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IDADE
E
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“O tempo cobre o chão de verde manto,
que já coberto foi de neve fria,
e em mim converte em choro o doce canto.
E, afora este mudar-se cada dia,
outra mudança faz de mor espanto:
que não se muda já como soía.”
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A

Camões

ntes da palavra, preciso de beber música. Como se a voz me secasse o texto e me
desidratasse esta alegria de estar vivo e de comentar o tempo em aceleração. Vivaldi, um Vivaldi sazonal, pode abrandar esta entrada iminente no outono. Ouço-o
agora como se me explicasse suavemente a transitoriedade. Como é que se faz a travessia? Lembro-me das cerejas de maio. Rasgam a fogo a primavera e abrem o mês de junho.
Ao mordê-las, a boca entende que o verão está a chegar. E introduz na consciência assustada o conceito de brevidade.
O verão anunciou-se em promoções metafísicas. Praias, corpos, viagens, frutos, tudo prometia um tempo novo e singular. Acabados os deveres profissionais, a cidadania democrática abria o leque das ofertas de época. Aqui entra inapelavelmente o mar. O mar das
nossas obsessões, dos nossos desejos, das nossas metáforas. Hoje por exemplo abandonei
os meus cuidados e também eu, cidadão de impostos e de lugares forçosamente comuns,
fui ver o mar. Sentei-me numa áspera arriba, donde se via o verão todo. Ao lado direito,
era um casario geométrico e rasteiro, que se amontoava ao longo da praia, a disputar
território ao oceano. Do lado esquerdo, eram corpos e corpos arenosos, mais bastos que
as areias, boiando na espuma do iodo e do bronze. E entre estes dois extremos, rente ao
meu alarme, eram incontáveis objectos metálicos, que pareciam pendurar-se numa corda
de trapézio sem rede. Há uma violência afectiva neste ócio inerte, nesta esquizofrénica
mobilização de agosto. Ao fim da tarde, todos estes seres se acotovelam nervosos, num
improvável regresso a casa. Depois, fica o mar majestoso, a areia sem corpos, o crepúsculo
galopante, como quem à pressa faz descer o pano num palco sem glória. É o verão, o mito,
o excesso, a noite. O telejornal tem para sobremesa um país incendiado. Tudo está em perigo. Os prazos não admitem excepções. A floresta, os românticos campos, o futuro, tudo
isto está hipotecado, numa empresa de penhores que se chama política.
Em setembro, no primeiro dia de chuva, verificamos a fraude. O verão não passou de fogo
de artifício. A nação fora interrompida para um ócio institucional legítimo. Agora a cidade
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volta com a sua pálida democracia, os figurantes declaram mais
promessas, as televisões, os jornais e as internetes manipulam-nos sem pudor.
Não é este tempo civil o nosso tempo. Não é este ócio o nosso
ócio. Não são estes corpos de espuma os nossos já decadentes
corpos. Talvez já tudo isso tenha integrado as nossas urgências.
O chão que pisamos também ele já foi coberto de “verde manto” e daquela neve alvíssima que oportunamente se mudou em
água cristalina. E por isso cantávamos, voávamos e inventávamos poemas que eram os melhores da ibéria. Mas é da essência
das coisas que elas mudem. E só são elas na medida em que se
mudam. É da essência do homem mudar-se, organizar-se em
transumância permanente. Os pastores sabem-no bem. Na pior
das incomodidades, deslocam os gados periodicamente, conforme o impõe a progressiva escassez dos pastos. Também o
homem tem de se deslocar a si próprio por dentro, ao ritmo
dos dias. Mudar-se mais do que “soía”, precisamente quando o
nosso tempo já pede hábitos, cristalizações e imobilidades de
toda a ordem. Citando um escritor uruguaio do nosso tempo,
Eduardo Galeano, “nós somos o que fazemos. Mas somos principalmente o que fazemos quando mudamos o que somos.”
O outono português é de uma grande doçura. E está mais

virado ao mar que o próprio verão. Podemos atravessar os bosques. Podemos vindimar as uvas e a memória. Podemos provar
o doce vinho de novembro. Mais que tudo, podemos sentar-nos em cima da arriba, caminhar sobre a ondulação atlântica,
instaurar na vida uma paisagem litoral, fonte de todos os sabores e saberes. São ainda muitos anos para gastar três meses inauditos, onde a amizade sabe a maçãs, a vinho velho, a
frutos vermelhos. E quem sabe, a um amor tardio de novo tipo,
mas sereníssimo, como quem se desprende de ornamentos e
ruídos. Fica apenas a música do mar, do vento que atravessa
os bosques, do fogo que acende a casa. O nosso tempo já não
é civil. São outonalidades musicais, de quem diz não a uma cidade distraída e surda. De quem diz sim a um outro modo de
estar vivo, em transumância selectiva, como quem recupera a
esquecida função dos respigadores. Numa sociedade obesa de
gordurosos prazeres, podemos atravessar as searas já ceifadas,
os vinhedos já devassados. O que sobra ainda chega para sermos o que fizermos quando mudarmos o que somos.
Alexandre Gonçalves

E

Do Porto para Alcobaça no autocarro

stava eu descansado e livre de voltar a pisar floridos
canteiros e esmagar agapantos, eis quando sou atirado
para os jardins da Palmeira. E se houve outras botas
que eu não conseguia calçar, destas não me foi possível livrar. Tudo porque, apesar de negas e renegas, fui designado
para escrever a “crónica” deste Encontro.
A minha primeira ideia foi começar por dizer que no sábado,
pelas 10 horas, chegaram os do Norte e os do Sul, trocando
abraços com “a ternura de irmãos se encontrando”. Dizer isso
era suficientemente piroso, e tê-lo-ia dito, se não fosse plágio.
Além do mais, tão-pouco somos “irmãos” de qualquer dessas irmandades secretas ou abertas. Nem confrades, com-

Então porque nos dá tanta alegria reencontrar aqueles
de quem nos separámos quando ainda éramos crianças e
revemos agora, 50 anos depois? Mais, porque é que até as
nossas mulheres entendem e vivem connosco este encantamento? Haverá em nós uma inexplicável matriz que nos
identifica e atrai?
É esta atracção e identificação que nos leva e junta. Talvez
nem todos nos tenhamos cumprimentado na chegada ou
na despedida. Isso é questão menor. Com a idade que alguns já contamos, compensamos essa falha com aqueles
abraços que repetimos com outros, cinco minutos depois
de os termos cumprimentado e já nos termos esquecido.
Importante é estar e ser!
À chamada deste ano, compareceram muitos. Mesmo mais
do que em anos anteriores. Porquê? Porque o local foi bem
escolhido, porque o programa era bom ou porque o chamamento nos impeliu? Talvez por tudo isso.

Setembro 2010

A conferência do Pedrosa

CORREIO DOS LEITORES
Fernando Neves Moreira (Gandra-Paredes, 2009-11-23)
Olá, amigos:
Por vários motivos e mais alguns nunca marquei presença nos encontros dos antigos Redentoristas, quer na Quinta da Barrosa, quer nos
outros vários locais por onde se tem feito caminho, mas tenho acompanhado a vida da Associação. É com nostalgia que o faço. A minha
passagem pelo seminário não foi traumatizante. Muito pelo contrário.
Penso até que ela foi fundamental na minha trajectória de vida, quer
em família, quer em comunidade.
Leio com agrado a Palmeira, onde aprecio a veia poética de alguns dos
colaboradores, bem como os nacos de boa prosa de outros. A minha
falta de talento para a escrita (como eu o gostaria de ter!) não me permite uma colaboração com a qualidade daqueles que nela escrevem. É
até inibidora de qualquer colaboração, mesmo que singela. Mas adiante! Gosto de os ler e... pronto! Já me sinto bem assim. E é com o objectivo de os continuar a ler que vos peço o NIB, de modo que me seja
mais fácil enviar-vos o meu contributo para a Palmeira.
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Acrescento, ainda, que sou um visitante do website da Associação,
que tem um aspecto agradável e funcional e nos permite recordar
vivências passadas e reconhecer caras familiares (à época).
À falta de nova oportunidade para o fazer, aproveito para desejar a
todos um bom Natal e um óptimo Ano Novo. Sou alguém que vos
estima e agradece.
Aventino Pereira (Porto, 2009-12-12)
Vens [Palmeira] ao finzinho da tarde, vens, no encanto breve de um
carteiro tímido, vens, o laço cobre-te, tiro o laço, afago-te, tomo-te.
Agora, eu e tu, sentados neste banco de madeira marrom do nosso
jardim morto, dois velhos somos prescrutando o oceano além. Tu dizes sim. Eu digo sim. E ambos estamos, olhos nos olhos, e Palmeira e
Arsénio e Assis e Sampaio e Alexandre e Celso e Freitas e Vieira e Nabais e TU e TU e TU e TU e o mar em frente e o silêncio e o encanto e
as nossas mãos num laço terno e eterno para te dizer apenas: amo-te.
(continua na pág. 18)

Almoço em Fátima

panheiros, camaradas ou compadres. Seremos colegas, o
que, em meu entender, por ser tão abrangente, é designação para nós redutora.
Então o que nos une, se alguns de nós nunca nos havíamos
cruzado na vida, pois, sendo mais velhos e tendo partido
tão cedo, não chegámos a conhecer quem chegou depois?

Cumpriu-se o programa. A chegada à Casa de Retiros de Nossa
Senhora do Carmo foi pontual: às 10 horas do dia 1 de Maio. E
à hora prevista, iniciou-se a Assembleia Geral. Aprovaram-se actas, relatório e contas, com boa participação e debate, mas por
unanimidade. Houve propostas, novas ideias e grande consenso.
A ala dos advogados esteve serena e o almoço não foi atrasado.
Pelas 15 horas, iniciou-se aquele momento sempre desejado em todos os encontros: o momento cultural, que este
ano esteve a cargo do colega José Maria Pedrosa, com o
tema “O Cantochão, o Gregoriano e o Canto de Cister”.
Falar da excelência da lição proferida é assunto que me ultrapassa, mas julgo poder dizer que todos os que assistimos
reconhecemos como um grande privilégio o ali termos estado. Bem hajas, Pedrosa! Mas também poderei dizer que não
é todos os dias que o Pedrosa encontra um auditório como o
nosso, um auditório a que distribui algumas pautas que este
interpreta na perfeição, sem ter havido qualquer prévio ensaio. Gentileza que teve o Pedrosa, ao confirmá-lo.
3

Opiniões sobre o Encontro

M
Assembleia Geral

No Mosteiro de Alcobaça ouvindo a guia

Mas que pena e desperdício não ter sido possível às diversas direcções gravar esta e todas as anteriores palestras! Qual é o grupo ou
associação que pode, como a nossa, orgulhar-se de todos os anos
apresentar momentos culturais de tão elevado valor, sobre os mais
abrangentes temas e sempre produzidos por algum dos seus associados?
Às 19 horas tivemos a Celebração Eucarística, o acto que mais nos
congrega, porque, embora vivido por cada um no seu interior e à
sua maneira, é um momento que nos transcende e transporta ao
que fomos e somos.
Foi celebrante o Pe. Faustino Ferreira, meu colega de carteira, coadjuvado pelo já nosso tão conhecido e amigo Pe. Henri Le Boursicaud, que, com a força dos seus 90 anos e o vigor das suas palavras,
nos transmitiu a sua mensagem. Ela entrou fundo no nosso coração, assim tenhamos força
ÓRGÃOS SOCIAIS
e coragem para cumpri-la.
Biénio 2010/2012
Também as tuas palavras,
Francisco Assis, foram por
Assembleia Geral
nós acolhidas, e se algum
Presidente: José de Castro Silva Pires
silêncio ouvires, não é do
1.º secretário: Diamantino Alves
esquecimento ou indife2.º Secretário: José Rodrigues
rença.
Direcção:
Voltámos a ouvir os cânPresidente: Manuel Ferreira Vieira
ticos (apetecia-me dizer
Vice-presidente: Alexandre Gonçalves
os nossos cânticos) que
Secretário: Ricardo Humberto Morais
identificam a nossa missa
Tesoureiro: Francisco Assis
e nos levam ao nosso temVogal: Mário Alberto Lage
po.
Vogal: José Sacadura Alexandre
Para a noite, estava proVogal: Pedro Barreira
gramado um convívio cultural, mas o local era proConselho Fiscal:
pício à dispersão. Decorria
Presidente: Belmiro Gomes
ao mesmo tempo uma
Vogal: Ismael Pacheco Henriques
procissão de velas a que
Vogal: Gumesindo António Gomes
alguns quiseram assistir.
Outros estavam cansados
da viagem e da noite mal dormida. Mesmo assim, ainda compareceu um razoável número. Foi um momento relaxante, sempre bom
quando nos juntamos.
No domingo, 2 de Maio, partimos para a visita ao Mosteiro de Alcobaça. Esperava-nos a Srª. Drª. Teresa Barracha que nos guiou por
todo o mosteiro e nos proporcionou uma brilhante lição sobre ele,
nas suas vertentes histórica, arquitectónica e cultural, bem como
sobre a própria Ordem de Cister e a sua relevância na nossa História.
Seguiu-se um belo almoço num aprazível local, num Turismo de
Habitação, na Quinta do Pinheiro, em Valado dos Frades. Foi o momento de convívio por excelência, onde todos comungaram o verdadeiro espírito do Vivat.

Será justo que deixe, em nome de todos, uma palavra de apreço e
um muito obrigado aos que organizam estes encontros. Não lhes
refiro os nomes, pois todos sabemos quem são. Eles são o ânimo
e a anima da Associação, que tornam possíveis estes momentos.
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eus amigos, falo impelido ainda um pouco pela emoção. Na verdade, sinto-me ainda possuído por uma profunda alegria
e satisfação com tudo o que se passou neste nosso grande Encontro de Fátima/Alcobaça. Penso que ele foi tão bom como
os melhores que realizámos até agora: singelo na sua simplicidade, profundo na reflexão, alegre e fraterno como todos
nós desejávamos. Felizmente, o tempo também ajudou, mesmo sem a intervenção de qualquer fenómeno miraculoso no local…
Em Fátima, a palestra do nosso amigo Pedrosa e, em Alcobaça, a visita ao seu mosteiro, foram sem dúvida dois pontos culturais de
muita qualidade e que muito nos enriqueceram a todos. Ao nosso amigo Pedrosa já nem precisamos de agradecer, pois sabemos
ser também para ele um privilégio contar com um auditório como o nosso, sempre atento e com fome de mais conhecimentos.
Além disso, um auditório também muito colaborador e exímio na interpretação de música gregoriana... Pedrosa, não te agradecemos, está bem?
À senhora Dra. Teresa Barracha, incansável guia/intérprete da cultura e espírito monacal cisterciense, que, apesar do ruído circundante, tanto se esforçou por manter afinada a sua garganta desde o início até ao último instante da nossa visita, aqui deixo o nosso
muito obrigado pela bela lição de História que nos deu.
Apenas quero lamentar a ausência de quantos, podendo estar presentes connosco neste Encontro para mais um abraço fraternal,
o não tenham feito. Fica, contudo, a esperança de que, num próximo encontro, como alguns dos que agora apareceram por vez
primeira, caso dos irmãos Fernando e João Rosinha – o Fernando, já o não via há 45 anos e 3 meses –, todos possamos dizer “presente” e os nossos abraços selem aquela amizade que, entre todos, nasceu um dia em terras de Gaia.
											
Assis

Amigos!
O nosso Encontro Nacional em Fátima/Alcobaça foi um êxito!
Fomos 65 amigos e amigas!
Um Encontro cheio de Cultura!
Um Encontro cheio de Emoção!
Um Encontro cheio de Amizade!
Todos ficámos mais ricos!
Que bom teria sido se muitos mais tivessem participado!
								
			
Arsénio

Nos claustros do Mosteiro de Alcobaça

Finalmente, cantado o Vivat, sempre com renovado entusiasmo,
despedimo-nos e partimos com o desejo de que o próximo encontro seja em breve.

Foi um bom Encontro este que acabámos de realizar. As pessoas
conviveram, reforçaram saberes, apreciaram sabores e no final
perceberam que formamos um bom grupo. Algumas caras novas
deram mais vida ao ambiente e sei de alguns a quem, apesar
de o desejarem, não foi possível a presença. E outros ainda um
dia virão... Trocar abraços é reconfortante, quando percebemos
que a vida tem mais encanto num grupo de amigos que um dia
interiorizaram valores idênticos.
Nestes 2 dias, tivemos também connosco o Padre Henri le Boursicaud, uma referência amiga entre nós desde há muito, e ainda o
Padre Faustino, representante da Congregação no nosso Grupo, com quem nos sentimos sempre muito bem, pelo seu humanismo
e humildade. Algumas gerações cruzam os tempos como se as décadas fossem dias e a amizade vai-se reforçando em cada Encontro. Este sentimento de amizade vai ganhando uma dimensão cada vez maior naqueles que nos vamos encontrando e estou certo
de que um dia outros se hão-de aperceber de que isto é uma mais-valia que nunca pagará imposto.
Manuel Vieira
											
Sobre o nosso Encontro, agora apenas quero ressaltar a minha satisfação pelo evento, que foi inesquecível, magnífico e, como diz
o Assis, cheio de emoção. Tanto em Fátima como em Alcobaça, tudo correu extraordinariamente bem. Vou tratar já da preparação
e montagem de um DVD a partir da filmagem que fiz, para mais tarde podermos recordar tudo isto e de novo saborear o tão agradável ambiente existente entre nós.
									
A. Martins Ribeiro
Eu é que lhes agradeço a vocês pelas palavras amáveis e de reconhecimento que me dirigiram no fim da visita. Para mim, é sempre
uma grande alegria saber que as pessoas ficam contentes e satisfeitas com o que digo e como o digo. É esta até a minha maior
recompensa. É claro que nem sempre tenho a sorte de encontrar um grupo assim como este vosso, tão educado, tão culto, de tão
alto nível… Vocês contribuíram imenso para o sucesso do meu trabalho de hoje. Só quero acrescentar que fico ao vosso dispor para
qualquer outra ocasião que possa surgir.
											
Teresa Barracha
								
Guia na visita ao Mosteiro

Almoço final em Alcobaça
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Ecos de Paris

Fale Connosco

O ex-seminarista e Seminário

O novo credo

Fernando Rosinha

H

á uns tempos, frequentei uma capela,
feita de cimento armado, duro e triste,
e enterrada debaixo da estação do caminho-de-ferro de Montparnasse em Paris. Era
pequena, mas todos os domingos estava repleta de pessoas de todas as idades.
Eu gostava de lá ir, porque a liturgia eucarística
era preparada pelo celebrante e por um grupo
de leigos, anónimos mas activos e lúcidos. O
cardeal começou a ter medo do que ali acontecia e a querer empurrar tudo aquilo na direcção
do curral antigo e bem vigiado por pastores fiéis
e defensores da pura tradição.
Num certo domingo, fiquei indeciso, primeiro,
e logo entusiasmado, pois para se preparar o
dia de Páscoa, o tema dado aos diferentes grupos foi o de redigirem um credo adequado aos tempos actuais.
Disseram-se e ouviram-se coisas que pareciam anjos brancos ou
fantasmas saídos das cinzas aquecidas do Vaticano II. E na missa
desse domingo, foi o credo elaborado pelos fiéis, o chamado “credo do homem de pé”, que foi recitado pela assembleia.
A admiração e a emoção eram grandes. Alguns dias depois, também soubemos que as orelhas do senhor cardeal tinham mais
uma vez aquecido e ele, aumentado de preocupação. Já lá iam 30
anos na agenda da minha vida, desde que, na flor da juventude,
tinha vivido entusiasmado aquele sonho passageiro do Concílio.
E é essa história de o novo credo a inventar, que me leva a escrever estas palavras. Eu não sei qual é a vossa sensação, mas,
quanto a mim, confesso que quando me ouço dizer com os outros “creio em Deus Pai todo poderoso criador do céu e da terra”,
quando leio e ouço a ciência de agora, não me sinto muito à vontade, por causa das palavras “todo poderoso” e “criador do céu e
da terra”. Depois, ouço-me também dizer: “Creio na ressurreição
dos mortos”. Aqui, então, é que fico a cismar, sem saber que pensar e, entre revolta e desilusão, caio numa profunda humildade,
cheia de ignorância e de desespero.
Foi por isso que há dias, estando a ler o livro “Avec le temps” de
um grande jornalista francês, Jean Daniel, de origem judia, hoje
com uns 90 anos de idade, fiquei entusiasmado com a sua profissão de fé que aqui partilho convosco.
Esse jornalista conta-nos que, encontrando-se num jantarão de
personalidades, o champanhe corria a fio. Ele estava sentado entre duas mulheres da alta sociedade e já tinha bebido bastante.
Um dos presentes queria que ele o apresentasse a uma personalidade italiana e pergunta-lhe:
“Você é ateu, como todos os intelectuais italianos?”
O jornalista responde:
“Olhe, não só não sou ateu mas até tenho muitas coisas em comum com Jesus.
Ambos somos judeus e preferimos viver humildemente.
Ambos gostamos que as pessoas abandonem os seus egoísmos e
venham ter connosco; que deixem os mortos enterrar os mortos;
que deixem as crianças aproximar-se de nós; que sejam capazes
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de lutar para que cada homem possa ter o seu
pão de cada dia.
Ambos gostamos de ter ao nosso lado uma
Marta laboriosa e uma Maria inspirada e mística, e adoramos que uma Maria Madalena venha lavar-nos os pés e depois os seque com a
sua cabeleira longa, negra e bela, como se fosse
um lenço de seda.
Ambos sentimos uma imensa alegria, ao pensarmos que o nosso Pai é deus, o único Deus,
e que, apesar disso, nós só lhe chamamos Pai.
Nós detestamos que os hipócritas apedrejem
as mulheres adúlteras e temos horror da vingança.
Nós recusamos os tribunais, os sumos-sacerdotes e todos aqueles que se outorgaram a profissão de julgar os outros.
A Paixão é, com o efeito, a melhor maneira de sofrer com os homens e como eles.
Compreendo bem o que Jesus queria dizer quando afirmou que
tudo o que fizermos ao mais pequeno dos homens vai a ter directamente ao céu e que, se pretendermos amar Deus alimentando
o ódio e semeando a morte, não passamos de grandes mentirosos.
Não há muito, um bispo, no Brasil, pronunciou excomunhões contra os que quiseram ajudar uma menina de 10 anos apenas, 1
metro e 32 centímetros de altura, grávida de dois gémeos e em
perigo de morte após ter sido violada. Ora, eu sinto-me perto
desse Jesus a quem um dia apresentaram uma mulher surpreendida no pecado e que, segundo a lei, merecia ser apedrejada
até morrer. Jesus, em vez de a condenar a uma excomunhão, a
uma pena de morte, inclinou-se e começou a escrever no chão. A
escrever o quê? Riscos, palavras, nomes? Depois, erguendo-se e
pisando o que acabava de escrever, em vez proferir uma sentença
de condenação, estendeu a mão a essa mulher para lhe indicar o
caminho a seguir.
Como Jesus, também eu gostaria de ter dito a essa mulher: Vai,
continua a viver, livre e responsável. Não tornes a duvidar de ti.
Como Ele, quando dou a mão a alguém, é para lhe dar a liberdade
e não para o manter numa escravidão de ideologias ou de medos.
Do alto do seu suplício, Jesus soube dizer: Pai, perdoa-lhes pois
não sabem o que fazem. Quando penso nos milhões de homens e
mulheres separados ou divorciados, a quem recusamos o perdão
e a compreensão, acredite que me sinto em comunhão com Ele.
Após tantos séculos o seu eco percorrer o mundo, penso como
Ele, penso que a loucura escandalosa de uma cruz pode conduzir
à felicidade e que a eternidade começa no instante em que formos capazes de nos levantar à busca do Infinito.
Como Ele, eu não imponho nada a ninguém. Eu escuto e acompanho. Foi assim que Ele fez com os dois homens tristes que, num
entardecer, caminhavam em direcção de Emaús.
E acho que é urgente viver tudo isto como Ele e com Ele, antes de
regressarmos ao Paraíso”.

1. FALA (IMAGINADA) DO ANTIGO ALUNO REDENTORISTA QUE NUNCA ESCREVEU NO SITE DA ASSOCIAÇÃO
										

T

Porto, 2010-08-04

odos os dias aqui venho. Espreito, leio-vos e prendo-me à voz das vossas palavras, a vós que neste “FALE CONNOSCO”
escreveis. Também eu já quis escrever e tantas vezes comecei e outras tantas vezes desisti. Também eu já aplaudi aqueles
que dizem sim e aqueles outros que dizem não; os que permitem e nunca os que proíbem. Convosco regressei à memória
de um portão, uma palmeira, a mala na mão e a clausura do silêncio. E convosco chorei a mácula que carrego de um “tão cedo
me levaram da casa dos meus pais”.
Já tive alma e fé; coerência e verdades; sentimentos e opções. Hoje sou a própria contradição: vivo entre mim e o meu contrário,
entre o abraço e a repulsa, o querer ir além e o não querer coisa nenhuma. Fui feliz quando não sabia o que era a felicidade e,
hoje, se sou feliz, é apenas porque já não busco felicidade alguma.
Houve um tempo em que vivi com um companheiro e, nesse tempo, isso era-me bastante. Sentávamo-nos na pedra fria da
soleira da casa de meu pai e tudo discutíamos. O meu companheiro chamava-se Pensamento e eu e ele éramos a frente e o
verso de uma eternidade. Hoje já só quero o nihil, o vazio e a ausência como os versos de Fernando Pessoa: “Ai que prazer ter
um livro para ler e não o fazer”.
Não vos escrevo, pois, porque não sou nada nem tenho nada e, mesmo tendo-o, tenho ainda todos os medos: dos padres e dos
deuses; do pecado e da culpa; das mulheres e do sexo; do inferno e da amizade; de todos os pai-nossos e avé-marias.
Tenho medo de que me faleis de sonhos e humanidade, de bondade e de tolerância, de um reino maravilhoso ou de uma quinta
grande onde nos mataram o amor.
Medo de que algum de vós me tire deste lugar tranquilo onde namoro as rosas, “porque as amei na infância”.
										
Aventino Pereira
2. CARREGAMOS UMA BOLA DE NEVE
										

N

Palmela, 2010-08-06

ão resisto, Aventino, a essa viagem de verão que fizeste à infância, onde nem as palavras nos protegiam. A palmeira, o
portão, a mala, o largo e o silêncio cerrado, frágil biografia para quem, para abrir o futuro, tem de deixar pai, mãe, irmãos
e outros legítimos afectos. Honestamente não vale dizer: tudo é passado, o que importa é o presente. Carregamos uma
bola de neve, bem fria por certo. Trazemos connosco penosas ausências, ficheiros indiscretos que, por um pudor quase feminino, nem nomeamos. Por exemplo, quando aconteceu o primeiro beijo? De que mãos nos privámos, quando havia frio? Quando
foi que olhámos sem rubor? Que transgressões adiámos por falta de circunstância? Quem não se arrepiou por perguntar o que
havia debaixo de uma roupa mais delicada que a nossa? Se o amor é contínuo, por que motivo tem o nosso tantos e tão vastos
intervalos?
Já deixei o largo da palmeira. Corri as salas do 1.º ao 5.º ano. É verão e vou de férias. Fui recrutado nos baldios rudes da serra
e ali regresso por uns dias. As hormonas estão ao rubro mas para as fintar levo comigo um leque variado de regras e de intenções. E transporto no corpo toda uma muralha de interdições e ameaças. A carreira da tarde pára junto ao adro da igreja. Saio e
tento recolher a mala. Pela primeira vez, tremo de terror. Em frente, num banco de jardim, dois joelhos, que eu supus serem de
cedro polido, explodiram nos meus olhos. Estavam cruzados com agilidade. À minha passagem e a pretexto dum cumprimento,
fizeram o movimento inverso. Uma angústia súbita apoderou-se de mim e desactivou as defesas que eu trazia armadilhadas.
Mais tarde, pareceram-me fisgas apontadas a canhões. Fiquei sem mãos, sem forças, sem palavras. Nem me ocorreu o que
era suposto fazer-se. Virei a cara e só não fugi porque nem os músculos me obedeciam. No dia seguinte, a minha santa mãe
perguntou-me em jeito de censura por que razão eu não tinha cumprimentado a minha prima, que também andava nos est
udos. Foram dias de morrer. Foram noites de verão perdidas para sempre. Quando regressei a Vila Nova, não demorou muito o
primeiro retiro. Ao terceiro dia, não ressuscitei. O pregador de serviço, quiçá suspeitando da minha obscuridade pecaminosa,
mostrou do alto do púlpito o próprio inferno. E dei-lhe absoluta razão. Que é que tu pensavas, ó meu? E ocorre-me de novo a
palavra joelhos. Explodem outra vez junto ao adro. Mas agora com mais intensidade. Admito que eu vi qualquer coisa mais do
que uns joelhos de cedro. É a derrocada total. Para isto, é claro: não há perdão. Irei assumir as minhas responsabilidades e direi
aos meus superiores. Não disse nem assumi. Preferi ficar de noite a curtir remorsos e a ouvir sonhos sonoros no dormitório.
Fiquei sem fala nem alegria. E sem futuro, nem dentro nem fora da instituição. Foi o tal silêncio cerrado. E a hipótese da loucura.
Bem, como toda a gente, eu safei-me por uma unha negra mas safei. Depois, fiz uma vida equilibradíssima. Traumas? Nem por
sombras! Quando saí, tinha o mundo aos meus pés. Raparigas era comigo. Namorei dezenas até aprender como elas eram por
dentro e por fora. Despi, vesti, amei, esqueci, dancei até cair para o lado. Quando casei, só podia ser uma princesa, boa herdeira
e com todas as peças no sítio. Não admira que tenhamos sido bem felizes, graças a Deus, com três filhos, já hoje bem orientados na vida. O mais velho é arquitecto, que muito vai dar que falar. A rapariga é uma investigadora notável. O mais novo está a
7

acabar biomedicina. Eu e a minha esposa aguardamos a aposentação mas em rigor até poderíamos viver apenas dos rendimentos acumulados. Nem mais! Quem nos devolverá o que tão cedo nos foi tirado? Quem nos enxugará a chuva outonal, a bater-nos no rosto, quando descobirmos que o amor nos morreu oficialmente no dia cinco de outubro, às cinco da tarde? Culpas?
Não perguntem! De que vale ao homem explicar-se, se a vida é uma bola de neve, a rolar pela memória abaixo até aos amieiros
da infância?
										

Alexandre Gonçalves

3. CARTA DO IRMÃO MAIS VELHO DUM EX-SEMINARISTA
										

Porto, 2010-08-07

Amigos, não resisto a partilhar convosco esta carta do irmão mais velho dum ex-seminarista.
						
Apareceu-me esta manhã no meu endereço electrónico.
						
Arsénio Pires
Meu querido irmão:
Só hoje ganhei coragem para te escrever. Passaram já tantos anos… Sou o teu irmão mais velho, já quase na casa dos oitenta.
Sinto que pouco tempo me resta para te ver e conversar contigo.
Como sabes, passo o meu tempo no Lar de Dia. À noite, a minha filha ainda me aceita em casa dela. Não sei se por muito tempo.
Em breve, terei que ficar dia e noite num asilo qualquer. Eles têm a sua vida e eu, daqui a pouco, serei totalmente dependente
pois já quase não me movo.
Não lhes levo a mal. A vida é assim mesmo!
Como podes supor, não sou eu quem te escreve. Eu já nem sei escrever… Pedi a uma funcionária do Lar que me passasse a
computador o que me tem estado encravado na carne e nunca tive coragem de te dizer.
Tu foste para o seminário. Nós, todos os teus irmãos, ficámos na lavoura. A tratar das terras, das vacas e da vinha dos nossos
pais. Alguns de nós, como sabes, tiveram que emigrar. Eu também, mas sem sucesso algum!
Cada vez que vinhas à terra, abraçava-te com saudade. Lembras-te? E, quando partias, metia-te uma nota de 100 escudos no
bolso que, naquele tempo, era bastante valor.
Mas… nunca te disse que senti sempre um grande ciúme de ti por os pais te terem posto a estudar e, a mim, não. Nunca entendi
bem porquê!
Sei que não tens culpa mas foste um privilegiado. Estudaste até quando quiseste e, graças aos estudos que fizeste no seminário,
fizeste-te um homem independente, arranjando um bom emprego. Compraste carro. E vens à terra de vez em quando.
Eu, fora aquele pequeno período em que fui para França, andei sempre afundado na lavoura. Primeiro, na dos pais. Depois, na
minha. E acabei tão rico como quando comecei!
Tarde e mal arranjei tempo para namorar. Também, que me lembre, nunca tive um gesto de carinho, e de festas, por parte dos
pais. Mas não os culpo. Na lavoura não havia tempo para carinhos. Que podiam eles fazer, se chegavam sempre derreados de
trabalho, já depois do sol-pôr?
Nunca alguém me disse “gosto de ti”, quanto mais “amo-te” ou “adoro-te”, como agora se diz ao desbarato. Na nossa aldeia, o
“amo-te” e o “adoro-te” eram só para Deus. Hoje toda a gente ama e adora alguém mas, mesmo assim, nunca vi tanta falta de
amor. Ama-se e adora-se a metro. Com princípio e fim à vista!
Era já casado quando recebi os primeiros gestos de ternura. O primeiro beijo que dei, a sério, foi à minha mulher que está aqui
ao meu lado com a doença do esquecimento! Foi ela que me disse pela primeira vez: “Gosto muito de ti”. E nunca deixámos de
gostar um do outro.
Eu acho que isto é amor!
Tu, um certo dia, fizeste-me queixa de que, no seminário, não podias conviver com raparigas. Que isso era como se te tivessem
cortado uma perna e nunca mais pudesses andar direito! Que só depois de teres saído é que soubeste o que é uma mulher! E
que te sentias também como se te tivessem roubado todo o tempo que lá passaste.
Olha que eu também passei o meu “seminário” na nossa terra. Só quando fui à tropa é que… bom! Já era homem. Até lá, era na
festa da Senhora da Guia, e num que outro baile, que nós tínhamos oportunidade para pôr os braços sobre uma mulher. Mesmo
assim… sempre a medo. Nada mais! Que as pessoas podiam ver!
Penso muitas vezes: Que sorte a tua! Se os pais não te tivessem posto a estudar, talvez hoje estivesses cá pela aldeia, velho e de
carnes comidas pela sachola, com filhos que só te vinham ver nas férias, em Agosto.
Ainda bem. Para ti.
Mas eu senti ciúmes e tinha que arranjar coragem para to dizer. Perdoa-me!
Lembra-te sempre de que foste o mais sortudo de todos nós e agradece a quem achas que deves agradecer. Aos pais, não, que
já morreram. E não te queixes da vida! Muito menos do seminário!
Desculpa este meu desabafo. Sabes que só fiz a 3.ª classe e já nem sei ler nem escrever. Foi conforme me saiu da alma que ditei
esta carta.
Quando quiseres, podes visitar-me. Falaremos, então, mais sobre este assunto. Sabes onde moro. Por enquanto.
Era só isto.
Recebe um abraço do teu irmão.
António
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Quiosque da Barrosa

O

LUGAR DE ESTUDO

nosso colega e associado Fernando Echevarría, há pouco tempo distinguido
com o Prémio Sophia de Mello Breyner Andresen pelo conjunto da sua obra,
venceu recentemente e pela segunda vez – a primeira foi em 1991 – o Grande Prémio de Poesia APE/CTT, pelo seu livro "Lugar de Estudo".
O júri do galardão – constituído por Armando Silva Carvalho, Maria João Reynaud e
Sérgio Sousa – considerou que a obra representa um “momento singularmente alto
de poesia portuguesa contemporânea”.
Na opinião do júri, “os cerca 270 poemas inéditos que o compõem são a expressão
vigorosa de uma arte poética que o título resume. A poesia é, para o Fernando, um
lugar de estudo e de aperfeiçoamento do trabalho poético, o qual é também o lugar
da língua.”
Na sua vasta obra contam-se os livros “Entre Dois Anjos” (1956), “A Base e o Timbre”(1974), “Fenomenologia” (1984), “Uso da penumbra” (1995), “Epifanias” (2007)
e “Obra Inacabada” (2007).
Entre outros galardões, recebeu também o Prémio de Poesia António Ramos Rosa
(1998), o Prémio Luís Miguel Nava (1999), o Prémio D. Dinis (2007) e foi condecorado com a Ordem do Infante D. Henrique (2007).
Parabéns, Fernando!

S

INOCÊNCIA

urpreendente. Cativante.
Um menino por largas páginas sem nome e depois com o verdadeiro nome
mudado até ficar novamente sem nome: Ministro.
Por fim, aquele que ama um passado impossível de ser presente. Feito surdo por
eles ao lado dela que eles cegaram. E o fim dela cai-lhe sobre o peito. Na casa onde
ele nasceu. Na casa donde nunca saiu. Um menino até ao fim.
A história não é o que mais interessa. Ou será?
Pode ser a minha história. A tua história.
Nós fomos sem nome tanto tempo…
Arrancaram-nos da terra era ainda tão cedo…
Mudaram-nos tantas vezes de nome…
Percorremos tantos caminhos onde alguém nos amou à distância…
E aqueles que nos viram nascer quase não nos viram.
Surpreendente. Ficarás preso até ao fim. Em cada Livro (são oito livros) ao longo de
182 páginas, serás apanhado de surpresa.
E ficarás preso.
Onde estará a Inocência?
Arsénio Pires

O

HISTÓRIA BREVE DA MÚSICA OCIDENTAL

nosso colega e associado José Maria Pedrosa publicou, em Junho passado, a
obra “História Breve da Música Ocidental”. Este livro foi editado pela Imprensa da Universidade de Coimbra.
Segundo nos referiu o Pedrosa, este é “o fruto primogénito do seu ócio de aposentado” e na sinopse da obra ele descreve assim: “Gostar de música é normal em todo
o ser humano. Shakespeare preveniu contra o perigo dos insensíveis à arte dos sons.
Toda a gente cantarola «La donna è mobile» e ninguém fica indiferente ao ouvir o
«Hino da Alegria».
Todavia, um mínimo de conhecimentos históricos sobre a origem dos êxitos de Verdi
ou sobre o alcance genial da IX Sinfonia de Beethoven multiplicaria muitas vezes a
fruição que a grande música proporciona a todo o homem culto.
Este livrinho não substitui o estudo da História da Música, mas, na sua síntese e
transparência, será, para os melómanos esclarecidos, instrumento de consulta rápida e organização de ideias e, para os curiosos e amadores, um guia fiel e seguro
através de auto-estradas intermináveis da mais espiritual das artes”.
Os nossos parabéns ao Pedrosa.
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A Solidão

dos Agapantos
AO ANTIGO ALUNO REDENTORISTA

A ÚLTIMA MENSAGEM

Gosto dessa tua voz azeda,
do teu triste sentir do teu engano.
Gosto da mentira de que te apaixonas,
e dessa nódoa que esqueces no teu porte.
Gosto de quem vai além e não volta atrás:
serena desgraça,
serena morte.

Cansadas de sexo
As ruas passam por mim cheias de dor.
De vez em quando tropeço
Em histórias lindas de amor.
O tempo passa
Ardido de ternura
E outras vezes consumido de desgraça
E traça
Um céu à minha altura.
Deixai-o vir, fazei-o ser esse tudo ou esse nada
Que uma vida procura
Esfomeada.

Aventino Pereira

FICÇÕES DA IDADE

Fernando Rosinha

Placebos e ficções é o que resta
para a vida que andámos a gastar:
a verdade que havia já não presta,
ficámos sem nenhuma para andar.
Sentámo-nos a ver e a consumir,
tanto engordando dentro como fora:
parecemos obesos a exibir
o veneno mortal que nos devora.
Passámos na cidade em alvoroço,
numa fátua alegria de ruídos:
fomos perdendo o brio do esforço,
na confusão violenta dos sentidos.
Os nossos corpos eram tão porosos
que se fundiam em respiração.
pouco a pouco ficámos mais lenhosos
do que troncos em justaposição.
Os nossos olhos eram fulminantes
que intermináveis mãos tornavam chama:
agora nem olhamos como dantes,
nem as mãos adivinham quem nos ama.
Temos palavras, temos pensamentos,
mas nem tempo já temos p’ra dizer:
sedámos muito cedo os sentimentos,
e agora só já temos de morrer.
Alexandre Gonçalves (setembro 2010)
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UM PECADO DE VERÃO

E

ram as férias grandes.
Não sabia que fazer dos dias. Rapazes e raparigas da minha idade chamavam mas eu tinha medo. Fugia com um livro sob o
braço e ia para a sombra junto ao rio.
Eram as férias grandes e, naquele dia que era sábado, fui procurar a sombra junto ao rio. E abri o livro. Mais uma vez.
Depois, as folhas do livro estremeceram com os risos delas que chegavam. Escondi-me. Eram três. Da minha idade. E nelas
vinha aquela de quem eu gostava. Escondi-me e abafei o coração.
Elas correram para o açude do moinho lá em baixo. De repente, quase não se ouviam rir e nem falar. Afastei então os ramos
do salgueiro à minha frente. Elas eram nuas brancas a entrar pelo açude adentro lançando-se gritos e risos com as mãos em
concha cheias de água. (Que palavras podem falar?) Afastei ainda mais os ramos do salgueiro e vi o mundo todo à flor da água.
E vi pausadamente.
Pequei, pensei de consciência amarrotada. E se
o pecado já foi feito, agora vejo tudo até ao fim.
E vi tudo até ao último recanto como quem lê ao
longe com as mãos.
E afaguei-me lentamente sob as águas e as folhas do salgueiro.
No outro dia, toda a aldeia foi à missa e eu, carregando o meu pecado, ajudei mas não fui à comunhão.
No regresso da igreja às nossas casas, elas passaram por mim quase correndo, voltando-se
com risos e pequenas gargalhadas.
E aquela de quem eu gostava voltou-se e olhou-me como quem beija.
Ela sabia a sombra onde eu ia ler os livros.
Arsénio Pires

Verão de 1962 (?)
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Recodando...

Ano Escolar 1959/1960
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Fazemos memória d os n os s os . . .

CARTAS A UM AMIGO
Que Vem no Vento – II

A

“Hás-de cair da vida um dia como agora este cinzeiro.” – Ruy Belo
Ao Vicente, em reconhecimento dos gestos que o prendem à nossa memória colectiva.

cabo de chegar dos confins do verão. Venho da rua, dum mundo imediato e ruidoso. Deixei a noite pousar nos arbustos e sentei-me no silêncio. Desde junho, procuro
um intervalo, uma ilha, um papel. Mas o perigo é tanto que me sinto forçado a adiar.
Escrever-te nas actuais circunstâncias é um acto de risco. Mas agosto já foi. O verão está a
retirar-se da paisagem. E neste momento, sinto já setembro nos dedos, como se já não houvesse desculpas. Pois seja, meu bom amigo! Mãos à obra, doa a quem doer.
Quando saíste de cena, ocorreu-me a palavra exílio. Como quando as autoridades oficiais
põem fora de fronteira um dissidente. Sem explicações nem compaixão. Discretamente, de
uma forma irreversível, sais da mesa, dos lugares de encontro, do terminal do telefone. Cais
da vida como um cinzeiro, mal acautelado. A sentença não tem recurso. Sem alaridos jurídicos. Cais da mesa alta sem fazeres estilhaços. Tens um valor de cinzeiro. Deixas de ser visto,
precisamente à porta de entrada do verão. Ora, no verão vai-se ao mar, à montanha, aos rios,
às esplanadas. Sentamo-nos com alguma lentidão, pedimos tremoços e cervejas e enganamos a sede. Não precisamos de nenhuma importância para o exercício de um ócio geral. Em
junho, tudo isso te foi negado. Passaste em carro escuro e foste morar no vale dos caídos.
Não tenho como certo que seja do teu agrado esta dramatização. O teu jeito era gastar a vida
como um tesouro escasso e frágil, dando-lhe humor em vez de lamentações. Dando-lhe ritmo em vez de literatura. Talvez fosse
a melhor opção. Porém, os que ficámos a anotar a tua ausência não nos resignamos. Até porque na tua partida também já nós
partimos. Sucessivamente, todos e cada um de nós vamos arrancando ao calendário as folhas que faltam. Nessas folhas temos de
escrever todos os avisos, todas as urgências, todo o sentido.
Lembro-te na viagem de setembro. Intensa por ser setembro. Intensa por ser interior. Intensa, porque à distância os teus gestos
crescem. De microfone em punho, extraíste dos teus cinquenta anos vigorosos a alegria que faltava à paisagem. Ao atravessarmos
as aldeias que o poder central apagou do mapa, tu liquidaste sem apelo os meus deprimidos argumentos. Fiquei vencido e convencido. Mesmo assim, urdi uma resposta que não pude mandar-te. Tinhas abandonado o endereço postal. Resumindo-a agora,
direi que fiz uma visita literária ao fim do mundo, que se situa junto à tua e à minha aldeia. A minha, que era o pomo da discórdia,
estava coberta de uma neve de cinquenta anos. Liguei o Requiem de Mozart, para começar a entender. Não sobrava uma casa. Nos
quintais não havia uma flor, nem uma árvore de fruto. A neve matara a última gota de vida. Como poderia eu amar uma aldeia,
coberta pela morte? De que me servem as margens verdejantes da estrada, se nem o sino se lembra do último beijo?! Encontrei
no Requiem e na fuga a salvação. Estás agora em Póvoa de Atalaia. Tu e a Zeca, súbitos anfitriões de afectos, servem-nos aquela
merenda rural, tão antiga como inesquecível. Andrade empresta a sua voz à nossa melancolia e fala dos amieiros, dos gerânios, das
mães encostadas às paredes, da infância perdida. Em junho, também se retirou para um lugar incerto. Como tu agora. Com uma
diferença: tu nem cabias na lista de espera. É isso que deixa um abalo sísmico na ordem do mundo. Viveras mais um encontro, e
eu te diria que aquelas aldeias morrem de neve. Que o grande medo é morrermos todos sob um nevão medonho.
Em jeito de cedência, direi que não foste embora. Adquiriste apenas o hábito de chegar com algum atraso. Não é culpa, é mérito.
Não esqueceremos o modo como respiravas os dias. Vamos geri-los um pouco à tua maneira, certos de que a vida é uma conta
precária, sujeita a estranhas turbulências, sempre em risco de insolvência.

Alexandre Gonçalves

Setembro 2010

O

José Luís do Vicente faleceu no dia 12 de Julho de 2010. Tinha 54 anos de idade.
Natural da Aldeia do Bispo, Sabugal, entrou no Seminário em 1966. Era do curso do Manuel
Vieira, Ismael, Samorinha, entre outros, e cunhado do Eduardo Luís do Bernardo, irmão do
Padre Manso.
O Vicente esteve connosco pela primeira vez no “Encontro de Tomar” em 2006 com a sua esposa
Maria José, a “Zeca”, como nos habituou a chamar-lhe, e no “Passeio das Beiras”. Foram ambos bons
colaboradores durante este nosso passeio, pois eram naturais daquela zona. Na Póvoa de Atalaia,
terra do escritor Eugénio de Andrade e da “Zeca”, o nosso grupo foi alvo dum acolhimento inesquecível que reforçará para sempre a memória do Vicente junto de todos nós.
Reformado do exército onde exerceu funções associadas à área hospitalar, o Vicente teve, nos últimos tempos, várias e graves complicações de saúde.
Deixou-nos cedo e dele fica a memória da sua singeleza e amizade.
À sua esposa Maria José, que também colaborou várias vezes na nossa revista Palmeira, endereçamos as nossas profundas condolências.
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“ATÉ BREVE”, DISSE-NOS TAMBÉM O PADRE MANEIRO
Nascimento: 28-11-1923
Profissão religiosa: 24-08-1944
Ordenação sacerdotal: 02-02-1950
Falecimento: 14-06-2010

P

ouco a pouco, o compartimento do comboio onde viajamos a caminho da Terra
Prometida vai ficando mais vazio. Há tempos deixou-nos o nosso pai, há dias o
nosso vizinho, ontem o nosso maior amigo, hoje o Pe. Maneiro. Todos pedaços
da nossa vida, todos gente com quem nos sentíamos extraordinariamente bem, todos
gente que deixou marcas profundas na nossa vida. E nós, cada vez mais sozinhos, perguntamo-nos sempre: Mas, porquê?
O Pe. Maneiro era bem conhecido de muitos de nós. Após a ordenação em 1950, foi até
1964 prefeito e professor no Seminário. Estamos ainda a vê-lo na sala de aulas a ensinar-nos Ciências, Matemática e Religião, estamos ainda a ouvir o seu bater de palmas a
acordar-nos de manhã cedo no dormitório, estamos ainda a vê-lo a correr atrás de nós
pela avenida fora nas manhãs frias de inverno, estamos ainda a observá-lo, enquanto
jogávamos futebol, a rezar o breviário naquela mesinha ao cimo do bosque… Lembram-se? Quanta dedicação por nós!
Depois do tempo passado no Seminário como professor e educador, dedicou ainda 20
anos ao trabalho paroquial em Lagos e ainda outros 20 ao serviço dos emigrantes na
África do Sul.
Ultimamente, vivia no Seminário e era presença constante nos nossos encontros da Associação. Aparecia, saudava colegas e familiares, espalhava a sua bondade e sorriso por todos, e no refeitório lá estava ele sempre
atento a que nada nos faltasse, comendo e convivendo connosco.
Numa entrevista que em 2002 lhe fizemos para a Palmeira, perguntámos-lhe:
- Pe. Maneiro, depois de uma vida de total dedicação ao serviço do Reino dos Céus, que espera que Deus lhe diga no dia em que se
for encontrar tu a tu com Ele?
Respondeu:
Deus dir-me-á: “Finalmente, estás junto de Mim! Foste maroto, mas… pronto! Esperava por ti!”.

NAQUELE DIA COM O PE. SANTOS

N

aquele dia, estive lá.
E lá estavam o Pe. Rui Santiago e o Rui Pedro, estudante redentorista.
Eles estiveram sempre com ele. Dia e noite.
Como aqueles e aquelas que O acompanharam até ao seu fim na Cruz.
Vede como eles se amam!
A fraternidade não é um mito…
Naquele dia, estive lá.
Foi nos Cuidados Paliativos do IPO.
Penso que ele já só me conheceu.
Dos anos que juntos passámos em Lisboa, já nada lhe restava.
Eu falava recordando e ele sorria muito distante.
– Sabes? – disse-me quase sem força. Hoje fizeram-me uma grande patifaria: não me deixaram ir lá fora. E eu que tinha um encontro marcado com o Pe. Rui Santiago! Tínhamos
tanto que fazer...
E estendeu-me a mão com um movimento decidido como quem diz:
– Ajuda-me! Quero levantar-me!
Depois, deixou-se cair.
Depois, nasceu um silêncio quase definitivo.
Depois, falei não sei o quê. E ele sorriu. Como sempre sorria.
Depois, ainda o beijei na testa e pareceu-me ouvir: “Muito obrigado, Arsénio, por teres vindo”.
Eu sabia que era o nosso último encontro.
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Penso que ele… também.
Ao descer no elevador, os algarismos estavam-me desfocados.
Naquele dia, era 15 de Julho. Dois dias depois, ele faleceu.

O meu testemunho

Encontrava-se gravemente doente nos Cuidados Paliativos do IPO (Porto).
O Pe. Santos foi colega de estudo de muitos de nós. Tinha 68 anos.
Como disse o Pe. Rui Santiago, “foi transferido para outra UNIDADE”.
A Ressurreição aconteceu para ele que dedicou a sua vida ao serviço dos outros.
Vem, bendito de meu Pai! – disse-lhe Jesus.

Manuel Freitas Gonçalves

PADRE VAZ

O

Pe. António João Vaz faleceu no dia 24 de Julho de 2010, depois de um enorme calvário
na luta contra um cancro.
Nascido a 13 de Junho de 1928 no Parâmeo, Bragança, estudou no Seminário Cristo Rei
em Vila Nova de Gaia.
Em 1948, fez o Noviciado e a Profissão Religiosa em Nava del Rey, Espanha.
Foi ordenado presbítero em 2 de Fevereiro de 1953.
Celebrou as bodas de ouro sacerdotais em 2 de Fevereiro de 2003 na Residência do Porto, R.
Firmeza.
No passado dia 13 de Junho, dia de Santo António, de quem era especial devoto, completou 82
anos.
Era oriundo duma família profundamente religiosa que deu à Igreja 4 sacerdotes, 3 religiosas do
Amor de Deus e 6 irmãos auxiliares.
Além de missionário itinerante e capelão militar, esteve durante 26 anos ao serviço do Patriarcado de Lisboa, como pároco em 10 paróquias.
O Padre Vaz, foi professor e prefeito de vários dos nossos colegas no Seminário de Cristo Rei nos
anos de 1954 a 1960.
Bastantes de nós o tivemos como professor de português, latim e música no 1.º ano. Com ele aprendemos os passos iniciais nestes
três campos do saber que tanto haveriam de nos marcar para sempre.
Muito bom pedagogo, ensinava com alegria e, sobretudo, com muito gosto e empenho, que faziam das suas aulas momentos de
grande motivação em todos nós.
Aqui fica a memória que dele fazemos todos os que beneficiámos do seu saber e bondade.

NO SEU ÚLTIMO DIA, ELA PERGUNTOU: “E A PALMEIRA?”

N

o dia 12 de Março, pelas 20.30 horas, do Hospital de Gaia, chegava a notícia: “A D.a
Irene acaba de fechar definitivamente os seus olhos”. Apesar de já esperada a qualquer
momento, aquela notícia deixou-nos verdadeiramente tristes. É que a D.a Irene, desde
2001, fazia parte integrante do nosso dia-a-dia. De facto, desse ano, todos os dias, de manhã
e de tarde, em trabalho totalmente voluntário e gratuito, lá estava ela ao nosso lado, nas instalações da Editorial Perpétuo Socorro, em frente ao seu computador, a preparar os livros que
iriam ser publicados, a corrigir as páginas que mês a mês iriam aparecer na Míriam, a copiar e a
compor os textos da nossa Palmeira. Desde esse ano, nada do que foi publicado por nós deixou
de passar antes por ela. E de uma forma totalmente empenhada, despretensiosa, sem esperar
da nossa parte qualquer tipo de recompensa. O seu interesse pela Palmeira era tal que, na
tarde desse mesmo dia 12 de Março, já quase sem vida, na visita que o nosso colega Nabais
e o Sr. Pe. Baptista lhe fizeram em casa, ainda arranjou forças para perguntar: “E a Palmeira?”
Sempre sorridente, sempre simpática e afável, a D.a Irene era aquela pessoa que nunca dizia
não. Nenhum trabalho lhe metia medo. De coração grande e generoso, o seu maior prazer
era estar disponível para todos nós. Sorrindo em todas as circunstâncias, ela contagiava com
a sua boa disposição e espírito de serviço quantos a rodeavam. Nada a cansava e quando era
objecto de qualquer amostra de carinho, desfazia-se em agradecimentos, como se fosse ela a

dever-nos favores redobrados.
Aparentemente de boa saúde, cerca de ano e meio antes, numa consulta de rotina, foi-lhe diagnosticado um cancro nos pulmões.
Desde então, numa luta árdua mas corajosa, a D.a Irene mostrou sempre um grande amor pela vida. Tentou mesmo fazer-nos crer
que aquilo era passageiro e que iria vencer facilmente o grande inimigo que pouco a pouco a estava corroendo por dentro. Continuava a marcar presença constante no seu local de trabalho voluntário, como se de perfeita saúde se encontrasse. Mas o inimigo
era mais forte e acabaria por vencê-la.
Foi uma sorte termos conhecido a D.a Irene. O sorriso nunca abandonou a sua face amorosa. É com este sorriso que a queremos
continuar a recordar nos dias que ainda nos restam até ao novo encontro com ela na casa do Pai…
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H

á um cântico que por vezes cantamos durante o ofertório
da missa dominical, que começa assim:
Deixa Deus entrar / na tua própria casa.
Deixa-te tocar / pela sua graça.
Dentro, em segredo, / reza-lhe sem medo:
Senhor, Senhor, / que queres que eu faça?

Vem isto a propósito da palestra ou troca de impressões que
tivemos à noite, depois do jantar, aquando do último Grande
Encontro da AAAR realizado no Seminário, em 5 de Setembro
de 2009.
Já não é a primeira vez que alguns colegas, com intervenções
mais ou menos eloquentes, tentam orientar essas mesmas palestras para se lamentarem de tudo e de todos em relação às
suas vivências enquanto seminaristas. Tais lamentações também já passaram pela Palmeira, dadas as reacções que se verificaram nos últimos números.
Quanto a mim, fico pasmado, por vezes mesmo irritado, com a
atitude de ingratidão com que esses colegas abordam o tema,
sem antes, pelo menos, fazerem um sério exame de consciência, já que esses mesmos, em geral, foram os mais privilegiados
pelos nossos educadores de então, quer porque se salientavam
intelectualmente, quer porque eram dotados de dons musicais
ou outros dons acima da média. Por possuírem tais dotes, eram
os mais amparados, protegidos e acarinhados, porque neles se
punha a esperança de um futuro esplendoroso para a Congregação e para o sistema.
Ora, quase tudo o que foi projectado para esses “fenómenos”
ruiu. E ruiu, não por falta de empenho e dedicação dos educadores que, de boa fé, sempre os procuraram orientar para os
verdadeiros fins do Seminário, mas sim por ingenuidade ou estupidez destes, dado que não conseguiram detectar que esses
tais “fenómenos” não entraram no Seminário com as intenções
que seriam devidas. Em contrapartida, quantos e quantos outros deixariam de se perder, se tivessem sido objecto dos mesmos apoios e dedicação!
Enfim, repito que fico mesmo chocado com os desabafos de
muitos, afirmando que a passagem pelo Seminário foi um tempo perdido, uma fase infeliz da vida, uma desgraça de tal ordem
que mais valera nunca ter passado por lá. Perante afirmações
destas, não resisto a perguntar-lhes: Então, porque estiveram
lá tanto tempo? Não estiveram a enganar-se a si e a enganar
os outros? Não estiveram a ocupar indevidamente um lugar
que podia ser muito melhor aproveitado por outros que, infelizmente, por causa deles, tiveram de ficar nas aldeias atrás das
ovelhas e do arado?
Por muito que queira entender certas atitudes, atitudes de total ingratidão e materialismo, atitudes sem qualquer sentido de
Deus, não consigo. E não consigo porquê? É que, então, chego
à conclusão de que os cinco, seis, sete e mais anos passados
por esses colegas no Seminário foram uma contínua hipocrisia.
Nesses tempos, apesar de politicamente estarmos debaixo de

Curso de 1959
Tel. 224 800 895

uma ditadura, esta não existia de maneira nenhuma no Seminário. Lá, éramos livres de aceitar ou não aquilo que nos era
proposto. Ou se aceitava ou não. As regras eram claras e não
dúbias nem impostas como na política.
Meus amigos, afirmei nesse nosso Encontro e volto a repeti-lo: Andei 11 anos no Seminário, de livre vontade, à procura
de Deus. Não consegui encontrá-Lo lá como devia ser? Bom,
quanto a isso, não me culpo de todo. E talvez tenha sido o próprio Deus (Jesus) que entendeu dar-me, através de outros, o
pontapé de saída em direcção ao seu verdadeiro encontro, visto
que eu parecia estar agarrado ao Seminário como uma lapa ao
rochedo.
Tal passo, apesar de brusco, mesmo violento, não abalou a fé
que tinha. Alterou, isso sim, o meu modo de viver com Jesus.
Com a minha saída do Seminário, não risquei tudo, não desliguei o botão geral da luz da minha vida para começar de novo.
Procurei, isso sim, adaptar tudo o que tinha aprendido até então à realidade nova que se me deparava.
Agora que estou deste lado do mundo, do lado laico, do lado do
povo (Jesus enquanto viveu entre nós não quis ser sacerdote),
e depois de passar por alguns ziguezagues, sinto-me bem com a
minha vida, em perfeita paz com a minha consciência.
No Seminário, procurei Deus, mas parece que nunca cheguei
a encontrá-Lo verdadeiramente e foi Ele que, já no seio da minha família, veio ao meu encontro. Passaram ainda alguns anos
para isso acontecer, para eu e a minha mulher descobrirmos
que Ele, Jesus, nos procurava, nos seguia, que estava ao nosso
lado, na nossa vida, na nossa casa. E essa descoberta deu-se
precisamente no dia em que a minha mulher – alguém que muito amo – ouviu estas sublimes palavras: “Não tenhas medo. Sou
Eu, o teu irmão Jesus, que te fala! Há tanto tempo que pretendo
abeirar-Me de ti e parece que não Me queres ouvir, que não Me
queres ver!”.
A partir desse dia, Jesus entrou de vez no nosso lar e naqueles
que o habitam. Apesar das nossas fraquezas, Ele cá continua
como nosso amigo, sempre atento a tudo o que se passa à nossa volta, mesmo às coisas de somenos importância.
Meus amigos, exorto-vos a que façais um sério exame de consciência. No fim, concluireis que Deus não tem culpa dos vossos
insucessos no Seminário, não tem culpa dos vossos abandonos,
das vossas frustrações, dos vossos fracassos. Portanto, chega
de lamentações! Para lamentações, basta os judeus! Nós somos
cristãos! Encaremos a vida com um espírito de gratidão e acção
de graças, certos de que o Mestre nos acompanha sempre. Dos
colegas, dos companheiros, dos amigos, dos irmãos que não
pensam assim, eu sinto muita pena e o único que posso fazer é
pedir por eles a Jesus…
Aproveito para aqui manifestar a imensa alegria que senti por
nesse Grande Encontro de 2009 ter podido encontrar e abraçar o Zé Rodrigues, meu grande amigo e companheiro de muitos anos. Para ele vai agora mais um abraço especial. Abraços
também para todos os colegas da Associação. Fico ao dispor de
todos vós.
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(continuação da pag. 2)

Ismael M. Vigário (Braga, 2009-12-12)
A Palmeira é um alimento de conforto para o espírito. Afaga, molesta,
revigora, interactiva... Gosto das notícias, sinal de me sentir a partilhar,
mas não menos daqueles nacos de prosa do Arsénio, Alex et alii. Textos
dignos de antologia. Obrigado aos poetas e literatos da Palmeira, porque escutam e guardam/criam o ser. A literatura será sempre a porta
que se abre, mesmo que pareça não haver saída. Sou um crente e não
um diluviano. Chamemos deuses, um Deus, ou apenas um homem digno de ser homem, habitante de uma terra digna de ser terra...
M. José Rodrigues (Macedo de Cavaleiros, 2009-12-14)
De súbito, ela chegou, com a frescura de moça belíssima e inteligente:
ricas as suas formas, consistente o seu conteúdo. Comentar a Palmeira? Que direi? Chegou-me em todo o seu esplendor! Mas tolerai-me
um desabafo, que não é uma crítica a alguém. Talvez haja uma situação
a evitar: embandeirar numa espécie de “feira das vaidades” e descurar um pouco um dos seus objectivos, o de mobilizar todos os “AAR”
para esta causa. Qual? A união que poderá haver entre todos (os mais
letrados, os menos letrados, os ressabiados...), alicerçada num “bom”
passado comum, com ligação a quem nos educou. Se uns vierem mais
por causa do “R”, outros mais por causa do “J” e outros ainda mais por
causa do “A”, que toda esta variedade não constitua problema. Do respeito pela diferença resulta a harmonia. E para vincar a minha posição,
digo (com ironia): aprecio a “sopinha de letras” com as letrinhas todas,
sem exclusão. Acrescento (sem ironia): as letras da sigla da Associação estão lá na sua justa ordem e importância, sem que a importância
resulte da ordem. A importância, neste caso, é subjectiva; cada qual
atribuirá a que entender. Não devo, nem desejo, melindrar o Álvaro
Gomes – merece muito respeito e consideração – autor de uma carta que é, sem sombra de dúvida, um excelente exercício de erudição
na área da semântica (linguística?) que comprova a sua extraordinária
competência no campo das letras. Mas, que aconteceria, se fossem
publicados na Palmeira, em profusão, artigos de outros eruditos colegas, “sumidades” nas respectivas áreas do saber? Provavelmente,
ergueríamos uma nova “torre de babel”…
Peinado Torres (Porto, 18-12-2009)
A importância do «A»
Caros colegas, li e reli o texto do nosso amigo e associado Álvaro Gomes publicado no último número da Palmeira que recebi há dias. Ao
Álvaro tive o prazer de o rever pessoalmente num infausto acontecimento em Aveiro, aquando do funeral do saudoso amigo Amílcar Sacadura. Como ele entrou no Seminário em 1958 e eu saí em Dezembro
desse mesmo ano, não tinha lembrança dele.
Disse que li e reli o seu texto, porque se trata efectivamente de um texto literário, no meu entender de alto nível, portanto, de um texto destinado às elites, onde eu não cheguei. Foi, então, para o poder assimilar
que tive de reler o seu conteúdo. Mas creio que consegui. Depois, li
o texto-resposta do nosso também amigo Arsénio Pires, igualmente
bem escrito, mas num estilo corrente e um pouco contundente. Leitor
assíduo e interessado que sou da Palmeira, julgo que é bom que cada
um escreva o que pensa e responda o que entender, mas, sou franco,
devo andar noutra órbita porque não entendi a razão subjacente dos
tais conteúdos.
Não querendo parafrasear ninguém, quero no entanto dar o meu
modesto contributo, chamando a atenção para a importância que
para mim, e creio eu também para a AAAR, deve ter o “A”. Este
“A” a que me refiro, além de ter a ver com a Associação, tem a
ver principalmente com Amor, com Afeição, com Amizade, e com
todos os outros sinónimos que nos enchem o coração. É sobretudo por esse motivo que eu procuro estar presente sempre que se
realizam eventos na nossa AAAR. É claro que se recebesse honorários pelas presenças, eles não dariam para a sopa, mas a verdade
é que estou presente pessoalmente sempre que posso e, neste
caso, também através deste órgão de comunicação da AAAR, que
é a Palmeira.
Como estou a escrever em época natalícia, embora esta mensagem
a ser publicada só o será no próximo ano, aproveito a ocasião para
desejar a todos umas Festas Felizes e que o ano de 2010 seja verdadei-
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ramente aquele ano que cada um pretende e que, durante ele, reforcemos ainda mais a nossa união à volta do “A” da Amizade.
Um abraço amigo para todos.

… já não seria a mesma coisa!

Luís Brígida Flor (Alenquer, 2009-12-19)
Amigos:
Há uns bons tempos, depois de mais de 40 anos após a saída, visitei
o Seminário, onde estive desde 1952 a 1957. Quem me acompanhou
nessa visita foi o Padre Teixeira, antigo companheiro de curso. Aliás,
o meu curso foi razoavelmente produtivo. Além do Teixeira, também
foram ordenados os Padres Faustino e António Alves. Eu nunca esqueci
que devo ao Seminário uma parte importante do que consegui na vida,
quer material quer moralmente, e só lamento que as minhas possibilidades não sejam muito elevadas para poder colaborar mais e melhor.
Mas esquecer não esqueço…
Recebi há dias a última Palmeira. Gostei de a ler. E para que ela nos
continue a acolher sempre como amigos sob a sua copa verdejante,
junto um pouco de seiva.
Para todos um santo Natal e um ano de 2010 cheio de felicidades.
José Nunes Martins (Senhora da Hora, 2009-12-31)
O ano de 2009 está mesmo a findar e 2010 prepara-se para nascer.
A palmeira, graças aos bons cuidados que recebeu e às chuvas que
vieram lá de cima, mantém-se direita e em pé. Quem sabe se no novo
ano, a árvore não vai sentir os abanões daqueles que nos anos 69/80
andaram pela Quinta da Barrosa a aprender francês com o professor
Barrosa e o Pe. Silvério, a saltar o trampolim no ginásio com a ajuda e o
entusiasmo do professor Eduardo Luís e a passar as tardes das quartas-feiras a dar pontapés na bola, na companhia amiga do Pe. Marinho
e do Nabais. Os alunos do curso de 1969 foram tão desaprumados
em relação a alguns conceitos como o foram os da geração anterior.
Cada um viveu o seu tempo e eram os mais velhos que ensinavam os
mais novos. Onde foi parar a centena de rapazes dessa época? Sei que
não chegaram ao altar… Recordo-me que, nos dias de calor, se sentavam à sombra da Palmeira, enquanto os cães ladravam a pedir que o
Pe. Dias ou o irmão Edmundo os levasse a dar uma volta pela quinta
até encontrarem o irmão Agostinho. Perto da palmeira, mais abaixo,
encontrava-se o aviário, e como dava gosto ouvir o cantarolar de alegria das centenas de galinhas que o habitavam, sempre que o irmão
Pinto entrava nele! É que elas bem sabiam que a chegada deste era sinal de que a sua comida estava a caminho. O nosso desaprumo muitas
vezes mostrava-se quando não podíamos ver televisão, ir ao cinema,
quando tínhamos que ir dormir cedo ou limpar aquele tubo redondo e
estreito que passava aos pés da santa, mesmo atrás do frontão... Pode
ser que durante o ano novo algo de diferente aconteça. Nós andamos
por aí... e vocês têm andado por aqui. Mas todos ali fomos parar e,
por princípio, o objectivo era o mesmo. Poucos o alcançaram e alguns,
depois de viverem uns anos esse espírito e de o ensinarem a viver a
outros, vivem hoje com outros objectivos e de forma diferente. Viva
a variedade do ser humano e dêmos continuamente louvores ao Criador! Boas Festas e um ano 2010 com muita saúde e paz. Um abraço
para todos os colegas.
Renato Veloso (antigo aluno redentorista brasileiro, 2010-01-07)
Companheiro Arsénio:
Saudações redendoristas. Muito obrigado pelo último número da Palmeira que recebi há dias. Esta vossa revista tem enriquecido muito a
nossa leitura em família, com as suas crónicas, poesias, contos, notícias. Em tudo o que nela é escrito, encontro a magia de quem um dia
foi redentorista e o sabor poético dos lusitanos. Que o Menino Jesus,
que neste Natal nasceu mais uma vez em cada um dos nossos lares,
traga as suas bênçãos a todos vocês. No nosso dia-a-dia, vamos continuar agradecendo a Deus pela nossa saúde, pelas nossas esposas e
pelos nossos filhos. Que Santo Afonso continue iluminando a Direcção
dos Antigos Alunos Redentoristas de Portugal para que consiga manter
acesa a chama missionária dessa vossa Associação.

Manuel Vieira

P

Curso de 1966
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oder-se-ia afirmar que a Associação dos Antigos Alunos
Redentoristas de Portugal continuaria de certeza a ter vida
sem o “Fale Connosco” do seu site apalmeira.com , mas já
não seria a mesma coisa.
Este espaço de conversa que pretensiosamente tinha como objectivo primário alguma “cavaqueira” e alimentar diálogos amenos que reduzissem o silêncio calmo dos
grandes intervalos entre Encontros, “descambou” voluntariamente em “fórum” com
debate acalentado de ideias… muito bem
participado, diga-se.
“Neste momento da história, de crise da religiosidade, neste momento de crise inclusive
das grandes culturas, é importante que não
vivamos apenas no recinto das nossas aquisições e das nossas identidades, mas estejamos realmente expostos às perguntas dos
outros. E com esta disponibilidade e esta
franqueza, tentemos fazer compreender
tudo o que a nós nos parece razoável…”
Transcrevi estas palavras de Ratzinger do
debate “confronto sobre verdade, fé e
ateísmo” com o ateu Flores d’Arcais, director da revista italiana MicroMega, num lugar
público de Roma, com moderação do jornalista judeu Gad Lorner e presenciado por mais de duas mil pessoas, dentro e fora
do Teatro Quirino.
E transcrevi porquê?
A necessidade de conversarmos ou também o impulso natural
de fazermos parte de um auditório curioso por vezes sem iden-

tidade como o das ruas adjacentes ao Teatro Quirino, gerou no
nosso imaginário o cenário aconchegado de uma plateia virtual
à volta da rubrica “Fale Connosco”.
Claro que esta plateia virtual fornece os actores que têm fomentado o debate e estes
devem conviver com base na tolerância expectável onde as ideias devem ser a energia
solidária que fornece ao tempo a resistência
de uma identidade própria mas que respeita
as diferenças.
Vem isto a propósito de algumas fracturas
que se sentiram por força da incisão dos temas.
Religião e política quase se poderá dizer que
são temas conaturais à natureza do homem
e nestes espaços de discussão emergem de
forma livre e a tolerância deve abraçar a
amizade. Como nos contos de Hemingway
não pretendo descrever aqui todo o enredo,
deixando para os nossos actores, em que
me incluo com prazer, a criatividade despreconceituosa de uma coexistência sôfrega de
amizade.
Ainda sobre a “bancada” militante da rubrica, escrevia há dias o nosso colega Gaudêncio, que me perdoe a referência: “Tenho estado bem quieto e
caladinho mas, de quando em vez, acho que faz bem intervir
nestas conversas”.
Treze mil visitas ao site já diz muito e 400 mensagens no “Fale
Connosco” bem mostra que podíamos viver sem isto… mas já
não era a mesma coisa!

Atenção
Qualquer correspondência (e donativo...) para a nossa Associação (e Palmeira...)
pode ser enviada para:
			
			
		

Associação dos Antigos Alunos
Rua Visconde das Devesas, 630
4400-338 VILA NOVA DE GAIA

Nota: Trata-se da direcção da Editorial Perpétuo Socorro / Revista Míriam (Telf. 223 719 910)
onde trabalha o nosso colega Domingos Nabais.

www.apalmeira.com
Consulta! Participa!
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Cada bago de uva sabe de cor
o nome dos dias todos do verão.
E. Andrade

Justapomos os corpos lado a lado, na praia, na cama, em frondosos bosques. O tempo passa e vai-se embora,
sem deixar consequências. E nem podemos ver, ao fim da tarde, que nada aconteceu. A fala não falou, o amor
não teve atenção bastante para amar. E a solidão cresceu por cima das rotinas e dos cansaços. Deita-te na areia
que disputaste aos outros concorrentes. Fecha os olhos por momentos e ouve. Um ruído sem nome abafará até
o próprio mar. E o dia pára sem razão nenhuma. Podes até olhar gulosamente para um corpo que passa. Podes
mesmo sacudir hormonas aposentadas. Levantas-te e dás um passeio legítimo na orla da praia. Tudo vai dar a
um tédio lento e avassalador.
O reverso do outro lado é a consciência penosa de que tudo se está repetindo em vão na vida. O prazo que
nos foi dado parece estar a esgotar-se e a agenda não pára de se acrescentar. Ruidosos caminhamos sem ouvir.
Olhamos mas não vemos. Somamos anos mas não ampliamos a vida. Movemo-nos entre palavras que não dizem, entre códigos que esvaziamos de sentido. No entanto, as amoras silvestres, o fogo das framboesas, a erótica pele das maçãs agarram os dias, um a um, para dar ao verão a doçura da existência. E semeiam no abismo
do desejo os delicados contornos do amor. Como se fora fé. Como se fora sentido. Porventura o único sentido.
Mesmo que tudo isso seja uma utopia, um lugar paradisíaco, algures entre os rios Tigre e Eufrates.
Dá um nome aos teus dias! Ao fazê-lo, abre o ameno lenho, cobre-o com uma toalha branca e pratica um ócio
grego. Lento, para recusar a contagem. Líquido, porque a sede é imensa. Chama os ausentes para o banquete, porque a mesa é de muitos. Um sentido para o verão? Talvez! Também somos sazonais. Um encontro não acontece
com marcações de agenda. Somos titulares dum ócio contingente. Ninguém o garante e em rigor tem o sabor das
coisas íntimas. Nomeia os teus dias e dá-lhes a lentidão que merecem. E derrama sem pena o teu vinho de hoje
por sobre toda a melancolia. Desde que o faças atentamente, vagarosamente, amorosamente. Nas vinhas, já os
bagos se preparam para setembro. Em verdade vos digo que a terra é muitas vezes um lugar habitável.
Alexandre Gonçalves
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