostaríamos de receber o livro O Silêncio 
de Deus, do Padre Telmo.

Assinante 9313»

CAMPANHA DE ASSINANTES D’O 
GAIATO — Nesta coluna, é com enorme ale-
gria que comemoramos também a edição 2000 
do nosso jornal O Gaiato! O número 1 saiu em 
5 de Março de 1944 e custava 1$00. O nosso 
Pai Américo escreveu na primeira página: 
Aparece hoje O Gaiato e regressa no terceiro 
domingo do mês, à mesma hora, e assim por 
diante, todos os 1.ºs e 3.ºs até ao fim do mundo. 
Em Coimbra, é vendido nas ruas pelos Gaia-
tos de Miranda, que já os temos maduros. No 
Porto, assim será, com os de Paço de Sousa, 
mas por enquanto estão verdes. […] Assina 
e manda assinantes e que cada um diga com 
quanto deseja subscrever. Sê revolucionário… 
pacífico.

A todos aqueles que fizeram sair quinze-
nalmente e continuam o nosso famoso jornal, 
que chegou ao número 2000, damos os nossos 

parabéns e lembramos os que partiram para o 
Céu: Pai Américo, Padres da nossa Obra, Rapa-
zes (tipógrafos, cronistas e vendedores), senho-
ras, colaboradores e amigos — assinantes, lei-
tores e benfeitores!

Para que o jornal da Obra da Rua tenha todo 
o sentido, é muito importante que não faltem 
leitores amigos. Actualmente, como se estuda 
mais anos e há perigos, a venda nas ruas não 
é possível. Assim, pedimos que cada assinante 
arranje outro ou mais amigos. Depois, contac-
tem esta Casa ou outras. Os nossos contactos 
são: Obra da Rua ou Obra do Padre Américo, 
Casa do Gaiato, 3220-034 Miranda do Corvo; 
telefone — 239 532 125; correio electrónico — 
gaiatomiranda@gmail.com; NIB – 0035 0468 
00005577330 18.

Rapazes de Miranda
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Continuação  da  página  1

Não resistimos a acender uma 
candeia para ver melhor noutra 
Luz e ler bem uma linda cartinha, 
saída das mãos de uma Emília, de 
S. Paulo de Frades; e que é trans-
crita mais adiante. Previamente, 
interessa esmiuçar alguns porme-
nores biográficos para ajudar ao 
retrato de corpo inteiro, com suas 
causas e efeitos benéficos. Para 
essa paróquia iria servir Padre 
Américo, por mandato do seu 
Bispo de Coimbra, D. Manuel 
Luís Coelho da Silva [de Bus-
telo — Penafiel, 1859-1936], não 
fosse uma doença que o consu-
mia[u] — um cansaço cerebral. 
Na abertura do livrito O Ovo de 
Colombo [Paço de Sousa, 1954], 
Padre Américo confidenciou: Já 
lá vão anos e anos e ainda hoje 
guardo no peito a minha primeira 
visita a um tugúrio, em Coimbra. 
Era a senhora Amélia, que tinha 
engomado gerações de estudantes 
e agora, cega e velhinha, cuidava 
de três netos de uma filha infeliz, 

cada um de cada homem e todos 
eles sem pai! […] Doente como 
então era, o meu Prelado havia-
-me dispensado de todas as obri-
gações, tendo eu tomado esta de 
visitar pobres, por não servir para 
mais nada. Desta doença deu tes-
temunho D. Manuel de Almeida 
Trindade [1918-2008], que foi seu 
aluno de Português e afilhado de 
Crisma, em 8 de Junho de 1930 
[vd. Figuras Notáveis da Igreja de 
Coimbra. Coimbra, 1991, p.149], 
mais tarde Reitor do Seminário de 
Coimbra e Bispo de Aveiro. Meu 
pai Júlio, que Deus tenha, disse-
-me que Padre Américo tomava 
Promonta — um tónico cerebral 
[registado em 1926], como é con-
firmado por uma Nota oficiosa: 
O próximo número de O Gaiato 
há-de sair como calhar. Fica tudo 
à conta dos ilustres cronistas de 
Miranda, de Coimbra, de Paço de 
Sousa e do Porto. Eu vou-me reti-
rar para um lugar indeterminado 
a comer batatas e a tomar Fitina. 
Se alguém tiver ou souber quem 
tenha Promonta, muito grato fica-
ria se me mandassem em pó ou 
em pastilhas [O Gaiato, n. 43, 20 
Out. 1945]. 

Afinal, a sua enfermidade mais 
grave, que contagiou muitas pes-
soas, foi outra: A Caridade é uma 
doença que Deus dá no coração 
da gente [Pão dos Pobres, Coim-
bra, II, 1942, p. 133]. Da doença 
da Caridade comprovadamente 
padeceu desde pequenino — em 

Galegos, Penafiel, Felgueiras, 
Porto, Chinde, Lourenço Mar-
ques, Vilarinõ de la Ramallosa, 
Coimbra, Paço de Sousa, Beire, 
etc.: O Pobre é a minha glória. Por 
ele sou conhecido e naturalmente 

DESPOIS de nomearmos alguns dos Cronistas que ao longo 
 destas 2000 edições d’O GAIATO nele participaram 

mais vezes, ressalvando qualquer lapso no resumo dos mesmos, 
fazemos uma referência a todos os participantes em rubricas 
como das Associações de Antigos Gaiatos, das Conferências 
Vicentinas, Voluntariado e outras.

Nomeamos de seguida as Senhoras da Obra da Rua que 
publicaram algum texto. Também aqui seguimos a ordem cro-
nológica de publicação: D. Maria José; D. Virgínia; D. Isaura; 
D. Helena; D. Maria da Luz; D. Margarida; D. Teresa; D. Pre-
ciosa; D. Nazaré; D. Quitéria. Muitas outras Senhoras da nossa 
Obra não escreveram no Jornal mas escreveram, como todas 
as outras, também na vida, dedicando-a ao serviço dos Rapa-
zes, Doentes e Pobres, algumas durante décadas, pelo que como 
acreditamos, receberam na terra o cêntuplo e na Hora do Céu 
a Vida eterna. Outras Senhoras, que não ao serviço da Obra da 
Rua, também escreveram, fazendo-lhes deste modo referência.

Agora os Padres da Rua, que ao longo destes anos trans-
mitiram aos Leitores os frutos dos seus passos em favor dos 
Pobres, os preferidos da Igreja e aqueles com quem Jesus Cristo 
se identificou: P. Américo; P. Adriano; P. Luiz (Maurício); P. 
Manuel (Gonçalves); P. Horácio; P. Carlos; P. Elias; P. José 
(Flausino); P. Baptista; P. Acílio; P. Manuel António; P. José 
Maria; P. Telmo; P. Luiz (Barata); P. Abraão; P. Abel; P. Moura; 
P. Manuel Cristóvão; P. João; P. Júlio; P. Manuel Kalemba; P. 
Custódio; P. Manuel Mendes; P. Rafael; P. João Luís; P. Quim; 
P. Fernando. Alguns dedicaram a totalidade do seu ministério ao 
serviço da Obra da Rua. Outros num tempo mais experimental. 
Outros ainda por um largo período. Outros continuam agarra-
dos ao arado. Alguns outros que não estão nomeados, participa-
ram com seus artigos em rubricas próprias, uns durante muitos 
anos, aos quais fazemos assim referência.

Em cada 38 anos, 1000 edições d’O GAIATO. Continuarão 
a suceder-se os anos; continuarão a multiplicar-se as edições 
d’O GAIATO «até ao fim do mundo».

Número 2000

amado. Nasci com esta devoção 
[O Gaiato, n. 223, 13 Set. 1952]. 
E assim viveu crucificado — dila-
cerado — até à morte, nunca mais 
se curando, neste mundo terreno, 
pois de todas as virtudes a maior é 
o amor [1 Cor 13, 13].

Então, é de dar graças a Deus e 

ler a dita missiva, sobre O Gaiato: 
Ultimamente, vens mais lindo, 
meu pequeno jornal. Vens bran-
quinho, lustroso e vestes roupa-
gens de cor. Agora, tens uma apa-
rência mais linda. Estás mesmo 

bonito! Até pareces mais elegante. 
E o interior? Esse nem se fala, 
mas já antes eras um desperta-
dor famoso e grande mestre em 
experiência de vida, em sabedoria 
e fidelidade. Eu já antes gostava 
de ti, mas agora gosto um pouco 
mais. Sabes, meu querido? Tens-
-me ensinado muito! Quem te aco-
lhe como mestre, anda por bom 
caminho. Agora, como é habitual, 
envio-te à vizinha, que apesar 
dos seus noventa anos, também 
te aprecia, te espera com alegria 
e te lê de fio-a-pavio. Benditas as 
mãos pelas quais passas antes de 
chegares às minhas. Deus aben-
çoe tão bela Obra e os seus obrei-
ros. Felicidades!

Para que não se percam com 
a voragem do tempo e memória 
futura, eis os rostos dos pioneiros 
da Obra da Rua, pois os últimos 
serão os primeiros [Mt 20, 16]. 
A legenda, no verso, é coetânea 
[sic]: 1.ª Colónia de Férias do 
S. [Sr.] P.e Américo/ S. Pietro 
[Pedro] d’Alva — 1935 — Ag. 
[Agosto].

E mais nada. Saúde e bendito 
seja Deus!

Padre Manuel Mendes

BEIRE — Flash’s

A ‘Estrela da Manhã’ no Calvário…
1. De mãos dadas com a lua… Desde há milhões 

de anos que ela(s) andam por ali e, regularmente, se 
encontram naquele lugar. Mas a minha dispersão e a 
minha miopia (intelectual, mental, emocional, espi-
ritual, …) só hoje me permitiram encontrarmo-nos. 
Eu+com+elas. Elas+com+migo. Para nos falar-
mos. Num gostoso tu a tu — elas, o Calvário e eu. 
Assim, nesta intimidade que só a com+templ+ação 
permite. Deus louvado!

Porque, já lá muito atrás, habituei o meu coração 
a encontrar prazer no deitar cedo e cedo erguer, 
naquele dia levantei um nadinha ainda antes das seis 
da matina. Na ânsia de ‘ar puro contra o covid-19’, 
abro a janela de par em par. Está voltada para nas-
cente. Tudo escuro. Mas o céu, muito lá no alto, já 
começa a sorrir, ali das bandas de Castela. É empol-
gante! No azul-escuro do céu, em vias de aclarar, 
brilha uma lua-barqueirinha, muito pálida, já em 
fase final de quarto minguante. Mesmo ao lado, 
quase de mão dada com ela, está a minha Estrela da 
Manhã1. Brilhante! 

Deixo-me ficar naquele silêncio de quem fica sem 
fala, a contemplar. Sinto-me um privilegiado. Habi-
tado pelo e a habitar o ‘templo do Deus do UNI+-
verso’. Dou graças. Vivo a experiência do Papa 
Francisco: “Quando rezo, Deus respira em mim”. 
Olho a ‘estrela’, olho a lua. Lembro a ladainha de 
Nossa Senhora2 com sua invocação de Estrela da 
Manhã, rogai por nós. Comovo-me. À luz da minha 
Fé, vejo ali Nossa Senhora, Estrela da Manhã, com 
‘a lua aos pés’, a velar pelo Calvário, pronta para 
acompanhar o despertar dos nossos doentes e rapa-
zes e da Obra da Rua. 

Em frente, na casa dos doentes, vejo também uma 
luz acesa. É Ela. Encarnação da Estrela da Manhã lá 
do Céu… Claro que também sei que aquela luz, ali 
acesa, é a presença vigilante da ‘senhora da noite’, 
que anda por ali. Pronta para atender qualquer emer-
gência. Uma exigência compreensível da nossa 
Segurança Social, o órgão do Estado que cuida das 
leis que cuidam de que, nestas instituições, sempre 
haja alguém disponível para atender esta gente que 
tanto precisa de gente. Uma preciosa conquista de 
Abril. De que é preciso cuidar. Para que não vire 
desvitalizado legalismo farisaico. 

2. Por detrás das nuvens, Ela está… A partir 
daquele dia, ao levantar, lá vou eu à janela. Dei-
xar que ‘Deus respire em mim’… Hoje, o céu está 
nublado. Não há nem lua nem estrela para nin-
guém. Sinto a falta. No lusco-fusco, mesmo ali ao 
lado, vejo as obras que avançam. Sinto o renascer 
da festa. É tempo de Ser Esperança. É tempo de 
continuar a amar, sofrer, lutar, até vencer. São estes 

os ‘quatro verbos’, os ‘quatro fios’, com que vamos 
tecendo a nossa  vida  — com estes filhos que Deus 
nos confiou. 

— No Natal, ainda não será. Mas logo no prin-
cípio do ano elas já vão voltar, é a resposta que 
sempre damos à Isabel e a quantos nos perguntam 
quando é que vêm as miúdas; elas estão mortinhas 
por vir…; já não aguentam mais. 

Para que, também aí, tudo se cumpra segundo a 
lei, rente à casa, está a vedação que nos separa das 
obras. Daqui a nada chegam os operários. Olho de 
novo a Estrela. Escondida pelas nuvens, mas está 
lá. De olhos fechados, estou a ‘vê-la’… Ela nos 
fala da esperança do regresso daqueles que, por um 
erro de precipitação legal, nos foram roubados, em 
Novembro e Dezembro 2018. Hoje, à luz da Estrela 
da Manhã, até já me sinto em contagem decres-
cente…

3. … Isso não é resolver o problema. Recebo 
telefonemas e sei de outros que telefonam e vão até 
lá para saber e dar consolo. No Porto, Aveiro, Vila 
da Feira, Vila Nova de Gaia, Santa Comba Dão. 
Lugares por onde os nossos doentes foram larga-
dos… À sombra de um Projeto de Humanização 
da Saúde, em Portugal… Sem estudar bem o caso, 
sem ouvir quem deveria ser previamente ouvido e, 
se necessário, ser chamado à pedra para que a Lei 
Justa fosse respeitada. E, o que mais dói, sem cuidar 
do RE+speito devido a “um Ser Humano, mesmo 
que deficiente”.

Dois anos à espera. Porque há que passar dos oito 
aos oitenta — do bastante pobre ao mesmo à rica… 
Inventamos promessas que nunca mais chegam, 
porque não depende de nós. E as obras e as leis são 
cegas e insensíveis à dor destes doentes. Ninguém 
tem pressa – a não ser eles, que tudo sentem na pele 
e não têm querer… Lembro o meu velho professor 
de filosofia: — … cortar o pescoço às pessoas não é 
resolver o problema; é adiá-lo…

«Estrela da Manhã, rogai por nós.»

1 — Hoje sabemos que a clássica ‘estrela da manhã’, afinal, não 
é uma estrela. É o planeta Venus. Mas, porque o coração vê mais 
longe que os olhos da ‘astrologia’, na linguagem cristã, habituei-me 
a ver ali a ‘ladainha de Nossa Senhora’ — Stella Matutina, Estrela 
da Manhã… 

2 — Cresci numa família de analfabetos em que todas as noites se 
rezava o terço, seguido da ladainha de Nossa Senhora, em latim, 
com uns torres eburra em vez de turris ebúrnea; uns stelamatia em 
vez de stella matutina, … Miudito, sonhava vir um dia em que eu 
pudesse entender aquilo que o pai ou a mãe sempre diziam de Nossa 
Senhora, a ‘Mãe do Céu’. Vai chegando esse dia. Obrigado, queridos 
analfabetos, que tanto me ensinaram!

Um admirador
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SINAIS

Os nossos doentes
são flores
O Júlio, responsável do nosso jornal O Gaiato, atirou-me: — O 

próximo Gaiato será o 2000. Não pode haver faltas. Conheci o 
nosso Jornal quando jovem seminarista e tive a sorte de o ler durante 
um ano. Pai Américo pontuava. Seu estilo simples, belo, certeiro e cru 
conquistou uma multidão de apaixonados. Os nossos gaiatos vende-
dores corriam ruas, estabelecimentos, repartições e bancos. Cantavam 
vitória. Não me consta que a censura o cortasse — mas sei que muitos 
se torciam e, muitos outros, delirávamos com a verdade nua que Pai 
Américo nos transmitia. 

Mais me pediu o nosso responsável: — Escreva com flores.
Os nossos doentes são flores e nas avenidas temos azáleas floridas. 

Graças ao carinho do sr. dr. Abel. Vou confeccionar um lindo ramo 
para oferecer ao nosso Famoso — O Gaiato. 

Ele está triste com a queda de assinaturas… Tantos amigos e con-
temporâneos de Pai Américo faleceram. Urgente uma campanha de 
assinaturas. E muito amor na colaboração. Que os nossos leitores se 
deixem cativar por ele… Também para eles — um sorriso de Pai Amé-
rico e um ramo das nossas azáleas. 

Padre Telmo

MALANJE

Desafios grandes
OS casos de covid-19 em Malanje já começaram. No momento 

 se calculam por cerca de 72 mortes. As autoridades sanitárias 
reconhecem que não têm meios para fazer o teste da covid-19 e, no 
momento, o que conseguem realizar são amostras de sangue que são 
enviadas para Luanda e depois enviam os resultados. Este sábado foi 
novamente decretado pelo Governo o estado de emergência e já co-
meçaram as restrições como ir de uma província à outra. Por outro 
lado foi suspensa cautelarmente a abertura das escolas primárias, que 
estava programada para esta segunda-feira.

Quase todas as semanas recebemos inspecções para ver se esta-
mos cumprindo com as medidas de biossegurança, especialmente na 
escola. O muro que protege o recinto escolar está quase construído, 
faltam apenas uns 20 metros. O horário escolar também foi reduzido 
para duas horas e meia e eles terão aulas semana sim e outra não. Neste 
momento é um desafio poder organizar as actividades da Casa.

Este ano adiantamos as eleições de chefes, pois agora o ano esco-
lar começa em Setembro e vai até Junho, e as fizemos coincidir com o 
aniversário de Pai Américo. Antes foi lida a memória do ano lectivo, em 
assembleia, por cada rapaz que aceitou uma responsabilidade e termi-
námos com a votação. Os chefes eleitos foram: Hugo (chefe-maioral), 
Bebucho, Nando, Debecho, Avozinho, Adão e Tilson. Uma vez mais a 
nossa Comunidade deu um exemplo de democracia e corresponsabili-
dade. Com a entrada de um novo chefe-maioral sempre se abrem novas 
expectativas e projectos. Também aproveitamos para agradecer aos che-
fes que terminaram um ano difícil e que ainda não acabou.

Padre Rafael

BENGUELA – VINDE VER!

Aulas e covid-19 em andamento
O ano de 2020 está a ser um 

ano que está a passar de 
maneira surpreendente em quase 
todos os níveis da vida social. 
A pandemia que se intrometeu 
e alterou os estilos de vida dos 
homens e que ainda assim avança 
resistindo teimosamente no orga-
nismo humano veio assumir 
as irresponsabilidades de tudo 
quanto se trata de degradação das 
condições que conferem digni-
dade ao ser humano. Alguém deve 
sempre ser o culpado da situação. 
No jardim onde tudo era maravi-
lhoso, Adão e Eva não assumi-
ram as responsabilidades do seu 
comportamento. A serpente foi 
vítima e não tendo encontrado 
ao seu lado mais alguém para 
imputar a culpa ficou reduzida ao 
silêncio. E se a serpente não se 
tivesse calado? Talvez ainda hoje 
os homens estariam numa grande 
fila de procissão a apontar as suas 
próprias irresponsabilidades por 
terem comido do fruto proibido, 
para que os outros as pudessem 
assumir. A pandemia da covid-
19 é vista hoje como a serpente 
daquele jardim, que veio estra-
gar a harmonia que os homens 
viviam. E avança serpenteando 
silenciosamente fazendo vítimas. 
A fome, a violência, a ignorância 
também avança fazendo das suas.

As escolas foram abertas, a 
condições de biossegurança sabe 
quem lá vai… milhares de pes-
soas estão expostas a contrair a 
doença em cada passo dado. Nos 
transportes públicos, no contacto 
com o material de acomodação 
na sala de aulas. Enfim.

O ensino primário não foi 
aberto na data prevista devido à 
(serpente), Covid-19, sobretudo 
pelo elevado número de pessoas 
infectadas nas últimas semanas 
no País. Houve também manifes-
tações de protesto. Fogo e fumo 
em algumas ruas de Luanda. 
A polícia veio com tiroteios. O 
povo de pedra em punho respon-
dia. Os desempregados pedem 
emprego, o faminto pão, os que 
não têm tecto, um lugar para os 

seus filhos poderem sonhar com 
um amanhã melhor.

Os mais pequeninos passa-
ram nesta semana a ter acompa-
nhamento escolar no período da 
tarde para ocuparem o tempo de 
maneira equilibrada e saudável, 
pois não sabemos quando pode-
rão regressar à escola para as 
aulas. Os acompanhantes já estão 
em prontidão. Vamos começar.

Quando chega a hora de fazer 
acertos com os rapazes sobre 
os gastos escolares de cada um 
conforme o nível académico e a 
deslocação que faz para chegar à 
escola, com o material todo exi-
gido pelos professores, o balanço 
torna-se pesado pelos gastos 
diários, só no que diz respeito 
ao investimento escolar. Vamos 
pedir a cada um dos rapazes mais 
colaboração através de uma ges-
tão conjunta para que cada qual 
possa tomar consciência desta 
realidade e assim valorizar a 
possibilidade de estar a estu-
dar mesmo num contexto difí-
cil e conturbado. Tomando uma 
caderneta pessoal para que no 
final do mês possamos fazer um 
balanço com responsabilidade e 
compromisso na linha do desen-
volvimento e progresso.

Temos um grupo grande a 
estudar no ensino médio fora 
de Casa, uma vez que na nossa 
escola a frequência é até ao nono 
ano. São cerca de trinta rapazes 
em diferentes turnos, diferentes 

cursos, e diferentes classes. Neste 
ano ingressaram mais quatro dos 
nossos no ensino superior: Graça, 
Flávio, Pernocas e Manucho. 
Pelo ano o grupo será bem maior 
visto que são muito finalistas no 
médio. Uma frase que já não sei 
onde li veio animar-me na hora 
do balanço dos gastos para com a 
escola dos rapazes. E dizia: «se a 
Educação exige muitas despesas, 
imagina a ignorância». Não que-
remos pagar amanhã o preço da 
ignorância. Fiquei com o testemu-
nho de um rapaz nosso que tendo 
tomado consciência destes gastos 
comprometeu-se a ir a pé até à 
escola, levando apenas o dinheiro 
para comprar os livros. Em breve 
vou dar-lhe a resposta desta sua 
pretensão e sacrifício. Por agora 
fica este sinal mais demonstrando 
a maturidade do rapaz. A conclu-
são é de Pai Américo: «Educar é 
dar-se pelo conhecimento íntimo 
do seu educando. O nome, o 
número e as fichas do rapaz são 
um zero em matéria de educação. 
Eu nunca li fichas de nenhum dos 
meus rapazes. Nunca li informa-
ções. Não falta quem me diga 
mal de alguns, apontando, até, 
factos concretos. Eu porém, oiço 
em silêncio, guardo tudo no meu 
peito e espero que o rapaz se 
revele a mim. Ele é que me há-de 
dizer tudo. Isto é educar. Isto é o 
toque espiritual de uma Obra de 
Assistência a Menores.»

Padre Quim

Continuação  da  página  1

continua a ser casa de família dos filhos abandonados. O P.e Quim é, 
nesta hora, o pai de família daqueles filhos. Foi a herança que lhe dei-
xei, depois dos 57 anos vividos lá, desde a sua fundação.

Somos Todos Irmãos em qualquer parte em que nos encontremos. 
Tenhamos o nosso coração sempre disponível para ajudar, e em es-
pecial, os que mais precisam da nossa ajuda. Temos as nossas Casas 
do Gaiato que vivem do amor de cada um de nós. O seu ideal é fazer 
um homem de cada rapaz. Não fechemos os nossos corações aos mais 
pobres que fazem parte também da nossa história. Sintamo-nos com-
prometidos em manter viva a sua dignidade. São nossos irmãos. A sua 
sorte está também nos nossos corações.

Um sector das vidas dos mais pobres que deve tocar os nossos co-
rações é a sua casa de habitação. Quantos vivem indignamente porque 
lhes falta a sua casa com dignidade. Sejamos sensíveis a este problema 
social que é muito importante para uma forma de viver com dignidade. 
A Obra da Rua tem um ramo de vida para esta dimensão. É o Patrimó-
nio dos Pobres. Estejamos, pois, muito sensíveis a esta parte da vida 
dos pobres e de todos os necessitados. 

O cuidado da saúde é uma outra dimensão da vida humana que 
pede muita dedicação. A Obra da Rua tem neste sector um ramo que 
lhe é muito querido também. É o Calvário. Destina-se aos doentes in-
curáveis. É, sem dúvida, uma parte muito querida. Também os pobres 
que estão doentes devem estar presentes no nosso coração. 

Tenhamos sempre muito presente, na vida de cada um de nós, a 
mensagem do Papa Francisco — Somos Todos Irmãos.

Padre Manuel António

Somos todos Irmãos

Página da OBRA DA RUA na internet

Visite o nosso site em www.obradarua.pt e encontrará diver-
sa informação:
•   Contactos
•   Assinatura e leitura do Jornal O GAIATO e do Boletim AMA 

nos seus dois formatos:
—  Edição digital
—   Edição impressa, digitalizada em PDF

•   Livros da nossa Editorial e outras
•   Biografia de Padre Américo
•   Pedagogia da Obra da Rua
•   Padres da Rua
•   Memorial / Museu Padre Américo
•  Documentação diversa.  q


