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O Reconhecimento Merecido
É bom que guardemos no
coração aqueles que foram
os nossos Mestres. Todos
eles, fazendo sempre o melhor que sabiam, contribuiram positivamente para a
construção daquilo que somos. Os anos vão passando
e as distâncias parecemnos cada vez mais curtas.
Só o que é bom nos prende o olhar e o coração.
Madureira Beça, não podíamos deixar que os dias
queimassem a memória.
Tu puseste um marco entre
os dois tempos: o Antigo e
Novo. A ti, a nossa Homenagem e Reconhecimento.

Correio dos Leitores
DoManuelVieira(mail:
nevieira@sapo.pt)
A Palmeira nº. 21 chegou bem, graças a Deus. Bons conteúdos,
como já é habitual, e num formato que continua agradável. A
cor alaranjada em texto não favoreceu muito a leitura, obrigando
a algum esforço, mas “o suco” dos conteúdos compensou isso.
Estando ela a precisar também de pequenas notícias, era bom
que os seus 300 leitores remetessem algumas “novidades”, que
são sempre avidamente lidas.

nele todas as Palmeiras que já saíram e as que irão sair?
Reparei agora no escrito do Duarte Almeida. Para ele um grande
abraço. Um abraço também para todos os associados.
Do Manoel Pricolo (Antigo aluno redentorista brasileiro - mail:
manopri@bol.com.br)
Amigos, estudei de 1960 a 1965 no Seminário de Santo Afonso, em Aparecida. Parabéns a todos pelo vosso site. Está mesmo
muito bom. Agora, além da Uneser, site dos Ex-seminaristas
Redentoristas do Brasil, tenho também a vocês para matar as
saudades. É que ainda me sinto redentorista. Um abraço de muita amizade.

Do António Martins Ribeiro (mail: tonerivus@mac.com)
Consultando agora o nosso site, veriﬁco, com satisfação, que ele
vai tomando cada vez mais forma, com a apresentação de novos
conteúdos. Estas estruturas são fundamentais para nos mantermos vivos e ligados uns aos outros. Daquilo que de mim depender e me for solicitado, aqui estou eu, como se diz, para as curvas
e sempre disponível para toda e qualquer colaboração. Já todos
sabeis onde me encontro: um grande abraço.

Do Luís Guerreiro (mail: luisirenecacais@solar.com.br)
Prezados amigos: Recebi de novo “A Palmeira” nº. 21, e, como
sempre, devorei-a de ponta a ponta. A nossa revista está a ser
feita com arte, inspiração e, principalmente, com muito amor.
Este número, como o anterior, tinha um recado particular para
mim: a apresentação do meu último livro, “Oitavo Dia da Criação”, e algumas opiniões a respeito. Estou muito grato a todos os
que manifestaram o seu sentir, ao Bernardino Pacheco, Simões,
Osório, Pedrosa, Arsénio, Freitas, Nabais e Alexandre, mesmo
que ele, nalgum ponto, não fosse muito favorável. Há, entre as
opiniões, coisas muito importantes para mim. Elas concordam
com o que disseram também outros leitores. Como já disse a
alguém, nunca, como desta vez, senti que o meu romance estava
inacabado e continuava a ser contado, escrito, corrigido ou completado pelos que o leram.
Com isso, vivo um momento de certo deslumbramento: sou
como criança que fez algo simples e corriqueiro a que os demais
deram dimensões inesperadas. Eu achava que o mexer num mito
me havia de trazer mais opiniões desfavoráveis. Mas, até agora,
as reacções têm sido das melhores.

Do Ricardo Humberto Morais ( mail: rhmorais@sapo.pt)
Ressuscitei para a internet há cerca de um mês. No local não há
cobertura de banda larga por nenhuma empresa. Fiquei triste ao
não conseguir acesso ao fórum no formato antigo. Valeu-me a
informação do Manuel Vieira no último número da Palmeira, o
número 21. O formato do site está simples, mas vai muito para
além do fórum. Obrigado a todos os que ﬁzeram o trabalho. Um
xi-coração para todos os ﬁlhos e amigos da Palmeira.
Do Duarte Almeida (mail: duarteal-5073c@adv.oa.pt)
Amigo Arsénio: Comentários para quê? Quem não se sentirá orgulhoso de pertencer a um grupo ex-redentorista assim? O nível
atingido em tudo o que vai sendo feito quase atinge a perfeição.
Será que ainda será possível melhorar a nossa “Palmeira”? Parece-me impossível, mas com pessoas de tão grandes capacidades
tudo é de esperar. Sem falsas modéstias, sinto-me muito pequenino ao vosso lado. Um abraço para todos.

Chegaremos a Portugal no dia 5 de Junho e voltaremos para o
Brasil em 31 de Julho. Até lá, muito obrigado pelo acolhimento
amigo que sempre me dispensastes.
Um grande abraço.

Do Delﬁm Pinto (mail: delﬁm.pinto-4146l@advogados.oa.pt)
O nosso site está simples e muito agradável. Que tal publicar
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Colabora! Escreve-nos! Dá-nos a Tua Opinião!
O “Correio dos Leitores” é, certamente, uma das
páginas mais lidas na nossa Palmeira.
É bom ouvir opiniões. Escutar sugestões.
Aceitar críticas.
Colabora! Escreve-nos! Dá-nos a Tua Opinião!
Coordenação:
Arsénio Pires
Domingos Nabais
Francisco Assis

e-mail: arseniopires@gmail.com
e-mail: edps@iol.pt
e-mail: edps@iol.pt

Nota:
Agradecemos a preciosa ajuda que o amigo Ir. Ricardo Teixeira Morais
mais uma vez nos prestou na composição e paginação desta Palmeira.

Como Nasce uma Palmeira
18 de Maio de 2007. Ontem, a Palmeira saiu dos prelos. Hoje, um choque logo
na primeira página: na tipografia alteraram a cor de fundo do texto e do nome
A Palmeira. Como se fosse pouco, subtraíram um verso ao último terceto do
soneto do Alexandre (desculpa, Alex! Eu sei quanto isso é doloroso para um poeta!). Depois de tanto esforço de toda a equipa coordenadora... levanta voo uma
gralha deste tamanho. Fiquei quilhado, como se diz na minha aldeia. Ou seja,
com a quilha enterrada na areia. Melhor dizendo, impraticável para todo o dia.
21 de Maio. O Alexandre telefonou-me. Falámos durante 55 minutos sobre a
Palmeira, as suas gralhas, a sua qualidade gráfica e de conteúdo e sobre o
futuro desta palmácea. Compreensivo como é perante a miséria alheia, o Alex
perdoou o roubo que lhe fizemos no seu soneto. Prometeu-me já um artigo
para o próximo número. Algo ligado à ética e sua necessidade nos tempos que
correm. Desta vez, espero, ele não vai ser o último a chegar à redacção. Por uma
questão de ética, claro!
22 de Maio. Como nasce, então, uma Palmeira? Assim.
No princípio é o deserto. Só areia, dunas e nem sinais de oásis. Nem sequer
um cameleiro a quem possa pedir indicações sobre a direcção para uma cidade
qualquer. Ouço o António Machado:“Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar”. Sim. Há alturas em que a poesia não nos serve de nada. Sabiam?
Pois. O calor esturrica os miolos e a água escasseia no cantil. A realidade é uma
seca!
23 de Maio. Sinto que não interessa relatar aqui o que vai acontecendo enquanto espero que algum dromedário carregue na sua bossa alguma informação,
ainda que nebulosa, sobre o que está para lá das dunas. O que acontece não interessa a ninguém. Talvez só interesse relatar o que me acontece quando relato
o que vai acontecendo. Será? Pode ser que...
24 de Maio. Mas não vai acontecendo nada. Temos um portal (site) aberto na
internet (porque não internete?) onde existe um lugar para opiniões sobre o
mesmo e sobre a Palmeira. Deixa-me ir ver. Tinha que ser! Só o Renato Veloso,
um colega brasileiro, e o Manuel Vieira, “nosso Chefe”. Obrigado aos dois pelas
opiniões e sugestões. (Aconteceu-me que fiquei “muy contentado”... Interessa?).
Por tal motivo, pergunto-me: E que fiz eu para agradecer a boa qualidade dos artigos deste número? E aconteceu-me que senti necessidade de imeilar (gostam
do neologismo?) para o Aventino e para o Freitas Escaleira. Para já. A estes dois
vou reconhecer a excelente qualidade da sua colaboração e aos dois vou pedir
nova produção. Que tal se ao Aventino encomendasse um novo conto sobre o
que na sua vida de advogado vai acontecendo e se ao Freitas Escaleira pedisse
que nos relatasse o papel do Madureira Beça na revolução e modernização que
imprimiu no Seminário quando ali entrou como Director (penso que nos falta
ainda este justo reconhecimento a quem tanto fez pelos seminaristas e pelos
Redentoristas em Portugal...)? Bem, do Bernardino espero a memória de elefante com que nos delicia no “In Principio”. Do Alex, já tenho promessa de dois
artigos. Brilhantes, por certo. Querem ver que já há material para outro número?
Isso é que era bom! Daqui até lá...
Vou escrever ao Aventino. Depois, ao Freitas.
27 de Maio. Lá imeilei aos dois. Agora é só esperar. Vou dar uma espreitadela
ao nosso site (site ou saite?). Fiquei contente. Vários colegas se manifestaram
já, ora sobre o saite ora sobre o último número da Palmeira.
2 de Junho. Recebi uma bela mensagem do Aventino. Carta para guardar no
cofre dos meus ouros. Nela me conta das suas perdas, da fragilidade e finitude
dos dias. Do amor quase impossível. Da adolescência afogada num rio qualquer
que não volta mais. Do seu próximo livro, inocente como tudo o que sai da
boca dum poeta. Aventino, espero estar presente na apresentação pública da
tua “Inocência”!
E assim me vou a banhos para terras de Andaluzia.
15 de Junho. E regressei cantando com Lorca: “Verde que te quiero verde. / Verde viento. Verdes ramas. / El barco sobre la mar / y el caballo en la montaña.”
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Arsénio Pires
Curso de 1957
Telm: 933 995 729

Boas novidades. O Freitas Escaleira enviou-me o seu artigo sobre o Madureira, e o Bernardino prometeu o seu “In
Princípio”. O Afonso Ferreira vai enviar
a sua crónica sobre o Encontro Regional em Palmela. O Aventino já mandou
o seu artigo. Sobre o amor, claro. E
eu estou quase contente. Quase feliz.
(Feliz? Alguém será feliz? Ser feliz é
próprio do ser, e um ser que pensa
vive quase sempre no fim das coisas,
debruçado sobre as falésias que causam vertigem. É como um pico, assim
lhe chamam na minha terra ao espinho
cravado no dedo, que não mata mas a
cada movimento que fazemos nos recorda a nossa dor. Os picos no ser não
saem nunca. Apodrecem com os dedos. Portanto, ser feliz é uma coisa e
estar feliz é outra. Estar feliz acontece
quando não nos movemos, altura em
que o pico adormece no dedo. Agora
contemplo estático as lombadas dos
livros na minha pequena biblioteca e
estou feliz.)
Releio este parêntese e gosto. Talvez
Sto. Agostinho gostasse também. Não
sei porque o escrevi. Ou melhor, sei.
25 de Junho. Neste intervalo andei
com o Ir. Ricardo a aperfeiçoar o nosso saite. Penso que está a ficar com
os conteúdos bem definidos e de algum valor. É pena que não haja mais
colegas a intervir no item “Pontos de
Vista”. Poderá vir a ser uma boa oportunidade de partilha de opiniões. Todos ficaremos mais enriquecidos. Vão
a www.aaar.no.sapo.pt e passem uma
vista de olhos.Vale a pena.
10 de Julho. Chegou a artigo do Bernardino com um poema da sua filha.
Chegou também um espirituoso e generoso apontamento feito pelo Jerónimo sobre um aspecto do Encontro em
Palmela. Disse generoso porque foi
espontâneo. Não tinha solicitado nada
ao Jerónimo. Assim devia ser com
mais colegas. Porque não temos mais
iniciativa e menos constrangimento
em nos expormos, tal qual somos,
através das palavras escritas?
12 de Julho. Agora me lembro: o Alexandre ainda não piou. Prometeu-me
prosa de fazer abanar os fundamentos da tradicional ética. Sempre quero
ver. Poderá haver ética para os tempos
que correm sem um fundamento absoluto? O homem entregue a si mesmo
poderá justificar uma ética por que se
governe e respeite mutuamente?
Bom, esperarei. Como sempre. Ou

será que o Alex ainda vai mudar de tema? Nesse caso, temo
o pior. O grupo coordenador tanto queria que a Palmeira
saísse nesta quinzena...

confrontarmos as correcções que cada um sugere que se
façam após termos lido os mesmos textos várias vezes. É
impressionante o que pensamos que vemos mas não vemos. Nunca vos aconteceu terdes passado muitas vezes
por um lugar e só, passados vários anos, reparardes que
ali estava uma pedra, uma árvore, uma porta com aquele
feitio? Nós não vemos a maior parte das coisas e pessoas
por que passamos. De repente dou comigo a pensar que
a filosofia é arte de nos fazer crer que aquilo que vemos e
tocamos não é real. Porque me veio isto à cabeça? E porque
me desviei para aqui? Ah, foi por causa das gralhas. Também na Palmeira, quanto mais procuramos mais vemos!

17 de Julho. Nada. Do Alex ainda não chegou o prometido
artigo. Chegou sim, um belo soneto para contentar a Solidão dos Agapantos. Já não é mau.
Vou almoçar com o Nabais e o Assis (reunião do grupo coordenador) para decidirmos a fase final. Avançamos mesmo sem o artigo do Alex? Não. Vamos esperar!
19 de Julho. E ainda bem que esperámos. O Alex prometeu
enviar por correio não o seu prometido artigo sobre a ética
(ficou a marinar, suponho) mas um outro de que só me deu
o título: “Parábola”. Isto promete!

24 de Julho. Hoje encerrámos. Percorremos o deserto em
que entrámos logo após ter saído o anterior número. Mas
ainda não chegámos ao oásis. Agora começa o calvário da
tipografia: verificar a composição de cada página, tirar provas, voltar a corrigir… Enfim! Uma seca Zé Fernandes. Se,
ao menos, alguns de vós gostardes…

20 de Julho. Haja Deus! O artigo do Alex chegou em caligrafia, claro, que as tecnologias chamadas “novas” sendo
já velhas, ainda não invadiram o convento de Palmela. Eis
a “Parábola”! Belo texto. De leitura obrigatória. Prometedor
embrião dum futuro romance. Como quase só o Alex sabe
fazer. Amigo, deixa a cultura da horta e lança-te de arado e
grade no cultivo da palavra. Faz-nos esse favor!

24 de Julho (18 horas). Só nos faltava mais esta. Ao contrário do que nos tinham prometido na Tipografia, o técnico
informático teve que adiantar as suas férias. Só regressa
no dia 16 de Agosto. Caso para dizer: E esta, hein?
Não será demasiado tarde para anunciar o Grande Encontro? Enfim. Viram com nasce uma Palmeira?!

23 de Julho. Hoje e amanhã temos que acabar a composição deste número. Vou reunir com o Nabais e o Assis para

No Bom Caminho...
Manuel Vieira
Presidente da Associação

Têm sido muito interessantes e agradáveis as manifestações estas novas formas de comunicação e está bem consciente da sua
positivas que têm surgido em reacção ao esforço de qualidade importância, sendo já várias as dezenas de colegas que recebem
da nossa Palmeira. Fresca nos seus conteúdos, com graﬁsmos informação da Direcção através de e-mail, com rapidez, eﬁcácia,
actualizados, com notícias curtas e de leitura fácil, a nossa re- simplicidade e reduzido custo. Claro que a nossa base de dados
vista tem procurado “recrutar” novos colaboradores, com vista precisa de completar os endereços electrónicos dos colegas que
a diversiﬁcar mais as temáticas e as “caras” que nela costumam ainda não recebem informação por esse meio. Para isso, deverão
remeter um e-mail para nevieira@sapo.pt reforçando assim a
aparecer e a torná-la ainda mais participada e apetecida.
Ela está sempre disponível a comunicar informação, ideias, lista dos já beneﬁciários. São muitos os conteúdos de interesse
que são comunicados, nomeadamente centenas de fotograﬁas
poesia, indiferente ao suporte tradicional
antigas e recentes que se relacionam conde papel que usa, desencadeando sorrisos
nosco. Temos também um Fórum em funem cada porta a que chega, em cada mesa
Caro amigo, caro associado:
cionamento, onde têm sido abordadas teem que pousa, em cada olhar que a lê. A
Para uma mais fácil e rápida
máticas de elevado interesse e registadas,
logística simples da nossa revista diz que
comunicação entre todos nós,
no blogue dos Agapantos, as inspirações
entra em mais de três centenas de casas
transmite já hoje o teu e-mail a:
poéticas de vários associados.
bem identiﬁcadas e essa certeza justiﬁca o
Manuel Vieira
A necessidade de um site institucional,
nosso esforço e objectivo.
nevieira@sapo.pt
de estrutura simples e que organize toda
Li, há dias, que cerca de um quinto das caTelem. 964 018 420
a nossa informação, que mostre a nossa
sas portuguesas tem mais de um computaestrutura e realidade, que informe atempador, fazendo crer que as famílias, muitas
delas impulsionadas certamente pelos jovens estudantes do agre- damente sobre acontecimentos nossos, é o projecto próximo, a
gado, aderiram às ferramentas Web e institucionalizaram a cibe- apresentar na Assembleia-Geral de 15 e 16 de Setembro próxirutilização, quer pela necessidade que sentem em entrar na onda mo. Com um simples clique, qualquer associado, onde quer que
das novas tecnologias, quer pela possibilidade de acesso prático, esteja, terá disponível na Web imensas informações e conteúdos
fácil e barato a uma vasta gama de conteúdos, como a gestão das esquematizados sobre a Associação.
contas bancárias, a efectivação de pagamentos vários e a interco- Em www.aaar.no.sapo.pt pode já consultar bastantes conteúdos,
entretanto disponibilizados pelo Ir. Ricardo, havendo um espaço
municação entre utentes e para telefones móveis ou ﬁxos.
Trata-se de um verdadeiro mundo de funcionalidades pró-ac- destinado aos colegas que pretendam contribuir com ideias ou
tivas que permitem ao homem, de uma maneira fácil, prática sugestões sobre o plano do site, bem como com temas ou rubrie a baixo custo, interagir a partir de casa ou de outros pontos cas que reforcem a qualidade e quantidade da sua comunicação.
de acesso, sem olhar a distâncias. Grande parte dos contactos Com um portal da Associação, a interacção vai ser mais fácil e
escritos fazem-se hoje por e-mail e através destas ferramentas muitos antigos colegas, sobretudo os mais jovens, vão sentir o
digitais desenvolvem-se actualmente as mais criativas e inova- impulso de uma visita, que será certamente a primeira de muidoras soluções.Também a nossa Associação tem sido sensível a tas.
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A Parábola
Alexandre Gonçalves
Curso de 1957
Telem. 933 411 358

Mas no sono há neve, muita neve, apesar de tudo ocorrer num
verão de fogo. Não entendo. Quando acordar, tentarei perceber.
Entretanto, empurro o corpo contra a noite, para o sono ser mais
profundo. Em rigor, não quero acordar nem saber a verdade
acerca de nada. Mas em segundos, eu já regressei à aldeia. Não
nevava, mas a ideia de neve já descobri de onde veio. Para já, é
uma neve antiga, dos tempos do liceu. Eu aguardo na cidade alta
e espero que tu chegues. Tu vens sempre morta de frio, com as
mãos a desprenderem-se de ti, como prolongamentos estranhos.
Conta. “Sim, lembro-me. Tinhas sempre um bolso quente como
um forno. A minha mão entrava e caía, até que tu lhe desses vida.
Apertava-la muito e juntávamos os nossos corpos, assim caminhando pela neve até à primeira aula. Parecia até que éramos felizes, como adolescentes ricos. Não éramos, como se viu depois.
Diz tu”. “Foi muito mais tarde. Era Natal e a tua rua cobriu-se de
neve. Vi luz na tua janela e fumo no teu telhado. Subi os degraus
da escada e bati. Abriste. Estavas só, tão só como se uma criança
tivesse visto os pais saírem para nunca mais voltarem.
E os teus já tinham partido. E tu sabias que nunca mais
voltariam”. Disseste: “Fica. Ceia comigo. Dorme comigo. Não me deixes morrer esta noite”. Encostámonos um ao outro, apertámo-nos muito e dormimos
vestidos junto ao lume, que depois se apagou. Quando
acordámos, já nenhum sabia do outro.
O sono começou a doer-me. Não suporto estas lágrimas oníricas. Tento consolar-me: não entendes que
tudo isto é irreal? Amanhã podes comprovar que tudo isto são
apenas desejos transferidos para uma região mais habitável que
a áspera terra. Acorda e verás. Não acordei, não vi. Fui de novo à
aldeia a ver se ela ainda estava no carro de bois, de azul vestida.
Desta vez, só as pernas, mas eram visíveis. Ainda colhi mais
amoras com ela, mas já não éramos puros. O tempo atravessounos de lado a lado e cada um chorava a mágoa que podia. Até
que um comboio, vindo do ﬁm do mundo, parou na estação de
Outubro. Tu sais e eu abraço-te. Os teus olhos já não encandeiam, mas falas serenamente. A tua voz é uma breve melodia
adiada. E dizes: “Depois de ti quem me colheu não falava. As
mãos eram rudes e rápidas. Chegavam sempre antes de mim e
rasgavam. Não sabiam o que era um instrumento de cordas. Dizias que o meu corpo era de pura porcelana. Agora está todo
esbotenado, sem arestas nem ornamentos. Foi um elefante que
passou. Mas só destruiu o que pôde. O resto sou eu. Fala comigo.
Respira comigo o sol que ainda dura”.
Decidi acordar. Era ainda muito cedo. Corri para o chuveiro e
quando foi dia telefonei. De lá, a voz que sobrava: “sim. Sou eu.
Mas não vale a pena. Já morri há muitos anos”.
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para o Nabais/Assis - Tel. 223 719 910 ou
Arsénio - Tlm. 933 995 729 - e-mail: arseniopires@gmail.com
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Esta noite tive um sonho luminoso e longo. Tão luminoso que
tornou os caminhos brancos. Tão longo que atravessou a vida
toda. Durante o percurso, fui assediado por uma sede imensa. E,
por isso, o sonho foi buscar um ﬁo de água cristalina, por onde
deslizou sem esforço, desde a nascente até ao teu rosto amendoado. Dizias: “amei-te desde a infância”. “Como?” - perguntei eu,
sinceramente alvoroçado, desde o fundo mais distante do meu
sono. “Foi isso mesmo que tu ouviste” - disseste tu. “Mas eu,
quando durmo, não ouço nada. Nem as vozes distingo do fundo do meu desejo” - respondi. Tu continuaste: “recordas aquela
manhã de Agosto em que juntos fomos à ribeira? Pelo caminho,
íamos colhendo amoras vagarosamente. Tu baixavas os ramos e
eu apanhava. As mãos ﬁcaram feridas, misturando-se o sangue
com a cor púrpura dos frutos carnudos. E as bocas não se distinguiam das amoras. Foste depois para muito longe, sem nada me
dizeres. À tristeza me dei por muito tempo, como se um braço
me fora arrancado”. Tu ﬁzeste silêncio, eu lembrei-me e ﬁquei
triste. Mas o meu sono era muito profundo. Quis
justiﬁcar-me, mas caí num abismo qualquer.
Alguns anos depois, eu ainda dormia. Mas agora
vou encontrar-te no largo da aldeia. Tu subiste para
um carro de bois e estás vestida de azul. E é verão.
És mais alta agora, mais esguia. E demasiado bonita para ser verdade. Percebi que aquilo era uma
miragem. Mas antes esta miragem que a realidade
duma insónia. E olho-te intensamente. Não sei se o
que vejo é um vestido ou o ar azul da manhã ou uma poeira de
seda, a desfazer-se entre os dedos do vento. Em rigor, só anotei
as tuas pernas altas, hastes de trigo que um pouco de orvalho
pode derrubar. Quero identiﬁcar-te, quero saber o teu nome e
dizê-lo alto, para acordar. Mas não digo. Detenho-me no teu
rosto, que me encandeia. Sonambulamente, as mãos tacteiam e
avançam para ti. Mas o teu azul confunde-se no inﬁnito. Então
recuo um pouco, para ajustar a focagem. E agora até te vejo por
inteiro. Mas tu permaneces intangível. E dizes: “lembras-te da
ﬁgueira? Era perto do castelo, entre o mar e a serra, numa costura discreta que ali havia. Atrás e ao lado, ﬁcava um restaurante, debruçado sobre as praias. Comemos sardinhas, que regaste
em abundância com vinho branco. Depois, no pasto seco, entre
aromas de ﬁgos e orégãos, procurámos a sombra. Pela primeira
vez, a tua mão não segurou a minha. E ambos ﬁcámos em estado
de alarme. Pensei por segundos, olhos nos olhos, que o mundo
começava ali. Não começou. Levantámo-nos e fomos embora.
Tu nada disseste. Será que dormias? Fiquei de novo a morar na
tristeza, como quem em lágrimas se alivia de uma ausência insuportável”.

Gondarém Faz Sentido...
Manuel Vieira
Curso de 1966
Telem. 964 018 420
e-mail: nevieira@sapo.pt

Como sempre, os discursos realçaram a importância do passado
e foi evidente a vontade de aumentar o grupo, de juntar naquele
mesmo espaço acolhedor todos aqueles que se sentem bem “à
volta do Mestre”, uma expressão que em cada novo encontro
ganha mais consenso e aceitação.
O Luís Guerreiro e a Irene colocaram o seu espaço à disposição
dos Antigos Alunos e foi evidente o desejo de terem a seu lado
noutras ocasiões todos os que se sentirem bem na sua companhia.
Da minha parte, aceito o desaﬁo e nos próximos anos o grupo vai
ser certamente maior…

Gondarém é um local bem idílico, sobranceiro ao rio Minho, parecendo uma cascata cravada na encosta e completamente aberta
aos ares galegos.
Numa casa pequena e térrea, com as pequenas e frescas ramadas
a reforçar a sombra de algumas árvores de fruto, o nosso colega
Luís Guerreiro e a sua esposa Irene disponibilizaram-se, mais
uma vez, a receber um pequeno grupo de amigos, entre antigos
discípulos e familiares.
O grupo sentiu-se muito bem e apreciou um “bacalhau à Brás”
confeccionado pela Irene, a que se juntaram aperitivos variados, alguns bons vinhos e sobremesas bem apetitosas oriundas
de diversos locais, entre as quais as
famosas “Clarinhas de Fão” ainda
quentes. Foi no passado dia 14 de
Julho.
Na sequência daquele outro marcante Encontro de 2003, realizado
no mesmo local e à mesma sombra,
onde um grupo numeroso de discípulos de Luís Guerreiro lhe prestou uma sentida homenagem, era
notória entre nós alguma vontade
por voltar àquele espaço para, num
misto de alguma nostalgia, reviver o
bucolismo do ambiente minhoto e,
sobretudo, reforçar uma relação de
amizade que o andar do tempo parece cimentar cada vez mais.
Foi um dia de um convívio muito
agradável e no ﬁm do almoço, enquanto se apreciava uma boa fatia
do bolo dos 78 anos do amigo Luís
Guerreiro, procurou-se debater com
grande interesse a sua última obra
intitulada “Oitavo Dia da Criação”.

(Continuação da página 2)

Do Nelson Nunes (Antigo aluno redentorista brasileiro e responsável pelo site dos Ex-seminaristas Redentoristas do Brasil,
que vale a pena consultar: w.w.w.uneser.com.br)
Caro colega Arsénio: Recebi a vossa revista A PALMEIRA nº
21, que li e reli de ponta a ponta. Está muito bonita e bem trabalhada. Parabéns. Aproveitando a ocasião, comunico que o nosso colega Edélcio deverá iniciar nova secção de quimioterapia
na próxima segunda-feira, dia 28 de Maio, pois num exame de
ressonância foram detectados no seu fígado mais dois pontos
de cancro. Pedimos orações por ele de todos vocês. Abraços do
amigo.

para o futuro. Agora poderemos ter notícias vossas em tempo
real. Que Santo Afonso continue iluminando o caminho dos antigos alunos redentoristas. Paz e bem.
Do Pe. Maurício Brandolize (Padre Redentorista Brasileiro mail: mauricio@redentorista.com.br)
Amigos: Comunico que vi a vossa página na internet e ﬁquei
interessado em abri-la sempre... Sou padre brasileiro, paulista,
mas trabalhando há 27 anos no centro do Brasil, na Província de
Goiás. Tive já a felicidade de conhecer Portugal, por aí passando
(turismo!) em duas ocasiões, em 1989 e em 2001. O meu trajecto
foi Lisboa, Fátima, Vila Nova de Gaia, Porto... e outras cidades.
Inclusive, no fatídico 11 de Setembro de 2001, eu passava rapidamente por Guimarães na companhia do Pe. Faustino... Um
abraço a todos os amigos.

Do Renato Veloso (Ex-seminarista redentorista brasileiro mail: velosor@cdtn.br)
A sua página na internet está tão bonita quanto a nossa. Parabéns
pelo trabalho. A história de vocês já está sendo contada e ﬁcará
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IN PRINCIPIO
Bernardino Henriques
Curso de 1953 - Saiu em 1979
Telf. 278 265 469 - 969 640 180
E-mail: bphe@sapo.pt

(continuação do número 21)
No primeiro mês, éramos “postulantes” e convivíamos com os Vestido com a batina de Redentorista, com a batina com que soque estavam a terminar o Noviciado, isto é, com o curso do An- nhara anos a ﬁo! E então aquele rosário, feito por mim, a pender
tónio Alves de Sousa, Faustino Caldas Ferreira, João Augusto do cinto! Enﬁm, se há felicidade neste mundo, ela aconteceu em
Antunes Vaz e António Teixeira.
mim naquele dia 14 de Agosto de 1959!
A rotina diária constava de meditação, missa, limpeza, pequeno No dia seguinte, era a proﬁssão dos Noviços com quem convialmoço, trabalhos (eu fazia terços). Além disso, lia-se, rezava- vêramos mais de um mês. Eles foram logo para Valladolid, e nós
se, escrevia-se o nosso curriculum vitae, no qual, entre outras ﬁcámos. Os Noviços éramos agora nós!
coisas, deviam constar as razões da nossa vocação, e tinha que Além dos portugueses Fernandes, Queirós, José Maria, Neves
culminar com a indicação da nossa última vontade relativamente e eu, eram os espanhóis de El Espino e de Santa Fé. Não me
aos bens que nos tocassem em
lembro de todos os nomes,
herança.
mas eis alguns: De El Espino:
Lembro-me também dos pasAlfonso Cuadrón De Mingo,
GRANDE ENCONTRO DE 2007
seios até uma capela situada
grande músico e poeta ainda
15 e 16 de Setembro
ligeiramente a nordeste da
maior; Gabriel Lucas Muelas,
nossa casa, num montículo
também grande poeta, mas
sobranceiro à cidade de Nava
Sessão Cultural sobre Miguel Torga muito mais cauteloso e perspidel Rey, passeios esses que
caz; Núñez Berrueco, de estame ﬁcaram na memória por
tura muito baixa, mas de uma
termos apanhado no caminho O Bernardino Pacheco, especialista so- bondade enorme; Jesús García
com alguma daquelas espa- bre este nosso grande escritor, cujo Mínguez, talvez o de estatura
ventosas trovoadas, coisa em centenário do nascimento se celebra mais elevada e muito sensato;
grande como eu jamais tinha
Gutiérrez, rapaz pouco dotavisto. Duma vez, a chuva ou este ano, vai-nos falar sobre os seguin- do, mas serviçal e amigo como
o granizo foi tão forte que ma- tes temas:
poucos. Completavam a lista
tou centenas de pardais que se
de El Espino, os dois que eu
tinham acoitado nos negrilhos
menos apreciava, a saber, o
1 - Quem é Miguel Torga?
da nossa quinta. E comemos
Belloso e o Úriz.
2 - Resumo da vida de Torga.
pardais que nos fartámos duDe Santa Fé eram, entre outros:
rante alguns dias!
o Vílchez, também grande mú3 - O homem e o escritor.
Todas estas mudanças e todas
sico e de grande inteligência; o
4 - O seu problema religioso.
estas novidades não faziam esVillena, muito amigo e sempre
quecer, contudo, o meu problebem disposto; o Cubillo, um
ma de saúde trazido de Porturapaz baixo, a tirar para o gorNão faltes!
gal, avivando-se, ao contrário,
do, sempre muito rosado.
cada vez mais e trazendo-me
O ritmo de vida em nada se almuito, mas muito preocupado. Cansava-me tão facilmente que terou. O que fazíamos antes, continuámos a fazê-lo agora, com a
já nem as escadas podia subir. E, como se dizia que para profes- diferença de que agora, éramos nós os responsáveis pelas diversar era necessária robustez física, o meu psiquismo ia-me afun- sas actividades. Quem, felizmente mudou foi o Mestre de Nodando cada vez mais.
viços. As Nomeações daquele ano designaram para esse cargo
É desta altura, e por este motivo, a minha devoção a Santa Teresa o Padre Marín. Homem piedoso, astuto mas sensato, psicólogo
de Ávila. Chegara-me às mãos, não sei como, uma estampilha nato, perto dos seus sessenta anos, ao princípio não parecia o que
da grande reformadora do Carmelo que, além da efígie da santa, depois veio a ser.
tinha num dos cantos, uma relíquia da mesma. Agarrei-me com Após alguns dias de adaptação (de Prefeito, continuava o P. Patanta fé a ela que até lhe prometi pôr a minha festa onomástica nero), tudo voltou à normalidade. Até a minha doença cada vez
oﬁcial, no dia 15 de Outubro, o seu dia litúrgico.
me apoquentava mais. Uma das primeiras coisas que ﬁz foi pôr
As coisas iam andando, comigo sempre a rezar. Mas, para ﬁcar o novo Mestre ao corrente de tudo. Disse-me logo que não desse
a bem com a minha consciência, não tinha outra alternativa que importância a isso. Mas eu continuava na mesma.
não fosse a de abrir-me com o Mestre. Contei-lhe o que o Dr. Um dia, ignoro se o acto era mesmo de rotina obrigatória, ou
Lucas me tinha prescrito em Gaia, e o estado a que as coisas ti- se foi para me dar uma lição a mim, fomos todos ao médico da
nham chegado. O P. De Armas, num acesso de zelo, foi taxativo: cidade fazer uns exames e umas radiograﬁas. E lá iam passando
“Então, que veio fazer ao Noviciado?” Deixou-me varado do todos pelo doutor. Quando chegou a minha vez, o P. Marín peravesso. Estava mesmo a ver o meu hábito por um canudo e eu a guntou ao médico: “E o coração deste, senhor Doutor?” “Como
regressar à casa paterna. O Mestre não me disse mais nada, e eu o dos outros”, respondeu o Licenciado.
fui andando. Tomei o hábito quando os outros. Que felicidade!
(continuará)
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“Até ao Nosso Próximo Encontro”
Francisco de Assis

No passado dia 12 de Junho, deixou-nos inesperadamente o nosso associado e
amigo António Murça de Araújo.
O Araújo deu entrada no Seminário em 1942, tendo permanecido na Família Redentorista até 1948. Membro efectivo da nossa Associação desde 1998, participou em vários dos nossos Encontros, nomeadamente no que teve lugar no ano
passado em Fátima e Tomar, cidade onde passou parte da sua carreira militar.
Reformado do Exército, vivia com a sua esposa Maria do Rosário, em Abrantes.
Mas passava também muitos dos seus dias na Póvoa de Varzim, onde residem as
suas duas ﬁlhas e onde veio a falecer.
Foi colaborador da Palmeira, colaboração de que respigamos o poema “Sentinela
Altaneira”, abaixo transcrito. Em 21 de Maio, pouco antes de falecer, e como que
em jeito de despedida, quis presentear-nos com a calorosa carta que também
agora publicamos.
De um crente escutei há dias esta aﬁrmação: “Para um cristão, a morte não existe”! E esse crente acrescentava ainda: “A morte é apenas a passagem para a outra
margem. É nesse preciso momento que se dá a nossa ressurreição. Tal como a do
Carpinteiro de Nazaré”.
Também eu acredito que assim tenha acontecido com o nosso amigo Araújo. Virou
a esquina da vida terrena para uma nova forma de vida, sem teias que possam
escurecer o seu olhar. Ressuscitado, dele iremos recordar sempre o seu olhar de bondade, o seu espírito de amizade
e a sua disponibilidade total.
Amigo Araújo, reformado que estás já não do exército mas da visibilidade dos nossos olhos, contamos contigo em todos os nossos Encontros futuros. Não é já momento de enviarmos condolências aos teus familiares. Antes pelo contrário: porque crentes, juntamos, às suas, as nossas vozes para em uníssono cantarmos um hino de graças à verdadeira
vida.
Até breve, amigo Araújo!

Abrantes, 21 de Maio de 2007

Sentinela Altaneira
Oscilando ao vento que do Norte
As Devesas fustigava inclemente,
Ali permanecia com seu porte
Majestoso, solene, ﬂorescente.
Já o ano quarenta e dois ﬁndava
Tua imagem tão jovem contemplei
E a ti de repente me juntava…
Tu e eu a ﬂorir no Cristo Rei
Pressentindo crescias até aos céus,
Com os anos és bem mais altaneira,
Anos tantos sem ver os braços teus!
E de volta só quero, companheira,
(Do teu “mundo” ao ver quão se perdeu)
Aos teus pés descansar, verde Palmeira!

Meus caros colegas e amigos:
Não me tendo sido possível passar ultimamente por aí, por essas tão saudosas paragens de Gaia, o que muito me agrada, pois sempre aproveito para
dois dedos de conversa, faço-o então por escrito.
Acabo de receber o nº. 21 da Palmeira, que já li do princípio ao ﬁm com
muito agrado e me fez recordar os dias de convívio de alguns dos nossos
grandes Encontros que vivi sempre com entusiasmo.
Em 2006 tive o ensejo de falar pessoalmente com o nosso amigo Guerreiro,
tendo almoçado com ele e a esposa em Gondarém. Andámos a passear por
Vila Nova de Cerveira, de que gostei imenso. Era terra que não conhecia e
que me encheu as medidas com as grandes inovações actuais, tendo o rio
Minho como cenário de fundo.
Também em ﬁns de 2006 consegui contactar com o Pe. Salvador no Louriçal. Tivemos um agradável almoço perto de Pombal, tendo aproveitado a
ocasião para dar largas às nossas muitas saudades, pois não nos tínhamos
tornado a ver desde 1948, altura do noviciado que ﬁzemos juntos em Nava
Del Rei.
Envio um cheque no valor de 100 €. É para pagamento da minha quota e o
que sobrar, para a Palmeira.
É com grande alegria que escrevo e saúdo todos os amigos e colegas da
nossa Associação. Um abraço muito especial para o Pe. Mendes que recordo
com grande saudade desde os nossos tempos de seminaristas.
Adeus e até ao nosso próximo Encontro.
O amigo de sempre,
Araújo
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Assim Vai o Nosso Mundo...
* Sabias que nosso amigo Henri Le Boursicaud tem em
Champigny, nos arredores de Paris, uma avenida e uma
enorme e bela rotunda com o seu nome? (ver foto ao lado) Pois
é verdade. Foi-lhe atribuída há já cerca de sete anos pela
Câmara local.
Pensava eu, quando me diziam que o tinham presenteado
com uma avenida na zona em que trabalhara com os emigrantes portugueses nos anos sessenta, que se tratava de
uma viela ou, quando muito, de uma rua insigniﬁcante. Mas
não. É uma autêntica avenida, com uma enorme e bela rotunda, ambas dignas de uma grande cidade, como poucas
que se encontram entre nós.
Sabias ainda que ele foi condecorado, em 2003, pelo governo francês? Também isso é verdade. Só que, desta vez,
acabou por devolver a condecoração ao presidente Chirac, depois de o seu governo, com 1.300 polícias de choque,
ter cercado, maltratado e até encarcerado grande parte de uma comunidade de uns 120 iranianos democratas que tinham fugido da ditadura iraniana na altura da guerra Irão/Iraque. E esta acção policial porquê? Porque havia grandes
negócios em causa: troca de petróleo iraniano por viaturas francesas da marca Peugeaut. Irado com tal procedimento
policial e político, devolveu a medalha ao presidente francês.
Ah, corajoso Henri Le Boursicaud!...
* O nosso colega e associado Fernando Echevarría, um dos maiores poetas vivos da
nossa literatura, foi condecorado com a Cruz do Infante D. Henrique, pelo Presidente
da República no passado dia 10 de Junho e há dias foi agraciado com o prémio literário “Sophia de Mello Breyner Andressen-2007”, pelo seu livro “Obra Inacabada”,
publicado em 2006 pela editora Afrontamento.
Pode dizer-se que o nosso associado Fernando se tornou um ímpar coleccionador
de prémios desde o ano de 1981, data em que lhe foi atribuído o prémio APE e o
Grande Prémio de Poesia do Pen Club. Recordemos só mais alguns: Prémios: Eça de
Queirós, António Ramos Rosa, Luís Miguel Nava, Teixeira de Pascoaes, D. Dinis/Casa
de Mateus, etc… Este último prémio vai recebê-lo, no próximo dia 14 de Setembro,
em Vila Real, das mãos do próprio Presidente da República.

Parabéns, amigo Fernando!

* O Pe Mendes, de cujo estado de saúde demos conhecimento no anterior nº da Palmeira, foi novamente submetido a outra inervenção cirúrgica. Já saiu do hospital, onde permaneceu durante 3 semanas, e
encontra-se, presentemente, acamado mas a recuperar na Casa Redentorista da Firmeza. Desejamos-lhe
rápida recuperação e esperamos que vença mais esta batalha. A foto ao lado é de 1966. Era então o Superior do Seminário

Força, Pe. Mendes!

* O Aventino Pereira, nosso colega, associado e assíduo colaborador na Palmeira, vai publicar, em Setembro, mais
um romance que terá o título de “Inocência”. Contamos estar presentes.

Parabéns antecipados, Aventino!

* O Bernardino Henriques, no nosso próximo Grande Encontro de 15-16 de Setembro, falar-nos-á sobre Miguel Torga.
Ele é um grande especialista sobre este nosso grande escritor transmontano cujo centenário do nascimento se celebra
neste ano. O Bernardino publicou recentemente uma importante obra sobre Miguel Torga, intitulada “Miguel Torga (quase) na Primeira Pessoa” (Gráﬁca de Coimbra). Também no passado dia 11 de Agosto apresentou, nos Fóios, mais um livro
da sua autoria intitulado: “Terra Íntima”. Neste evento estiveram presentes alguns dos nossos antigos colegas.
* O Jorge Bento, foi agraciado no passado dia 23 de Julho com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Amazonas,
em Manaus, a mais antiga universidade brasileira. O Bento é professor catedrático e presidente do Conselho Directivo da Faculdade
de Desporto da Universidade do Porto. Tem vários artigos e livros publicados sobre a sua especialidade e, entre 1997 e 1999, foi
vereador da Câmara do Porto.
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do
Um dia o meu pai
um dia o meu pai saiu de casa para ir ao regadilho
aquele campito pouco mais que pedra ralada
com uma poça de água tão fresca que a gente pensou encaná-la para consumo
tinha por lá semeado um milho serôdio para desougar o gado
mas o milho medrou tanto que parecia milagre
e então deixou-o ﬁcar para meia dúzia de broas milhas

solidão

era no tempo do grande calor e o milho estava maduro
pelo sim pelo não meteu a espingarda debaixo do braço
havia por lá passarada que depenicava tudo
carreiro adiante abeirou-se lento e de manha nos olhos
arremessou um pedregulho para o meio do milheiral
fez com a boca e com os pés um estardalhaço de cão espavorido
levantou-se-lhe à frente um bando de perdigotos assustado e rente
não teve senão que apertar o gatilho e deixar sair o tiro
dois perdigotos caíram redondinhos varados pelos chumbos
foi com eles na mão que entrou em casa
a minha mãe vinha da horta de colher a salsa o cebolo e o louro
coroou-o logo ali como o maior caçador do mundo
dali a pouco a cozinha tinha um aroma que só visto
à noite o pai abriu vinho engarrafado com tanto gás que fazia vir as lágrimas aos olhos
e enquanto comíamos gulosos e contentes como se fosse festa
perguntei-lhe se ele era melhor caçador que o américo de vilarinho
que tinha cadela perdigueira e tudo
riu-se de alto a baixo com voz muito alta
deu um peido comprido e corneteiro como fazem as motas
tirou o louro da cabeça e disse que o estupor do vinho parecia champanhe
dali a dias fez anos o meu irmão e já não houve festa nenhuma
M. Freitas Escaleira

10

os

Escuta, existência!
Mergulhado no silêncio
escuto, existência,
ﬂorir.
Sim, que aconteça
antes do anoitecer
sorrir.

Sentados
Sentados frente a frente
na janela
lia para ti a bíblia das escolas

Vinham coelhos espreitando inquietos
esburacar a sombra das videiras
e as uvas sob as folhas preparavam
as nossas noites quentes à lareira
onde tu e a mãe sabiam transformar
o corpo e sangue vosso
em pão e vinho
sobre a mesa de carvalho e de linho.

Minha vida,
na tua vida
se cruzam e entrelaçam
sob um único céu.
E toda a Primavera
sente o nosso abraço
e cada violino nos canta
em atritos belos
entre arco e corda
que a cada hora
de um tempo eterno
encanta.
Cores de mil tons,
alegrias vestidas de imensidão
em meu e teu coração.
Porque isto
é tudo o que há para ser
e conquistar.

Chamo por ti agora e a tua sombra
alonga-se na tarde que me resta
junto à fonte onde um melro passageiro
debica à presssa o pêssego maduro
que eu tinha colorido só para ti.
Arsénio Pires

Existência que vais,
escuta o silêncio deste amanhecer.
Sê o regaço esguio de dias sem cor
e de imenso espaço
para o meu grande amor.

Crepúsculo
Quero falar-te deste vento brando
que ao ﬁm das horas atravessa a vida:
um sabor de tristeza apetecida
que desta praia à boca vai chegando.

Alda Henriques
(ﬁlha do Bernardino Henriques)

Senta-te aqui na pedra como quando
se olha a tarde a ﬁcar arrefecida:
ouve o rumor da idade comovida,
neste silêncio apenas respirando.
Olha o grande navio a ir-se embora!
Repara como tudo se ilumina!
Vê como a luz ainda se demora!
Há sol ainda no alto da colina,
mas o dia termina e a noite chora
porque perto do mar tudo termina.
Alexandre Gonçalves
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agapantos

Saltando espaços
ﬁta de cinema
que vai, que vem
memória de seres.
És agora,
e, sem demora,
cada dia que passa
é teu
e meu.

e ao longe a fumaça do comboio
enovelava a copa dos pinheiros
com que tecíamos o manto do verão
que se estendia até aos cestos
da vindima.

A Carta
Aventino Pereira
Curso de 1964
Tel.226 051 620
Aventino.pereira@.telepac.pt

Uma das vezes não vieste. Era Primavera, havia tantas andorinhas a chegar! Bebiam e esvoaçavam por sobre a piscina que
tinhas a meio do jardim, mas tu não vieste. Fiquei na mesma,
especado na tua janela, o meu pai a curvar-se perante o teu, o
teu repreendia-o, o meu pedia desculpa e estava sol. Mas tu não
vieste à janela, as cortinas não se moveram, os teus totós não
estavam na janela. Fomos embora,
“devagarinho”, pedi ao meu pai; e perguntei-lhe:
- A menina morreu?!
E o meu pai olhou para mim, fez aquela cara severa que tantas
vezes fazia só para disfarçar a sua angústia e calou-se. Ao chegarmos a casa, à soleira da porta, pondo-me a mão por sobre
o ombro e como quem diz,“esta conversa é só para homens”,
segredou-me:
- A um pobre até os sonhos são proibidos!
Os sábados que vieram continuaram a ser os nossos sábados.
Tu lá estavas à janela e eu lá estava pendurado na tua beleza e
encanto com que te tenho sonhado nestes anos de ausência.
Fizemos a comunhão solene no mesmo dia, lembras-te? Tu na
primeira ﬁla e eu na última, claro. Levavas um vestido branco e
uma rosa no cabelo. Eu vestia um fato preto alugado naquele alfaiate que havia junto à nossa igreja. Ao vermo-nos, tu sorristeme e eu ﬁquei corado, tímido, com medo que alguém percebesse
como tinham sido todos os meus sábados até esse dia. Quando o
padre obrigou todas as famílias a partilhar o almoço, no salão
paroquial, uns com os outros, ﬁquei aterrado. O medo de me
rejeitares, de veres o meu púcaro de galinha estufada com que
a minha mãe tinha preparado a comunhão! Não tínhamos mais
nada, apenas uma colher, uma sêmea e o garrafãozito de vinho
ao lado, ao pé da minha mãe e do meu pai. Tu, tu magníﬁca, de
olhar terno e belo, ﬁcaste ali junto a mim, a toalha sobre a mesa,
os guardanapos, a tua criada a servir-te… a tua comida! Nem
sei o que era aquilo, seria peixe ou carne? Nunca tinha visto
aquela beleza num prato tão lindo que só o seu encanto o fazia
desejar. A tua mãe sentou-se em frente a ti e o teu pai em frente
a ela. A tua mãe ordenou à criada que te servisse. Mas tu não
comeste. Olhaste para os lados, primeiro para mim e ﬁxaste-me
nos olhos; depois para os meus pais. E ﬁcaste triste. Muito triste. A tua mãe disse ao teu pai: a menina não come por causa do
cheiro destes pobres. E vocês levantaram dali.
Depois, eu fui por esse mundo além sem saber por onde ia. Vieram buscar-me. Três homens numa carrinha branca me levaram
para longe da nossa terra, onde me ensinaram latim, música,
francês e matemática. Nas férias grandes regressava à nossa
aldeia por quatro meses. Mas tudo nesse tempo e nesse mundo
que tivemos, tudo me estava proibido. Esse tudo de que falo era
abeirar-me do teu Solar, mirar à tua janela ou apenas perguntar
por ti.
A seguir, uma ausência. Mas quando me deste a mão nas escadas monumentais da nossa Academia de Coimbra, sabíamos
bem de que falavam as nossas mãos. Não sabíamos?! A Guarda
Nacional Republicana ao cimo, do alto dos seus cavalos, e nós
todos, cinco mil estudantes, a gritar “fascistas”, “fascistas”,
as nossas mãos entrelaçadas e um sonho ali como que quase,
quase a deixar de ser sonho. Não falámos de nada, não foi preciso dizermos quem éramos nem o tempo em que tu ﬁcavas por

Era um homem alto e elegante, apoiava-se já numa bengala
preta com a mão em prata portuguesa. Convidei-o a sentar-se,
na cadeira mais próxima de mim, devagar o fez. Sentado está
agora. Sobressai nele o anel no dedo mindinho da mão esquerda, os olhos húmidos, a angústia daquele momento. Poisa uma
pequena pasta sobre a mesa, cruza-lhe as mãos por cima e faz
um tempo de espera para começar a falar.
- O que aqui me traz é esta carta. E estendeu-ma.
A carta não tinha remetente. Também não tinha direcção, nem
selo do correio, nem sinais de sujidade ou de manuseamento,
O último apelido da mulher a quem se destinava era o mesmo
apelido do homem que tenho ao meu lado. Ele espera pelos
meus gestos, mas eu quero perceber outros sinais que aquele
envelope me possa revelar. Tinha-o certamente já muito tempo
de guarda numa gaveta, no meio de um livro ou num cofre
como quem guarda um tesouro, tal era a cor esbatida do branco
que fora aquele envelope.
- Por favor, leia-a, senhor doutor, pediu-me, quando a ansiedade
o não deixava esperar por mais tempo.
E li-a:
«Aos sábados, a minha noite era tão longa! Acordava ainda
nem um sinal havia da primeira claridade do dia. A emoção,
ansiedade e medo que o meu pai me deixasse ﬁcar em casa, punham-me de sobreaviso às três ou quatro horas da madrugada,
à espera de ouvir ranger os ferros da cama de folhelho onde o
meu pai descansava da jeira.
Depois, lá ia eu ao lado dele, silencioso, o cajado na direita, o
olhar cravado na janela de cortinas cor-de-rosa onde te tinha
visto pela primeira vez. O meu pai baixava os olhos, tirava o
boné de ﬂanela, curvava-se respeitosamente e trocava palavras
sobre o milho, a vinha, o gado e os criados. O teu pai escutava.
Tu vinhas então à janela, escondias-te por detrás da seda dos
cortinados rosa que me ensombravam o teu encanto e deixavaste estar ali todo o tempo em que o meu pai dizia sim,
“sim Senhor Dom Carlos”, “Vossa Excelência perdoe-me”
e outras palavras de que só muito mais tarde entendi a subserviência que nelas havia. Eu olhava-te, tu mostravas-te, fugias
para trás, sorrias-me muitas vezes e escondias-te sempre com
medo. Depois, via-te a olhar para os meus pés descalços, os dedos grandes ensanguentados das topadas nas fragas que havia
entre o palácio dos teus pais e a casa dos caseiros lá ao fundo,
terra batida no chão, o gado nas cortes por baixo das nossas
camas e uma lareira grande a aquecer os invernos que nunca conseguíamos aquecer. Ficavas ali especada, triste (assim
te imaginava eu) cravada nas minhas calças rotas, nos meus
dentes caídos, no sarro que me inundava as orelhas e naquele
esqueleto que se despedia de ti, andava alguns metros, olhava
para trás e o meu pai a dizer,
- toca a andar, moço, toca a andar.
Não tínhamos mais de cinco ou seis anos, lembras-te?! Eu sei
que sim, eu sei que vivemos esse tempo em silêncio, no teu silêncio proibida de olhares o ﬁlho mais novo do Casimiro e eu nesse
silêncio de tortura de nem sequer te poder dizer como eras bela,
de como eu passava ansioso essas madrugadas todas de todos
os sábados para logo pela manhã te poder ver por detrás das
cortinas do palácio da tua casa.
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rios; hão-de compreender melhor as nossas razões para investir
na educação e falarão ambos a mesma linguagem, concluíram
os administradores do Banco.
Mas eu neguei-me a tal missão. Tive medo de te falar. E, falando-te, quisesses continuar solteira».
Terminava assim essa carta que tenho nas mãos.
Depois disto, é preciso silêncio. Mesmo depois de tantos anos
de ouvir quem anda desesperado não se perde nenhuma das sensibilidades. Não se perde, não. Os sentidos são ainda mais sentidos e todos os actos dos homens passam a ser actos de toda a
humanidade.
Pedi-lhe que me desse licença.
- Um minuto, por favor!
E saí da sala de reuniões onde o recebia. Bebi um pouco de água,
larguei o olhar ao largo da janela do meu gabinete e esperei que a
tristeza da vida contada naquela carta me deixasse em paz.
Regressei à sala.
- Quero compensá-la, senhor Doutor, disse-me. Quero compensar essa minha ﬁlha, repetiu.
- Uma quinta, um lote de jóias ou então muito dinheiro, continuou.
- Estou velho, oitenta e seis anos, e quero deixar a essa minha ﬁlha aquilo que não consegui permitir-lhe no tempo da sua juventude. Sempre soube desse amor de ambos, mas também sempre
ﬁngi que não sabia. Agora só me resta o testamento. Quero que
o senhor doutor me ajude a redigi-lo.
E esperou pela minha resposta.
- Nunca é tarde para amar, senhor D. Carlos, disse-lhe. (Antes
tinha-lhe dito que sim, que podia fazer esse testamento pelo qual
podia legar a essa sua ﬁlha até um terço da sua imensa fortuna e
disse-lhe até como é que isso se fazia e que, se mantivesse ﬁrme
essa sua aparente vontade, lhe tratava das formalidades para esse
acto).
- É mesmo isso que Vossa Excelência quer?! Um testamento a
favor da ﬁlha por forma a compensá-la desse amor que não lhe
permitiu?! Perguntei-lhe.
Os silêncios são ou de certezas ou de dúvidas. O dele era de olhos
húmidos, de boca pregada, de nó na garganta, de angústia.
Quero morrer em paz, não me disse, mas disse-lhe eu, assim
mesmo,
- Vossa Excelência quer morrer em paz, não é?! E, sobretudo,
morrer feliz, não é?!
Depois dei-lhe o meu conselho.
Levantou-se, apertou-me a mão com força, demorou um tempo
a largar-ma e deixou-me com uma luz nos olhos que há tanto
tempo, a mim e a ele, nos estava ausente. Perguntou-me pelos
meus honorários.
-Não é nada, senhor D. Carlos. Não lhe dei conselho nenhum de
advogado.
Ele insistiu:
- Por favor, por favor, diga à sua secretária quanto é,
mas eu mantive a minha decisão.
Dois meses depois, a minha secretária anunciou-o. Recebi-o.
Pediu-me desculpa por ter vindo sem se anunciar, “mas como o
assunto não é da sua proﬁssão…” disse-me.
- Faço questão de o vir convidar pessoalmente. Ao seu conselho, senhor doutor, devo esta felicidade com que tenho vivido.
A minha, a de minha mulher, a da minha ﬁlha e a do meu futuro
genro. E estendeu-me uma carta.
- Abra, abra, insistiu.
Abri. Lá estava. “Dia 25 às cinco horas da tarde na Capela do
Palácio Horizonte”.
- Por favor, diga-me que estará presente no casamento.

detrás das cortinas do teu quarto e eu acordado por debaixo das
mantas de trapos a sonhar para que a manhã viesse depressa.
Acompanhei-te ao lar onde as freiras te esperavam, receosas
que a rebelião daqueles estudantes “comunistas”, todos “comunistas”, claro, te pudesse criar algum mal, “não lhe aconteceu
nada, pois não, menina?!
Tu disseste-me que sim, que ao outro dia, às oito e meia, te esperasse à porta da Faculdade de Letras e depois, então sim,
depois, eu continuaria, Porta Férrea adentro para a minha
Faculdade de Direito. Sim, seria esse o nosso primeiro dia e,
amanhã, amanhã, todos os amanhãs seriam o resto desses tempos todos que temos esperado. Essa noite foi como foram as
noites do folhelho, das mantas velhas, do meu pai a levantar-se
e eu a acompanhá-lo só para te ver por detrás dos panos onde
te sonhava. Essa noite em que ainda me pairava o perfume da
tua mão direita, o leve toque do teu seio e o gritarmos ambos,
“fascistas”, “fascistas”, essa noite foi como têm sido todas as
minhas noites de espera até hoje.
Lavei a camisa, lavei as meias, lavei as cuecas e estendi-as por
sobre as mantas da minha cama para que o calor do meu corpo
as tivesse de manhã, secas e prontas e eu me apresentasse ao teu
lado, limpo, asseado e talvez à altura da tua nobreza. Acordei,
ainda era de noite e esperei que a torre da Universidade, a “cabra”, badalasse as sete horas da manhã. Levantei-me, tomei um
banho, e como quem saboreia a maior das iguanas, lá fui indo,
rua abaixo, avenida acima, escadaria no seu primeiro degrau
como quem se prepara para chegar ao Paraíso. Tu estarias à
porta das “Letras”, à minha espera, à vista de todos os alunos
e, eu, tímido, haveria de chegar ao teu lado e apenas não dizer
nada. Nada, para tanto que tínhamos de construir.
O Juiz perguntou-me se tinha alguma coisa a dizer em minha
defesa.
Não respondi.
Se sabia porque é que estava ali a ser julgado. Insistiu. Continuou a insistir.
- É melhor dizer alguma coisa que sempre pode abonar em sua
defesa, continuou.
Não respondi.
Três anos de prisão.
“Crime cometido: o réu preparava-se para uma insurreição geral da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Para
tanto, às sete e meia da manhã fez os seus preparativos, saiu de
casa, percorreu o caminho que o levou até ao local e uma vez
aí chegado, aguardou à porta principal com o único intuito de
subverter e desviar cada aluno que a pouco e pouco quisesse
entrar na Faculdade”.
Quando, algemado, os guardas me conduziram para fora da
sala de audiências, o teu pai olhava-me lá do fundo, ﬁrme, de
frente. Vitorioso.
Quarenta anos depois continuam os meus sábados da infância. Desço a Avenida, espero o semáforo vermelho e encosto na
berma à espera que acedas ao cimo da escadaria. Os pais vão
chegando, os motoristas abrem a porta direita dos automóveis e
as crianças correm a dar-te um beijo na face. Os pais que saem
beijam-te a mão, fazem-te uma vénia e as crianças lá seguem
para dentro, às mãos das tuas secretárias. Passada essa hora da
manhã, tu recolhes-te e eu continuo o meu percurso. Os outros
administradores do meu Banco já propuseram investir em colégios de prestígio, comprar os melhores do País para poderem
recrutar os melhores quadros para o nosso Grupo Económico.
Encarregaram-me a mim para abordar a Senhora Directora e
comprar o colégio.
- É isso que queremos, disseram-me,
- E o Senhor Doutor e a Senhora Directora são ambos celibatá13
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Ainda com os olhos cheios
da crua luz mediterrânica do
Portinho da Arrábida, mergulhávamos mansamente à volta de uma mesa farta e cheia
de vinhos de várias reservas,
quando de repente somos
mais uma vez interpelados
pelo temido Salmo 50: Miserere mei, Deus (Tem compaixão de mim, ó Deus)! A recitação deste Salmo, guardado
num livro de capas negras,
é o brinde que o Alexandre
costuma oferecer sempre aos
seus convivas em Palmela.
O Salmo 50 fala de culpa e
de pecado. Quoniam iniquitatem meam ego cognosco:
et peccatum meum contra me
est semper (Porque reconheço as minhas culpas e tenho
sempre diante de mim os
meus pecados). Lamenta-se
nele a patifaria do santo rei
David que, para completar o
roubo da mulher dum seu leal
soldado, chamada Betsabé,
fez com que este desaparecesse no campo de batalha.
Ao mal ninguém escapa. Ele
espreita desde a eternidade e
as profundezas do ser. E até
ao homem religioso, nos seus
momentos de angústia e de
dúvida, parece que o mal, tal
como Satanás no livro de Job,
conversa com Deus. O Salmo
50 acompanha-nos desde os
11 anos. Mais, desde a concepção! Ecce enim in inquitatibus conceptus sum: et in
peccatis concepit me mater
mea (Eis que nasci na culpa
e a minha mãe concebeu-me
em pecado).

O sol tinha rompido manhã cedo entre bruma de nevoeiro e encontrava-se já livre de algumas
nuvens tombadas sobre a linha do horizonte nascente. Palmela sentia-se afagada pelo suave
aquecimento que se ia produzindo por entre o casario histórico na vertente oposta à linha dos
raios solares. Junto ao café “Retiro Azul”, ia crescendo o grupo daqueles que, acorrendo de vários pontos do país, se prestavam para com entusiasmo viver naquela zona mais um encontro de
amizade e convívio.
Devido a um pequeno atraso de quatro companheiros do Norte, a hora de saída para o passeio cultural atrasava-se também um pouco. O destino era a serra da Arrábida. Impunha-se a preparação
da caravana com o menor número de carros. Quatro chegariam. As instruções sobre o itinerário
foram insuﬁcientes. O tempo já era deﬁcitário. Iniciada a marcha rumo a Setúbal, no primeiro semáforo o vermelho caiu a meio da caravana e esta desfez-se. O líder cortou à direita pela rua da
Baixa de Palmela que nos conduziria à entrada de Setúbal sempre colados ao sopé da montanha e
gozando da sua maravilhosa paisagem. Apesar da sua marcha lenta, ele não conseguia divisar os
outros carros da caravana, provavelmente encobertos por estranhos que se tinham intrometido na
ﬁla. Começam a funcionar os telemóveis. Um carro um pouco mais atrás informava que os outros
dois tinham seguido em frente, por
outra via. Seguem-se telefonemas
atrás de telefonemas, e combina-se
encontro na Av. Luísa Tody. Quando
o carro-líder se preparava para entrar na referida avenida, veriﬁcou,
com espanto, que dois carros da
caravana se atravessavam mesmo
à sua frente. É-lhes dada ordem
para pararem no ﬁm da avenida,
para instruções. Não podemos perder a liderança, dizia-se na primeira
viatura. Paragem junto à Secil foi o
combinado. Este monstro devorador
da serra encontrava-se camuﬂado
por alamedas de “legumes”, disfarçando o seu apetite devorador. O
itinerário foi revisto e aprovado.
Reinicia-se a marcha com todos os carros à vista. À frente, no carro sempre líder, começou a comentar-se o estado desolador da montanha esventrada pelas máquinas para alimentar o monstro
que ﬁcara para trás, e como seria praticamente impossível devolver à montanha a sua original
natureza. No meio destas considerações, o telemóvel toca. Embaraço, atrapalhação, não percebo
nada disto, como é que isto funciona e a chamada não foi atendida. Faz-se ligação, é mais fácil, e
o líder é alertado para erro no percurso; devia ter-se cortado já atrás para o alto da serra. Todos
o tinham seguido erradamente pelo Vale da Rasca que se dirigia para Azeitão. Era preciso inverter
a marcha. Procura-se local seguro para efectuar a manobra. Entretanto, os outros três carros já
tinham desaparecido da vista. Encontravam-se mais à frente, inversão de marcha já feita, perﬁlados à direita da estrada, como que prestando vassalagem ao líder, mas exigindo: “Queremos um
mapa. Isto está a tornar-se mesmo numa aventura”. Desculpas na frente e prossegue-se agora
com mais segurança na subida da serra. Procura-se um local apropriado para tomar uns aperitivos
para o almoço. Faz-se uma tentativa num local com uma linda vista para o mar, mas com falta
de condições. O carro que se seguia não concordou, dizendo que havia um local melhor mais à
frente, e toma a liderança. Mas o líder não gostou, acentuando: “Não podemos perder a liderança”.
Paragem. Que desilusão! O mar desaparecera. A serra oferecia um espectáculo desolador de um
incêndio recente, dirigindo para nós, em ar de súplica, os braços esqueléticos das suas pequenas
árvores devoradas pelo fogo. Junto ao solo, a vegetação rasteira ressuscitava qual fénix sempre
renascida, atapetando de verde o solo regenerador, ao lado de rochedos nus e a descoberto. Ao
longe, através da penumbra, descortinava-se Lisboa com alguns laivos brilhantes do rio Tejo. Ao
fundo, uma suave mancha escura desenhada pela serra de Sintra, a que Lisboa parecia encostarse.
Era este como que frustrante espectáculo que nos era oferecido. Em vez de um Mira-Sado, era-nos
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oferecido um Mira-Tejo! Enquanto o autor da escolha dava justiﬁcações para aquele poiso, “que
umas raparigas vendiam comes e bebes a turistas”, já entre nós passava um garrafão de água
para lavarmos as mãos, antes de iniciarmos o pequeno repasto. Mas que ironia! A água abundava e sobre toalhas estendidas sobre um baixo muro em ruínas, iam-se distribuindo geleiras com
vinho fresco, e outro vinho sem geleira, queijo da Beira, presunto, bola de carne, etc. Que bela
partilha! Um mimo! Nem os guardanapos faltaram ou mesmo um saca-rolhas! Impecável trabalho
do Alexandre e Delﬁm!
Levantada a tenda, prosseguimos à procura daquele verdadeiro miO Encontro do Sul foi muito radouro que constitui o desfrutar pleno de uma natureza Mar-Serra,
agradável e contribuiu imenso com esta a quinhentos metros de altura, descendo em vertiginoso
para reforçar a amizade entre precipício até àquele. Lá estava Setúbal, com o seu porto e as suas
os colegas presentes. Setúbal fábricas, a península de Tróia, a inﬁndável linha de areias das praias
e a serra da Arrábida enri- da Costa Azul, o Portinho da Arrábida e praias adjacentes escondiqueceram ainda mais aquele das aos pés da serra, e muitos pequenos barcos que, ao sulcarem
nosso dia de convívio. Foi o mar, deixavam atrás de si, quais cometas em marcha lenta, uma
um dia de grande intensidade longa cauda de espuma branca. Tiradas as fotograﬁas que se impue que não se tornará a repetir, nham, tomámos o caminho de regresso, não sem antes lançarmos
pois, embora a sardinhada na um olhar pelo histórico Convento da Arrábida, que quase se esconQuinta Oliveira do Paraíso, dia da nossa vista e cuja visita era impossível fazer-se àquela hora.
em Palmela, do nosso colega Existia ali uma pequena ermida. Em 1539, o 1º Duque de Aveiro,
Alexandre, se possa realizar senhor daquelas terras e daquelas serras, incluindo a Quinta da
mais vezes, a verdade é que as Alcúdia que visitámos o ano passado, foi a Castela buscar dois reliemoções sentidas por cada um giosos que ali se instalaram, iniciando uma vida de ermitões. Uma
dos participantes foram e serão crónica atribui a um deles a seguinte frase à chegada àquelas parasempre únicas.
gens: “Se não estou no céu, estou nos seus arrabaldes”.
Obrigado, Alexandre, pela tua O convento está ediﬁcado na encosta da serra, do lado sul, com a
partilha e por nos permitires frente para o mar, num fantástico efeito de cenograﬁa. Convento
mais um dia de felicidade.
rústico, agrupamento de pequenas celas e outras dependências, alManuel Vieira vejando por entre as árvores. A água servia-se em vasos de cortiça
e os pratos eram conchas de mariscos recolhidas na praia. A água
era fornecida pela fonte da Samaritana, que nascia de uma penha debaixo do altar-mor da capela.
Num dos painéis laterais (já não existentes), revestidos de azulejos, podia ler-se: “Chegou uma
mulher de Samaria e Jesus disse-lhe: dá-Me de beber”.
Hoje o Convento da Arrábida é propriedade da Fundação Oriente, onde vão tendo lugar algumas
actividades culturais.
No regresso a Palmela, não foram precisos mapas e muito menos GPS. À chegada à casa do nosso
anﬁtrião, portão fechado. Um visitante novo aproxima-se do painel de azulejos e procura decifrar
a legenda. “Oli-vei-ra do Paraíso”. “Sim, oliveira do paraíso. Ela está ali dentro no jardim” alguém
ajudou. “E ali, junto dela, o poço de Jacob”. São duas referências notáveis para todo o visitante.
Iniciam-se os preparativos para o almoço. O pôr a mesa para os dezasseis convivas, entre os quais
três esposas, o preparar saladas, o distribuir comes e bebes foi trabalho partilhado, enquanto o
David, habitual perito no que a grelhados diz respeito, ia tratando da sardinhada.
O almoço, a boa disposição, a alegria, testemunhos vários, a amizade e o salmo 50 foram condimentos fortes para um belo convívio. Há sempre alguém que recentemente se juntou a nós
e ali nos dá o testemunho do seu regresso. Foi no ano passado, no encontro anual em Fátima.
“Quando eu saí, despedi-me à francesa. Foi há trinta anos. Está ali o padre que era o director. Não
sou capaz de o ir cumprimentar. Não sei como vai reagir”. “Nada de receios, vais cumprimentá-lo,
identiﬁcas-te e logo vês”. Um forte abraço selou o reencontro. O receio deu lugar à conﬁança e se
houvera ressentimento, este transformara-se em amizade. Este exemplo pode servir a alguns que
lêem a Palmeira, escondidos algures, e cujo sentimento de culpa ou de acusação os vai mantendo
afastados, não da nossa amizade, mas do nosso convívio. Basta um simples gesto de coragem!
Ao cair da tarde, as despedidas eram forçosas. Já noite escura, a lua cheia começava a subir no
céu estrelado e, olhando não de soslaio mas de frente sobre Palmela, mostrava-se intrigada por
não ouvir vibrando pela atmosfera as reverberações do VIVAT IN AETERNUM.
Os nossos agradecimentos sinceros ao Alexandre Gonçalves pelo acolhimento que nos concedeu.
O Encontro Regional, em Palmela, foi um êxito. Decorreu como planeado (mesmo sem mapas para o percurso na Arrábida...) e foi muito concorrido. Até do Brasil tivemos um representante: o simpático Cláudio
que, como sabem, já colaborou na Palmeira nº 20.
Após os abraços e beijos há muito contidos, dirigimo-nos para a Serra da Arrábida onde, num dos seus belos
miradouros, houve o partir do queijo de Azeitão, do salpicão beirão, da broa dos arredores e branco fresquinho dos vinhedos de Palmela! Na Quinta Oliveira do Paraíso (vulgo, Quinta do Alex!), houve sardinha
portuguesa e espanhola (a portuguesa, apesar de pior, era bem melhor!), torrentes de verde branco do norte,
doces das mais variadas regiões sem faltarem as Clarinhas de Fão (até nasce água na boca...), ginja do Porto
(a de Lisboa é imitação...), discursos vários, alguns inﬂamados e assaz alagados pelo sumo da uva branca
jorrando sem cessar (que o diga o Delﬁm numa correria constante do frigoríﬁco para a mesa). Como não
podia deixar de ser, o Salmo 50 foi, mais uma vez, comentado pelo Alex. Desta vez, com novas pesquisas
históricas. Que David, o santo, e o seu dolente alaúde, nos perdoem! Parabéns aos organizadores: o Alex,
sempre de porta aberta e mesa posta, e o Delﬁm sempre atento para que não faltasse nada! E não faltou!
Arsénio Pires
(Continua na página 19)
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O Alexandre desenrola aquele latim inquietante e não
obstante a charla prazenteira
e os ditos de espírito, nós sabemos que o ﬁlme de horror
que apresenta não é um ﬁlme.
Miserere mei, Deus! Averte
faciem tuam a peccatis meis:
et omnes iniquitates meas dele
(Tem compaixão de mim, ó
Deus! Desvia o teu rosto dos
meus pecados e apaga todas
as minhas culpas). Irmão da
culpa é o medo ao castigo. A
culpa e o medo têm fustigado a humanidade desde a sua
origem, sobretudo porque o
castigo não precisa de anúncio nem de explicação (eles
sabem o motivo por que apanham…) e nunca conseguiremos argumentar eﬁcazmente
contra ele, nem que tenhamos
a eloquência de Job… As
guerras, a doença, os tsunamis, Bush, nós merecemos
tudo! Até o próximo grande
terramoto de Lisboa!
Mas porque se intromete aqui
e agora, neste 2 de Junho de
2007, o Salmo 50? Não está
a tarde magníﬁca, a conversa
solta, a mesa bem posta? Não
está também escrito: “Deus,
vendo a sua obra, consideroua muito boa” (Génesis 1, 31)?
Porém o livro de capas negras
do Alexandre não dá tréguas.
O mal e a culpa são uma lepra avassaladora e estamos
sempre a precisar de uma boa
limpeza. Amplius lava me ab
iniquitate mea et peccato meo
munda me. Asperge me, Domine, hyssopo, et mundabor:
lavabis me, et super nivem
dealbabor (Lava-me de toda
a iniquidade e puriﬁca-me de
todo o pecado. Asperge-me,
Senhor, com o hissopo e ﬁcarei puro, lava-me e ﬁcarei
mais branco do que a neve).
Que fazer? Roubar o livro ao
Alexandre? Ele arranja outro. Acreditar que ninguém
entende o latim? Ele traduz.
Cortar-lhe a palavra? Impossível. Deixar de frequentar a
sua casa em Palmela? Mas
quem quererá perder a oportunidade de ouvir o Alexandre a declamar o Salmo 50?

É Bom Reconhecer
O AMIGO MADUREIRA
Os Redentoristas estão a celebrar
os 75 anos da sua presença em
Portugal. Desde 1931, data da
sua chegada a Braga, muito fizeram, muita missão pregaram,
muito construíram, muitos jovens educaram, vários padres foram por eles formados. Mas nada
teriam feito sem homens sonhadores, sem homens incansáveis e
dedicados, sem grandes obreiros,
sem heróis. E entre eles, sem dúvida, encontra-se o nosso amigo
Madureira com quem, certamente, quase todos nós convivemos,
ou como companheiro de estudos, ou como Director, ou como
Provincial. Ele foi realmente muito
marcante na história dos Redentoristas portugueses. Nascido em
1926, faz parte do grupo de 20
seminaristas que, em 1939, deu
início ao Seminário de Cristo Rei.
Em 1944, parte com mais nove
colegas, entre eles o Padre Mendes e o Padre Peres, para o Noviciado, em Espanha, ordenandose em 1951. A seguir, licencia-se
na Universidade de Lovaina, em
Bruxelas, e em 1956 é nomeado
Director. Escolhido para Provincial em 1962, passa os últimos
anos enquanto padre em Angola,
com o cargo de Vice-Provincial.
Em 1975 sai, depois casa com a
Dra. Conceição González, é professor, tem um filho e, presentemente, reformado, dedica-se,
entre outras actividades, a escrever. Aderiu à nossa Associação
logo no início da sua fundação,
em Novembro de 1993, e foi presidente da Assembleia-Geral em
1997 e 1998. No próximo dia 22
de Outubro, fará 81 anos. Como
era importante esse dia enquanto
ele foi Director e Provincial! Era
dia de recreio, ele comia connosco no refeitório, o decano geral
do Seminário lia-lhe um discurso,
oferecíamos-lhe um álbum cheio
de pinturas, poesias e composições, inclusive em latim e grego,
estreava-se uma bola de futebol
nova. Era realmente um dia de
grande festa! Saúde, Madureira!
Fica o seu contacto:
José António Madureira Beça
Calouste Gulbenkian,131,4º- H3
4050-145 Porto - Tel. 226 099 524

Domingos Nabais

O Reconhecimento Merecido a um
Grande Redentorista
Manuel Freitas Escaleira
Curso de 1954
Telem. 938549116
e-mail: mfe@netcabo.pt

Eu e o Madureira Beça lidámos sempre um com o outro de acordo com as nossas funções,
ele como superior, director ou provincial, eu como subordinado, sempre com respeito.
Entretanto, chegados a este tempo do século XXI, que é o século em que todos nós vamos morrer, é bom que uns leiam e outros digam o que manda a cabal justiça. Foi com
tal propósito que aceitei a “encomenda” do Arsénio para este número d’A Palmeira. E
não tive que andar a recordar nem
a escrever nada de propósito. Já
estava tudo no papel. Andava e
anda por páginas e páginas que fui
lavrando, sem qualquer obrigação
ou compromisso, só pelo mero
prazer de reviver e de dar o seu a
seu dono.
Entrei no Seminário de Cristo Rei,
no dia 8 de Setembro de 1954.
Irra, como o tempo passa! Era Director nesse tempo o Pe. Ibanhes,
um santo homem que procurava
O Madureira participando na Assembleia Geral de 2004
fazer cumprir escrupulosamente todas as regras do “Regulamento do Seminário” assim como as recomendações que vinham
dos superiores de Espanha. Colaboravam com ele, de modo especial, nesse santo ofício
civilizador e santiﬁcador, o Pe. Ângelo e o Pe. Maneiro.
Mal chegados ao Seminário, enﬁavam-nos dentro duma bata azul, que se ia coçando e
coçando, e aquela bata era como se fosse um hábito, não se tirando senão quando já deitados na cama. Servia de bata, capa, roupão e paletó, servia para andarmos pelo seminário,
nos recreios, a jogar a bola, ir de passeio. Até durante as curtas férias tínhamos medo de a
dispensar, embora estivéssemos longe dos olhos vigilantes dos zeladores do Seminário. É
que o Pe. Ibanhes através dos senhores abades das nossas terriolas, continuava a ter olhos
muito para além do alcance dos seus óculos e binóculos.
Naquele tempo, não havia excepção que valesse. Era o regulamento à letra, duro, rígido,
traçado à régua, a esquadro e a compasso. Se alguém punha o pé fora do risco, ai Jesus! Ficaram-me na memória castigos exemplares, por vezes de joelhos e com os braços em cruz,
Em princípios de 1956, com perante os olhos dos restantes companheiros. O Seminário
fama de Doutor e tudo, apare- era a bem dizer uma clausura, só aqui e ali quebrada por
ceu-nos o Madureira como novo um passeio a pé até à praia da Madalena ou à Foz do DouDirector e, com ele, começaram
ro. Tanto à ida como à vinda, era uma chuva de «padrecas»
a aparecer inúmeras novidades
que ouvíamos, vinda de todos os lados, e a que nós íamos
reformistas.
fazendo ouvidos de mercador. Que remédio!
O segundo ano foi o ano da minha infelicidade. Passado o primeiro, dei-me ao luxo de
me dedicar mais à brincadeira do que ao estudo e à vida devota. Vieram as notas do Natal
e aquilo foi um desastre. Em consequência, o meu nome começou a constar na caderneta
negra dos zeladores, perversa instituição da altura, e nos apontamentos semanais do Pe.
Ibanhes. Tão mal me correu a vida que cheguei a estar convencido de que a minha permanência no Seminário estaria por um ﬁo. Ainda por cima, o Pe. Ibanhes dignou-se pegar
numa carta e mandá-la aos meus pais a pintar a coisa mais de negro do que eu próprio
imaginava. Eu nunca cheguei a ler essa carta, mas havia de ser linda! A resposta não se
fez esperar. O meu pai prometia-me uma daquelas tareias de eu ter de ﬁcar de cama um
ror de tempo.
No entanto, lá pelos princípios do ano de 1956, deu-se a esperada mudança de Director.
Apareceu-nos então o Madureira, com fama de Doutor e tudo, e com outros modos. Não
sei se só pela ameaça do meu pai, se pelas duas coisas, o certo é que dei em estudar a fundo
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e, no ﬁm das aulas, apareci com uma média de catorze, e com dezasseis em Música e em
Zoologia, o que serviu para me reabilitar perante os professores, para serenar a ira do meu
pai, e, o que não era menos importante, para varrer o desgosto da alma da minha mãe.
E com o Madureira começaram a aparecer as novidades reformistas.
Nas férias de 1956, já levávamos a indicação de um enxoval renovado. Foi um caso sério para as magras economias dos nossos pais que acharam tal renovação, para além de
desnecessária, não muito ajuizada. É que na lista ﬁgurava a calça curta, a meia de cor ou
O Madureira foi o Redentorista às riscas, a camisa de colarinho espalmado para os lados
português que foi sempre à fren- (à sport, como se dizia naquela altura) e ainda um fato
te: o primeiro Director, o primeiro de cor que substituísse aquele pretinho do ano da entrada
Provincial e ainda o quiseram no Seminário, além de sapatilhas, sandálias, etc. Tudo
levar para Bispo. Tocou-lhe ocupar cargos de responsabilidade para reformar a nossa imagem de garotos sem barba e
acrescida e tomar decisões nem restituir-nos um pouco à verdadeira idade que tínhamos
sempre a contento de todos.
e aos tempos em que vivíamos.
Juntamente com o Madureira, o Caldas promoveu várias
iniciativas de índole musical, iniciativas que muito contribuíram para que a minha paixão pela música se desenvolvesse quase desmedidamente. Ainda recordo aquele primeiro
concerto a que assisti. Indizível, a sensação. Deslumbrou-me aquele ir e vir dos arcos dos
violinos, aquele entrar no momento exacto de cada instrumento, e o senhor Peinado, pai
de um colega nosso, a dar cabo dos timbales, das pandeiretas e do resto das percussões.
Depois, seguiram-se outros e outros concertos.
É então que entram também em cena no Seminário os instrumentos de corda, os bandolins, as guitarras e os violões, os ferrinhos e o violoncelo, o acordeão, o senhor Peinado,
e também o Securas, alcunha reﬁnada com que nos referíamos a um nosso mestre de
guitarra. Cheirava sempre a vinho e queixava-se constantemente da sede. Por isso, lhe
assentámos com o nome de Securas.
Quem atingiu as melhores performances na guitarra portuguesa foi o Benjamim Parra,
um dos fundadores desta nossa Associação. Era ele quem acompanhava O Mar Enrola na
Areia e outras cantigas que treinávamos. Também o Neves, que deu um padre às direitas,
cascava no bandolim desinibidamente.
Um dia, por na praia de Lavadores eu ter andado sobre mexilhão que atapetava as suas
rochas, ganhei uma perigosa infecção num pé. O Madureira atirou logo comigo para a
enfermaria, aquela divisão do edifício ao lado do quarto do Pe. Vaz. Fiquei nela, tolhido
de movimentos, durante uns dias. E como não havia televisão nem rádio nem companhia,
pedi uns livros. Devorei A Cidade e as Serras do nosso mago da palavra, e ainda Os meus
Amores e In Illo Tempore de Trindade Coelho. Quer dizer, tanto me acomodei à leitura
que não senti necessidade de rezar nem de comungar nem de qualquer conversa mais
espiritual. Foi assim que o Madureira, numa das visitas que me fez, ao saber que tanto me
tinha afastado das convenientes devoções, me açoitou a consciência desta maneira:
- Estás um autêntico pagão!
O Madureira sempre teve o condão de, em menos de meia dúzia de palavras, me deﬁnir
de alto a baixo. Aquilo caiu-me mesmo muito mal, mas
Penso que o Madureira é digno que era verdade, reconheço-o agora.
de toda a nossa admiração e reconhecimento, e é bom que ele Também foi o Madureira quem teve a inesperada ideia
agora sinta que nós, os que o de fazer de mim sacristão. Aos sacristães cabia a respontivemos como Director, Provin- sabilidade pela ornamentação do altar, cujas ﬂores era
cial, companheiro e como amigo, preciso ir colher onde as houvesse. Uma tarde, estava
demos valor mesmo àquelas pequenas coisas de que ele próprio, eu acompanhado do colega que exercia o cargo comigo,
quando apareceu na capela o Madureira. Olhou para nós,
se calhar, já nem se recorda.
mediu-nos o trabalho excessivo com as ﬂores e não está
com meias medidas: desaparece e regressa, dali a minutos, com meia dúzia de folhas de
couve-galega na mão. Credo, arrepiámo-nos nós. E então ele, franciscanamente, explicou-nos como tanto valia a ﬂor como a folha de couve. Nós admirámo-nos muito, mas,
logo que ele se retirou, nem consentimos que ﬁcassem as folhas de couve nas jarras a par
das ﬂores, que aquilo ia ser uma risada geral contra nós. A esta distância, eu dou inteira razão ao Madureira, mas que naquela altura me pareceu que estava a caçoar de nós, também
não é menos verdade. O Madureira era assim, tanto nos dava um raspanço como, logo a
seguir, fazia uma pirueta qualquer para a gente se rir ou aprender o diferente.
Jogava-se à bola, naquele campo de terra batida, como calhava, com a roupa mais estragada, com o calçado mais irrecuperável, ou, se o não havia, descalços, como mandava a
pobreza. Depois de assumir a direcção do Seminário, o Madureira introduziu os calções,
as camisolas, as chuteiras. Apareceram coisas das mais incríveis, calções de todas as cores, e autênticos tamancos a fazer de chuteiras.
A segunda fase do Seminário é, pois, a do Madureira. Na primeira, pouca evolução tinha
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BOAS RECORDAÇÕES
Fui colaborador do Madureira de
1956 a 1961. Ele era o Director
do Seminário de Gaia, eu, prefeito. Já lá vão muitos anos. Desse
período quase só guardo boas
recordações. O Vaticano II ainda
não tinha acontecido, mas havia
prenúncios de renovação e ele,
creio que pela formação, mas
também pelo seu modo de ser,
soube captá-los. Foi um renovador e, em aspectos, talvez um
inovador. A minha cooperação
com ele vejo-a, à distância, como
um acontecimento pacífico e feliz. Se houve diferença de pareceres - e é possível que os houvesse - existiu sempre, na prática,
uma grande sintonia, unida a
uma certa liberdade criativa. Foi
fácil trabalhar com ele. Daí que
eu nunca tenha entendido o meu
afastamento inesperado do Seminário no Verão de 1961. É a única nota melancólica que guardo
dessa fase da minha vida. De resto, quanto ao Madureira, é este o
meu testemunho que aqui quero
deixar: apesar das posições divergentes que mais tarde havíamos de revelar, eu sempre o considerei um confrade inteligente,
simples, leal e muito humano.
Luís Guerreiro

CONTINUA VIVO!
Do Amigo Madureira, muito se
poderá dizer em seu abono e,
certamente, dele irão alguns
dar o seu testemunho. Eu quero
apenas aqui recordar a quantos
ainda se encontram “formalmente” dentro da Congregação, que
ele, cá fora, continua vivo - bem
como a grande maioria daqueles
que um dia resolvemos seguir
novos caminhos - e que continua
bem dentro do espírito redentorista sonhado por Santo Afonso.
E faço esta chamada de atenção,
não apenas por o Madureira ter
sido um dos grandes pilares da
formação juvenil de todos quantos, nas décadas de 60 e 70,
passámos pelo Seminário, mas
também porque ele, hoje, ainda
continua a ser um elo forte na cadeia da amizade que a todos nos
une. Aos de dentro e aos de fora.
Será, pois, bom que o Madureira
seja por todos relembrado como
membro vivo da Congregação e
não como recordação do passado.
Francisco Assis

O MEU TESTEMUNHO
O Madureira pertence à família dos
Beças, família de grande prestígio
em Outeiro e Bragança. O comboio
foi levado às terras brigantinas pela
mão do seu tio Abílio que tem estátua na principal avenida da cidade de
Bragança e o seu pai foi professor e
homem de letras.
Enquanto seminarista, o Madureira,
pequeno de estatura mas rijo e valente, não deixava de ombrear com os
de maior estatura nos trabalhos da
construção da avenida e dos campos
da bola. Bem comportado e sério, foi
Decano geral do Seminário, como
os melhores. Em Astorga (Espanha),
enquanto estudante de Filosofia e
Teologia, revelou-se um bom administrador dos seus talentos e daí que
os seus superiores tenham visto logo
nele um bom professor para o futuro
e o tenham escolhido para ir doutorar-se, primeiro em Roma e depois
em Lovaina (Bélgica).
Em 1956, seria o primeiro Redentorista português a ocupar o lugar de
Director do Seminário de Gaia e, em
1962, também o primeiro a ser nomeado Provincial. Com a chegada do
Madureira, o Seminário recebeu um
novo ar de frescura e de sã humanidade. Depois, com ele já como Provincial, vieram para Portugal o nosso
Noviciado e o Estudantado, até então
em Espanha. Devo ainda salientar o
incremento que ele deu às obras levadas a efeito não só em Portugal como
também em Angola. Encontrando-se
aqui como Vice-Provincial, foi por
pouco que escapou à mitra episcopal, deixando-a para o nosso Pe. José
Queirós. Ainda sob a sua direcção,
deu-se início ao Apostolado Paroquial
Permanente, sendo eu próprio, a seu
pedido, o primeiro Redentorista a
ocupar o lugar de pároco. Devo dizer, para bem do Madureira e de mim
próprio, que esse indesejável cargo,
na altura, não me foi imposto, mas
proposto: “Tem três dias para pensar”, disse-me ele então. Acrescentarei ainda que nunca se intrometeu no
meu trabalho, mesmo que às vezes
houvesse algumas diferenças de critério.
O Madureira foi um óptimo companheiro de viagem. Respeitador e respeitado. Creio mesmo que amado. Foi
uma bênção para a Província e para a
Igreja durante os 25 anos que exerceu a tempo inteiro, com dedicação
e saber, o seu sacerdócio. O mesmo
posso afirmar dele enquanto foi aluno. Oxalá que agora, embora noutro
estado, seja feliz e, encontre modos
de ajudar a Igreja e a Congregação a
que pertencemos.
Vou acabar com o humor de duas tias
suas que, ao terem conhecimento do
seu novo rumo de vida, disseram:
“Olhe, senhor Cónego João: Antes,
ele era o Padre Zé. Agora, fica a ser
o Zé Padre”.
Um abraço, Zé Madureira.
Pe. Vaz

havido. Mas quando o Madureira se apoderou A segunda fase do Seminário é a do Madaquilo, fez mesmo uma revolução. É bom que dureira. Com a sua chegada, deu-se uma
ele saiba disso, que todos saibam. Alguns apon- autêntica revolução. O uso omnipresentam-lhes certas manias, certas caturrices... Mas te da bata terminou. Os zeladores e as
suas cadernetas pretas desapareceram.
qualquer homem as tem ou vai adquirindo pela Acabou o fato e a gravata preta. Surgiu
vida fora. E que ele revirou o Seminário de per- o calção e a camisa à sport. Os dias de
férias nas nossas casas foram-se alonnas para o ar, isso é um facto inegável.
Uma vez, na preparação da festa da Imaculada, gando. As actividades extracurriculares
ganharam nova vida. A limpeza dos correpegou em meia dúzia de alunos dos primeiros dores começou a ser feita com aspirador.
anos e vá de lhes dar um poema, daqueles mais Nasceu, enﬁm, um clima bem diferente de
inspirados pelo sentimento religioso ou ﬁlial, que liberdade e viência familiar.
o aprendessem de cor, que ele depois ensinava a
dizê-lo, acompanhado dos mais adequados gestos. Tocou-me a mim, aquele que Miguel
Torga compôs quando lhe faleceu a mãe.
- Não é assim, com os dedos abertos e esticados para a frente, que parece um garfo!
- dizia-nos ele. E ensinava-nos a fazer o gesto, a mão levemente a erguer-se quase até à
altura do ombro, não mais, e os dedos progressivamente recolhidos do indicador até ao
mindinho, que o gesto assim ﬁcava mais redondo e elegante.
No Seminário iniciei-me também nos mistérios da revelação fotográﬁca, numa pequena
câmara escura idealizada pelo Madureira para o efeito. Ele próprio idolatrava a fotograﬁa.
Andava sempre de máquina na mão, sobretudo quando íamos para a praia, e fazia bonitas
fotograﬁas das ondas e dos rochedos.
E a Magia? Ele ainda arregalou os olhos a muito papalvo com uns truques que fazia com
moedas. A mim, de tal modo ela me deslumbrou também que dei em treinar por conta
própria. E, na devida altura, com o seu aplauso, apresentei-me com um repertório que deu
para um bom espectáculo no salão de festas.
Outra das imponentes reformas que o nosso amigo Madureira fez no Seminário foi a de
Não receio aﬁrmar que o Madu- introduzir umas práticas de dactilograﬁa. Eu não sei onde
reira passou muitos dos seus é que ele arranjou as máquinas, velhas e pesadas como
anos de vida num conﬂito nada
tractores, que pôs lá numa sala para que os seleccionados
brando. Eram as suas próprias
ideias, por um lado, e os pre- pudessem martelar à vontade. Aquilo ouvia-se por todo
ceitos da Regra e as ideias dos o corredor. De tanto serem marteladas, foram dando o
restantes confrades, por outro. badagaio. Avariou uma e foi encostada. Avariou outra e
Agir por entre estas forças não
encostada foi. Avariou a terceira e acabou-se o petisco do
deve ter sido mesmo nada fácil.
treino para os bem-aventurados e o prazer das escapadelas para mim, que, não sendo dos contemplados, fazia por isso nos momentos em que
ninguém me estava a ﬁsgar.
Um belo dia, o Baptista (não sei se também o Assis), o António Ferreira e eu, demos em
tomar uma decisão memorável. Havíamos de pôr aquelas mulas ferrugentas a trabalhar.
Então, dirigimo-nos à alfaiataria, onde era dono e senhor o irmão Clemente, e pedimoslhe emprestada a sua caixa de ferramentas, e dirigimo-nos para a sala onde elas jaziam
como mortas, acabando por ressuscitá-las.
Depois, passei dias deliciosos ali a bater as teclas. Copiei poemas e mais poemas, já tinha
ultrapassado a centena. Mas o Madureira, perspicaz que só ele, enquanto eu me ia deleitando, magicava numa nova lista de eleitos que pudessem ter umas aulas de dactilograﬁa.
Logo que exposta, apressei-me a corrê-la de alto a baixo e ﬁquei podre. O meu nome, o
nome do engenheiro que tinha restituído à vida aquelas cadavéricas máquinas, não constava da lista. Então, sem nada dizer a ninguém, por uma hora calada, de alicate na mão,
entrei na sala, e apertei os torniquetes às três. Estava consumada a minha vingança…
No dia seguinte, à hora do treino, lá iam os felizardos bater as teclinhas. Chegaram, ajeitaram as cadeiras, sentaram-se e iam começar. Eu não estava lá, mas faço ideia da cara que
ﬁzeram, todos ao mesmo tempo:
- Estão outra vez estragadas - e, queixinhas como eram, correram logo ao Madureira. Ele
admirou-se muito e foi conﬁrmar. Meia hora depois, já estava eu a ser chamado ao seu
gabinete.
Todos nós, seus antigos
- Olha lá, ó Freitas, o que é que andaste a fazer nas máquinas? alunos e dirigidos, guardamos do Madureira a
E rematou com esta:
- Eu agora podia muito bem mandar-te direitinho para casa, que lembrança de um homem
bom que nos abriu a menisso nunca se faz. Desta vez, vai lá, mas, de castigo, não podes te e os olhos para a vida.
escrever nelas nunca mais.
Castigou-me assim, que o Madureira, enquanto Director, que eu, apesar de rebelde, reconhecia que, se me desse para o bem, também poderia resultar. Mais tarde, quando falava
com ele, vinha esta traquinice minha à baila, e ele ria-se, por me ter apanhado que nem a
um patego.
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Em Nava-del-Rey, no noviciado, decidi,
como nunca se tinha visto até ali. Tratouheróica e misticamente, assim como quem
se de uma autêntica revolução. De facto,
A Distância
abandona os prazeres do mundo, sacriﬁcar
ele foi o Redentorista português que foi
a música e oferecê-la a Deus. E ﬁ-lo com a
sempre à frente: o primeiro Director, o
A distância era o caminho mais curto
generosidade inteira. Pus as partituras, que entre nós. Receio
primeiro Provincial e ainda o quiseram
tanto trabalhinho me tinham dado, umas ou só um olhar cortante e fundo
levar para Bispo. Tocou-lhe ocupar carem cima das outras e, como quem vai para não com rosto
gos de responsabilidade acrescida e tomar
o martírio, encaminhei-me para o quarto desnudado de sorrisos e afagos?
decisões nem sempre a contento de todo Pe. Mestre, onde ﬁz entrega a Deus dados, algumas mesmo controversas. Ainda
quilo que mais amava neste mundo. Creio Na voluta das suas mãos
como Director do Seminário teve de as
que o bom do Mestre sentiu uma enorme morava
tomar também. Em geral, todos nós, seus
vontade de se rir à gargalhada daquela gui- o temor de tudo o que era eterno
antigos alunos e dirigidos, guardamos
e proibido.
nada que me tinha dado. Já não sei bem o
dele a lembrança de um homem bom,
que me disse. O certo é que saí de mãos a Alguns ficavam bem nos fotogramas atento à nossa idade e à nossa evolução e
abanar, mas de alma leve e feliz. O Ma- e o mar sofria nos rochedos
que nos abriu a mente e os olhos para uma
dureira soube desse meu acto desatinado roído rente à praia
mais saudável maneira de entendermos as
de entrega absoluta e deve ter pensado: pela areia do ciúme.
coisas. E que, na hora de decidirmos do
«Mais uma das do Freitas! Aquele rapaz é
mais importante da nossa vida, nos disse
mesmo um extremista!». É que, numa das O som oco das suas palmas
palavras serenas e apaziguadoras dos nosvisitas que nos fez, falou-me logo disso e terra adormecida sobre as camas
sos dramas interiores. Assim o disse, no
notei que me estava a dizer que não era despertava novo pesadelo
número anterior d’A Palmeira, o Zé Mahumedecido em poluções nocturnas
preciso tanto.
ria, de Vinhais, que cristianiza a reforma
abafadas no escuro dos lençóis.
Ao ﬁndar o segundo ano de teologia, deagrária lá pelo Alentejo.
cidi (decidiu-se) a minha interrupção do Tal a distância que apesar de muda
Não receio aﬁrmar que o Madureira pascurso e fui arremessado para Gaia, jun- nos une e ama mesmo assim.
sou muitos dos seus anos de vida num
tamente com o Adolfo e o Bernardino
conﬂito nada brando. Eram as suas próPacheco. Leccionei um ano incompleto, E eu sei porquê.
prias ideias, por um lado, e os preceitos da
Arsénio Pires
porque, entretanto, granjeando fama de
Regra e as ideias dos restantes confrades,
rebelde e de indisciplinado, tive de abanpor outro. Agir por entre estas forças difídonar o Seminário. A saída deﬁnitiva da Congregação sucederá ceis de conciliar não deve ter sido mesmo nada fácil. E depois,
dois anos mais tarde, casando-me pouco depois.
um homem também não tem obrigação de ser vanguarda em toPela vida fora, tenho mostrado, espontaneamente, a formação das as matérias.
que adquiri nos Redentoristas e devo confessar, sincero e muito Enﬁm, penso que o Madureira é digno de toda a nossa admiração
grato, que ela tem sido atentamente acolhida em todos os am- e reconhecimento, e é bom que ele, na idade que agora conta,
bientes por que tenho passado. Desde a vida militar, onde quase sinta que nós, os que o tivemos como director, como provincial,
me elevaram à craveira de conselheiro, até à vida de professor a como companheiro e como amigo, demos valor e guardámos,
que desde então me tenho dedicado.
bem guardadas, mesmo aquelas pequenas coisas de que ele próO Madureira, como Director do Seminário, operou uma grande prio se calhar já nem se recorda.
abertura, um aggiornamento e uma leitura da vida e do mundo

E os da Palmeira juntaram-se em Palmela
(Continuação da página 15)
No dia 2 de Junho passado, o signatário incumbiu-se da missão de transportar
até Palmela os altos dignitários da AAAR, o Presidente Manuel Vieira e o
Director da Palmeira, Arsénio Pires.
Devo confessar que a 1ª hora de viagem, foi muito séria, não sei ainda se traziam os olhos com remela ou se seria o distanciamento das pessoas importantes
com o povo. Quando paramos na Mealhada e tomamos o pequeno-almoço tudo
se modiﬁcou. Quem me conhece já sabe que eu até falo pouco, sou bastantes
envergonhado, mas de repente tudo mudou, as conversas ﬂuíram e a participação foi total.
Convém dizer que chegamos a Palmela com 1 hora de atraso, mas não houve qualquer problema, estavam à espera da comitiva Presidencial um elevado
número de AAAR(s) num total de 12 pessoas que nos receberam entusiasticamente. Não tivemos tempo de tomar o segundo pequeno-almoço, pois tivemos que organizar a comitiva, o Alex entregou-nos um mapa devidamente
elaborado com todos os pormenores do itinerário incluindo a paragem para o
piquenique.
Aﬁnal para onde fomos? Amigos nem mais nem menos fomos fazer uma incursão na serra da Arrábida, local que eu já não visitava há mais de 20 anos.
Paramos num miradouro com vista para terra e não para o mar, não fez diferença nenhuma pois o pessoal o que queria era comer e devo-vos dizer que desta
vez não fui utilizado como vagomestre pois o pessoal teve medo que eu não
distribuísse os alimentos incluindo as bebidas.
Quero-vos contar um pequeno acidente que ocorreu devido ao pó da cimenteira do Outão também conhecida por SECIL, o tal mapa que o Alex distribuiu e
que o Arsénio tanto falou, ﬁcou ilegível, paciência. Houve quem dissese que o

tal dito cujo nem sequer existiu!
Seguidamente rumamos para a casa do Alex também conhecida e denominada por “Oliveira-do-Paraíso”. Toda a gente trabalhou menos eu, pois estava
cansadíssimo pela responsabilidade de transportar no circuito da Arrábida, o
Presidente, o Director da Palmeira e o Ismael Pacheco e a sua ilustríssima
esposa, mas já não tive cansaço para o repasto, enﬁm cada um é para o que
nasce. Além do salutar convívio, fui na esperança de encontrar colegas e bons
amigos, que já não vejo à 48 anos, não querendo ferir susceptibilidades não
posso deixar de mencionar o Fernando Campos mas há muitos mais; paciência
será para outra oportunidade.
Não quero terminar este apontamento, sem mencionar a presença do nosso
colega brasileiro Cláudio que vai ser reforço para o F.C. Porto e as esposas do
Ismael, Delﬁm e Lontro, que foram encantadoras, e ﬁzeram o que eu não ﬁz,
isto é, meteram as mãos à obra e foram extremamente úteis à comunidade, pois
prepararam e temperaram as saladas e outras coisas mais ligadas ao repasto.
Benditas mulheres.
Muito mais se passou, (também tenho que deixar espaço para o CRONISTA
MOR, AfonsoFerreira) e se quereis saber mais, apresentai-vos no próximo
convívio, aproveitai o tempo, aproveitai a vida, e desfrutai a felicidade de ainda poderdes reviver a mocidade que vivemos na Quinta da Barrosa e as amizades que ﬁzemos e perduram apesar de na época serem proibidas. Sobre o nosso
amigo Alex faço votos e peço a Deus que lhe continue a dar muita saúde, a
manter toda a sua generosidade de bem receber, voz para cantar com o Arsénio
o Salmo 50 e que o mantenha Poeta para toda a sua vida.
Até à próxima e Bem-haja Amigos.
António Peinado.
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Quinta da Barrosa - V. N. de Gaia
Dia 15 de Setembro
09.00 - RECEPÇÃO
Saudações
Porto de Honra
Pagamento de Quotas
11.00 - ASSEMBLEIA GERAL
Boas Vindas
Ordem de Trabalhos
13.00 - ALMOÇO
15.00 - SESSÃO CULTURAL
Tema: Miguel Torga:
O Homem e o Escritor
Palestrante:
Bernardino Henriques
17.00 - TEMPO LIVRE:
Convívio
19.00 - CELEBRAÇÃO
20.00 - JANTAR
21.00 - CONVÍVIO CULTURAL
Filme:
Encontros Passados
Iniciativa Privada:
Poesias, canções, etc.

Dia 16 de Setembro
09.00 - PEQUENO ALMOÇO
11.00 - VISITA GUIADA:
Casa da Música (Porto)
12.00 - ROMAGEM à Praia da
Madalena
13.30 - ALMOÇO
Rest. Manjar do Nordeste
(Praia da Madalena)

m
e
V

!

Traz um Amigo também!
Colabora
no Convívio Cultural.
Confirma a tua presença.
Traz um Amigo também!

grande encontro 2007
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