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PENSAMENTO

Peço todos os dias. Imploro. Espero. Desejo acabar os meus dias 
nos sentimentos da Cruz. É a vida que faz a morte. Hei-de pas-
sar rentinho ao cruzeiro e às Alminhas, naquele dia tremendo, 
grande como nunca fui — porque morto!

PAI AMÉRICO, O Gaiato, n.° 62, 13-07-1946, p 2.

FOI no dia 24 de Março de 1946 que aconteceu 
 a inauguração da Aldeia da Casa do Gaiato 

das Ruas do Porto, assim inicialmente denominada, 
e depois definitivamente conhecida como Casa do 
Gaiato de Paço de Sousa. Este acontecimento teve a 
sua centralidade na bênção da capela e da primeira 
Celebração da Eucaristia, presididas pelo Bispo do 
Porto de então, Dom Agostinho de Jesus e Sousa, a 
par com representantes do Governo que viram, sen-
tiram e acarinharam os passos dados e animaram 
para outros futuros, e com a presença de centenas de 
pessoas que alimentariam a chama que já aquecia a 
vida de muitos Rapazes e Pobres.

Fora já em Abril de 1943 que Pai Américo tomara 
conta da quinta onde iria construir a Aldeia. Sem 
tempo para perder, logo começam os trabalhos de 
arregimentar a pedra necessária para os edifícios 
que irão acolher duas centenas de Rapazes prove-
nientes das ruas e caminhos de muitas localidades, 
do norte ao sul de Portugal, muitos deles aqui arriba-
dos pelo seu próprio pé.

De certa forma, nesse dia grande, a inauguração da 
capela tomou a primazia em relação aos restantes edi-
fícios da Aldeia, pois a inauguração de qualquer outro 
edifício coincidia com o começo de o pôr a uso na 
sua finalidade, sem qualquer formalidade. Diferente-
mente, a capela no centro da Aldeia, onde o sino toca 
a marcar o ritmo das tarefas e acontecimentos do dia, 
o lugar do encontro de cada membro da Comunidade 
consigo mesmo e com o Criador, é o epicentro onde 
se renova interiormente cada um e se faz a unidade de 
todos para enfrentar o dinamismo da vida.

O lançamento da primeira pedra na construção da 
capela, fora já vivido com toda a solenidade pela 
Comunidade, em Agosto de 1944, a qual habitava 
então nas instalações dos claustros do Mosteiro 
de Paço de Sousa, onde se instalara Pai Américo e 
os três primeiros gaiatos, o António, o Amadeu e o 
Adolfo, vindos da Casa do Gaiato de Coimbra, em 
Maio de 1943, e depois todos os que a eles se foram 
agregando.

«Eu construí a capela para mim, para mim, três 
vezes para mim. Suspirei por este dia. Esperei com vio-
lência. Hoje é a posse plena. A minha vida é volúpia. 
Ninguém faz ideia do que seja o sentir (compreender 
não) na alma a presença real do Mestre, inefável mis-
tério a que os Crentes chamam o Santíssimo Sacra-
mento; — ninguém.» (Pai Américo, O Gaiato, n.º 56, 
20-04-1946)

A centralidade da vida de Pai Américo está bem 
expressa neste expandir de alma. É por aquela que 
conduz os seus passos, procurando-a naquela «fuga» 
para Vilariño da Ramalhosa em 1923, até ser tudo em 
si em 28 de Julho de 1929, quando ao seu nome pró-
prio antecipou o P. do sacramento da Ordem do que 
então já era e o Ponto de Admiração no final, que o 
havia de acompanhar também até ao fim — P. Américo!

Agora, com a presença do nosso Bispo, Dom 
Manuel Linda, os nossos padres fazendo presente 
cada Casa da Obra da Rua porque a pandemia 
não permite aglomeração de pessoas como naquele 
tempo, celebramos este acontecimento marcante na 
vida de Pai Américo, da nossa Obra e da Igreja, na 
de muitos e do próprio País, com os olhos postos nas 
multidões que aspiram por paz e justiça, sem os des-
viar dos que estão à porta e chamam.

Padre Júlio

DA NOSSA VIDA

PELA CASA DO GAIATO
DE SETÚBAL

“Já disse que os objectivos da Obra 

da Rua consistem em fazer de cada 

rapaz um homem!”

Padre Américo, Porta Aberta, p 106.

ESTE pensamento assaltou à minha memória,  
 a partir de um email enviado por um antigo 

gaiato desta Casa de Setúbal, que, no seu dizer, foi 
daqueles que deve “ter originado muitos cabelos 
brancos ao Sr. P.e Acílio pela sua rebeldia”. Con-
tudo, mercê das vicissitudes da vida —desde a 
passagem prematura por África e com as sequelas 
infligidas pelas dificuldades de adaptação à nova 
realidade encontrada em terras lusas, aquando do 
regresso, em tempo pós 25 de Abril e até ao sin-
grar no Brasil, destino onde se encontra — afirma 
que tudo ultrapassou graças aos ensinamentos, 
“correcções” e disciplina adquiridos e vividos 
no Gaiato. Diz que foram estas orientações que, 
no momento de tomar de decisões, assertivas ou, 
por vezes, erráticas, sempre o levaram a redefinir 
as opções para enveredar no caminho do “bem”, 
sustentado pelos valores recebidos.

Tal como o Pai Américo acreditava profunda-
mente nas possibilidades dos seus “filhos” — este 
e outros muitos exemplos atentam a sua convic-
ção —, também nós reiteramos a nossa missão de 
Padres da Rua, nesta singular Obra.

Quando se pretende transformar cada gaiato 
com as suas características especiais num 
“homem” não se pode descurar qualquer dimen-
são.

A passagem por África, a presença agora em 
Setúbal, vão-me ajudando a perceber todas essas 
realidades que somos “convocados” a testemu-
nhar na relação diária com a vida de cada um dos 
rapazes.

Além da importante e obrigatória formação 
académica, temos a “obrigação” de implementar 
a aquisição de valores humanos, como a verdade 
na justiça, a partilha, a humildade, a amizade, a 
responsabilidade.

Continua  na  página  3

PERANTE o mutismo dos diversos agentes do Estado aos meus 
 clamores e gritos em favor dos extremamente pobres e diante 

de muitos casos que quinzenalmente relato neste epígrafe e obrigam 
o(a) leitor(a) a comungar comigo através de desabafos e da esmola, 
quero, nesta Quaresma e neste tempo de pandemia, falar ao(à) Ami-
go(a) leitor(a) daquilo que domina a quadra actual, a Quaresma.

Lê-lo-ás já em plena semana da Paixão mas vai a tempo de vivifi-
car-te com a Luz Plena d’Aquele que tomou sobre Si as nossas dores.

Trata-se de três virtudes ou actos que tendes praticado neste 
período quaresmal e pandémico: o jejum em favor dos mais pobres, a 
oração pelos que mais sofrem e a misericórdia com os desamparados. 

Segundo o Santo Bispo Pedro Crisólogo, “o jejum é a alma da 
oração e a misericórdia, a vida do jejum. Ninguém tente dividi-
-los, porque são inseparáveis. Quem pratica apenas uma das três 
ou não as pratica todas simultaneamente, na realidade, não pratica 
nenhuma delas, portanto, ora, jejua e, com este, pratica a misericór-
dia. Quem deseja ser atendido nas suas orações, atenda as súplicas 
de quem lhe pede, pois aquele que não fecha os seus ouvidos às 
súplicas alheias abre os ouvidos de Deus às suas próprias súplicas.

Quem jejua entenda bem o que é o jejum, seja sensível à fome 
e ao desabrigo dos outros, se quer que Deus seja sensível às suas 
necessidades, seja generoso, se espera alcançar a misericórdia, 
compadeça-se, se pede compaixão, dê generosamente, se pretende 
receber.

Muito mal suplica quem nega aos outros o que pede para si.”
Homem, sê para ti mesmo a medida da misericórdia. Deste 

modo, alcançarás misericórdia como quiseres, quanto quiseres e com 
a prontidão que quiseres, basta que te compadeças dos outros com 
generosidade e prontidão.

Ó Homem, oferece-te a Deus pelo jejum em favor dos famintos, 
dos que não têm casa, dos que passam frio na rua, dos que se sentem 
ameaçados e torturados pela injusta ablação dos filhos, para que esta 
oferta seja aceite por Deus, deve acompanhá-la sempre a misericórdia.

Continua  na  página  3

PATRIMÓNIO DOS POBRES
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Pelas CASAS DO GAIATO

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE

ANIVERSÁRIO D’O GAIATO 
— Com a elaboração do número 
2009 damos os parabéns ao 
FAMOSO e a todos que desde 5 
de março de 1944 e nos já 76 anos 
consecutivos de edição em páginas 
actualizadas e sinceras, seguem com 
a palavra da Obra da Rua, na sua 
missão ininterrupta de ser “revolu-
cionário pacífico” como desejou o 
seu fundador, nosso VENERÁVEL 
Pai Américo, levando a todos que 
crêem a palavra que se aprende na 
Igreja, pregando o BEM, por ser 
palavra de Deus. Os anos passam e 
a todos, crentes, descrentes, amigos 
e inimigos, a Obra da Rua mostra 
a sua verdade, o bem-fazer, o seu 
testemunho. Num mar de revoltas, 
o límpido afluente e as torrentes 
d’O Gaiato e das suas edições não 
cessam, até que nas consciências 
e pelos actos, se faça submergir a 
Ortodoxia Social desejada, mas que 
vem sendo adiada. Tenhamos Fé!

CAMPANHA DE ANGARIA-
ÇÃO/ACTUALIZAÇÃO DE 
FICHEIRO DE SÓCIOS — 

Formulário Universal da Asso-
ciação/2021 — A Associação dos 
Antigos Gaiatos e Familiares do 
Norte gostava que aderisse ao con-
vite que agora fazemos, tornando-se 
um novo sócio desta Associação, 
aumentando desta forma com o 
seu contributo, a nossa grandiosa 
Família da Comunidade Gaiata, 
que descende da Casa do Gaiato 
/ Obra da Rua ou Obra do Padre 
Américo (VENERÁVEL Pai Amé-
rico) levando a todo o Mundo esta 
nossa missão de proximidade entre 
irmãos Gaiatos, pela qual queremos 
continuar a lutar para a sua união de 
Comunidade, conforme saudosos 
desejos eternos que nosso Pai Amé-
rico pediu.

Se já é nosso sócio e que muito 
nos honra, solicitamos de igual 
modo, o preenchimento e posterior 
devolução da “Ficha de sócio” que 
passaremos a enviar, para desta 
forma actualizarmos os seus dados 
nos nossos ficheiros e nos conceder 
permissão do tratamento dos seus 
dados unicamente para este fim, 
ao abrigo dos termos do Regula-

mento Geral de Protecção de Dados 
(RGPD).

Mais informamos que a quota de 
sócio mantém os mesmos valores, 
ou seja: 0,50€/mensal.

Podem solicitar a “Ficha de sócio” 
para a nossa sede social em Paço de 
Sousa, e a liquidação pode ser efec-
tuada por vale postal dos CTT ou 
pelo NIB : 0045 1340 40224085479 
36, conta da Associação, infor-
mando na ocasião por apresentação 
de comprovativo ou data que efec-
tuou o mesmo. Para mais esclareci-
mentos ou outra forma de liquida-
ção que pretenda, pode ligar com o 
nosso tesoureiro Jorge Alvor «Eusé-
bio» pelo seu contacto: 912 229 652 
ou com o presidente Miguel Rodri-
gues: 912 163 569. Após solicitar e 
preencher a “Ficha de sócio”, como 
novo sócio ou para actualização de 
ficheiros, esta deve ser devolvida 
por carta para: Rua de Franco, 174 
(Antigo Edifício dos CTT) 4560-
382 Paço de Sousa. (se pretender 
também recepcionaremos na forma 
digital pelo email: associacaogaia-
tosnorte20@gmail.com ou através 

ESTAMOS A CUIDAR BEM DE QUEM CUIDOU BEM DE 
NÓS? — Como os nossos leitores regulares bem sabem, uma boa parte 
das pessoas de quem a nossa Conferência Vicentina cuida são pessoas 
idosas. Visitamo-las nas suas casas. Nalguns casos, providenciamos-lhes 
habitação, nomeadamente em casas do Património dos Pobres, quando 
isso é possível. Como aqui dissemos em crónica anterior, estamos actual-
mente envolvidos em obras de reparação e de melhoria de três dessas 
casas precisamente para pessoas idosas.

Também ajudamos numa das principais despesas dos idosos que é a 
que têm com medicamentos.

Sobretudo, procuramos estar atentos à situação deles naquilo em que 
pudermos ajudar e outros trazidos por nós também possam ajudar, já que 
boa parte destas pessoas ou não têm rectaguarda familiar que se veja, ou, 
se a têm, ela não ajuda muito.

Na semana que passou participamos numa iniciativa da CNIS – Con-
federação Nacional das Instituições de Solidariedade Social, organização 
presidida por uma pessoa por quem temos uma enorme admiração, mais 
precisamente o Sr, Padre Lino Maia. Essa iniciativa foi sobre a apresen-
tação dos resultados de um estudo feito por uma equipa da Universidade 
de Évora sobre as pessoas que vivem no que se costuma chamar “lares 
de idosos”, ou que frequentam Centros de Dia. O estudo inquiriu uma 
amostra de 645 pessoas de todo o país, ao cuidado destas respostas sociais 
no caso em que elas pertencem a IPSS — Instituições Particulares de Soli-
dariedade Social.

Eis alguns resultados desse inquérito que vale a pena reter:
- a idade média das pessoas inquiridas é de 85 anos;
- a maioria é do sexo feminino;
- 82,8% das pessoas são solteiras, viúvas, ou divorciadas;
- 31,9% das pessoas não sabem ler, nem escrever;
- só 8,5% das pessoas inquiridas é que não têm nenhum problema de 

dependência;
- as três principais actividades da vida diária onde as pessoas idosas 

estão mais carentes de apoio são, por esta ordem, o convívio com amigos, 
o lavar-se e o andar;

- 99,5% das pessoas inquiridas têm algum problema de saúde, sendo 
que mais de dois terços têm mais do que uma doença identificada;

- mais de metade das pessoas inquiridas têm problemas de deteriora-
ção cognitiva.

Será que todos os que não são idosos ou que não cuidam de pessoas 
idosas têm bem a noção destas e doutras características deste grupo cada 
vez mais numeroso da população e a quem tanto todos devemos? 

O que é preciso fazer para que todos os idosos vivam com dignidade é 
uma tarefa gigantesca na qual estamos todos a falhar e por muito.

É preciso que esta situação mude e depressa..

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

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA

do Messenger/Facebook: Nova 
Associação Gaiatos. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO  
— A nossa inovadora NEWSLE-
TTER em dois números referentes 
ao ano que findou, está disponível 
“grátis”.

Com informações e notícias, bem 
como as dicas mais relevantes sobre 
a Associação durante 2020, dispo-
nível nas duas versões, que podem 
ser solicitadas gratuitamente pelos 
Associados:

— se pretender adquirir na versão 
“papel” deverá dar-nos o seu ende-
reço de correio postal, para que pos-
samos efectuar o envio.

— se pretende na versão “digital/
online” basta que nos contacte por 
correio electrónico e para o nosso 
email associacaogaiatosnorte20@
gmail.com através do seu endereço 
de email identificado, para que pos-
samos enviar no formato PDF, per-
sonalizado à sua pessoa. 

Para todos muita saúde e Paz. 
Aquele Abraço.

Elísio Humberto

PAÇO DE SOUSA

A NOSSA ALDEIA — Toda a gente sabe que a 
nossa Aldeia é bonita, com os seus edifícios desenha-
dos pelo Arquitecto Teixeira Lopes. Foi há 75 anos 
que a nossa Aldeia foi inaugurada, donde se destaca a 
nossa Capela, benzida e inaugurada no mesmo dia 24 
de Março de 1946. Esteve presente o sr. Bispo do Porto 
e o sr. Ministro das Obras Públicas, assim como muitas 
pessoas Amigas e Benfeitoras que ajudaram o Pai Amé-
rico a construir a nossa Aldeia. Neste dia de aniversário 
também celebramos a Eucaristia, com os nossos padres 
e alguns Rapazes das outras Casas do Gaiato. Tivemos 
também fogo de artifício como no dia da inauguração, 
embora a festa tenha sido mais limitada devido à pan-
demia.

ESTUFA — O Bruno e o «Guga» decidiram reabili-
tar a nossa estufa. Então o Mendão e o Paulo «Mudo» 
foram lá reparar o sistema de rega, para que não falte 
água às plantas. Depois adubaram a terra e semearam 
várias espécies de hortaliças, legumes e cebolo. Agora 

está tudo a desenvolver bem, e já temos comido alface 
às refeições vinda da nossa estufa. Como os Rapa-
zes gostam muito de piri-piri, eu fui semear na estufa 
sementes que vieram da planta que tinha na horta.

HORTA — O «Meno» esteve a gradar o terreno da 
horta para se plantarem e semearem as espécies hortíco-
las desta época. Assim, serão semeadas favas, abóboras, 
melões, meloas, melancias e alguma batata e transplan-
tadas algumas plantas da nossa estufa, como tomateiros 
e pepinos. Mais tarde, esperamos ter de tudo para as 
nossas refeições. O Bruno e o «Guga» têm o trabalho 
principal da nossa horta.

PARQUE DE LAZER — Nele podemos encontrar 
algumas espécies de aves, como um casal de pavões, 
dois casais de patos reais e pombas. Agora temos tam-
bém um casal de patos mudos e outro de patos ingle-
ses que foram trocados pela nossa pata mandarim que 
estava sem par. No galinheiro do nosso pomar temos 
um casal de gansos que estão a fazer criação. Assim vai 
crescendo a população das nossas aves.

Fausto Casimiro

MIRANDA DO CORVO

AGROPECUÁRIA — A cami-
nho da Primavera, que todos gos-
tamos, têm crescido os dias de sol 
e diminuiu a chuva. Nas árvores 
de fruto e nos arbustos já se vêem 
lindas flores, o que nos dá alegria, 
neste tempo de triste pandemia. As 
aleluias do largo exterior da nossa 

Capela já estão floridas! Continua-
ram-se a limpar os matos e a rapar 
o chão dos nossos montes — de 
carvalhos, sobreiros, pinheiros e 
eucaliptos — acima do nosso olival 
do olheiro, na zona de Vale Simões. 
Foram estacadas e amarradas as 
videiras novas, que foram plan-

tadas. Com uma tesoura própria, 
comprada, cortaram-se as sebes de 
cedros nos muros da nossa quinta 
de cima, a nascente e a poente. 
Aproximando-se o tempo feliz da 
Páscoa do Senhor, começou-se o 
arranjo dos nossos jardins, cortando 
a relva com as máquinas e limpando 
as folhas. Devido a algumas falhas 
de árvores no nosso pomar, ire-
mos a um viveirista comprar várias 
árvores de fruto, na maioria maciei-
ras, para serem plantadas ainda em 
Março. Um ovino ficou doente; e 
duas crias de ovelhas, estando já 
crescidas, foram deslocadas dos 
currais para o ovil, juntando-se ao 
nosso rebanho, que tem um bom 
redil com erva para pastar, a poente. 
Na feira de Miranda, foram com-
pradas algumas galinhas poedeiras, 
mas precisamos de arranjar mais, 
porque a malta gosta muito de ovos 
estrelados. Nos nossos barracos, 
onde temos muitos fardos de palha, 
alguns gatos vão fazendo um bom 
trabalho — apanhar ratice. 

ARRANJOS — Em algumas 
horas de chuva, tem-se aproveitado 
para arrumar as nossas oficinas de 
serralharia e carpintaria, pois há 
coisas que têm de ser organizadas e 
recicladas. No nosso galinheiro, as 
redes de três grades das janelas esta-
vam a precisar de ser substituídas, 
pelo que foram raspados e pintados 
os respectivos aros, e colocados 
outros gradeamentos novos, ficando 
bem. Como o telhado da nossa pas-
sareira, de rolas, a poente, se encon-
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NOVOS ASSINANTES

Diz assim nossa Assinante 67966, na missiva 
que nos enviou:

«Como sou vossa admiradora, há largos anos, 
pelo vosso grande trabalho, sou Assinante do Jor-
nal, e não só! Lembrei-me, e assim o estou a fazer, 
de oferecer a duas irmãs a assinatura do Jornal, o 
qual admiro…»

É mais uma óptima maneira de levar aos outros 
um bem de que se usufrui.

Porque não faz o nosso querido leitor / assi-
nante o mesmo?

Os Rapazes da Administração

BEIRE — Flash’s

A Memória dos nossos que…
1. Aquele “fazei ISTO em 

minha memória”… Encanta-me 
“estudar os” e “estudar-me nos” 
Evangelhos. Então a “instituição” 
d’aquela Memória (Eucaristia) des-
borda-me!… Aquele “fazei ISTO 
em memória de mim” (Lc 22, 19) 
sempre me encantou e questionou. 
É aí, nos Evangelhos, que eu vou 
aprendendo a escutar e a auscultar 
a “Boa Nova da salvação”. Essa que 
foi/é anunciada aos que estão de 
baixa… Porque debaixo de alguma 
de+pressão e/ou alguma o+pressão. 
“Boa Nova da salvação” para aque-
les que estão pressionados e sem 
esperança de uma porta de saída. 
Porque pobres e privados do uso da 
sua d’IGNI+dade de seres humanos 
criados à imagem e semelhança de 
Deus! E, por isso, se sentem mor-
rer de sufoco. Sem “um sentido 

para a vida”. Sem vislumbres de 
“salvação” possível. Sem direito a 
saborear o Banquete prometido, a 
Festa desta Vida, que se vive neste 
mundo e se prolonga, depois, em 
vida eterna (Mt 13, 18-23).

Aquela “final” de Jesus de 
Nazaré, “o filho do carpinteiro” (Mt 
13, 54-58), numa Última Ceia com 
os amigos, estonteia-me. Fervilha 
em mim, cada vez que dela faço 
“memória”. Porque é aqui que Ele, 
o Mestre, mostra os seus “últimos 
trunfos” e nos revela todo o seu ver-
dadeiro “jogo da salvação” — tor-
nar-se “servidor” até ao dar a vida 
pelos seus amigos… (Jo 15, 13).

Vejo Pai Américo. Uma história 
de DES+cobertas1. Às vezes bem 
duras de roer. Um “nem quero acre-
ditar”… Até à “martelada” que o 
fez deixar Moçambique onde, aos 

olhos do mundo, a vida lhe sorria. 
A “martelada” fá-lo “a+cor+dar”. 
Dar o coração Àquele que, no 
seu inconfundível jeito de dizer, 
“quando se fez Homem, pisou a 
terra com o coração”. É essa mar-
telada que o faz “converter-se” ao 
mundo a que Deus o chamava e 
fugir do mundo que o abafava… 
A partir daí, como que passa a ter 
já uma intuição mais clara d’aquilo 
que Deus lhe pede. Do como Deus 
quer que viva naquele Portugal das 
décadas de 40 e 50, do século que 
lhe calhava em sorte.

O Cândido Pereira, o Avelino 
e o… e o… Estava ao lado de P.e 
Telmo quando o Júlio Silva ligou a 
dar-lhe a notícia — o nosso Cândido 
Pereira acaba de partir. Percebi que 
Júlio ajudava P.e Telmo a trazer à 
memória pedaços de vida que tam-
bém acordavam em mim. Convivi 
com o Cândido nos primeiros anos 
da década de 60, em que, com a 
ajuda da Obra da Rua, eu ensaiava, 
em novos moldes, a DES+coberta 
do que “Deus queria para mim”. 
Ai quantos nomes da Obra da Rua 
ali me foram aparecendo, em doces 
memórias do coração. Que tanto 
e tão bem me “marcaram” (e me 
martelaram!…) ao longo de mais 
de cinquenta anos em que, pratica-
mente, vivi fora das saias da mãe 
— as Casas do Gaiato. De que tam-
bém me sinto filho. Recordo: P.e 
Carlos e a ajuda que foi para mim 
na decisão de deixar Singeverga; 
P.e Manuel António, acabado de 

RECORDANDO

Com a brevidade deste “Recordando” e com muita simplicidade e 
por via da inauguração da Aldeia da Casa do Gaiato de Paço de Sousa, 
em Março de 1946, veio-me à memória este notável acontecimento.

Não me lembro já, em pormenor, como foi a alegria dessa ocasião, 
mas creio que Pai Américo e seus auxiliares, lembraram essa soleni-
dade na nossa Capela, agradecendo ao Sagrado Coração de Jesus a 
criação da Obra da Rua.

Lembro-me, ainda na Casa Pia, subir a escadaria de granito, para 
falar com Pai Américo, pedindo para me acolher na jovem Casa do 
Gaiato, uma vez que não tinha família e estava desamparado…

… E já no entardecer deste dia, peço ao Senhor a protecção divina 
para esta Obra da Rua e seus continuadores.

Manuel Pinto

Continuação  da  página  1

Outro dia telefonavas-me para ouvires a minha voz e me dares 
uma esmola e desabafavas: — Fui encontrar a minha esposa a cho-
rar após ter lido os seus escritos. 

Naturalmente, ela acompanha com misericórdia os pobres que 
lhe falava. Não dizia como os indiferentes, que eu escrevo o que é 
inventado. Chora porque a misericórdia trabalha no seu coração e 
enche-o de dores.

“O jejum não dá frutos se não for regado pela misericórdia. 
Seca o jejum se secar a misericórdia. Esta é a alma do jejum.”

Segundo a palavra do Senhor, os misericordiosos alcançarão 
misericórdia.

Nunca, como neste tempo de pandemia e de injustiças, em que 
os pobres são sempre relegados para último lugar, foi necessária a 
misericórdia e é, na busca dela, que eu conto o que vejo e vai no meu 
coração.

Boa Quaresma e proveitoso tempo de paixão.
Padre Acílio

PATRIMÓNIO DOS POBRES

Continuação  da  página  1

Um dos pilares da pedagogia que também não 
pode falhar é a motivação para a dignidade do tra-
balho, criando hábitos nos rapazes, nas pequenas 
tarefas diárias da vida doméstica e, consoante a sua 
idade e capacidades físicas, em algumas activida-
des campestres, aprendendo o básico relacionado 
com a agricultura e pecuária.

A propósito do 75º aniversário da edificação e 
bênção da Capela do Santíssimo Nome de Jesus, 
em Paço de Sousa, e da expressão “as possibilida-
des espirituais destes filhos de ninguém são uma 
riqueza imensurável”, também não podemos des-
curar de forma alguma, e deve estar sempre pre-
sente no nosso “modus operandi”, a realidade da 
vivência espiritual das nossas crianças e jovens, 

PELA CASA DO GAIATO DE SETÚBAL

mais ainda nestes tempos e ambiente sociocultu-
ral e religioso que torna este múnus mais difícil e 
extremamente exigente. 

Pela práxis da fé que sempre norteou a acção do 
nosso fundador, e até pela centralidade que se dá 
à capela e pela missão sacerdotal em que nós, os 
sacerdotes, estamos investidos, impõe-se-nos que, 
por obras, palavras e testemunho, a educação cristã 
dos nossos filhos hoje e sempre, como em qualquer 
família cristã, verdadeira Igreja Doméstica.

Com simplicidade, sempre presente na frugal 
vida de Padre no Gaiato, imploro a vossa clemên-
cia e paciência para me “aturarem” nos meus escri-
tos…

Uma santa e profícua Quaresma orientada para a 
luz da Vida e Ressurreição!

Padre Fernando

chegar à Obra para nela/dela viver 
até ao fim — já no Calvário e a meu 
lado; o grande e inesquecível Júlio 
Mendes. Recordo o estremeção que 
senti quando, no cemitério de Paço 
de Sousa, ao lado onde estivera 
Pai Américo, deparei com aquele 
sorriso que lhe era tão peculiar. A 
dor de não nos termos dado a mão 
até mais tarde — quando a vida já 
nos chamava para “o Além” que a 
todos espera. Entretanto, aparece 
o Miguel, presidente da AAGF, a 
pedir a P.e Telmo um “prefácio” 
para o segundo volume do livro 
Esses caminhos que andamos… E, 
já em despedida, vira-se para mim: 
— Aqui, esta “mão direita”, tam-
bém podia… Não falei ao Elísio, 
mas… Fico a ruminar estes flash”s 
e sinto-me entrar em gestação desta 
“crónica de memórias” que estás a 
comungar comigo. Deus louvado!

2. Desde o Quénia, Goa, (…) até 
ao Calvário. Deparo-me com um 
e-mail desconhecido. De alguém 
que me trata como já bem conhe-
cido. Leio: “Estou no funeral da 
Lúcia de Souza, uma indiana invi-
sual que foi recolhida pelo Padre 
Baptista, nas ruas de Lisboa. Viveu 
muitos anos no Calvário onde tanto 
se entregou. (…).Faleceu no lar das 
Irmãzinhas dos Pobres, no Pinheiro 
Manso, Porto. Gostaria que desse a 

notícia, se possível, a todos quantos 
a conheceram”. Indaguei “memó-
rias” guardadas e, em apontamentos 
de P.e Baptista, encontro: «Nascida 
em Nairobi — Quénia — onde 
viviam os pais, voltou para Goa, 
de onde se sentia “natural”. Veio 
para Lisboa e casou em Setúbal. 
Divorciou-se e voltou para Lisboa 
vivendo pobremente e só. Tra-
balhou, mas do trabalho resultou 
cegueira quase total de que sofre. 
Um rapaz viúvo prendeu-se a ela 
e trouxe-a para Duas Igrejas, Pare-
des. Dominado pela droga, fez-lhe 
a vida bem negra, roubando-lhe a 
pensão que ia recebendo. Veio para 
o Calvário por vontade própria». 

Pedi ao e-mail que me falasse 
dessa indiana, de que P.e Baptista 
também já me tinha falado. O que 
recebi de volta já não cabe aqui. 
Mas bem merece que no pf nº 2011 
deste Famoso, partilhe o relato 
dessa experiência de contacto com 
este Calvário, arrastada por esta 
indiana que, «mal sentia o Padre 
Baptista aproximar-se, via o sol». 
E que «sabia o nome de todos e as 
“manhas” de cada um e, em silên-
cio, amava-os».

1 — Uma DES+coberta é um retirar, afastar 
as “vendas” / as “cobertas” que escondem 
“a verdade”…

Um admirador

trava em mau estado, foi retirado e 
colocado outro novo, o que acarre-
tou certa despesa com a cobertura, 
ficando bonito. Teve de ser feita a 
revisão, anual, dos extintores.

REUNIÃO DOS PADRES DA 
NOSSA OBRA — Foi muito inte-
ressante saber que os nossos Padres, 
unidos, em 23 de Fevereiro, tiveram 
de fazer uma reunião zoom, devido 
às contingências da pandemia, a par-
tir das várias Casas da Obra da Rua, 
em Portugal e África — Angola: 
Padre Júlio, orientador — em Paço 
de Sousa; Padre José Alfredo e Padre 
Telmo — em Beire; Padre Manuel 
— em Miranda do Corvo; Padre Fer-
nando e Padre Acílio, em Setúbal; 
Padre Rafael — em Malanje; e 
Padre Joaquim — em Benguela. É 
fundamental que todos colabore-
mos na vida das nossas Casas, para 
podermos crescer bem, com saúde e 

amigos de Jesus, como o nosso Pai 
Américo sonhou para todos nós! No 
dia 24 de Março, será celebrado o 
75.º aniversário da bênção da Capela 
e inauguração da Casa do Gaiato de 
Paço de Sousa, pelo que queremos 
também participar desse feliz acon-
tecimento; que, nesse tempo difícil, 
muito alegrou Pai Américo, os Rapa-
zes e amigos da nossa Obra. 

CAMPANHA DE ASSINAN-
TES D’O GAIATO — A notícia 
da Campanha de assinantes-leitores 
d’O Gaiato, que foi lançada nesta 
Casa do Gaiato, apesar de evidentes 
dificuldades de encontros, vai che-
gando a vários pontos de Portugal e 
da Europa. De facto, novos amigos 
e amigas têm enviado as suas ins-
crições para esta Casa e para a sede. 
Mais, têm mandado algumas parti-
lhas, em especial por transferência 
bancária, que vão ajudando muito 

a pagar as despesas necessárias 
desta nossa Casa do Gaiato. É de 
notar que esta Casa foi convidada 
pelo Centro Pastoral Irmã Lúcia, 
de Coimbra, para uma Conversa 
solidária, transmitida na sua página 
do facebook, em que foi aprovei-
tado para falar de Pai Américo, da 
nossa vida e pedir leitores para o 
nosso jornal O Gaiato. Esta campa-
nha foi ainda divulgada através de 
WhatsApp, por uma amiga, que veio 
trazer bens necessários e ficou como 
assinante: Virgínia — Vila Nova 
de Gaia. Para a inscrição de novos 
assinantes e outros assuntos, os nos-
sos contactos são os seguintes: Obra 
da Rua ou Obra do Padre Américo, 
Casa do Gaiato, 3220-034 Miranda 
do Corvo; telefone — 239 532 125; 
NIB — 0035 0468 00005577330 
18; correio electrónico — gaiatomi-
randa@gmail.com

Rapazes de Miranda
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FOI numa vinda de Malanje 
 que um gaiato, membro da 

Associação do Antigos Gaiatos 
e seus familiares do Norte, me 
entregou Esses Caminhos que  
Andamos — primeiro livro desta 
Associação. 

Fiquei encantado, mais ainda 
com os belos sonetos do Elísio, 
as poesias de muitos e os teste-
munhos de outros. Também por 
serem testemunhos vivos da 
Obra da Rua e de Pai Américo. 

Agora, mais outro livro? Para-
béns. Esperamos ansiosos. 

Pedistes-me umas palavri-
nhas de prefácio… Quem me 
dera ser capaz de, com estas 
palavras simples, o tornar mais 
belo e conforme com o espírito 
do nosso Pai Américo. Procurai 
de novo nos vossos testemunhos 
marcar a sua presença no espí-
rito e doutrina.

E vamos — à luz da vossa 
ideia maravilhosa, esperamos 
que o vosso segundo livro seja 
um beijinho amoroso nas suas 
santas mãos!

Nesta espera ansiosa, dou já 
a notícia aos nossos queridos 
leitores d’O Gaiato. Também o 
nosso Pai Américo vos manda 
uma mensagem. Eis: “Prolongai 
em vós a vossa Obra. Não a per-
cais, secando em vós a seiva que 
circula. O futuro será de Cristo, 
se o quisermos, ou senão… não! 
Cada esforço que fazeis no sec-
tor que vos está confiado é uma 
pedra a alicerçar a Obra da Rua”.

Padre Telmo

SINAIS

Do Venerável Padre Américo
Da Obra da Rua

O Padre Américo foi um 
incansável recoveiro dos 

pobres e ajudou muitos garotos 
das ruas e dos tugúrios, servin-
do-os até à exaustão por amor 
Deus, com sentido do caminho 
da Igreja, como escreveu: Che-
ga-se à noite completamente 
cansado, nada feito e as mãos 
sujas!... Pisamos terrenos de 
que toda a gente foge; lidamos 
em zonas de muita miséria mo-
ral. É preciso sair fora da igre-

ja, combater por todos os lados, 
perder a vida… para ganhar a 
Vida [Pão dos Pobres, I, Coim-
bra, 1941, p. 136]. 

Entretanto, conseguiu dar à es-
tampa outro belo livro — Obra 
da Rua: de como eu amparo o 
ardina [Coimbra, 1942], em cujo 
Memorare [p. 5] escreveu: é um 
relatório do que se tem feito des-
de o ano da graça de mil nove-
centos e trinta e dois e do que de-
seja fazer pelos anos fora, a bem 
dos que trabalham e sofrem. Na 
capa, um desenho do Quim Mau 

PÃO DE VIDA

[símbolo da Obra da Rua e foto 
no Memorial Padre Américo], 
com as iniciais OFM [Ordem 
dos Frades Menores]; que, no 
convento de Montariol — Bra-
ga, confirmámos do Padre José 
David Antunes [1916†2018] — 
mestre de desenho [v.g., rosto de 
Jesus] e tradutor.

Nesse precioso livro de após-
tolo da rua, traçou com dolo-
roso realismo e muita beleza 
os primórdios da Obra da Rua, 
e de como foi visitando os Po-
bres. Ora vejamos uma pincela-

da de artista: A missão de visi-
tar o Pobre tem beleza; é filha 
de uma intuição artística, que 
apaixona e devora o visitador. 
Quanto mais repelente for o es-
tado e condição dos visitados, 
mais se enamora deles. O artista 
verdadeiro é um crente; ele co-
loca, na base de todas as criatu-
ras, a Beleza Incriada de Deus, 
sem o que produzirá fantasia 
que deslumbra sim, mas não faz 
arte que comova. O visitador 
do Pobre, que também é artista, 
tem necessariamente de ser um 
crente. A sua linguagem há-de 
dizer que ele é da Galileia. A 
beleza da sua acção é polariza-
da no seio de Deus. Ele chama 
a todos irmão, e porque são da 
sua carne, tem pena dos mais 
desamparados. Como a galinha 
faz aos milhafres, assim ele dá 
sinal e quer defender os inocen-
tes, debaixo das suas asas. Faz 
arte que comove, e não obra que 
deslumbre, o visitador de Pobres 
[Obra da Rua, 1942, p. 39-40]. 

Como se manifestou clara-
mente, o Padre Américo foi so-
nhando e deu vida concreta a 
algumas respostas sociais para 
várias situações da miséria, em 
tempos de penúria, muito aflito 
com tantas e urgentes necessi-
dades dos pobres em Portugal, 
mas sempre confiante na Pro-
vidência divina. Deste modo, 
procurou amparar os filhos das 
famílias pobres, conforme es-
creveu sobre as primícias da sua 
acção — americana. Eis o início 
do retrato de um encontro deci-
sivo: Foi no Beco-do-Moreno, 
em Maio de trinta e cinco, que 
o Miúdo me apareceu. […] Pas-
sava eu por ali, naquele mês e 
ano, quando um garoto da rua 
embarga o meu caminho, num 
angustioso e imperativo venha 
ver o meu pai que está na cama e 
a gente passamos fome [Obra da 
Rua, 1942, p. 9]. Assim, de 1935 
a 1939, promoveu Colónias de 
Campo do Garoto da Baixa [de 
Coimbra], com o auxílio de se-
minaristas, estudantes univer-
sitários e outros colaboradores, 
nos concelhos de Penacova e 
Góis: Colónias de Férias em 
S. Pedro de Alva [1935-1936], 
Paróquia ao cuidado do Padre 
José Augusto Ferreira Simões e 
Sousa, que o animava, escreven-
do-lhe: que não deixasse arrefe-
cer a ideia [ms. encontrado na 
casa-mãe — O Gaiato, n.1681, 
16 Agosto 2008; e no Memorial 
Padre Américo]; e, depois, Co-
lónias de Férias em Vila Nova 
do Ceira [1937-1939] e Miranda 
do Corvo. 

Em plena II Guerra Mundial 
[1939-1945], com consequên-
cias extremamente destruido-
ras e nefastas, cujas carências 
também afectaram Portugal, o 
Padre Américo foi dando corpo 
a uma necessidade muito urgen-
te, como afirmou: Em nome de 
Deus quero solenemente decla-
rar hoje, aos amigos da Obra, 
que ela foi criada e lançada para 
amparar dignamente o Filho da 
Família Pobre [Casa de Repou-
so do Gaiato Pobre, Coimbra, 
1941, p. 23; Pão dos Pobres, II, 
1942, p. 273]. Dilacerado por 

«O Cantinho dos Rapazes — é mais 
um valioso espólio da acção pedagógica 
de Pai Américo, especialmente dedicado 
aos Rapazes, particularmente «aos mais 
espigados (das Casas do Gaiato) — para 
servir de leitura espiritual».

No seu discurso directo, profundo, 
incisivo, Pai Américo adverte logo no 
princípio destas páginas, actualíssimas, que 
«nunca é demais falar da doutrina da boa 
consciência, porque é precisamente nesta 
idade que cada um de vós deve esforçar-se 
por achá-la dentro de si mesmo». E conclui: 
«Se o não fizerdes agora, é muito difícil que 
mais tarde o venhais a fazer».

Podem pedi-lo pelo telefone 255 
752 285, e-mail: geral@obradarua.pt ou 
directamente no site: www. obradarua.pt

OS NOSSOS LIVROS

Solidariedade
EXISTEM valores tão caros em termos de signi- 

 ficado na vida dos homens que nunca devem 
ser esquecidos enquanto houver caridade, espe-
rança e fé. Em tempos de grandes dificuldades 
impõe-se a urgência de recrear um novo estado de 
vida normal que sirva de prevenção à saúde física, 
social, ecológica, espiritual e mental. O esforço 
por trazer de volta o que era normal antes da pan-
demia pode não ser opção inteligente e próspera. É 
de todo importante em todas fases da vida a prática 
de obras de “bem fazer” que apelidaram homens 
e mulheres de longe e de perto como — benfeito-
res das indigências e das causas alheias. O exem-
plo também já é muito bem conhecido na sagrada 
escritura — o bom samaritano. Parou o curso da 
sua viagem, olhou para o homem caído, incapaz 
de se erguer por si mesmo, levantou-o do chão, 
levou-o para os serviços de assistência com urgên-
cia, e comprometeu-se a pagar tudo o que vier o 
“homem de pouca sorte” a gastar.

O mundo precisa de cada vez mais destes exem-
plos tão humanos quanto a sua própria natureza. 
É hora de acudir à situação de milhões de pessoas 
que vivem no limiar da pobreza, sem qualquer 
acesso a água potável, a uma alimentação saudá-
vel, a assistência médica e outros tantos serviços 
que lhes são recusados pela sociedade. É hora de 
parar a viagem e pelo menos olhar para a criança 
abandonada à sua sorte e desventura. É hora de 
nascer no coração dos homens grandes desta nação 
o compromisso pela causa dos mais necessitados 
de pão e amor.  Paz só será realmente verdadeira 
quando na casa do pobre não mais vier a faltar pão 
e segurança. A solidariedade é também uma irmã 

muito próxima e chegada da irmã paz. É hora de 
criar espaço para uma verdadeira e saudável convi-
vência entre os irmãos, onde o bem-comum possa 
ter maior expressão em termos reais e sustentáveis 
do ponto de vista da promoção do bem-estar pes-
soal e comunitário. Devendo este último assumir 
sempre o primeiro lugar. É hora de criar condições 
humanas, sociais que suportem algum nível de 
qualidade de vida para todos.

Já são visíveis alguns sinais concretos de solida-
riedade, feitos de maneira isolada e intermitente. 
Tudo tem um começo e o mais importante é come-
çar. A cultura da solidariedade não deve mais ser 
adiada para o dia seguinte. O modus vivendi do 
nosso povo deve incluir a preocupação pelo outro, 
sobretudo o outro em situação de carências e em 
risco de sobrevivência.

A esperança é tudo! É ela que nos ajuda a ver um 
pouco mais além com confiança em dias melho-
res. É a esperança que nos permite atrevidamente 
espreitar através da janela da nossa fé o dia de 
amanhã.

Nos dias de hoje é necessário dar prioridade 
as pessoas e aos projectos que promovem o ser 
humano. É mais urgente a construção da solidarie-
dade entre as pessoas que construir prédios caros 
onde o pobre não é achado nem tido. As pessoas 
valem mais quando valorizam e promovem as 
outras pessoas imitando os gestos e atitudes do 
bom samaritano. A conclusão é de Pai Américo 
«Nós somos todos feitos de amor, para amar. Cada 
um de nós é um milagre de amor, do Amor infi-
nito de Deus; e uma vez dentro da vida, temos de 
a realizar… amando. […] Porque somos essencial-
mente feitos para amar, como os passarinhos o são 
para o firmamento e as abelhas para o mel. […] 
Todo o valor moral da nossa vida gira à roda deste 
verbo pequenino e imenso, o verbo amar, no infi-
nito… infinitamente.»

Padre Quim

BENGUELA – VINDE VER!

muitos encontros com crianças 
desamparadas, o Padre Américo 
lamentou-se: São legião as que 
nascem sem pai nos hospitais e 
maternidades, e também se con-
tam pelas estrelas, as que nas-
cem em famílias sem nada que 
vestir [Pão dos Pobres, I, 1941, 
p. 219]. E, ainda: Nada há mais 
triste no mundo do que uma 
criança triste [O Gaiato, n. 116, 
7 Ago. 1948]. 

Deste modo, foi rolando a bola 
de neve das Casas do Gaiato, da 
Obra da Rua ou Obra do Padre 
Américo [Diário do Governo, 
n.4, 3.ªs., 5-1-1961], orientadas 
por Padres diocesanos e com 
Estatutos aprovados: pela auto-
ridade civil — Governo Civil do 
distrito de Coimbra [Alvará de 
28-V-1942], Governo Civil do 
Porto [Alvará de 16-IV-1943], 
Governo de Portugal [Diário do 
Governo, n. 51, II s., 4-3-1947; 
Diário da República, n. 31, III 
s., 6-2-1997] e Dir. Ger. Seg. 
Soc., em 29 Set. 2016; e pela au-
toridade eclesiástica — Bispo do 
Porto [17-V-1947; 29-X-1984; 
7-II-1996; 11-XI-2015]. Sobre a 
missão eclesial da Obra da Rua, 
o Padre Américo foi bem claro: 
Se a Obra é dos homens, tudo 
quanto se diz não presta. Se de 
Deus, tudo quanto se tem dito, 
mesmo que não preste, vale. Não 
há que fugir deste argumento [O 
Gaiato, n. 288, 12 Março 1955].

Padre Manuel Mendes


