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Repara neste cacho de uvas!
 
Chegámos à idade de reparar nas coisas.
E reparar é isto mesmo: re-parar. Parar e voltar atrás 
para parar novamente e re-ver as coisas e as pessoas 
por quem passámos. 
Agora que a vida não vai durar tanto como antiga-
mente pensávamos, é tempo de re-pararmos, re-ven-
do e colhendo as uvas de todos os sabores.
Nós que nascemos nos campos, crescemos experi-
mentando a duração das coisas. Tudo tinha o seu 
tempo. E nós sabíamos quanto e quando.
Por exemplo, o vinho. Acompanhávamos o seu tem-
po desde a cava, à redra, ao enxerto, à poda, à sulfa-
tagem, à vindima, ao pisar com os pés os cachos no 
lagar, à espera calma da sua gestação até ele rebentar 
da pipa salpicando os olhos sequiosos.
Naqueles dias, o vinho não brotava dos supermer-
cados. Era semeado no ventre da terra que o gerava 
durante um ano!
Hoje já quase ninguém re-para em nada.
Com o comando à distância, fazemos zapping sobre 
as coisas e… as pessoas. 
Qual é a duração máxima duma relação afectiva?
Quanto dura uma amizade?
Tirámos tempo à maturação dos frutos. 
Quem se lembra do sabor antigo dos morangos? 
Tirámos tempo à maturação das pessoas. 
Quem se lembra de ver crianças a imaginar nas ruas? 
Hoje tudo lhes é dado feito e acabado. A imaginação 

Verão

compra-se na FNAC ou nos supermercados!
E nós? 
Chegámos à idade de re-parar nas coisas. E nas pessoas.
Os nossos Encontros são tempo para re-pararmos uns nos outros.
Como o próximo Encontro Nacional de Setembro.
Não vais faltar, pois não?

Arsénio Pires
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CORREIO
C
Arsénio:
Acabei de receber a Palmeira. Como é bom pegar-lhe… e ver 
textos escritos por pessoas conhecidas, por amigos… Ainda só li 
o teu artigo e o do Alexandre. Vai devagar… saboreando bem… 
e a latada e o seminário ao fundo… Como é bom recordar! Bem 
hajas pelo teu esforço, esforço que ninguém te paga mas com 
certeza que todos admiram e agradecem. Um forte abraço.

Delfim Nascimento (Almada, 2012-03-20)

A PALMEIRA E O ACORDO ORTOGRÁFICO
Salvo petição em contrário feita pelos autores, enquanto não houver completa clarificação sobre o novo acordo ortográ-
fico, os artigos da Palmeira continuarão a ser escritos segundo a antiga ortografia. Respeitaremos a ortografia seguida 
pelos nossos colegas do Brasil.

Lígia Pires (V. N. Gaia, 2012-03-21)

Pai:
Já a li toda. A Palmeira. Além dos melhores textos (obviamente 
os teus e o meu, eh! eh! eh!), gostei muito do poema do Ale-
xandre, o rapaz contido do seminário a espreitar as mulheres de 
esguelha. Depois, gostei também muito do poema e do escrito do 
Aventino. São muito bonitos e cheios de sentimento.

Manuel Vieira (Esposende, 2012-03-22)
Já chegou a Palmeira à casa de cada um. É o n.º 32, a querer dizer 
que ela resiste ao tempo, transportando mensagens que afirmam 
bem a identidade do nosso grupo. Com bom papel, belas cores e 
temas variados, a sua leitura torna-se rápida e atraente. Há tem-
pos, discutia-se a sua sobrevivência. Hoje, confirma-se a sua vi-
talidade, fruto do esforço de uma equipa coordenada pelo Arsé-
nio, que muito admiramos. Um agradecimento especial também 
ao irmão Ricardo pelo seu grande empenho e dedicação.

Diamantino (Moreira da Maia, 2012-03-24)
Palmeira, agradeço-te o caminho que percorreste para chegares 
até mim. Como sempre, o teu semblante é afável e acolhedor. 
Sob um ávido olhar, afaguei as tuas folhas. Aprecio em ti, força, 
trabalho e muito entusiasmo. Encontras-te repleta de cenas de 
vida belas e profundas. Continuas sólida, sem perder a identi-
dade dos contrastes, reflectindo ímpetos de espírito, que nascem, 
duma particular e vibrante aquisição sensorial. A todos vós, co-
laboradores e amigos, a minha gratidão e amizade. Um abraço 
deste ex-juvenista.

Peinado Torres (Porto, 2012-03-25)
Bom-dia, amigos e companheiros! Esta minha simples mensagem 
é-vos dirigida por mim e em nome da minha família pela vossa 
presença ontem no funeral da minha Mãe. Aos que estiveram pre-
sentes, já agradeci pessoalmente; aos que me telefonaram, também 
já o fiz; mas estas linhas destinam-se a agradecer aos que estive-
ram também comigo em pensamento. A todos vós, o meu muito 
obrigado pela vossa solidariedade. Viva a nossa AAAR. 

Francisco Assis (Folgosa-Maia, 2012-03-26)
Palmeira sem braços, mas com muitos laços. De fio a pavio. Foi 
assim a minha leitura. Fui certamente dos últimos a recebê-la e 
por isso só há momentos a acabei de ler. Como classificá-la? Boa 
e bela como sempre, embora sem os seus verdes ramos ondu-
lando ao vento.

Luís Guerreiro (Brasília, 2012-04-05)
Caro Arsénio:
Li de uma só vez a última Palmeira, o que raramente acontecia. 
Alegrou-me encontrar colaboradores novos entre os costumei-
ros. Os temas eram variados, todos eles de interesse. Uns falavam 
mais ao coração, despertavam emoções. Outros faziam pensar. Boa 
ideia a de introduzir a rubrica “Pólis”. Ela e outras podiam alargar os 
horizontes da nossa revista. Ao pegar de novo nela para rabiscar estas 
linhas, admirei mais uma vez a arte e bom gosto da sua apresentação 
e, instintivamente, o meu olhar foi cair no grupo que constitui o ali-
cerce e perenidade deste sonho: o grupo da direção e coordenação. 
Estamos-lhe sumamente devedores. É pena que a colaboração não 
seja mais ampla. Desinteresse? Penso que não. Não há muito, um dos 
nossos que me escrevia daí dizia-me que, para ele, escrever era sofri-
mento. Quase todos poderíamos dizer o mesmo. E talvez esteja aí a 
razão pela qual poucos colaboram. Mas, se escrever é sofrer, escrever 
também pode ser terapia. Há palavras que temos de libertar, porque, 
senão, elas acabam por nos envenenar. Há palavras que, se nós não as 
dissermos, ninguém as dirá ou não as dirá como nós e o mundo con-
tinuará mais pobre. Mando-te este e-mail na tarde de Quinta-feira 
Santa. Não sei quando sairá um novo número da Palmeira. Apesar 
disso, não me quero dispensar de, por teu meio, enviar a todos vo-
tos de feliz Páscoa. Já fixei o dia 27 de abril para o lançamento de 
O Peregrino. Lá por meados de julho, estaremos de novo em Portu-
gal. Um abraço.

Martins Ribeiro (Acos de Valdevez, 2012-04-06)
Digo-vos que o último número da nossa publicação está magnífico 
sob todos os aspectos e, por isso, dou as devidas palmadinhas nas 
costas dos seus editores, sem hipocrisia nem exageros porque todos 
sabeis como eu sou. Como na “Páscoa estamos” já tratei de tudo: da 
minha inevitável e obrigatória cabritada, como não podia deixar de 
ser regada com o imprescindível alvarinho, dos artesanais doces da 
doceira e até alguém, vejam lá, já me deu de prenda um folar de Val-
paços, fofo e bem gostoso. Quero ver se junto à volta do meu “sagra-
do lenho” (feliz e admirável expressão que alguém proferiu certa vez 
e da qual eu gosto particularmente) os meus filhos, netos e demais 
entes chegados para me “limparem” os pratos, copos, sobremesas 
e amêndoas. Se quiserdes aparecer por estas bandas, ainda chega e 
sobra para todos. De qualquer forma, aproveito para vos apresentar, 
aqui e agora, votos de uma santa Páscoa e de um bom Compasso. 
Não vos excedais e olhai a crise! ●
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ENCONTRO NACIONAL 
Dias 8 e 9 (sábado e domingo) de Setembro 2012

Seminário de Cristo Rei – Vila Nova de Gaia

DIA 8 SÁB

P R O G R A M A

DIA 9 DOM

09:00  Boas-vindas

11:00  Assembleia-geral

13:00  Almoço

15:00  A Decantação Permanente 
 por Manuel de Freitas Escaleira

19:00  Celebração Memorial

20:00  Jantar

21:30  Noite cultural

09:30  Circuito histórico às cidades do Porto e Vila 
Nova de Gaia em “comboinho”

12:00  Visita às Caves da Real Companhia Velha

13:00  Almoço: Rest. Casa da Picanha-Porto

Não vais faltar, pois não? 
Confirma JÁ a tua presença!!!

Como compreendes, nessecitamos de saber o número de presenças 
para a confirmação de alojamento, refeições e visita-passeio.

(Há possibilidade de alojamento no Seminário). Telefona para: 
Editorial Perpétuo Socorro: 223 719 910
Arsénio Pires: 933 995 729; 225 372 622

Preço por participante 
Visitas, comboinho e almoço:

25,00€
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Alexandre Gonçalves
Curso 1957

Foi no verão passado. A “Casa da Cerca”, no 
seu pudor feminino, resguardava-se da co-
biça alheia no interior do barrocal. Era o mês 
de julho a despejar nas praias anónimos cor-
pos que em vão ardiam nas areias de tróia. 
Pressentiam-se no ar aqueles dias vagarosos, 
atravessados de melancolia, porque nem 
sempre o ócio é um lugar de festa. A ondu-
lação mediterrânica, indolente e morna, 
perturbava os sentidos, diante da inútil nu-
dez das paixões. E mais irrelevante que um 
grão de areia, eu estremeço de terror. É neste 
contexto que ligo os cavalos do Volkswagen 
e os decibéis. E fujo em direcção incerta. 
Paro ainda numa esplanada vazia, são cinco 
horas da tarde e morro de sede, já longe do 
mar. Através da líquida transparência duma 
cerveja, vejo os verões anteriores, tão inúteis 
como sucessivos, e olho em frente a mancha 
verde que desce de Monchique. Quem me 
salva na hora é o telemóvel. Do outro lado 
é o Delfim. Arranco em vertigem e só paro 
quando ele me acena no centro da estrada. 
Fomos direitos ao terraço, rente à piscina. É 
aí que nasce o vinho branco gelado. A Dulce 
traz o queijo e o pão. E de repente tive a sen-
sação de naufrágio. Como se a consciência 
tivesse sido interrompida e de nada me lem-
brasse. Acordo agora para estes horizontes 
calmos. Como quem regressa a casa e con-
segue à distância avaliar o perigo. Falámos 
de tudo, visitámos a quinta e foi à noite, já 
depois do jantar, que a ideia dum encontro 
alargado apareceu na mesa. O espaço corres-
pondia em tudo às expectativas da Palmeira. 
Bastava… Não foi preciso concluir a frase. 
Os anfitriões, entusiasmados, sabiam o que 
bastava. Se o indispensável já era bastante, 

eles quiseram o excessivo, o múltiplo, o dife-
rente. Como se pôde ver alguns meses de-
pois. 
Mantenhamos no gume da faca o sangue 
das amoras negras. Dois anos antes são aber-
tas duas feridas no ventre da terra. O horte-
lão, amorosamente, aconchega as raízes das 
amoreiras e com uma pequena costura activa 
uma rápida e fértil cicatrização. Em abril, já 
os carnudos frutos sugerem à boca a pacifi-
cação dos sentidos. Eis a casa da cerca, um 
refúgio mouro, um paraíso tropical. O que 
ao chão cai é para nascer. E o que do chão 
se levanta é para subir primeiro aos olhos. 
Depois desce para as mãos. Por fim, a boca 
dá-lhe o último sentido. É o que acontece 
às palavras que terminam em eiras, como 
a brancura da luz, o verde-cinza do mar, o 
ouro fosforescente dos laranjais. E lá está, o 
negro inebriante das amoras. 
O anfitrião, qual deus atravessando a tarde, 
disse: vinde e comei, vós todos os que che-
gais como amigos da longínqua infância! Na 
verdade, sois meus irmãos de  sangue, desse 
que corre no corpo das amoras. Vinde, des-
cansai e respirai a tarde. Vede como é bom 
estarmos aqui, erguendo uma taça de vinho 
branco. Esta casa é ampla. Cabe lá a nossa 
memória toda. O sul não é bem o litoral. 
Pode ser mais à frente ou mais atrás, mais 
por dentro ou mais por fora. O sul é este 
espaço, com oitocentos metros de noras. E 
uma presença morena de Alá, não em pedra 
mas na urgência silenciosa duma alma que 
procura em vida o sentido da terra. Ide até à 
eira. Olhai ao longe o mar geral! Vede como 
aqui se ouve o silêncio, sem as multidões 
litorais. Sem o betão predador, a devassar 

colinas e dunas. Mantende-vos por aí. Ser-
vos-á servido o mais tenro cordeiro destas 
pastagens. Abriremos um odre de vinho 
velho. Intenso e perfumado. Diremos isto e 
aquilo, ou não diremos nada. Mas este sul a 
partir de hoje é nosso para sempre. Vamos 
suspender o tempo, porque um sonho anda 
no ar. Em a noite vindo, atentos estai, porque 
ninguém pode ficar de lado a ver. É preciso 
abrir o coração aos sons da terra. Amadeus 
chegará dos confins do século dezoito e dum 
piano, torturado pelo desejo, extrairá uma 
luminosa passadeira sonora. Se a memória 
auditiva não se tiver apagado, veremos em 
cena uma belíssima jovem, vestida de bran-
co, chamada Música. E dar-nos-á a mão para 
cantarmos com ela o hino dos escravos he-
breus. E faremos ressoar por estas colinas 
da noite a harmonia universal de estarmos 
em unidade com os elementos. Num palco 
onírico, que faria inveja a Mendelssohn, 
ouviremos as belas e transcendentes Ana e 
Jacinta, que à arte deram a vida, o talento e 
os demais cuidados que a alma tem. Assim, 
nomes simples, quase tímidos, arriscando-
-se à nossa rudeza musical, e distribuindo-se 
entre nós generosamente, dando a cada um 
os pedaços de voz que cada um conseguir 
receber.
Assim falou o Delfim. Assim se faça, disse a 
Dulce. E assim se fez, digo eu. Porque estas 
palavras sabem a bíblia. São transformado-
ras e não se adiam. Quem esteve antes e viu 
durante pode confirmar depois que tudo 
isto foi verdadeiro. E para que conste em 
memória futura, lavro o meu nome por so-
bre toda a narrativa, não apenas a que assim 
se escreve mas sobretudo a que se viveu. ●

Sonho Duma Noite 
de Primavera
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Alexandre Gonçalves

Manhã de maio ainda fresca, lavada e re-
cente, como se acabasse de sair do banho. A 
cidade ainda dorme mas o António Peinado, 
na sua incontornável idiossincrasia, espera. 
O local do encontro foi marcado por ele. A 
pontualidade foi dele. O ritmo e a irreverên-
cia foram dele. A mim coube-me um forte 
abraço e uma humilde submissão à confei-
taria, que estava ali mesmo a sugerir o café 
matinal, guarnecido à moda do Porto. Como 
a jornada era longa, a fala foi curta mas elu-
cidativa. O bom humor e a informalidade 
estavam garantidos para o resto do dia. Foi 
então que um imponente volvo, mais idoso 
que os ocupantes, teve que dar provas da 
sua garra e narrativas sobre perigos e glórias. 
E a oportunidade surgiu logo à nossa frente, 
numa via rápida que nos levou em conforto 

e segurança até Esposende. Aí nos esperavam 
duas indispensáveis criaturas. De um lado, o 
sólido e abundante Presidente, carregado de 
mantimentos e duma escrita gastronómica 
soberba. Do outro, o líquido Fernandes da 
Silva (Meira), com um cristalino poema na 
mala do carro. De ambos se pode dizer que 
a estética, isto é, a discreta doçura dos afectos, 
lhes comanda a vida. Ambos respiram exis-
tencialmente a bondade e a beleza marítimas 
da região, imprimindo aos encontros bens es-
senciais. O primeiro dá-nos o corpo, isto é, o 
pão. O segundo dá-nos a alma, isto é, o vinho. 
Cria-se assim uma harmonia espiritual e inte-
gradora, tanto mais coerente quanto melhor 
incorpora a matéria que a suporta.
Minutos depois, a A28 expande-nos o olhar 
pelas verdíssimas colinas minhotas, à medida 
que vai subindo pela serra de Arga, para de-

pois nos mergulhar nas dobras íntimas da 
paisagem. É então que emerge ORBACÉM, 

um nome que passa a integrar a área reser-
vada das nossas incursões, que já cobre a tota-
lidade do rectângulo. Os extremos norte e sul 
tocam-se agora através duma ponte, que não 
é de betão mas de braços e palavras genuínas, 
às quais a idade vai emprestando significados 
novos. Orbacém sobe a colina em férteis socal-
cos, amparados por paredes de xisto. Quando 
o horizonte se amplia para sul e poente, lê-se 
numa placa: “Caminho do Fradinho”. Motiva-
dos pela surpresa, acelerámos o passo. É aqui, 
disse o Manuel Vieira com autoridade. E era. 
Era o caminho que leva a vida do Francisco 
Assis e nos levou a nós a uma ilha de um verde 
excessivo e barroco. A casa quase se senta 
para não ser vista. Veste-se de burel, para se 
integrar entre as poucas pedras de xisto que 
a floresta não consegue esconder. Depois, é a 

sobriedade e o pudor conventuais, a inibir o 
ruído urbano, convidando à paz e à contem-
plação. É uma casa de romeiros sem nome, 

que em vez de orações rezam quilómetros 
de verdes pastos e altas paisagens. A natureza 
intacta é rainha sem castelo nem corte. Move-
-se profusamente pelo espaço inclinado, ora 
rolando irreverente de socalco em socalco, 
ora extraindo de um violino invisível melo-
dias apaziguadoras. Quando entrares neste 
lugar sagrado, meu irmão, descalça os sapatos 
profanos e deixa lá fora os mil cuidados que 
atrapalham os dias. É a hora de estar calado, 
de olhar a feminilidade da terra, de absorver 
o seu perfume e os seus frutos de mil cores.
O Francisco, sereno e feliz, explica e vai con-
tando. Como nasceu a casa, como abriu as 
portas, como acumulou flores e fez correr 
água nas pedras, em cujas fendas as boninas de 
camões deitam raízes. Por fim, veio o delírio 
FAVAL. Enquanto uns na amena esplanada 

comentavam a brevidade que a memória dá 
às coisas, outros lá dentro extraíam do coração 
da fava rica um sabor inédito e meticuloso, a 
lembrar culinária maternal. A mesa não é 
tudo, mas tem qualquer coisa de litúrgico e 
confessional. Foi nela que nos achámos a falar 
da alma e do corpo, dos líquidos e dos sólidos, 
da substância e da aparência. E verificámos 
que a amizade também se come, nomeada-
mente em jeito de cântico final, como quando  
a queijo fresco se acrescenta uma compota de 
frutos silvestres. Havemos de voltar para os 
textos que o Manel escreve na cozinha. Para 
declamarmos os poemas líquidos que o F. Sil-
va escreve nas vinhas do Cávado. Para cantar-
mos a doce amizade que o Francisco escreve 
apaixonadamente. Num abraço inclusivo, que 
até almas impiedosas senta à sua mesa. ●

O Caminho que leva Francisco

VIVA ASSOCIAÇÃO VIVA
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Aventino Pereira
Curso de 1964

aÀs sextas-feiras o dia começava-me mais 
cedo. A claridade a entrar pela janela do meu 
quarto adentro, o despertador, um banho 
rápido e a cidade a acordar comigo à medida 
que eu ia percorrendo aquelas ruas e veredas 
estreitas da Baixa. 
Quando me sentava à secretária, ainda se ouvia 
o ardina a meter o jornal nas caixas do correio 
ou debaixo das portas que as frestas e as ma-
deiras velhas, das portas velhas, daquelas casas 
velhas da minha velha cidade velha, a tal per-
mitiam. Depois vinha o pão do dia largado na 
saca de pano pendurada no puxador das portas 
e o leite mesmo à soleira, sem que alguém se 
atrevesse a mexer naquilo 
que não lhe pertencia.
Então eu despachava o 
correio dos dias anterio-
res, respondia aos despa-
chos dos juízes e, às onze 
horas, fazia um intervalo. 
Vinha à rua, abordava o 
dia, vagueava, andava al-
guns metros sem destino 
e sentava-me numa mesa 
ao fundo, no café triste 
que havia na esquina do 
meu quarteirão.
O que tomava?! Já nem 
sei! O que tomava não 
era alimento que tomava, mas apenas um 
silêncio, um instante comigo, um momento 
em que parava-me todo e espetava os olhos 
num ponto pateta que nada me dissesse nem 
a nada me obrigasse. Dizia-se ali, nesse café 
pobre, que eu era uma pessoa esquisita.
Quando me amainava, regressava à mesma 
secretária, aos mesmos papéis, à mesma 
defesa dos interesses de quem me confiou a 
defesa da honra, da liberdade ou da fazenda.
E lá ia eu. Até à hora do almoço.

A primeira vez que me apareceu, apareceu-
-me numa dessas sextas-feiras em que não 
consultava ninguém. Eram aí umas cinco 
horas da tarde.
Não tocou à campainha, não se anunciou às 
empregadas, nem sequer disse ao que vinha.
Apareceu-me num momento em que le-
vantei os olhos para olhar para além daqueles 
papéis todos que me rodeavam.
O que queria?!

Às sextas-feiras preparo-me para partir. Com 
o fim-de-semana à espera, o meu desejo é 
que a consciência me permita concluir que 
o mereço. Confuso, isto?! Talvez! Digo de 
outro modo: 
Se deixar a secretária limpa e os papéis trata-
dos, então sim, mereço dois dias de descanso. 
Por isso me esforço, madrugo, trabalho mais 
rápido e tento ser muito mais pragmático 
do que nos outros dias da semana. À uma e 
meia vou almoçar, rapidamente, para que não 
perca o ritmo acelerado e produtivo a que me 
propus logo de manhã.

Hoje às cinco horas da tar-
de já sei o que me espera. 
Espero-o. Mais minuto 
menos minuto lá vem ele. 
Não se anuncia nem a cada 
sexta-feira sei se vem. Mas 
vem. Tem vindo sempre. 
Até quando?!
Olha-me fixamente nos 
olhos, perscruta-me e len-
tamente vai tomando o 
lugar de tudo. Depois fica 
à espera que eu lhe faça as 
perguntas. 

Às sextas-feiras lá para as oito ou nove ho-
ras da noite vou-me embora. Desço as corti-
nas, vou à sala de reuniões, à sala de espera, 
a todos os gabinetes. Está tudo em ordem?! 
Despeço-me dos lugares e digo-lhes o con-
trário do que o desejo me mandaria dizer: até 
segunda-feira. 

No percurso que levo até casa, levo-o comi-
go, esse homem que lá pelo meio da tarde me 
apareceu e me aparece a todas as sextas-feiras 
desde há tantos anos, já sabemos. Terá cin-
quenta e cinco anos de idade, é alto, discreto 
e fala apenas quando não sou eu quem fala. 
Mede as palavras e sobretudo os silêncios. 
“Não”, não é palavra que lhe tenha ouvido 
e, agora que reflicto sobre isso, também não 
tem “sim” nem “absoluto” ou “perfeito” ou 
“tudo” ou outras das palavras dessas pala-
vras que nem sequer deveriam existir. Diz-
-me sempre que “há tantos olhares sobre a 

O 
desconhecido

mesma paisagem” e gosta de citar Kierk-
gaard, Russell ou Torga, mas, mesmo sobre 
esses, remata sempre que não tem a certeza 
se foram eles os autores desta ou daquela 
ideia. A dúvida é ele próprio, “eu próprio 
ou uma dúvida”, disse-me um dia. “Não sei 
se existo ou se sou apenas a sombra de ou-
trem que habita neste corpo que vê”. Tenho 
corpo?! Perguntou-me uma vez. 
E foi-se embora. 

Dessa última vez, o nosso encontro não aca-
bou a essa mesma hora em que acabaram 
os nossos encontros destes últimos anos do 
nosso conhecimento. Ficamos ali frente a 
frente até que a noite veio noite de breu, a 
fome chamou-nos e cada um foi, não sabe-
mos se em busca do seu próprio destino, ou 
se caminhamos ambos juntos até uma en-
cruzilhada que o fez desaparecer.
Ele perguntou-me se eu era feliz.
Ri-me. Ri-me tanto na cara dele, em frente 
a ele, e ele sério, a insistir, a insistir, se eu era 
feliz. 
Vá, vá, responde, quero ver se tens coragem 
de responder, insistia. És feliz?! E eu fiquei 
calado, olhei-o bem de frente a ver se ele re-
tirava a pergunta, mas ele não retirou a per-
gunta e ficou à minha espera. 
Fez-se silêncio; muito silêncio e eu comecei 
a chorar. 

e
Hoje é sexta-feira. São cinco horas da tarde. 
Tenho a certeza que vai vir. Pressinto-o. Es-
tou preparado para o receber. Já fiz os meus 
silêncios, já arrumei os papéis e é hoje que lhe 
vou fazer todas as perguntas. É hoje, sim, é 
hoje. 
A mala está feita, as contas pagas e no co-
fre todos os passos para que tudo siga o seu 
próprio rumo. Das cinco até às oito temos 
tempo bastante para nos revelarmos, final-
mente: que eu tenho a mesma idade que ele, 
a mesma altura, a mesma profissão e até as 
mesmas dúvidas; moramos no mesmo sítio 
e, de vez em quando, eu sou ele e ele é eu. 
Mas, felizmente, isto chegou ao fim. 
Hoje quando ele me perguntar o que vou fa-
zer na segunda-feira, vou dizer-lhe que quero 
fazer o que ele tem vindo a fazer:
Ser o contrário de mim. ●

ENCONTRO
E

A

B

A

B

B

B

A

A

A
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p  Paulino Oliveira
Colega brasileiro

P.e Hélio Libardi foi co-fundador e, por 
quinze anos, incentivador e diretor espi-
ritual da UNESER – união dos ex-semi-
naristas redentoristas. Muito, graças a ele, o 
movimento perdurou e hoje congrega cen-
tenas, se não milhares, de amigos de perto 
e de longe e a UNESER realiza este ano seu 
17.º encontro e serve de inspiração para 
movimentos semelhantes paralelos, o que, 
para nós, é muito louvável. 
Para celebrar um ano de seu falecimento, 
ocorrido em 30 de maio de 2011, fizemos 

um livro sobre ele. Na verdade, o livro é mais 
dele para nós, pois sua essência é o conjunto 
de 46 editoriais que escreveu em nosso in-
formativo ao longo de 91 edições. Nesses 
textos, ele vai definindo e descrevendo o 

que é essa união de ex-seminaristas: anima 
o grupo, orientando e principalmente edu-
cando, revelando-se também poeta e místi-
co. Seu grande ensinamento é que tenhamos 
e cultivemos “uma fé alegre e agradecida”.
Sabemos de inúmeros grupos que se for-
mam, no Brasil, tendo como substrato a 
vivência no seminário e, em nosso caso, 
a experiência da espiritualidade redento-
rista, com sua simplicidade e riqueza. As-
sim o mesmo se dá em outros países: Mé-
xico, Bolívia e, em Portugal, a nossa querida 
AAAR.  E certamente isso acontece porque, 
“uma vez redentorista, sempre redentorista”, 
ou seja, fez-se uma experiência que marcou 
e... indelevelmente. Por isso, a vontade de 
estar juntos, o gosto de reviver, o prazer de 
atualizar!
Todo esse preâmbulo, caro leitor, é para apre-
sentar-lhe a causa do fenômeno. P.e Libardi 
o descobriu em alguma praia qualquer desse 

extenso litoral brasileiro: um caramujo!
Dizem que o caramujo guarda em si o ba-
rulho das ondas do mar. Onde ele estiver, em 
seu bojo sempre ressoa o bramido do mar.
Não foi sem sentido que recebemos um 
chamado de Deus e fomos levados a fazer a 
experiência de sermos redentoristas. Alguns 
por muito tempo, outros por tempo mais 
reduzido. Havia tanta gente para ser convi-
dada para essa experiência e apenas nós o 
fomos. Tem algum sentido extra esse cha-
mado, uma vez que Deus não faz coisas sem 
razão. Não podemos dizer que “foi um rio 
que passou em minha vida e meu coração 
se deixou levar”. 
Quando descobrirmos o significado de ter-
mos sido um dia chamados para ser reden-
toristas, teremos satisfação e alegria do que 
passou e de viver o que aprendemos às vezes 
a duras custas.
Querendo ou não querendo, seremos como 
o caramujo, vamos levar conosco para sem-
pre o eco da experiência que fizemos e, 
“uma vez redentoristas, sempre redentoris-
tas” seremos. (do livro P.e Libardi, amigo pra 
sempre, pág. 22).

Que este eco a ressoar sempre nos una, ain-
da que à distância, em sincera amizade!●

EXPERIÊNCIA
E

O ANIVERSÁRIO DO ASSIS

No dia 11 de Maio, este pequeno grupo resolveu comemorar o 
aniversário do Assis (7 de Maio). Juntámo-nos num restaurante 
perto do seminário. Aqui fica o registo.

Da esquerda para a direita: Cardoso, Arsénio, Nabais, Assis, Barros e Eugénio

Perguntou o Cardoso:
– Lembrais-vos destes portões de madeira? 
E nós:
– Não. Porquê?
– Aqui era o sítio onde vínhamos alugar as bicicle-
tas para andarmos no bosque.

O 
caramujo
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a

M. José Rodrigues
Curso de 1960 

A Barrosa fazia destas coisas: educava os 
seus tenros e angélicos habitantes de forma 
superior em muitas áreas do saber, fornecen-
do-lhes competências e conhecimentos ge-
rais de elevadíssima qualidade – alguns deles 
com uma orientação bem específica, é ver-
dade! –, mas também utilizava na formação 
certos meios não curriculares, nem sempre 
bem tolerados, que eram autênticos trata-
mentos de choque.
Após um breve intróito, vou aventurar-me 
numa viagem bem lá ao fundo escuro dos 
recônditos arquivos da memória, para trazer 
de volta à superfície clara, serenamente, e 
sem guardar o mínimo rancor a quem quer 
que seja, um facto que, em dias incertos do 
ano de 1964, me causava uma sensação es-
tranha aparentada com o medo, que me pro-
vocava distúrbios psicossomáticos e não me 
deixava conciliar o sono em várias noites an-
tecedentes. Não, não vou falar da imaginada 
visão aterradora das labaredas do inferno 
pelos dias das pregações dos retiros, que me 
fazia correr a despejar pecados que não en-
contrava e, a desoras, me punha a tremelicar 
embrulhado na alvura cálida dos lençóis. 
Nem duma fugacíssima visão da cabeça 
vigilante do dedicado director a assomar-se, 
inopinadamente, ao cantinho envidraçado 
da sala de aula, após uma aproximação pelo 
corredor em pés de lã. Tampouco dos sóli-
dos muros, das direcções espirituais ou das 
interdições. Vou falar de algo bem mais as-
sustador. Assustador o acto, que não o actor. 
Deste, guardo gratas recordações. Por ele 
tenho a maior estima e respeito.
Em 1964 decorria o Concílio Vaticano II e 
eu frequentava o 5.º ano. Os alunos do 5.º e 

6.º anos, um por dia, eram convocados para 
fazerem leitura no refeitório da comunidade, 
durante o almoço. E que leitura! Nada mais 
nada menos que textos do Concílio eivados 
por nomes esquisitíssimos – parte deles, de 
purpurados, imagino eu hoje –, com cita-
ções constantes em italiano, latim e noutras 
línguas estrangeiras, ou, por via dum indis-
farçável embaraço, tomadas por mim como 
tais. Sobre esta matéria nunca cheguei a 
saber o que ia na cabeça dos meus estima-
dos colegas, pois era tamanha a carência de 
à-vontade, que nem sequer se nos colocava 
nas nossas mentes, alvas de inocência, a 
hipótese de fazermos comentários sobre o 
assunto. Mas sei bem de mais o que me acon-
tecia a mim: por vezes tropeçava num nome 
esquisito, caía em cima de uma grossa as-
neira e por sobre mim ruía uma montanha! 
Acto contínuo, um solícito e zeloso padre, 
incumbido não imagino por que entidade 
superior, fazia soar uma censória campainha 
que me punha as entranhas doridas como 
se nelas tivessem acabado de se cravarem, 
trementes, um ror de setas arremessadas 
por um inimigo cruel, tão ameaçador como 
ignoto. Competia-me corrigir o erro. Por 
vezes a campainha ressoava, horripilante, o 
que equivalia a dizer-me que o erro persistia; 
ela substituía a palavra, vezes sem conta. A de 
todos, menos a minha. E tudo isto no meio 
dum silêncio sepulcral, mal se ouvindo até 
o ruído, tido por imprescindível, ocasionado 
pelo atrito dos talheres que suave e placida-
mente os senhores padres manipulavam no 
cumprimento da banal e mundana tarefa 
de se refazerem das energias desgastadas no 
exigente múnus sacerdotal e docente. Ouvir, 

Um toque 
medonho

Que dizes?! O medo morou na Barrosa? Ouve, eu também 
acredito que sim! Ou então, passava por lá, de quando em 
quando, com disfarce de coragem. O medo terá morado na 
Barrosa em ininteligível coabitação connosco! Por mim falo: 
parece-me que dei lá por ele. (Reincidindo, mais uma vez 
estou a ponto de focar o passado. Serei atreito a ele? Não 
terão sido alguns factos do nosso passado comum a razão 
da fortaleza dos vínculos que criámos? Às vezes ponho-me 
a espremer a memória e o sumo libertado ora sai doce, ora 
amargo – como hoje aconteceu.)

ouvia eu muito bem as marcadas pulsações 
do meu jovem e puro coração, desmesu-
radamente acelerado em frenética cavalga-
da, enleadas no som trémulo da minha voz 
a tentar debitar frases que sentido fizessem, 
mas que, se por vezes nem eu próprio que lia 
nelas via nexo, o mais razoável será supor-
-se o pouco proveito que delas terão tido 
os meus ilustres ouvintes. Depois de uma 
desordenada colecção de toques de cam-
painha, duma torrente de suor vertido de 
forma inglória em rude refrega, o leitor au-
sentava-se do ‘campo de batalha’ sem que, 
pelo menos, fome tivesse para ser morta. 
Apropriado será então dizer-se que, se não 
sempre ao menos uma vez na vida, ver comer 
também alimenta. O corpo e o espírito.
Houve um tempo inicial, muito lento, 
quente e cristalino, no bucólico medrar da 
minha meninice, em que mansos animais 
transportando pendentes campainhas, cho-
calhos ou guizos, tangentes, me provocavam 
êxtases de satisfação que me aconchegavam 
o corpo e a alma. Bastante mais tarde houve 
outro tempo, acelerado, morno e vário – o 
longo tempo da minha vida profissional –, 
em que tive de ouvir diariamente, repetidas 
vezes, o som estridente, maçador e ameaça-
dor duma campainha que me moeu a car-
ne e os ossos. Bem vistas as coisas, pode 
atribuir-se alguma responsabilidade nesse 
massacre, àqueloutro ocorrido num tempo 
intermédio, pastoso, frio e nubiloso, quando 
um toque medonho duma sádica e enfa-
donha campainha andava punindo o meu 
ego adolescente numa certa casa velha da 
Barrosa. Por isso, penso e redigo: o medo 
terá andado por lá. Não? ●

M E M Ó R I A
M
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A solidão 
dos

FELICIDADE OU LOUCURA

Nas palavras comovidas ou no beijo deslumbrado,
nada era impossível. Tudo era belo a teu lado.
Destinos que flutuam, peixes que andam pelo vento.
Quando me contas promessas, montanhas em movimento
vão à água do teu rosto a encostar-se ao meu passado.
Acabei por consentir
regar novelos de sonhos para fazer cortinados.
Fiz meus gestos desbordar para a sede toda vir
em triunfo no teu nome. A minha alma foi navio
para as mãos que para ti regressaram como um rio.

Como pálpebras cansadas mas que não querem dormir
minhas penas se derretem nos teus vulcões de ternura.

No bolso de cada dia
pesa uma pedra onde canta a calada melodia:
Dar o coração a alguém,
diz-me se é, ó minha mãe, 
felicidade ou loucura?

                Fernando Rosinha

qVERÃO DE ÁGUA

Quero dizer-te a água que há no rosto,
como se fonte fora no deserto.
Ou rio de montanha a correr perto
da casa de verão, no mês de agosto.

Ao fundo o tejo, território exposto.
Um navio virá sem rumo certo.
A vida às vezes é um desconcerto
e às vezes o verão é fogo-posto.

Numa esplanada verde o vento arde,
crepita ardentemente sobre a tarde,
e os corpos têm sede até doer.

Digo um rosto que seja uma nascente.
Digo água que seja transparente.
Digo sede que mata sem saber.

                Alexandre Gonçalves

agapantos
jJÁ SEM MEDO

Já sem medo, sem a vergonha antiga.
Tão fundura
que o mundo acorda em delírio
naves investem plenitude

pelo mar. Tanta luz nos fica,
limoeiros ampliando verdade: um
verde se habita imenso prisioneiro
da alegria e espanto. Aqui não chegam

dias, aves incidem de canto, carregam-se
de glória os rios. Nunca memória
de fronteira armas nucleares ou politiké.

Seu governo é êxtase, o cérebro
por dentro do dia. Rigor e madurez
só puro gozo ininterruptamente presenciam.

                Adolfo de Barros



a
RECADO
(Oferta aos meus amigos da AAAR)

Aurora radiosa
Vem sentar-te ao meu lado
E segreda-me 
Uma palavra escondida.
 
Uma palavra diáfana
A escorrer dos teus lábios luminosos
Vem, aurora radiosa,
E segreda-me o teu amor glorioso
De dias azuis e transparentes.
 
Vê aqui, 
Neste ponto do meu lugar,
O diálogo dos teus raios
São de prata.
As palavras procuradas.
 
Desce,
Doce e fresca manhã,
E inebria-me na tua brisa.
 
Vem visitar-me
E afaga-me de luz
Nos teus róseos dedos.
 
Nos campos de Marte
Jazem corpos em delírio
Saúdam a terra 
E em estado decadente
Repetem o ritmo
De deuses ancestrais.
 
Deixa  os deuses do olimpo
E vem sentar-te
Aqui.
Viemos de longe
E perdemos o rasto
Da melodia das palavras 
À força de as pronunciarmos.
 
E o tempo urge  
É de viagem a pé
À soleira da porta.
 
Vem,
Senta-te aqui
E falemos da ponte
Da água que 
Aqui nos trouxe.
 
Saúdo-te
Por nos termos encontrado
Nesta ponte de caminheiros
E façamos outra ponte
A do futuro de hoje
Deixemos o tempo em que fomos órfãos,
Somos as mãos que o delírio
Não consegue abraçar.

11

Quisemos estar sempre juntos
E perdemos o rasto do horizonte crepuscular.
Peguemos no bordão
Subamos a montanha
Nem que seja por uma breve ilusão.
 
O tempo ainda é de oiro
E pesa ainda
Sobre nossos ombros partidos.
E são esquálidos estes dias finais,
Ainda sabem a mosto e a maresia
E vale a pena 
Ouvir o marulhar do mar
E em turbilhão e seja fraca a inspiração.
 

Ainda sabe bem sentir os odores da cozinha
E as palavras que embalam o coração.
Às vezes  trocamos palavras azedas
E a nossa procura fere na alma
E ouvem-se vozes e cantos
E choros e vigílias.

 
E tudo apenas
Por nos cruzarmos
No mar da comunicação.

 
Vem sentar-te
À minha mesa
Sempre desejei o teu convívio
E das palavras surdas
que as procurei sempre dentro de mim.
Fala-me e diz-me
Das vozes que ainda
Estão dentro de ti.

 
E se ouve palavras de sangue
Palavras de ausência
De loucura.
Podes falar.

 
Senta-te aqui
E ri e chora
E reconhece
Que tens direito
Ainda e sempre a poder SER.

Ismael Malhadas Vigário



12

e
Francisco Correia

Curso de 1959

Literariedade 
Matemática 

E eu, nado e criado para o diáfano desa-
brochar do reino da palavra, educado a 
deambular pela edénica mundividência 
estético-semântica do lexema, sensibi-
lizado para a fértil beleza que escorre, 
dócil, do discurso poético, ter de pen-
sar-sentir a rotundidade logicamente 
fria e sibilinamente labiríntica dos gé-
lidos números… É obra! “ALEA JACTA 
EST”. Aceito o desafio. Parto. Desço aos 
Infernos. Não propriamente à procura 
da minha Eurídice. 
Essa se quedou, definitivamente, no 
etéreo reino da lucidez.
Desço, pálido, dentro de mim. Ao 
tempo fora do tempo. Espaço fora do 
espaço. Tempo-espaço privilegiado 
da minha juventude. Feito de poesia, 
música, números e silêncio. Tempo-
-espaço onde latejam ainda equações 
por resolver. Duas, três, quatro… mui-
tas incógnitas. Sistema incompleto, 
paulatinamente preenchido com o gáu-
dio da solução?
Diacronicamente, percorro o meu 
caminho. E relembro.
Na carteira, explicitamente trémula, 
a evidência de um livro: ÁLGEBRA. 
Abro-o com tédio. Leio-o com náu-
sea. Saltam-me ao rosto números en-
carniçados, devoradores. Ao lado, so-
bre as mesas monotonamente austeras, 
raivosamente rectangulares, o quase-
-silêncio, ciciante e monótono do fúne-
bre ronronar do medo e do abismo…
Emerge a espaços o ar consolado de al-
gum que quebrou triunfalmente o cír-
culo enigmático duma equação de se-
gundo grau.
“Muito bem!” aprova da lívida e so-
branceira secretária a metade distante 
dum sorriso do Padre Augusto. “A 
matemática não se aprende, ama-se”. 
Cruzam-se olhares pasmados face ao 
dogmático axioma não convincente e 
sempre repetido. “A matemática vai-
-se aprendendo, não se vai amando” – 

corrige tácito o íntimo ferido de cada 
um de nós.
As contas, problemas, reduções, siste-
mas preenchem fatalmente o espaço 
vazio e complexo dos nossos dias – Ju-
venis.
O enigma geométrico das nossas vi-
das também se vai, silenciosamente, 

construindo com trabalho e com 
números.
Num ápice, regresso à casa da minha 
infância. Levado pelo fluir do tempo. 
Pouso aliviado a imperturbável sacola 
na mesa de estudo dum branco quanto, 
denso de silêncio, subitamente pertur-
bado pelo sério desassossego vocal da 
minha mãe: “Já vieste? Faz os deveres. 
Não te esqueças das continhas para 
seres um homem”.
Não posso fugir desta realidade axio-
mática. Os meus caminhos cruzam-se, 
invariavelmente, com os da aritmética.
Mas veloz flui o tempo. A geometria ob-
sidia-me com o eterno retorno do coro-
lário que ouvi, sem lograr compreender: 
“A matemática não se aprende, ama-se”.
Jovem de tenros anos, debruço-me, 

penosamente, sobre a esfinge cadavéri-
ca dos números algébricos nas imensas 
tardes de reflexão matemática.
Perturba-me os olhos o filme rápido 
e sinistro das equações, sucessões, 
fórmulas, inequações, coordenadas 
polares e paramétricas, teoremas, de-
rivadas, primitivas, Pitágoras, Tales, 
Arquimedes, Taylor… gélidos sistemas, 
personalidades obtusas que a objectivi-
dade louva e a minha lucidez reprova.
Repugna-me dizer que a matemática é 
cosmos e não caos, harmonia, não con-
fusão. Ela perturba a doce fruição dos 
meus momentos de poesia. Penetro, 
todavia, com audácia, no atro reino do 
mistério algébrico e por vezes desvendo 
a nitidez fácil da cumplicidade numé-
rica. Tremo perante a solução. Afinal, 
os números têm música!... Há sinfonias 
nas equações, um “moderato cantabile” 
nas probabilidades e melodia nas fór-
mulas de 2.º grau. Quanto mais indeci-
frável o mistério, mais suave a música 
da descoberta, com eflúvios duma har-
monia sem fim. Proporcionalidade di-
recta.
Preenchem agora as minhas tardes 
de domingo a poesia, a matemática e 
a música numa conjugação abstrac-
tamente fraterna. Trinómio sagrado 
emergente da realidade cósmica.
Afinal, “A matemática não se aprende, 
ama-se”. A poesia também é música, rit-
mo e… números. Tinha razão o nosso 
sábio Padre Augusto. A matemática é 
reflexão e saudade… Estrutura o pen-
samento. Corre nas veias dos computa-
dores. Desafia a lógica, o presente, o 
passado e desvenda o futuro. Matemáti-
ca de sempre, esotérica. Matemática 
cósmica. Matemática Augustina…
Compreendo o vosso matemático uni-
verso, ó Padre Augusto, ó matemáticos 
de todas as gerações!
HIC AMOR, HAEC PATRIA EST! 
Este é o vosso Amor, esta a vossa Pátria. ●

H O M E N A G E M
H

Ao 
Padre Augusto 
nosso ilustre professor de Matemática
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Lígia Pires

Filha do Arsénio Pires

As
mãos

Li um destes dias uma afirmação in-
teressante: “As mãos não mentem”. 
Quando suam, quando tremem, quan-
do estão quentes ou frias, quando 
são firmes a apertar ou negligentes 
na saudação de cortesia, verdadeira-
mente, as mãos não mentem, são se-
guras e inequívocas no que comuni-
cam, ainda que os olhos traiam, ainda 
que a voz minta.
Se isto é assim verdadeiro, descon-
heço, mas parto do princípio de que 
afirmações destas que não são muito 
bombásticas e decerto não pretende-
rão animar o mercado bolsista das 
mãos, hão-de ter a sua dose de pon-
deração e de verdade e que, se mais 
não for, conterão pelo menos uma 
dose de verdade literária.
Assim, ao menos literariamente, 
podemos dizer “nas mãos, eu confio”, 
que é sempre melhor do que o “em 
Deus, confio”, quando esta afirmação 
de fé serve para adornar o famoso 
dólar, que se propicia a tantas coisas 
contrárias ao que imaginamos ser a 
vontade de Deus.
Nas mãos confio.
Será talvez por isso que, quando so-
mos crianças e queremos caminhar 
pelo nosso pé, os pais protectores nos 
estendem a mão e nos dizem “dá cá 
a mão”, para caminhar na rua, para 
subir umas escadas, para atravessar 
uma estrada. 
Dá cá a mão. 
Dá cá, porque a minha está estendida 
e aberta para a tua, para te segurar 
e proteger, com a palma bem virada 
para ti, para que a vejas e confies na 
sua generosidade e nos dedos que, 
como antiquíssimos cintos de segu-
rança, haverão de rodear a tua mão 
para que não me largues e para que 
nada de mal te aconteça que eu possa 
evitar.
Quando crescemos e, inspirados por 

essa áurea de protecção a que fo-
mos habituados, desenvolvemos em 
nós também um instinto protector, 
aprendemos também a abrir a mão, a 
estendê-la àqueles que amamos para 
receber a sua e ficarmos assim ligados 
numa espécie de redoma protectora.
É assim com os filhos e com as crian-
ças em geral e é assim também com 
os namorados e com os enamorados, 
embora, neste caso, possa ser difícil 
distinguir entre o gesto de puro cava-
lheirismo e o real impulso protector 

que comanda a mão que se estende.
Ao ler a tal afirmação judiciosa de que 
as mãos não mentem, dei por mim a 
reflectir como se perdem coisas tão 
significativas, sem sequer nos dar-
mos conta. Hoje quase ninguém dá as 
mãos, muito menos estende a mão em 
direcção ao outro que dela precisa.
Às vezes, estamos tão desamparados 
que precisamos mesmo desse co-
nhecimento certo dos pequenos de 
que nada lhes acontecerá, porque há 
sempre uma mão mais forte, leal e 
confiável que nos protege segura e 
não deixa nunca que nos percamos.
Tal como as rosas ganham espinhos 
para se protegerem, mesmo quan-
do essa protecção, em face de um 

perigo concreto, se possa revelar de-
sadequada e insuficiente e, apesar 
disso, todas as rosas continuam a 
ter espinhos – a fazer fé no pequeno 
Príncipe que nos alertou para a su-
prema importância deste facto –, 
creio também que podemos concluir 
que se, ao longo dos séculos, aper-
feiçoamos, no contacto humano, esse 
gesto de uma mão que se estende para 
outra, que percorre o caminho do seu 
encontro e guardada nela, aí encontra 
conforto e segurança, é porque esse 
persistente gesto é afinal importante e 
necessário, fazendo parte da condição 
humana no seu melhor, na dimensão 
dos seus afectos mais puros.
É um gesto, desde logo, importante 
para as crianças que crescem pen-
duradas no conforto da mão que as 
segura. E também para os idosos que, 
já fracos ou vendo mal, caminhando 
com a incerteza dos passos outrora 
firmes, correm agora à procura do 
socorro dessa mão salvadora que os 
ajude a caminhar sem perigo.
Um gesto, portanto, necessário e que-
rido para aqueles que sentem a ne-
cessidade de uma protecção, mas tam-
bém e muito para aqueles que sentem 
uma necessidade da mesma forma in-
tensa de proteger os que amam. É tão 
bonito ver casais já de alguma idade 
pela rua fora de mão dada!
Nesse gesto, oferecer-se e dar-se al-
cançam sentidos diferentes, apesar 
de iguais. Se uma mão se oferece, a 
outra que vai ao seu encontro aceita a 
oferta, dando-se à primeira. E há uma 
grande ternura nesse encontro.
Demos então as mãos, principalmente 
nos tempos difíceis que atravessamos. 
Estejamos atentos a quem precisa da 
nossa mão estendida, a quem será o 
nosso próximo. ●
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Peregrino é aquele que faz peregrinação 
(do latim per agros, ou seja, pelos cam-
pos). É aquele que faz uma caminhada 
através dos campos em direcção a um lu-
gar sagrado.
Peregrinar não é só caminhar ou fazer 
uma corrida com um determinado núme-
ro de quilómetros. Peregrinar pressupõe 
que o peregrino atravessa campos e vales 
em direcção a um lugar mas movido, mo-
tivado por “alguma coisa” de espiritual, 
que está mais além dos passos com que 
peregrina. Ninguém peregrina para fazer 
uma corrida de manutenção física.
A peregrinação tem, pois, um sentido e 
um valor acrescentado que cada peregri-
no transporta consigo em cada passo que 
dá em direcção ao sítio, ao lugar final. 

O Peregrino, a recente obra do nosso co-
lega Luís Guerreiro conduz-nos à grande 
peregrinação que o padre redentorista 
Henri Le Boursicaud, bem conhecido de 
todos nós, realizou, com 75 anos, de Paris 
a Roma (1500 kms) ao longo de 109 dias 
motivado pela ideia de entregar ao papa 
João Paulo II uma mensagem contida 
num pacote com alguns livros do tam-
bém grande teólogo e redentorista Ber-
nard Häring entre os quais a sua grande 
obra em três volumes, Livres e Fiéis em 
Cristo, que o P.e Boursicaud traduzira 
para o francês.
A motivação desta sua peregrinação:

“Não podendo suportar por mais tempo a 
incoerência do Vaticano e da sua institui-
ção, decidi fazer Paris-Roma a pé, indo 
até ao limite das minhas energias físicas 
e morais, com a finalidade de gritar a mi-
nha verdade.” (P.e Henri Le Boursicaud, 
“Paris-Roma, a pé, aos 75 Anos”)

O Peregrino, embora sendo fiel à histori-
cidade da viagem que o P.e Boursicaud 
nos relatou em Paris-Roma, a pé, aos 75 
anos, lê-se com uma avidez insaciável. 
Não nos larga. Queremos saber como foi 
essa peregrinação interior do P.e Boursi-

caud que o Luís Guerreiro tão bem nos 
recria através do “velho caderno” que 
Boursicaud escrevera e agora vai lendo e 
relendo nos momentos de descanso. Este 
“caderno” é verdadeiramente a obra do 
Luís Guerreiro. É aqui que o Luís Guer-
reiro nos prende pois leva-nos, através da 
investigação histórica, a reparar e a reflec-
tir sobre a “incoerência do Vaticano e da 
sua instituição” que empurrou os passos 
do P.e Boursicaud ao longo da sua pere-
grinação durante 1500 kms. Pelas mãos 
do Luís Guerreiro, entramos assim no 
âmago desta peregrinação, na razão de 
ser deste peregrinar do P.e Boursicaud.
O resto é só pegar no livro. Quem abrir as 
primeiras páginas não mais vai descansar 
enquanto não ler tudo.

No final, fica-nos a imagem dum homem 
determinado, obstinado por uma ideia 
de amor à verdadeira Igreja, um homem 
duro como uma rocha na persecução do 
seu ideal. Mas fica-nos também a certeza 
da assunção pelo Luís Guerreiro desta 
loucura peregrina do P.e Boursicaud. 
Não só imprimiu grande dramatismo 
ao caminhar deste teimoso bretão, como 

O 
Peregrino

nos leva à verdade histórica do papado 
que, não raras vezes, nos deixa à beira da 
agonia… quase vómito. Mas esta aproxi-
mação histórica à Igreja institucional 
realizada pelo Luís Guerreiro é também 
ela feita com uma grande dose de amor 
à mensagem de Jesus que se deseja puri-
ficada e não manchada pelo poder e cor-
rupção daqueles que, ao longo da história 
(e até nos nossos dias), assumiram o 
serviço ao Evangelho mas preferiram 
o poder. O Luís Guerreiro não faz uma 
crítica. Mostra a verdade com amor.

Ao acabar de ler O Peregrino, fiquei ab-
sorto e dei comigo a escrever o que a 
seguir partilho convosco.
Jesus nunca pregou ou falou duma Igreja. 
Ele anunciou, sim, o Reino de Deus. Pe-
los evangelhos (sobretudo os sinópticos) 
sabemos que Jesus nunca pensou numa 
instituição-Igreja piramidal, de cima para 
baixo, que Jesus não fundou nenhuma 
Igreja. A sua Boa Notícia é: “O Reino de 
Deus está próximo; convertei-vos e acre-
ditai no Evangelho” (Mc 1,15). O Reino 
de Deus começa na História, constrói-se 
todos os dias  pela(s) Comunidade(s) dos 
crentes no Mandamento do Amor que 
Ele nos deixou e só será realidade plena 
no Tempo Futuro. A Igreja não é um fim 
em si mesma. Ela é o andaime com que 
se constrói o Edifício “Reino de Deus”. 
Acabando a construção, o andaime será 
deitado abaixo. É por isso que os nossos 
Antigos diziam que a Igreja-instituição 
deve estar sempre em renovação (sem-
per reformanda). Como os andaimes na 
construção civil!
A verdadeira crise que a Igreja Católica 
atravessa (e tem atravessado ao longo dos 
tempos) é uma crise estrutural. Diz res-
peito à sua institucionalidade histórica e 
social com raízes no Concílio de Niceia 
(325 d.C.) em que passou a ser institui-
ção mais de poder e menos de serviço. A 
sua crise actual não diz respeito à Igreja 
como comunidade de fiéis que continua 
viva e actuante em todo o mundo desde 
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as primeiras comunidades. Esta comuni-
dade de crentes na pessoa de Jesus não se 
organiza de forma piramidal como aque-
la. Ela milita todos os dias junto dos po-
bres e desfavorecidos pelas injustiças do 
mundo. Ela é subterrânea. Ninguém a vê. 

A verdadeira crise 
que a Igreja Católica 
atravessa (e tem 
atravessado ao longo 
dos tempos) é uma 
crise estrutural. 
Não usa mitras nem vestes esquisitas que 
apelam ao poder. Raramente aparece nos 
jornais e televisões. E ainda bem porque a 
mão esquerda não deve saber o que a mão 
direita faz.
A Igreja institucional assenta, ainda hoje, 
em duas grandes colunas de poder: 
1. Poder temporal: organizativo, jurídico 
e hierárquico. Uma estrutura herdada di-
rectamente do Império Romano.
2. Poder espiritual: herdado da Cidade de 
Deus de Santo Agostinho onde este poder 
espiritual é identificado com a Igreja ins-
titucional. É o poder sagrado, bem ao es-
tilo do poder do Imperador romano que 
era “deus” e monarca absoluto. Se César 
tinha todo o poder político, militar, jurí-
dico e religioso, o Papa igualmente detém 
todo o poder “ordinário, supremo, pleno, 
imediato e universal” (cânon 331). Como 
se fosse Deus!
De facto, a Igreja institucional assumiu 
a via do poder com títulos, honrarias e 
hábitos palacianos que ainda hoje exis-
tem. Olhemos para o estilo de vida dos 
bispos, cardeais e papas. Reparemos tam-
bém nos palácios de onde eles anunciam 
“a boa nova aos pobres”!

Vejamos como o poder corrompe! 
No século XI, o papa Gregório VII auto-
proclama-se senhor absoluto da Igreja e 
do mundo.
No século XIII, o papa Inocêncio III apre-
senta-se não apenas como sucessor de Pe-
dro mas também como representante de 
Cristo.
Nesse mesmo século XIII, o papa Ino-
cêncio IV avançou e anunciou-se como 
representante de Deus e, por isso, dono 
universal da Terra com o direito de a dis-
tribuir a quem quisesse (lembremo-nos 
do papel do papa com os nossos reis e 
com os de Espanha no século XVI…).
No século XIX veio o retoque final: Em 
1870, o papa Pio IX foi proclamado Papa 
infalível!

É aqui que nos encontramos.
Talvez que o P.e Boursicaud e o nosso co-
lega Luís Guerreiro pudessem dizer-nos 
algo assim:
Estamos num momento crucial para a 
Igreja Católica. Ou ela muda radical-
mente, abandonando a sua capa e mitra 
de poder absoluto constantiniano e, en-
tão, encontrará o seu verdadeiro lugar no 
nosso mundo moderno ou, a continuar 
assim, rapidamente se transformará em 
mais uma seita ocidental com cada vez 
menos fiéis.
O Concílio Vaticano II (1965) procla-
mou o remédio para esta grave doença 
dizendo que a Igreja é o Povo de Deus, 
um Povo que deve viver em Comunhão e 
em Igualdade de direitos e deveres radi-
cadas num mesmo baptismo em Jesus 
Cristo e que esse Povo de Deus deve ser 
orientado por um governo colegial. Esta 
directriz conciliar foi, em parte, abor-
tada pelos papas João Paulo II e Bento 
XVI que voltaram a insistir no centra-
lismo romano. 
Mas Ele disse: “Eu estarei sempre con-
vosco”.

Foi nesta esperança que o P.e Boursicaud 
peregrinou de Paris a Roma.

Estamos num momento 
crucial para a Igreja 
Católica. Ou ela muda 
radicalmente, 
abandonando a sua 
capa e mitra de poder 
absoluto constantiniano 
e, então, encontrará o 
seu verdadeiro lugar 
no nosso mundo 
moderno ou, a 
continuar assim, 
rapidamente se 
transformará em mais 
uma seita ocidental 
com cada vez menos 
fiéis. 
Foi neste esperança que o Luís Guerreiro 
“peregrinou” através da história da Igreja 
institucional para nos entregar o “velho 
caderno” que o P.e Boursicaud lia em dias 
de descanso e nós folhearemos também 
movidos pela mesma esperança. ●

Apresentação de  O Peregr ino
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Este romance de Aventino Pereira or-
ganiza-se em oito livros, cada livro com 
um número de capítulos variável. Esta 
organização obedece à mudança dos es-
paços, à descoberta de uma nova pers-
pectiva, a uma outra etapa da vida, enfim, 
a qualquer quebra, alteração ou simples-
mente elipse.
O narrador conta. E conta o quê? Como, 
obedecendo a uma vontade inexorável, 

como se fosse o destino ou fado, como se 
fosse um deus oculto por espessos véus, a 
vida duma criança nascida numa família 
de quase servos da gleba, pobres até doer, 
ali pelos íngremes socalcos do Douro, vai 
mudando quando começa a frequentar a 
escola primária, e como a mãe de algum 
modo lhe parece cúmplice desta mudan-
ça. Ele chama-se Zeferino, se bem que 
este nome só apareça quando lho trocam 

por outro, Adolfo, ao ser adoptado pelos 
senhores das terras onde os pais moure-
jam pelo pão que comem e pelo colchão 
de folhelho em que dormem. Ora, o nome 
Adolfo é de triste memória no século XX, 
por vir seguido de Hitler, que foi aquele 
líder que o nosso Presidente do Conselho 
de Ministros admirou e por cuja morte 
decretou cá luto nacional. Chegados a 
este ponto da história, vamos podendo 

Inocência
M. Freitas Escaleira
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Não encontrei expressão mais adequada 
para dar título ao que emerge desta viagem, 
descrita por O Peregrino. Trata-se de uma 
descida aos abismos infernais, onde nas-
ceu esta IGREJA, que chamamos de santa. 
Que desde nascença tem as mãos sujas 
de sangue, de impiedade e de mentira. A 
minha leitura não teve nenhum objectivo 
predeterminado. Disponibilizei-me com 
humildade e abertura, para entender, para 
dialogar, para até me deixar surpreender. 
Eventualmente movido por alguma curi-
osidade literária, dada a proximidade que 
todos temos com o autor. Quando cheguei 
ao quinto capítulo, o protagonista escreve 
no seu livro de notas: “um só é o dono de 
toda a verdade, o Papa.(…) Quando o 
Papa fala, é Jesus Cristo que fala, pouco im-
portando o que ele diz. E há que obedecer 
e calar.” A partir daqui, começa a viagem, a 
do peregrino, a do autor e a de qualquer lei-
tor que se aventure por este itinerário tene-
broso. Sempre me interessei pela História 
da Igreja, como disciplina transversal, que 
inegavelmente faz fronteira com os diversos 
domínios da investigação. Mas, como tan-
tos, admito arrastar comigo uma ingenui-

dade indolente, que sempre me inibiu de 
contestar o início do Catolicismo. Não por 
excesso de fé ou prática religiosa, mas an-
tes porque os começos trazem sempre um 
halo de pureza. Confesso que fiquei não só 
surpreendido como também agarrado ao 
texto, escrito numa linguagem despida, rít-
mica e sem literatura.
Partindo de um facto verídico, em si mesmo 
irrelevante e com algum grão de loucura, o 
autor mete-se na pele do protagonista, não 
para lhe contar a vidinha ou essa excêntrica 
aventura de ir a Roma a pé. De documento 
em documento, desce pela história abaixo, 
até encontrar o imperador. Precisamente 
aquele do século IV, Constantino, o assas-
sino, que nunca olhou a meios para alcançar 
fins. Que a si próprio se proclamou “bispo 
dos bispos”, “imperador ecuménico”, ”Pon-
tifex Maximus”, a quem o próprio bispo de 
Roma se submetia. Que comprou a baixo 
preço a inocência da Igreja, a troco de os 
cristãos poderem sair das catacumbas e go-
zar de plena liberdade. Promiscuidade trági-
ca, entre o trono e o altar, abrindo caminho 
para um catolicismo imperial que outra 
coisa não é senão uma instituição de poder 

e domínio das consciências e dos povos. A 
“conversão” de Constantino dá início a uma 
carreira gloriosa da Igreja, em si mesma or-
ganizada como um exército, subordinada 
a um imperador absoluto, pomposamente 
arrogante, numa corte mundana e pagã, 
onde jamais poderia caber Jesus Cristo. 
Estêvão III é o primeiro exemplo. Agora 
o caminho fica aberto para uma longa su-
cessão de pretensos representantes directos 
de Cristo, apoiados em teólogos de serviço, 
que dogmaticamente moem o Evangelho e 
o próprio Deus segundo as conveniências 
de época. 
Já havia razões mais que bastantes para 
se pensar que Deus não criou o homem 
nem coisa nenhuma. Este livro insuspeito 
e corajoso vem confirmar que os actos da 
Igreja permitem concluir, ou pelo menos 
suspeitar, que Deus é uma criação contínua 
do homem. O deus eclesiástico, muito 
construído à base de modelos pagãos, é 
claramente invenção humana, moldado 
ao longo da história através duma teia de 
mistérios e dogmas, que só um despotismo 
autocrático poderia impor à consciência 
universal. ●

Breve reflexão sobre O Peregrino

“Eis aqui uma nova ousadia. À loucura do padre L. Boursicaud quis eu também juntar a 
minha. Mas, no que escrevo, não vejam qualquer ataque. É apenas o afago duma crítica 
amiga e uma grande paixão pela verdade.”  Luís Guerreiro

“ ”Peregrinatio ad loca infecta
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constatar que o Zeferino, agora Adolfo, 
foi uma espécie de janízaro, levado em 
criança para fazer parte duma elite do re-
gime, que assim se preocupava com a for-
mação dos colaboradores do indiscutido 
sultão/líder. Os senhores da Quinta de 
Caires, influentes como eram, deram-lhe 
tudo para que ele atingisse esse alto pata-
mar, entretanto condicionaram-lhe de tal 
modo a vida que, por exemplo, o tempo 
de Coimbra, na universidade, o resume 
o jovem deste modo: «... isolado, sozi-
nho e devotado aos livros como tábua de 
salvação para vencer os dias de solidão.» 
Licenciado em Direito, regressa à Quinta 
de Caires onde lhe impõem um secretário 
que, no fim de contas, lhe anotará todos 
os movimentos para de tudo os senhores 
estarem a par. E chega então uma carta 
de Sua Ex.ª o Presidente do Conselho de 
Ministros com o convite para o Ministé-
rio do Interior. Desejoso de conquistar 
alguma liberdade e alguma independên-
cia, aceita. Que seria se não aceitasse!... 
E vem o período mais negro da vida do 
protagonista. Passam-lhe pelas mãos 
todos os casos de prisões, de torturas e 
doutras práticas desses tempos. O punho 
dele vai dando despacho a tudo, porque 
tinha de ser assim, estava numa gaiola 
onde outro comportamento não era pos-
sível. Tem, como ministro, uma secretária 
por quem vai sentindo progressivo afecto, 
e sabe que da parte dela há o mesmo sen-
timento. Porém, nada de amores, nada 
de prazeres. São ordens do Presidente do 
Governo, servir a Pátria não permite 
qualquer fraccionamento da dedicação 
e dos afectos. Ali ao lado, contudo, ou-
tro ministro, bem mais velho e não tão 
cumpridor do preceito, apodera-se dessa 
secretária para todos os prazeres a que 
pensa ter direito, e fá-lo usando a arma 
poderosa da chantagem e da ameaça, se 
não for assim, será o pai, serão os irmãos 
dela a pagar a factura, cadeia, guerra de 
África, etc. Não vou contar nem resumir 
mais. 
O autor é quem decide. E o autor decidiu-
-se por omissões de referências a aconteci-
mentos concretos. Nenhuma referência à 
morte do ditador, nenhuma a qualquer 
revolução, e, portanto, o Estado Novo 
estende-se para além dele próprio, torna-
-se uma espécie de Estado Eterno. Há 
uma alusão à guerra nas províncias ultra-
marinas, uma outra, velada, à intentona 
de Botelho Moniz, à defesa americana da 
era Kennedy duma solução política para 
a questão colonial portuguesa. Estamos, 
pois, em 1961-1962 e pela década adiante. 
Dez anos de Ministério, aos quais se se-
guem 12 de prisão, de deportado para as 
ilhas, de tortura até à medula, nas mãos 

da famigerada. Cego definitivamente. O 
tempo passa sobre as personagens, que 
se deterioram, vítimas desses tratamentos 
impossíveis de suportar. Margarida, as-
sim se chamava a secretária, acusada de 
homicídio e roubo, é igualmente presa e 
torturada, fica surda para o resto dos dias. 
Depois de todo este tempo, há o reencon-
tro e o regresso aos espaços da infância, 
mas Zeferino, tal como o Édipo de Sófo-
cles, só com a ajuda da bengala e da boa 
Antígona os consegue recuperar pelos 
sentidos que lhe restam. Envelhecem 
para além do fim do Estado Novo, isola-
dos, votados ao abandono, tidos por lou-
cos. E no entanto, Margarida espera que o 
carro do filho que lhe arrebataram logo à 
nascença passe um dia por ali, por aquela 
estrada perdida por entre os montes e 
sente que ele passou mesmo e acenou 
com a mão. Consolada por este refrigério, 
morre encostada ao velho Zeferino que, 
ao senti-la hirta, grita por ela. A prática 
de recrutamento ainda se mantém, agora 
será o filho do lavrador da Fonte de Baixo 
o seleccionado para percorrer os mes-
mos caminhos, para ser um janízaro ao 
serviço do sultão de cá, membro de uma 
elite cozinhada de propóstito para total 
fidelidade, obediência e abstinência ao 
serviço da pátria.
Os totalitarismos comportam-se de 
modo semelhante ao das religiões: re-
clamam a posse de toda a verdade, afir-
mam o carisma e a infalibilidade do líder, 
proclamam uma doutrina dogmática, 
vigiam incessantemente o povo para 
dela se não arredar, condicionam a essa 
crença todas as manifestações humanas, 
per-seguem os herejes (dissidentes) e 
usam processos de eliminação da cizânia 

muito parecidos. Herdaram as ideias e 
as práticas das teocracias antigas, em 
que quem governava era a divindade, 
directamente ou por interposta pessoa.
Algo proustiano, por constantemente 
à la recherche, algo kafkiano, pela existên-
cia desse ser quase ausente e quase mudo 
que condiciona cada um dos passos da 
fragilidade humana, algo manhã sub-
mersa, pelo reviver persistente dos anos 
da infância e pela rejeição dos ninhos que 
lhe vão sendo impostos, algo trágico à 
maneira grega, pelo herói que sobrevive 
para se redimir numa tremenda catarse, 
este romance merece que o leitor se inter-
rogue. Que fica a fazer o velho Zeferino, 
completamente só neste mundo, cego e 
sem forças, com o corpo hirto de Mar-
garida nos braços? Será para avivar sen-
timento de compaixão, para meditar no 
que tantos anónimos seres sofreram por 
qualquer ordem do ministro do Interior 
enquanto o foi? E então, como resposta, 
parece que ele não terá pago ainda, de 
modo exaustivo, a sua dívida a Asclépio. 

Que fica a fazer 
o velho Zeferino... 
com o corpo hirto
de Margarida 
nos braços?
Ou esta história é metáfora doutra ainda 
mais angustiante: do sentimento trágico 
da vida, da tardia coragem de assumir 
as rédeas da própria história, da quase 
incompreensível condição humana em 
que, se deus não parece provável, a não 
existência dele também não traz grande 
alívio. 
Não cabe numa página o que poderia 
dizer-se sobre as personagens e respectiva 
caracterização, sobre os espaços por onde 
a acção, lenta mas densa, se vai desenvol-
vendo, sobre os modos como o tempo é 
apresentado, preenchido, sentido, sobre 
o(s) narrador(es) e respetiva natureza, 
sobre as caraterísticas do discurso. Seria 
um trabalho mais académico, de menos 
subjectividade. Fiquemos, pois, por aqui. 
E então, como o Verão é estação de algum 
lazer, aproveite-se um nada que seja desse 
tempo para, calmamente e saboreando 
bem, se ler a bela proposta de reflexão 
que o Aventino nos oferece nesta obra so-
bre a nossa «idade d’ouro» e sobre a even-
tual «de ferro e d’armas» em que a vida 
nos tenha enredado. Quando citamos o 
Velho do Restelo, por alguma coisa é. ●
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Francisco Assis
Curso de 1954

Desde os tempos da Grécia de Sócrates até 
aos dias que hoje vivemos, a Democracia 
pouco ou nada evoluiu – têm a palavra as 
mulheres e não totalmente, e pouco mais. 
A escravatura é ainda hoje uma triste 
realidade; a igualdade entre os seres hu-
manos, uma miragem. Os bens essenciais 
à sobrevivência humana continuam a ser 
negados a povos inteiros. Morre-se hoje 
de fome como se morria há séculos. Os 
direitos mínimos são espezinhados por 
quem governa a Pólis, em benefício de 
privilegiadas minorias. A Justiça é uma 
palavra sem peso e medida. “Jus est jus-
tum”, dizia S. Tomás de Aquino, mas a lei 
continua a ser apenas letra sem espírito, 
morta. Continuamos sem Democracia. 
Por culpa de quem? De todos?
Não. Apenas daqueles que tendo capaci-
dades e formação nos deixamos apoderar 
pelo MEDO que as minorias privilegia-
das nos querem impor. Apenas nós so-
mos os culpados.
Democracia não é só ter direito ao voto. É 
muito mais. É dizer SIM e NÃO quando 
devem ser ditos. É ser justos e fazer com 
que a Lei seja Justa, em si mesma e na 
sua aplicação. A Pólis verdadeira assim o 
exige. Continua por fazer.

       O MEDO
O Direito releva os actos praticados por 
medo. Os actos são, pois, considerados 
justificados e as pessoas que os praticam 
não culpáveis.
E quem nos mete medo? Quem o impõe, não é 

culpável? A Lei é ela, muitas 
vezes, o sujeito responsável 
pelo acto do medo. E não há 
desculpas com o “dura lex, 
sed lex”, pois ela é suave para 
aqueles poucos que a fazem 
e aplicam e, mais ainda, para 
aqueles que, pelo suborno, 
distorcem o seu sentido. 
Que fazem dela uma lei sem 
alma.
Mas não pensemos que 
isto se passa apenas a nível 
de governos. Também 
as religiões fazem outro tanto, ainda que 
revestidas com outros mantos. Tudo se move 
pelo deus Poder, o deus Dinheiro.
Ponham-se de parte as tiaras e mitras, os 
báculos, as togas, os títulos de santidade, 
eminências, dons e reverências. Trate-
mo-nos todos apenas por “IRMÃOS” 
e o medo será apenas uma palavra sem 
sentido, vã. As comunidades religiosas 
serão então verdadeiras “ecclesias” comu-
nidades fraternas, humanas, e divinas...
Façamos a partilha do Pão, que nos é 
próximo – não o euro-milhões que um 
dia nos sairá e deixemos de fazer promes-
sas de longínquos céus.
Todo o poder, cubra-se ele com manto 
real, com capa política, ou de santidade, 
é poder do deus dinheiro...

        UTOPIA
Apenas a utopia de autêntica fraternidade 
poderá construir a Pólis.

Longe e próximo 

Pólis de 
promessas

Como tem sido triste a história real da 
Humanidade sem este espírito de Utopia. 
Por ter demasiado peso em seus pés de 
barro... pelo peso da ambição de Poder. 
Como é triste a realidade sem alma...
Só os poetas/músicos, e demais amantes 
do belo, poderão construir a Pólis Frater-
na, a Pólis verdadeiramente democrática. 
Só eles têm a capacidade de nos repor a 
cantar:

“Quero de volta o mundo dos meus So-
nhos de Criança”. Um mundo onde, pela 
manhã, possa cantar com os pássaros. 
Um mundo que seja do Universo todo. 
Catedral de estrelas e flores, onde to-
dos os seres possamos, com Beethoven, 
entoar ao Criador a Ode à Alegria. Um 
Hino à Fraternidade Humana. ●

PoliV

PANORAMA
P

“Quero de volta o país dos meus sonhos...” (P.e Zezinho, scj)

Amigo: Tens novamente a Palmeira contigo. É o número 33. Ela é uma grande obra de todos nós. Sabes 
quanto gastamos em cada edição? 1.220 euros! É muito? Tudo encareceu. E a tipografia onde tínhamos boas 
condições faliu. Temos agora que pagar quase o dobro. Mandamos a Palmeira para cerca de 300 colegas. O 
exemplar que tens nas mãos custa 4 euros! Queres ajudar? Envia o teu contributo para:
NIB da nossa Associação: 003502810000802593020
    ou para:  Revista Palmeira
  Editorial Perpétuo Socorro
  Rua Visconde das Devesas, 630 / 4400-338 VILA NOVA DE GAIA
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Assim se 
planta 
uma 

Palmeira

Como estás de saúde? Estamos a pensar em 
nova Palmeira para sair antes das férias. 
Gostaríamos de contar com um artigo teu 
como os do “In Principio”! Pode ser? Já te-
mos saudades... Se tivesses alguma coisa so-
bre as nossas férias naqueles nossos tempos 
do Seminário, viria mesmo a calhar. Mas 
pode ser sobre qualquer tema! Bernadino, 
sei que poderei contar com mais esta tua 
colaboração. Obrigado desde já.
Arsénio

Caro amigo Bernardino Pacheco:

O Guga nasceu, há dois anos e meio, com 
Paralisia Cerebral, na sequência de um 
grosseiro erro médico. Desde então, a nossa 
vida tem girado em torno da sua recupe-
ração. Mas as sequelas são muitas pois nas-
ceu em morte aparente e esteve 20 minutos 
a ser reanimado. Tenho andado com ele 
por todo o lado, com terapias alternativas 
e revolucionárias mas as coisas são lentas e 
penosas, por falta de apoios deste miserável 
país onde nascemos e vivemos. Um abraço.
Celso

Caro Zé Rodrigues:
Boa noite ou coisa que o valha. Cá estou 
novamente a contactar-te. Porquê? Por 
causa da próxima Palmeira. De ti já tenho 
o artigo “Um Toque Medonho” que será 
publicado. Mas mobiliza-me esses filhos da 
Terra Quente para colaborarem também: 
o Correia, o Samorinha, o Gumesindo. Ao 
Bernardino Pacheco já escrevi também. 
Vê lá o que consegues que eles façam. E 
que seja para ontem! Tencionamos que a 
Palmeira saia no mês de Julho. Um abraço.
Arsénio

Caro Arsénio:
Não foi boa-noite mas sim boa-tarde: só 
hoje à tarde fui ao correio e vi esta tua 
mensagem. Alegra-me a nova periodici-
dade da Palmeira. Ela ainda não saiu há 
muito tempo; se for dada à luz de novo em 
Julho... é óptimo!
Já telefonei ao Gumesindo e ao Correia. 
Este parece que tomou o gosto à escrita 
para a Palmeira, pois disse-me que já 
tinha um artigo em vias de acabamento 
para te enviar. Ao que entendi, ele versa 
sobre a Matemática em Cristo Rei, e sobre 
um professor da dita – o P.e Augusto Alho. 
Será uma espécie de homenagem. Desejo-
-te um trabalho profícuo para que a nossa 
Palmeira ramifique formosa como sem-
pre. Um abraço
Zé Rodrigues

Caro Zé Rodrigues:
Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, 
segundo a hora a que abrires a janela da 
internete! Obrigado pela tua diligência. 
Alegro-me pelo facto de nosso Correia estar 
animado a escrever e logo sobre o nosso pro-
fessor de Matemática, o Pe. Augusto (que, 
desde hà tempos e por causa das suas já 
muitas limitações físicas, se encontra. Espe-
ro curioso o tal artigo. Um abraço apertado 
e extensível a todos os nossos desses lados.
Arsénio

Amigo Freitas Escaleira:
Antes de mais, como estás dos teus ossos? 
Espero que não te incomodem muito.
Eis-me para dois assuntos: 
1.º – Venho pedir-te um artigo para a próxi-
ma Palmeira que vai sair antes das férias. 
Este número tem, sobretudo, a intenção de 
alertar os colegas para o próximo Encontro 
Nacional em 8 e 9 de Setembro. 
2.º – Como combinado, amigo, tu farás a 
intervenção programada para a tarde do 
dia 8, preenchendo, assim, o nosso espaço 
cultural.Um abraço amigo.
Arsénio

Caro amigo Arsénio:
Tu tens mesmo poucos colaboradores 
para a Palmeira, carai! Recorres quase 
sempre aos mesmos! Bom, vou responder, 
tão ordenadamente como tu na proposta, 
à tua mensagem.
1.º – Os meus ossos, Alá seja louvado, vão 
indo. Como dizia o sábio lá das minhas 
bandas, «enquanto estou parado, lá vou 
andando». Há momentos menos bons, 
mas, no geral, vivo bem.
2.º – Eu vou ver se te forneço o tal artigo 
para a Palmeira. Vou pensar em qualquer 
coisa que diga respeito a todos e que sus-
cite algum interesse. Conta com essa mi-
nha colaboração. 
3.º – A tal palestra. Pois, quero que não 
seja nada formal e muito menos académi-
ca. Um dia destes enviar-te-ei um guião 
do que será essa palestra. Depois, podere-
mos marcar um encontro e ajustar alguns 
pormenores. Mas não estresses muito por 
causa disso, que também mereces o devi-
do descanso. Arsénio, aí vai um abraço 
amigo e votos de muita saúde, algum di-
nheiro e amor quanto baste.
M. F. Escaleira

Obrigado, grande amigo Freitas:
Fico contente pelos teus ossos e pela tua dis-
ponibilidade para a Palmeira e para o En-
contro. Ficamos então assim combinados:
1 - Quando tiveres o artigo, envia-mo.
2 - Quando quiseres reunir, para trocarmos 
impressões, diz. Almoçamos por aí ou por 
aqui num canto onde possamos trocar im-
pressões sobre o que existe e, de preferência, 
sobre o que faremos existir. Um abraço.
Arsénio

Venho pedir-te um artigo para a nossa 
Palmeira. Já sabes como é este pedido: ar-
tigo com o tamanho de uma página, sobre o 
tema que quiseres e tão depressa quanto te 
seja possível. Sei que me vais dizer que SIM. 
Portanto, antecipadamente te agradeço 
com um abraço amigo.
Arsénio

Amigo Celso Oliveira:

O momento não é lá muito bom para pensar 
em escrever o que quer que seja. Ando muito 
atarefado no papel de avô, principalmente no 
apoio ao meu netinho Guga e à sua recupe-
ração motora, e no papel de pai de uma filha 
que vai casar em Julho e que muito me ocupa 
porque, estando a trabalhar no Algarve, eu é 
que tenho que tratar de tudo por cá. Em todo 
o caso, sem promessas nem compromissos, 
vou ver se penso um pouco nisso. Um abraço 
Celso

Amigo Celso compreendo perfeitamente:

Olá amigo e companheiro Arsénio:

Através do facebook e dum blogue, já es-
tou de posse de muita informação sobre o teu 
Guga. Que grande sofrimento deve ter sido o 
vosso! Ele é um menino muito bonito e mostra 
ser um grande lutador. Deus queira que ele re-
cupere. A vossa persistência e a dele merecem 
louvor. Se nós pudéssemos ajudar... Quanto ao 
artigo, Celso, esquece. Fica para outra ocasião. 
Um abraço de apoio pela vossa coragem. 
Arsénio

Obrigado, Arsénio, pela tua compreensão:

Arsénio: Deixa que te diga, meu amigo. Uma palmeira não é assim que se planta. Eu que já 
semeei tantas e replantei, e dei para replantar... É preciso primeiramente apanhar as tâmaras 
do chão, chupá-las até ao caroço e, da boca, lançá-las directamente para a terra. Cobrem-se 
depois com terra e, sempre com a Esperança em mente, aguarda-se que ela rebente. Dá-se 
então o milagre da vida e eis que germina pequenina e terna para logo estender os seus 
braços e bela ao sol se espreguiçar. Assis



ENCONTRO NACIONAL 
SÁB 08 SET   2012   DOM 09 SET

SEMINÁRIO CRISTO REI – V. N. GAIA

Encontros ou reencontros… Há 2 anos foi em Fátima e Alcobaça num ambiente de 
monumentalidade e história, o ano passado por serras do Sabugal, respirando antes 
os ares de Vergílio Ferreira e, na reunião de Gouveia, decidimos regressar à Barrosa.
No próximo Setembro, nos dias 8 e 9, vamos sentir de novo os ares de Gaia e va-
mos aproveitar para conversar sobre Messines de Abril passado que galgou dis-
tâncias e cumpriu reencontros e encontros que marcam o tempo que nos deram 
para não desperdiçar.
O nosso Encontro em Gaia é um espaço no tempo para nos voltarmos a rever en-
tre muros conhecidos, em grupos de diálogo, escutar o Freitas Escaleira, descer 
às zonas históricas de Gaia e Porto, sentir os aromas das caves velhas e trocarmos 
conversas sobre a vida da nossa Associação.
Claro que é importante o regresso em força à Quinta da Barrosa para revermos 
abraços e conversas, para respirarmos saudades também. Manuel Vieira

Presidente da AAAR


