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Junto à Palmeira, reunimo-nos e iniciámos a par�da

25 e 26 de Abril 2008

Na casa de Camilo Castelo Branco

O Grupo em Santa Luzia - Viana do Castelo
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Mosteiro de Tibães

Almoço na Quinta do Fincão - Viana do Castelo
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CORREIO DOS LEITORES
Do José Luís Vicente (Rio Mouro,
16.03.2008)
Olá Arsénio e Equipa da Palmeira:
Recebemos com alegria o exemplar nº
23 da Palmeira que nos fez reviver de
novo aquele grande momento de 2007
da nossa Associação. Com os afazeres do dia-a-dia (agora como
avós vemo-nos muito mais ocupados - o Luís Afonso nasceu-nos
em 26 de Setembro), já o �nhamos quase esquecido.
Mais uma vez estais todos de parabéns pela apresentação, pelas fotos, pelo conteúdo... por tudo. A minha esposa, a Zeca,
gostou muito da apresentação dos seus dois contos que nela
são publicados. Quem não esteve presente no encontro, por
meio da Palmeira ﬁca com muito boa ideia do que lá se passou,
e certamente vai querer estar no próximo. Nós, da nossa parte,
já o temos agendado.
Um abraço e até sempre.
Do Luís Guerreiro (Brasília, 13.03.2008)
Meu caro Arsénio:
Vi o teu ar�go na MÍRIAM, aquela prosa tão primorosa, aquelas
ideias tão incisivas e actuais a sacudir-nos a alma, e sonhei. Que
o exemplo pegue e outros muitos o façam também, soltando o
verbo que porventura levem amarrado dentro de si. Sempre o
desejei.
Pelo 25 de Maio estaremos em Portugal, ﬁcando até 30 de Junho. Nessa altura, espero que nos possamos encontrar. Até lá,
um grande abraço e os meus parabéns.
Amigo Guerreiro:
Muito obrigado pelas tuas calorosas e incen�vadoras palavras
em relação ao meu ar�go na Míriam.
É claro que muito do que sou também a � se deve. Já em público
o confessei várias vezes. E, portanto, o ar�go também é teu.
Deves estar a receber a Palmeira. Lá encontrarás uma pequena
homenagem que redigi aos Redentoristas e, em par�cular, aos
excelentes mestres que nos ediﬁcaram. Tu foste, sem dúvida, o
MAIOR.
É claro que temos de conviver durante a vossa estadia cá em
Portugal!
Beijos para a Irene e um grande abraço para �.
Arsénio Pires

Do Paulo de Oliveira (Paulinho), an�go aluno redentorista brasileiro (13-05-2008)
Caro Arsénio:
Espero que esteja tudo bem com você.
Ao sentar-me hoje para lhe escrever, vejo que é 13 de Maio, dia
de N. Sra. de Fá�ma. Que a Mãe bendita do Redentor, seja em
Fá�ma, Aparecida ou Lourdes, abençoe você e sua família, seus
empreendimentos e sua querida pátria, Portugal.
Vamos fazer o 2º número de nossa revista UNESER (União dos
Ex-seminaristas Redentoristas). Temos 70% dos assuntos prontos. Com muito prazer, tanto neste como nos próximos números, queremos contar com sua colaboração. Pode contar com
uma página à sua disposição, UMA página.
A revista sairá em 1º de Agosto. Fique à vontade para enviar
o que desejar no prazo que lhe convier. Sei que o que mandar
será ó�mo e enriquecerá nossa revista.
Seu site está muito bonito.
Um grande abraço. “Uma vez redentorista, sempre redentorista.”
Olá, Paulinho!
Fiquei muito contente por receber a sua mensagem. Mais contente ﬁquei por você querer levar por diante aquela ideia há
tempos ven�lada entre nós: mútua colaboração entre “A Palmeira” e “Revista UNESER”.
Já que nem os polí�cos nem os linguistas (este desgraçado
Acordo Ortográﬁco que tanto custa a sair...) são capazes de trabalhar direito para a união dos nossos povos, ao menos nós,
ex-alunos redentoristas, que já estamos unidos por um passado
com as mesmas raízes que se estendem até Nápoles, ao menos
nós façamos a UNIÃO. Vamos, pois, enviar a nossa colaboração.
É claro que a par�lha é sempre recíproca: contamos também
com a vossa página para A Palmeira.
Um abraço.
Arsénio Pires
Do Jorge Bento (São Mamede de Infesta, 24.03.2008)
Caro Manuel Vieira:
Muito agradeço a mensagem de Páscoa Feliz. Agradeço também sobremaneira aos companheiros que elaboram “A Palmeira” com tanto zelo e proﬁciência. Bem hajam!
Um abraço cordial.
* Con�nua na página 8
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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 crí�cas.

Colabora! Escreve-nos! Dá-nos a tua Opinião!
Coordenação:
Arsénio Pires
Domingos Nabais

e-mail: arseniopires@gmail.com
e-mail: revistamiriam@gmail.com

Agradecemos a colaboração do amigo Ricardo Teixeira Morais
que compôs e paginou este número da Palmeira
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IDADE E LENTIDÃO
EDITORIAL
Dunas. Suaves elevações de areia ﬁna. O ócio doce do verão. O esplendor dos corpos, abertos à água, ao sol, às mãos do desejo. O mar inﬁnito torna-se cúmplice
de tanta felicidade geral! As dunas duram mesmo depois de o mar as ter apagado,
como rostos desenhados na areia. É a memória que as traz à boca, com nomes,
com gestos, com inesquecíveis palavras. A memória também é mar. Tal como ele
devolve o que lhe é estranho, a memória ondula por sobre a vida, para lhe dar
sen�do. Nós distraímo-nos do passado, não só porque é passado, mas também
porque o não achamos glorioso. Mas a memória é mais justa que nós. E sabe mais
de nós do que os “grandes pensamentos” que produzimos. Em nome dela, temos
dois deveres. O primeiro é ter esperança. O segundo é desenvolver a consciência
de estar vivo. Nascemos, crescemos e morremos sem razões. Há um cerco de
uniformidade à nossa volta. A primeira tentação é a da vida imediata. Os sen�dos
e as hormonas consomem os melhores dias. Ou, em alterna�va, meta�sicas dogmá�cas angelizam-nos corpos e almas, adiando tudo para a eternidade.
Um dia acordamos e dizemos: a vida é uma dívida “insolvente”, como aﬁrma um
ﬁnanceiro arrependido. Ou doutra maneira: a vida é um absurdo. A cidade, um
labirinto. Os seus donos são bonecos de corda. E Deus um paciﬁsta radical, que
vem passear entre os homens ao ﬁm da tarde. E o amor? De início, rendemo-nos
como cordeiros. E ﬁzemos ﬁlhos, cada qual a seu jeito. Já temos cabelos brancos.
Os netos já perguntam pelo avô.
Temos idade para sermos helenicamente sábios. “Quem não repudia a via imediata não tem para onde caminhar” - escreve Lao Tsé (ﬁlósofo chinês de séc. VI-V
a.C.). Os gregos desse tempo ﬁzeram uma dis�nção matricial: ser e parecer. Abres
os sen�dos e a fala ao mundo exterior: pareces. Perguntas por � e pelos outros:
és. No primeiro caso, vives justaposto às coisas. No segundo, és a substância das
coisas. És a consciência de � e do mundo.
Consciência infeliz? Absurda? Se o for, esse é o primeiro passo duma enorme
caminhada. O homem actual tem a ver�gem do botão, o ritmo alucinante do
mundo global em directo. Mas vai só. O monitor esgota-lhe o olhar. Três ismos:
automa�smo, au�smo, sonambulismo. À nossa idade, só ﬁca bem a len�dão. A
vida mediata, não pelo pensamento, mas pelos afectos, pelos gestos, é o caminho
que nos pode levar para longe. Só já nos resta uma urgência: aprender a viver
devagar. O futuro é escasso. Para o ampliar, é preciso sentar-se à beira dos rios
an�gos e prender o tempo às margens.
É este também o desígnio da Palmeira: palavras demoradas que chamem, que
lembrem, que projectem encontros de amigos que vêm de longe. •

GRANDE ENCONTRO 2008

Seminário de Cristo Rei - 13 e 14 de Setembro
Conﬁrma a tua presença até 7 de Setembro para:
Nabais: tel. 223 719 910 - email: revistamiriam@gmail.com
Arsénio: tlm. 933 995 729 - email: arseniopires@gmail.com
Assis: tlm. 964 657 753 - email: f.assis.conceicao@gmail.com

Alexandre Gonçalves
Curso de 1957
Tel. 212 333 947
email: alegopin@gmail.com

DUNAS
Foi nesta praia aberta,
exactamente aqui,
no meio duma luz imensa,
que eu me perdi
e me esqueci
da palavra pertença
e de �.
De repente,
eu ﬁquei sem saber de onde vinha,
que rumo é que eu levava,
que força me de�nha
no perigoso chão que então pisava.
De duna em duna,
no fogo do verão,
o mar só derramava espuma
na minha inquietação.
Depois,
já depois de setembro,
de novo aqui voltei
e sobre o tempo me sentei
a ver o mar e a vida.
E não me lembro
se alguém me ouviu gritar.
Depois de setembro
ninguém vem ver o mar.
Foi aqui,
neste areal,
caminhando de duna em duna,
que eu me perdi
na espuma
do mar.
Eu não sabia
que este mar outonal
tornasse a praia tão vazia,
tão fria,
tão mortal.
Verão,
longínqua ondulação
que o mar leva de duna em duna.
Vida, só espuma
à ﬂor do coração.

A. G.
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O MINHO APROXIMA OS AMIGOS
Lígia Pires
Filha do nosso associado Arsénio Pires
e-mail: ligiasoﬁapires@gmail.com
Tlm. 934 500 793

só ﬁcaram as frias celas, parte da imensa biblioteca, os
frondosos claustros, os enigmá�cos azulejos e a riquíssima e impressionante igreja. E, para os que conseguiram
fazer silêncio profundo, um canto gregoriano que, naquela altura, escorria da parede de um dos escuros corredores.
Seguiram depois para um ameno ﬁm de tarde no Monte
da Penha, com um magníﬁco quadro sobre Guimarães,
emoldurado por um fogoso pôr-do-sol. E dali se admirou
a cidade que viu acordar a nação portuguesa e todo este
grupo que lá pernoitou.
A manhã seguinte começou com uma visita ao Castelo de
Guimarães, datado do séc. X. Foi interessante entrar neste
pedaço de História onde se puderam ver as úl�mas moradas de alguns Templários, a pia bap�smal de D. Afonso
A Lígia: Um outro olhar sobre nós
Henriques e as paredes do local onde teria dado os seus
Era 25 de Abril. Ainda manhã cedo, sob a palmeira, eles primeiros passos. Também dentro desses muros resis�u
juntaram-se novamente. Cheios de histórias para contar, às tropas do rei de Leão e Castela e venceu, em 1128, as
novos feitos, novas reformas, muitas saudades e episódios forças da sua mãe D. Teresa, dando origem à nacionalido quo�diano para par�lhar. Em direcção ao Verde Minho dade portuguesa. Do Castelo seguiram para os Paços do
foram todos eles, porque o Minho aproxima os amigos, Duque, majestosos e imponentes, onde facilmente se puno verde da paisagem e no que escorrega garganta abaixo deram admirar a preparação de armas para a batalha e
salões para banquetes e bailes.
entre gargalhadas francas e abraços fraternos.
Para reforçar os laços, a escrita. Nesse dia, a de Camilo O des�no seguinte foi a Basílica de Sta. Luzia, em Viana
Castelo Branco. Uma bela e complicada história de amor do Castelo. Datada do séc. XX, tem belíssimos vitrais e forcom Ana Plácido que lhe permi�u brindar-nos com cente- mato inspirado no Sacré Coeur de Paris. De lá se vislumnas de volumes. A sua casa museu em S. Miguel de Ceide bra uma vista ímpar do rio Lima e do seu vale, do mar e
é carregada de memórias em que todos puderam entrar da montanha. É esse, aliás, segundo o Na�onal Geograﬁc,
através da maravilhosa explicação do guia local (que, por um dos mais belos panoramas do mundo!
ser apresentada de maneira tão maravilhosa e realista, O repasto ﬁnal foi bem perto dali, na Quinta do Fincão, em
até parecia ter ele privado com Camilo…). Foi fascinante Areosa. Servido em parte num alpendre com vistas para o
poder admirar os campos das mesmas janelas por onde Atlân�co, o panorama dali observado favoreceu extraorCamilo os viu, tocar a secretária onde a inspiração e o dinariamente o riso e a descida do Verde Minho fresquitrabalho o encontraram, passear nos corredores onde se nho pelas goeIas abaixo. O almoço, a relembrar a an�ga
sêmea par�lhada na juventude, que
cruzou com Ana e ver a cama onde a
muitos olhares sorridentes provocou,
beijou. E, tristemente, parar a olhar
esteve delicioso. Durante ele, houve
a cadeira onde, no dia 1 de Junho de
tempo para escutar variados sons mi1890, pôs ﬁm a tudo. Talvez por vezes
nhotos: concer�nas, cantares e ditos
o amor seja demasiado pesado... A
populares. A ﬁnalizar, a ardente queiele dedicaram, mesmo em frente, o
mada galega que ainda mais animou
Centro de Estudos Camilianos, edi�cio
as hostes.
projectado por Siza Vieira e, portanto,
Terem eles o passado para par�lhar é
cheio de luz e grandeza.
tanto mais importante quanto ele enDepois do convívio ao almoço, onde
A sêmea par�lhada
tra pelo seu presente adentro, olhannão faltou a alegria do vinho e da condo
para o futuro: “Até à próxima!”;
versa, seguiram para o Mosteiro de Tibães. Quem espera“Vai
dando
no�cias!”;
“Aparece, sim?”; “Contamos que
va encontrar os monges benedi�nos que por ali deambularam entre os sécs. XI e XIX, desiludiu-se. De facto, deles venhas!”; “Que a paz esteja con�go!”.•
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FOI ÓPTIMO ESTAR COM TODOS VOCÊS
Cláudio da Silva
(An�go aluno redentorista brasileiro,
bancário, residente em Lisboa)
e sua esposa Vânia Silva
email: serradourada@netcabo.pt

A minha vontade inicial era descrever a beleza natural, cultural e histórica
dos lugares por onde passámos nesses dias 25 e 26 de Abril, mas vou optar
por focar um aspecto que me fez verdadeiramente feliz: as pessoas. Que
pessoas tão maravilhosas, que gente tão boa! Mal cheguei ao grupo, imediatamente reconheci e iden�ﬁquei que aqueles senhores e senhoras no
meio de quem me encontrava e com quem ia conviver durante dois dias
eram especiais.
Desde já, não posso deixar de agradecer a todos pela simpa�a e carinho
com que me trataram a mim e à minha esposa. Foram todos impecáveis…
Havia no ar o calor, a sensação clara de que todos estavam ali envolvidos
por uma mís�ca de se relacionar, de rever e ver an�gos amigos/colegas, de
conhecer novas “caras”,
tendo como base o facto
de a maioria ter �do no
decorrer de um período
das suas vidas contacto,
formação e experiência
com os Redentoristas.
É evidente que o espírito
comunitário, que a alegria
de se estar com outras
pessoas fortalece naturalmente qualquer convivência proposta, sobretudo
tendo em conta que, no
caso concreto, o grau de
maturidade existente era
muito bom. É que, independente da proﬁssão, do �tulo, da cor, da nacionalidade e até mesmo do credo religioso, a vontade de estar ali era muito forte
e não sucumbiria facilmente a qualquer problema que um ou outro pudesse
inconscientemente provocar, tudo facilitado ainda pelo facto de que estavam presentes também os grandes achados de muitos, as suas esposas. Não
tenho dúvida nem receio de considerá-las como as grandes colaboradoras
e obreiras do clarear dos caminhos escuros que a vida nos mostrava e ainda
mostra. Elas são verdadeiramente especiais. Cada uma com as suas caracterís�cas individuais, cada uma com a sua própria história, mas todas com algo
de muito extraordinário. Às vezes ﬁco a pensar, e digo isto por mim próprio e
por situações presenciadas, que há momentos que não é fácil coexis�r com
ex-seminaristas…
Durante o nosso passeio/convívio, várias vezes sen� de forma concreta a
força da convivência familiar, onde alguns dos par�cipantes pareciam ser
pais; outros, irmãos mais velhos com vontade de quererem ajudar e ensinar.
As brincadeiras expressas por cada um reﬂec�am a sa�sfação e o à-vontade
com que todos nos sen�amos.
Esta gostosa realidade que aconteceu, com sorrisos escancarados e um forte
sen�mento de grupo, só foi possível, porque houve uma organização, porque houve uma preparação, e isto coube a alguém… Ainda bem que existe

a Associação de An�gos Alunos Redentoristas! E é gra�ﬁcante perceber que
ela está cada vez mais fortalecida, que
tem maturidade suﬁciente para ignorar
intrigas e botar fora com tranquilidade
o intragável, que dá a cara na busca do
que é bom, do que é grande e do que
é melhor.
Da minha parte e da parte da minha esposa Vânia, foi óp�mo estar com todos
vocês, de olhar, falar, brincar e trocar
impressões sobre os mais
variados temas. Esta oportunidade de conviver com
pessoas tão simpá�cas só
poderia dar no que deu:
saudade. Ao perceber, de
facto, que já se estava a
aproximar a hora de nos
separarmos, um grande
desconforto e nostalgia se
apoderaram de mim. Não
queria de maneira nenhuma que o nosso convívio
terminasse ali, daquele
jeito, daquela forma. A
minha vontade era que
con�nuássemos juntos por muito mais
tempo. Mas a vida é assim, todos temos os nossos caminhos a seguir, todos
temos tarefas a cumprir. Mas que realmente foi bom, que foi óp�mo, não há
dúvida. Foi um banho de cultura e uma
chuva de coisas boas que veio regar,
molhar e dar mais força a todos. Oxalá,
então, que convívios como este se repitam muitas e muitas mais vezes.
A vida é uma dádiva divina. Não há que
discu�r sobre a beleza de viver. A nossa
missão é tentar vivê-la o melhor possível. Nos dois dias que passámos juntos,
creio que pra�cámos e ﬁzemos acontecer um pouco dessa dádiva.
Um grande e fraternal abraço a todos e
muito obrigado.•
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CAMILO E OS REDENTORISTAS
Bernardino Henriques
Curso de 1953. Saída: 1979
Tel. 278 265 469; Tlm. 969 640 180

O grupo frente à secretária de Camilo

Pelos vistos, são já muitos a dissertar sobre aqueles nossos dois lindíssimos dias de convívio dos ﬁnais de Abril,
por terras minhotas. S. Miguel de Ceide, Sameiro, Guimarães e a Quinta do Fincão, na nobre Viana do Castelo,
ﬁcarão para sempre na re�na e no paladar de todos os
associados da AAAR, que nele puderam par�cipar.
Lindas imagens não só verbais como digitais terão sido já
pintadas por toda essa gente. Eu quero apenas referir-me
à primeira etapa do nosso roteiro, não para enaltecer o
local, mas o locatário patrono daquele museu: Camilo.
Quem é que não terá ﬁcado deslumbrado com os comentários do conservador daquela histórica casa, o qual, pelos vistos, sabia tudo sobre os duzentos e tal romances do
autor de A Brasileira de Prazins? Pois é, o que este ilustre
cicerone e professor de História não referiu nem a isso foi
convidado, foi a relação indirecta do nosso escritor com a
AAAR, através de Santo Afonso e dos Redentoristas.
Ao santo fundador faz Camilo uma alusão pela boca do
Vigário de Caldelas. De facto, interrogado este pelo romancista sobre a viabilidade de o caso de Marta - a Brasileira de Prazins - dar assunto para uma novela, o reitor,
pela aﬁrma�va, compara-a a Virgínia, Francesca e Julieta.
É que o eclesiás�co - e aqui é que vem o nosso santo patrono dos moralistas - gostava mais de novelas do que do
“meu Santo Afonso Maria de Ligório” que, de bom grado
trocava por aquelas. Exagero, já se vê, que o Vigário não
era certamente homem para tal.
E não se diga, então, que o genial escritor que tem também raízes na transmontana Vilarinho da Samardã não era
religioso. É um facto que também eu desconhecia. Pensava até que, depois de tanta agitação amorosa, se �vesse
pura e simplesmente esquecido de tudo o que aprendera
dos seus educadores padres e do seminário que chegou a
frequentar. Mas desengane-se quem assim pensa. Não. Os
romances não dizem tudo. Sobre este par�cular, têm de
se consultar as crí�cas e sábias notas (santo Deus! Quanta

sabedoria, acumulou o nosso homem em tão poucos anos
de vida!) que foi escrevendo para tudo quanto era órgão
de comunicação que pon�ﬁcasse naquela época.
Foi o que eu ﬁz. Comprei há muitos anos, num alfarrabista
do Porto, um livro que me deslumbrou. In�tula-se Páginas
quase esquecidas e é o primeiro tomo da Biblioteca Camiliana que a Editorial Inova lançou no mercado. Trata-se de
uma compilação de pequenos ar�gos de circunstância.
Um texto seu de 1853 era uma recensão da tradução portuguesa do célebre Catecismo da Perseverança do Pe. J.
Gaume, editado pelo livreiro portuense Francisco Gomes
da Fonseca em 1853. Pois bem, essa pequena nota camiliana, publicada no nº 31 do jornal A Cruz, é um espelho
acabado do que foi Camilo em termos religiosos. Efec�vamente, conservador por natureza, era contra tudo o que
cheirasse a modernismo, e �nha Voltaire, Herculano e os
seus correligionários a esbravejar (o verbo, embora no
pretérito imperfeito, é dele) nos arraiais de Lúcifer, como
nos arraiais de Jesus Cristo colocava a milícia “dos sábios
sem orgulho, dos sábios que o são pela resignação dos
es�mulos vaidosos, dos sábios que o são, não tanto pelos
foros académicos, como pela sua unção do apostolado”.
E é aqui que chegam os Redentoristas. Ao concluir a sua
apreciação, escreve: “Quiséramos ver adoptado nos colégios de educação primária este catecismo; mas, com
mágoa o confessamos, Portugal não é a França. Aqui seguem-se as passadas da França no caminho do mal; mas
en�biam-se os espíritos, se lhes apontamos modelos
como o Padre Gaume, como as Irmãs da Caridade, como
os Padres Redentoristas, e como outras tantas associações religiosas, cuja só indicação levantou, há pouco, aí
uma vergonhosa gritaria”.
Camilo, pelos vistos, conhecia os Redentoristas. E de onde
lhe terá vindo tal conhecimento? É que, por esta altura
de 1850, já não havia Redentoristas em Portugal. De facto, vindos da Áustria, eles �nham-se ﬁxado em Lisboa em
1826, mas a sua permanência não foi longa. Em 1834, �veram que deixar o país, pois, em Maio desse ano, o ministro Joaquim António Aguiar (que por causa disso ﬁcou
conhecido com a alcunha de o Mata-Frades) decretou a
ex�nção de todas as ordens religiosas. Sim, de onde lhe
terá vindo tal conhecimento? Será que Camilo, tendo nascido em Lisboa em 1825 e aí tendo vivido e sido educado
durante os seus primeiros anos, terá �do alguma relação
directa com os tais Redentoristas de então, provenientes
da Áustria? Ou será, simplesmente, que o conhecimento
que o Camilo teve dos Redentoristas lhe tenha vindo da
muita literatura eclesiás�ca que leu durante a sua adolescência? •
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IMPRESSÕES SOBRE O PASSEIO AO MINHO...
ONDE ATÉ O VINHO TINTO É VERDE

PASSEIO AO VERDE MINHO

A Palmeira impôs-me cinquenta palavras. Cinquenta palavras
são poucas para que alguém possa expressar os sen�mentos
que lhe foram na alma naqueles dias do passeio que demos
em Abril por terras minhotas. Acho que, qualquer adjec�vo,
desde que posi�vo, poderá expressar melhor esses sen�mentos do que as tais cinquenta palavras. Dizer, por exemplo, que
esse passeio foi “BOM” diria tudo. Nele entrariam o encontro
de todos os associados à porta do seminário, as visitas à Casa
de Camilo e ao mosteiro de Tibães, o almoço no Sameiro (este
não tanto…), a subida um tanto arriscada à Penha, o jantar e a
estadia em Guimarães, e ainda o ape�toso almoço na Quinta do
Fincão, almoço acompanhado à concer�na por música e poesia e também pelo tal vinho
que é verde como o Minho.
Escasso o tempo para visitar tão belos lugares, mas o
suﬁciente para reforçar um
pouco mais os laços da nossa amizade e aumentar em
todos o desejo de nova visita ao Minho. Até breve!
Francisco Assis

Tive a dita de ter nascido e de quase sempre ter vivido neste
Minho sem par, pelo que a aﬁrmação que faço de já conhecer
os lugares que percorremos no nosso passeio de 25 e 26 de
Abril passado é perfeitamente correcta. Mas que importa isso?
O que mais me interessou neste caso foi o fazer parte do espírito da nossa Associação a que, em tão feliz momento aderi, e
o aprazível convívio e companheirismo que sabia ir encontrar
entre todos os par�cipantes que, embora pertencendo a outras
e mais recentes gerações, me garan�am, no entanto, o genuíno prazer das suas companhias, dado todos termos bebido da
mesma fonte uma aprimorada e sólida formação de carácter.
De Seide a Tibães, de Guimarães à espantosa visão desde o
monte de Santa Luzia, por
toda a parte se a�ngiu a
plenitude, mas o auge esteve no ﬁm, no restaurante
“Quinta do Fincão”, onde
foi saboreada a vibração, o
entusiasmo e o frenesi do
encantamento que, para
alguns como eu, tornará
mais resignada e calma a já
não distante diluição no pó
das estrelas.
António Mar�ns Ribeiro

CAMILO E MOZART

A visita ao Minho foi cultural. Ficámos a conhecer
muito melhor Camilo, um
Camilo trabalhador, pobre,
FICÁMOS MAIS RICOS
de coração e espírito roConforme me foi solicitado
Na casa de Camilo, sob a “Acácia do Jorge”, seu ﬁlho
mân�cos, irreverente pepelo Arsénio, aí vai o que
rante os costumes, mesmo nas relações com os amigos(?), al- me ﬁcou na alma depois do passeio ao Verde Minho.
guns deles grandes escritores seus contemporâneos, inspirado, Com 3 letras se escreve a palavra “mãe”, com 50 palavras se
em tudo semelhante a Mozart. As obras de um e de outro não escreve a história de uma vida.
precisavam de correcção. Ambos génios, ambos desfavorecidos Foi boa a sensação! A do dever cumprido... Em troca de um boda fortuna, ambos morreram cedo. Fica a sua obra. Um agra- cadinho do nosso tempo, dispensado a quem dele desesperadecimento ao guia da Casa de Camilo (sabe do que fala) e aos damente carece, recebemos rios de gra�dão.
organizadores por parte da nossa Associação.
Ficámos mais ricos, mas entre nós há muitos “pobres”...
Ricardo H. Morais
José de Castro

AO SERVIÇO DA NOSSA ASSOCIAÇÃO
O Padre Faus�no, em conformidade com o nº 4 do ar�go primeiro dos nossos estatutos, acaba de
ser nomeado representante da Congregação junto da AAAR. Seja bem-vindo!
O Padre Faus�no é conhecido da maioria de nós, pois além de ter sido colega daqueles que o acompanharam no Seminário a par�r do ano de 1952, já várias vezes par�cipou nos nossos grandes encontros anuais e orientou as eucaris�as que nesses dias celebramos. Mais, ele acompanhou sempre
a nossa Associação desde o início, tendo sido mesmo um dos 8 outorgantes que em 20 de Junho de 1997 lhe deram
origem oﬁcial, ao assinarem notarialmente os nossos estatutos. A sua nomeação, segundo o actual sistema eleitoral
entre os Redentoristas, será por 3 anos, podendo ser sucessivamente conﬁrmada por outros triénios.
Paralelamente, o Padre Faus�no foi deslocado da residência dos Redentoristas do Porto para o Seminário, em Vila
Nova de Gaia, onde foi democra�camente eleito e conﬁrmado seu superior.
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* Con�nuação da página 2

Do A. Alves Henriques (Viseu, 17-03-2008)
Caros amigos:
Muito obrigado pelo nº 23 de “A Palmeira”, que li de ﬁo a pavio
com interesse e saudade.
Mas a surpresa mais agradável estava na página 13 com os nomes dos colegas do meu ano e dos anos anteriores. Em relação
aos colegas do meu ano, lembro-me pra�camente de todos.
Em relação aos alunos do ano anterior, lembro-me do Vieira,
do Araújo, do Esteves, do La Fuente, do Pinto e do Guerreiro.
Também gostei de rever os nomes dos professores.
Passou demasiado tempo sem contacto com tanta e tão boa
gente que viveu a sua adolescência no mesmo ambiente e com
o mesmo ideal; daí a minha ausência das realizações anuais.
Porém, ausência �sica não signiﬁca desinteresse. Con�nuo a
comungar nas ac�vidades da Associação. Juntamente com um
abraço para todos, vai um cheque para que “A Palmeira” con�nue cada vez mais vigorosa e verdejante.
Do Luís Guerreiro (20-03-2008)
Caro Arsénio:
Nesta tarde de Quinta-Feira Santa, em que recordo sempre com
alegria e gra�dão uma fase importante da minha vida, quero
enviar-te, com os votos de uma Páscoa feliz, os meus parabéns
por mais este número de “A Palmeira”, o número 23. No meu
entender, a revista evoluiu, tanto na apresentação como até no
conteúdo. O meu aplauso, tanto para a coordenação como para
os colaboradores.
Li tudo, com o maior interesse. Mas houve dois ar�gos que me
tocaram par�cularmente. O teu, “Redentoristas: 75 anos em
Portugal” e o do Freitas: “Amizades par�culares”. Neste admirei
a leveza, psicologia e arte com que ele aborda situações que
testemunhamos ou vivemos nos anos do seminário e que, por
vezes, �veram desfechos dramá�cos, quando talvez não devessem. Mas é preciso compreender os educadores de então. Era
preciso “adestrar” para o celibato.
O teu ar�go toca um assunto que merece reﬂexão. Os que fomos ﬁcando pelo caminho, somos considerados com frequência, em palavras e a�tudes, como desgarrados. Mas con�nuamos redentoristas. O que recebemos da Congregação con�nua
a ser o substrato do que somos: das nossas crenças e também
das nossas descrenças. É isso que con�nua a modelar os homens livres que somos. É isso que, de diversos modos, nos leva
ainda a sonhar em contribuir para a melhoria da humanidade.
Vai daqui o nosso abraço. Feliz Páscoa para todos vós.
Do Arsénio Pires (21-03-2008)
Amigo Luís Guerreiro:
Ontem, ao regressar da comemoração da Ceia do Senhor, ainda
li a tua mensagem, que muito me agradou, mas deixei a resposta para o dia de hoje.
Em primeiro lugar, muito obrigado pelos teus votos de Boa Páscoa. Agradecemos e retribuímos.
Quanto à tua apreciação sobre a Palmeira, ﬁco sempre sensibilizado não só pelo que dizes de bem mas, sobretudo, por
seres dos poucos que se dignam emi�r opinião ou, até, sugerir
melhoramentos. Neste número tentámos ir de encontro à tua
sugestão de amenizar mais a revista. Não é fácil. As no�cias são
escassas e a disposição para colaborar é muito pouca. A não ser
o contributo daqueles “habituais”, o resto tem que ser arrancado a ferros.
Gostei que �vesses apreciado o meu ar�go sobre a comemoração dos 75 Anos de permanência dos redentoristas em Portu-

gal. Fi-lo com dupla intenção como tu bem notaste: primeiro,
reconhecer o meritório papel dos redentoristas nesta gigantesca obra de formar tanta gente vinda do nada; segundo, manifestar “levemente” o nosso descontentamento pelo alheamento
com que tantas vezes nos cruzamos, olhando-nos (mais alguns
dos que lá ﬁcaram) como quem tem um muro de permeio. Ora
nós não seremos o que de melhor produziu esta Congregação
em Portugal?
Infelizmente, temos que lidar com certos fundamentalismos
intolerantes tanto da parte de lá como de cá. Para alguns, a Associação deveria ser a “Ordem Terceira” dos redentoristas; para
outros, ela deveria ser um grupo meramente excursionista sem
qualquer ligação directa ou indirecta a lugares e pessoas que
ﬁzessem recordar o passado em que fomos ediﬁcados. Na Palmeira, tentamos equilibrar a balança. Este número é exemplo
disso. Deus queira que o consigamos, mas não é fácil!
Olha, já vai longa esta mensagem. Mais uma vez, Santa Páscoa
para vós. Esperamos pela vossa vinda e estadia em Portugal.
Um abraço amigo.
Amigo Arsénio:
Julgo que tenho de fazer um breve comentário ao que escreveste.
Estou completamente de acordo: a Associação não pode ser
uma espécie de Ordem Terceira. A insistência que se tem feito
nesse sen�do vem, a meu ver, duma visão míope: a de julgar
que a única obra digna desse nome é a de sair por aí a pregar.
Se trabalharmos por humanizar o homem, por melhorar a sociedade e tornar este mundo mais justo e tolerável, estamos a
redimir. É esta a visão que é preciso ter. Então, o que nos cabe
é trabalhar como leigos, guiados, no fundo, por ideais que nos
incu�ram. É esta uma dimensão que é preciso recalcar.
De novo, o meu abraço e votos de uma feliz Páscoa.
Luís Guerreiro
Do Luís Brígida Flor (Alenquer, 24-03-2008)
Caros amigos:
Aproveito esta oportunidade fes�va de Páscoa para endereçar
os meus votos a todos os companheiros de ontem, de hoje e de
sempre, a quem desejo muitas felicidades.
Junto mais umas go�nhas de seiva para a nossa “Palmeira” que
gosto imenso de ler.
Um abraço.
Do Manuel Fernandes (V. N. Gaia, 25 de Março de 2008)
Manuel Vieira:
Obrigado pela tua comunicação e pelos teus votos de Páscoa
Feliz. O mesmo desejo para � e toda a tua família.
Aproveito também para comunicar que os Redentoristas de Angola, com o seu Vice-Provincial Pe. João Pedro à cabeça, estão
a pensar em pôr a funcionar de novo o Hospital do Vouga, hospital que tão famoso foi nas décadas de 60 e 70 com o célebre
Pe. Garcia. Para esse efeito, foi cons�tuída a “Liga dos Amigos
do Hospital do Vouga”, cujos estatutos vão ser reconhecidos
notarialmente dentro de alguns dias. Vários médicos portugueses fazem já parte desta Liga. Entre eles, um sobrinho do
falecido Benjamim Parra, colega nosso que, até à sua morte,
muito trabalhou para a Associação e foi um dos seus grandes
impulsionadores. Se desejarem mais no�cias sobre este evento,
poderei fornecê-las no momento oportuno. Com os melhores
cumprimentos.
Um ABRAÇO.
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TRÁS-OS-MONTES
SOLIDÁRIOS NUMA MORTE PROGRAMADA
Ricardo Humberto Morais
Curso de 1955. Saída: 1969
Tel. 278 448 004; Tlm. 914 064 964

SITUAÇÃO ACTUAL
Quem visita as aldeias transmontanas encontra construções de betão rela�vamente recentes, sobretudo nos seus arredores, e muitas
casas de xisto sem portas, janelas ou telhado. Poderá ainda encontrar o edi�cio da junta de freguesia e da escola, esta já sem vidros
nas janelas nem carteiras. Geralmente, chega-se até elas por uma
estrada estreita, em mau estado de conservação e sem bermas, ao
longo da qual se estendem vivendas construídas pelos emigrantes,
muitas vezes durante as férias.
Só em poucas se poderá assis�r a jogos de jovens ou de crianças, ou
ser incomodado pelo saudoso choro de um bebé. Ouvir-se-á talvez,
isso sim, o barulho de tractores. Com estas máquinas, os residentes,
muitos já reformados, mantêm ainda cul�vados parte dos campos.
Podem ver-se também estábulos de construção recente para o gado,
sobretudo bovino. Ainda há quem trabalhe
a terra com animais,
que tocam para os pastos quando o tempo o
permite. O visitante,
se lhe apetecer, poderá beber café e outras
bebidas, mas raramente almoçar ou jantar. À
noite, ou durante as
horas de calor, vê-se
um grupo de homens
a comentar as men�rosas promessas do
governo no�ciadas na
televisão, a defender
cada um as cores do
clube de futebol com que simpa�za ou a jogar à sueca.
Quem quer ver televisão tem de contentar-se com imagens tremidas. O sinal de alguns canais nacionais nem sequer chega. No café e
nas casas dos que têm algum poder de compra, poderá ver antenas
parabólicas. Para aderir aos canais por satélite, terá de pagar mais
de 300 euros, em vez dos 25 normais das zonas que possuem a TV
por cabo. E isto de acordo com as leis da televisão aprovadas no
parlamento pelos par�dos ditos democrá�cos, em total contradição com o ar�go 82 da Cons�tuição. Caso algum residente ou visitante queira aderir à internet, mete-se em grandes problemas.
Nenhuma operadora dá cobertura sa�sfatória em grande parte das
aldeias, incluindo a PT, apesar das aﬁrmações de cobertura universal propaladas pelos seus dirigentes e pelo governo. Se comprar
telemóvel, deverá antes informar-se sobre que operadores garantem sinal. Para comprar um jornal, será bom aproveitar o dia em
que tenha de deslocar-se a alguma vila ou cidade, caso contrário
sair-lhe-á caro. Em dias ﬁxos da semana, apitam carros que vendem
pão, legumes, frutas, carne ou peixe a preços acrescidos. Calçado
e vestuário ainda são muito comprados nas feiras mais próximas,
sem qualquer �po de garan�a de qualidade. Há feiras próprias para

tractores e alfaias.
Para pagar impostos ou tratar de qualquer outro problema, terá de
deslocar-se à sede do concelho. Há câmaras que garantem transporte uma vez por semana a preço reduzido, mas a pessoa terá de
comer e pagar. As autarquias garantem o fornecimento de água,
raramente o tratamento de esgotos. A EDP garante o fornecimento
de energia. A PT atende os pedidos de telefone ﬁxo.
Se o visitante sair para o campo, poderá casualmente observar javalis, aves de rapina e até lobos. Cito estes porque merecem dos governos e outras en�dades mais protecção e atenção que os transmontanos. Respira-se ar puro, vêem-se as estrelas, por vezes neva.
Como a população é idosa, os óbitos são frequentes. Há aldeias que
perderam dez por cento dos habitantes num ano. Para o funeral,
juntam-se os habitantes de todas as aldeias
em volta, num acto
raro de solidariedade,
que os faz pensar que
podem ser os próximos
a par�r. Confortam-se
os parentes do defunto, vêem-se os amigos,
fala-se de pequenos
negócios. Às cerimónias preside um presbítero, classe também
em vias de ex�nção.
No cemitério, alguns
vêem por primeira vez
a sepultura dos pais e
de outros parentes e
amigos, a cujos funerais não puderam vir desde o estrangeiro.
As vilas e cidades apresentam os melhoramentos e a renovação trazidos pelo poder autárquico posterior ao 25 de Abril, apresentando
praças e espaços recuperados, jardins, fontes, iluminação nocturna,
parques de lazer e desporto, centros de cultura, etc. Vieram igualmente as grandes super�cies comerciais. Aqui tudo parece igual ao
país litoral e os visitantes podem não aperceber-se da tragédia da
deser�ﬁcação da região.
Os dados do censo 1991/2001 indicam:
Densidade populacional: entre 0 e 50.
Perda de população generalizada: 2º escalão (escala de 1-5), com
menos jovens, maior número de idosos, mais viúvos, mais analfabe�smo, menos habilitações académicas, menor acesso ao ensino
superior, mais desemprego, menor reconstrução familiar.
Desemprego na idade ac�va: 1º escalão, com menor emprego por
conta de outrem, maior diminuição de casais com ﬁlhos, mais trabalho na agricultura, menos horas de trabalho. •
Em próximos números da Palmeira, tentarei caracterizar alguns factores
que terão contribuído para esta deser�ﬁcação.
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MOMENTOS DO PASSEIO AO MINHO

Os abraços da chegada

A cadeira onde Camilo se matou com um �ro

Em Guimarães com a cordial recepção do Pe. Peres

O Arsénio, o Ricardo e o Alexandre: era 25 de Abril

A Ceia de L. da Vinci: onde está a Madalena?

Decifrando os azulejos de Tibães

Visita à igreja do Mosteiro de Tibães

O Mar�ns Ribeiro e o Mário Lage em Tibães

O Nabais abrindo o livro do Segredo

Dom Cláudio, o Conquistador

O Sr. Leandro e o Sr. Reigada: cantares do Minho

As “entradas” na varanda da Quinta do Fincão

O Bernardino e o Gumesindo: aquele brinde...

A queimada galega para gripes e cons�pações!

Cantando o “Vivat”!
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As Nossas Mulheres
As nossas mulheres não pintam os lábios
nem sujam a cor original dos dedos.
Os seus olhos são lagos de luz quente
onde se funde a neve que sofremos.
Os seus pés pisam rente a terra ﬁrme
e o seu rosto não ri obliquamente
para o além.
Saboreiam connosco o pão partido
na mesa do amor por elas posta
e sorriem se falamos coisas nossas
como se fossem só delas também.
Elas sabem. Sabem bem
que nos segaram cedo os afectos
não tinha ainda vindo o verão.
Mas elas já lá estavam
e nós com elas
limpando o nevoeiro das janelas
na Quinta da Barrosa de então.
Os plátanos que havia junto ao tanque
secaram como as sombras pelo chão
queimando o tempo antigo e já tão breve.
Agora regressamos, ano a ano,
dos campos onde já não nasce neve,
trazendo uma palmeira pela mão.
E assim vamos com elas
devagar
como um rio arrastando a sua sede
até ao mar.
Arsénio Pires
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EU QUERIA SER AVIADOR
Albino Coelho Lopes
Curso de 1965. Saída: 1969
Tlm. 967 401 119

Umas freiras da Rua Santa Catarina com música. Para todas as
no Porto deram-me alguns metros nossas deslocações de um Porque hoje há luar
de tecido e arranjaram forma de eu local para outro �nhamos
ser admi�do no Seminário de Cristo que fazer ﬁla. Era ﬁla para O Céu não é limite
Rei. A minha mãe preferia que fos- tudo: ﬁla para a capela, ﬁla E a Estrela da tarde diz:
se trolha ou carpinteiro. Eu queria para o refeitório, ﬁla para O Sol vai repousar.
ser aviador.
as aulas, ﬁla para o lanche,
Consegui então uma bolsa de es- ﬁla para o salão de estu- Deixo-vos a Lua
tudos. Só �ve que dizer que queria dos. E �nha que ser em Que faz mexer o Mar
ser padre. Eu sabia que o não que- silêncio, sem brincadeiras E no Céu ver as estrelas.
ria ser, mas, na altura, era a melhor saída. Foi assim que, ou empurrões uns aos ou- Talvez seja hora de amar
em 30 de Setembro de 1965, entrei no Seminário de Cris- tros. Quem nelas ou nou- Porque hoje há Luar.
tro sí�o qualquer se comto Rei. Acabara de fazer 11 anos em Julho.
Ao chegar, foi-me designado um anjo para me instruir e portasse mal, podia não livrar-se de uma chapada, de ter
orientar durante os primeiros tempos. Depois, foi-me in- que passar o recreio na capela, de ﬁcar sem lanche, de
dicada a cama e o armário onde guardar o meu vestuário não poder jogar à bola, de ter que limpar os quartos de
e calçado. Horários, maneiras de me comportar e obriga- banho ou de outro cas�go assim do género.
Nas conﬁssões, havia perguntas e recoções a cumprir viemendações. Uma destas é que dormísseram de seguida. O “No Seminário ﬁz muitos amigos que gosto de
mos sempre com as mãos fora dos lençóis,
número que me foi reencontrar… A sucessão de vários acontecimesmo quando fazia frio e apesar de a
atribuído foi o 28. mentos nega�vos na minha vida levaram-me
roupa ser pouca. Porquê? - perguntavaEra com ele que era ao isolamento, a sen�mentos de tristeza e solime eu.
marcada e iden�ﬁ- dão…
Em 1969, deixei o Seminário. Ser aviador
cada toda a minha Inválido desde há anos, a minha situação não é
não foi o meu des�no. Estudei, lutei muiroupa.
nem tem sido fácil. Mesmo assim, acho que ﬁz
to, cheguei a ser médico especialista em
A nossa vida no Se- algo na vida e con�nuo a sonhar.
cirurgia plás�ca. Entretanto, alguns aciminário começava às O que faço agora depende essencialmente de
dentes de viação e outros desastres pes7 horas, com o des- amigos”.
soais e familiares, empurraram-me para a
pertar através das
situação de dependência e quase inu�lidapalmas do director
ou de um dos prefeitos. Seguia-se a missa, o pequeno- de em que me encontro. Mas não me dou por vencido e
almoço, as aulas e os recreios. Ao domingo, acordávamos con�nuo a sonhar... •

“É preciso dar sen�do à Associação, aos encontros que se vão fazendo, à
idade que vamos acumulando. Acredito nisto. Mas temos de fazer pela
vida. A Associação está a ﬁcar “parada”, “passiva”, “imediata”. Não me
reﬁro à Direcção, mas aos associados. Somos feitos duma matéria demasiado geral. Estamos a ﬁcar indis�ntos. Não valorizamos a herança.
Somos pálidos. Estamos a morrer distraidamente.
Assim, não só não haverá herdeiros, mas também muito do que é expectável ﬁcará pelo caminho…”
A. G.
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O SENTIMENTO DE SI
Aven�no Pereira
Curso de 1964
Tel. 226 051 620
aven�no.pereira-1644c@adv.oa.pt

Prezados amigos:
Na úl�ma “A PALMEIRA” vê-se escrito que talvez haja nela literatura a mais. Talvez haja, ali, outros mundos a menos. Não vos sei
dizer se concordo ou se discordo porque, na verdade, cada vez vou vivendo com menos verdades. Sinto-me, de facto, em fase de
limpar os resíduos da vida, lentamente, em busca do grau da pureza.
Correspondendo a essa opinião trazida à “A PALMEIRA”, aqui vai o meu escrito. Pode ser que seja a voz também de outros que,
como eu digo, ou contra o que digo, não �veram tudo a que �nham direito.

Quando, naquele dia sete de Outubro, o comboio parou
na minha estação da Linha do Douro, não sabia que o
amor morria ali mesmo, ao chiar das rodas de ferro nas
linhas de ferro de uma estação velha de um País velho.
Para trás ﬁcava a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos,
os meus �os e um demais de afectos com que os meus
dez anos de idade par�am carregados. De ora em diante,
só haveria um amor: a Deus. Todos os outros amores não
só eram pecado, como não �nham valor ou nem sequer
exis�am.
Amor terreno?! Nem pensar, ﬁquei a saber logo, logo nas
primeiras palavras da primeira missa na capela do Seminário. Isso foi uma herança: a pior herança com que o Seminário me carregou. Para toda a vida.
Quem ali cresceu, não cresceu em toda a sua natureza e,
hoje, talvez possa dizer como eu digo que tem uma incapacidade: a de amar.
(E a minha mãe e as lágrimas dela e os braços dela,
meu ﬁlho, meu querido ﬁlho,
e agarrava-se a mim, beijava-me, queria ﬁcar ali ela nos
meus braços eu nos braços dela num instante que fosse
toda a eternidade.
E a voz dos padres, repe�da, incisiva, na mente da minha
criança: “Amar a Deus acima de todas as coisas”.
E a minha mãe con�nua, lágrimas e amor que eu também
preciso, mas a voz, o altar, os paramentos e aquela coisa
toda, coisa, coisa, sim,
“Quem me quiser seguir tem de deixar a sua terra, o seu
pai e a sua mãe”.
Depois é como o lavrador. De manhã cedo, o sol a nascer,
sai para o campo. Alforge aos ombros, a terra lavrada, a
semente lançada ao largo contra o vento. E espera. Vem aí
o sols�cio do verão e a rega e o sol e o sulfato e a semente
vai fru�ﬁcar. Tudo é como se tudo fosse hoje, aqui neste
instante, nestas linhas, uma voz de padre em todos os cantos, o amor a Deus, o amor a Deus, o amor a Deus!
Ah! Que felicidade! Agora o padre cansou-se, vai falar de
outro tema. Vai, olha do altar para baixo, e começa: pecado, pecado, pecado! Mas agora muda, muda sim: inferno,
inferno, inferno!

E o meu pai ali especado à espera da sua vez de me ter,
infante, nos seus braços de saudade... Ah! e as minhas �as
e os ﬁlhos das minhas �as e as vizinhas das minhas �as e
toda a aldeia espera que três vezes em cada ano lhes deixe ao menos mostrar que me amam.
Mas eu não, não, nem pensar: O amor?! O amor só àquele
que está no alto!).
Quando regressava a casa, já não regressava à minha casa.
O afecto tornara-se pecado, as mulheres eram o pecado.
Um beijo, um abraço ou a ternura da minha família, tudo
era uma traição ao único amor possível neste mundo.
No dia sete de Outubro em que entrei no Seminário, entrava também eu na idade onde começava a minha iden�dade. Uma árvore tem um solo, ali tem as suas raízes, a
busca pela água, o rodar ao sol durante o dia em busca da
cloroﬁla. Se se arranca, o que lhe acontece?! Sobrevive?!
Morre?! Cresce torta ou nunca há-de ﬂorir?!
A minha puberdade e a minha adolescência, tudo foi
como essa árvore que mudou de solo, mudou de lugar e
de águas sem ter encontrado uma rés�a do que perdera. Nessa idade e nesses momentos em que se descobre
o amor, que amor descobri?! Nenhum, porque hoje nem
sequer tenho a felicidade de acreditar. Felizes os que acreditam, ouvi tantas vezes, tantas vezes sim. Mas não me
valeu de nada. Não tenho fé. E pior do que isso: não quero
procurar.
Quem ama um homem que passou pelo Seminário não
espere receber a recompensa. Não porque ele não queira,
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não se esforce, não quisesse a imensidão da generosidade. Não, não é por isso. É apenas porque não tem amor
para dar. Foi criado sem ele. É um sem-abrigo. Um cão
castrado que nada pode fazer pela sua descendência.
Depois percorremos a vida numa busca constante de
quem nos ame. Encontrámos, não encontrámos, voltamos a encontrar, mas tudo é como se nunca �véssemos
encontrado. Quem não tem amor para dar, também não
tem capacidade bastante para o receber.
Lembro-me bem desses dias em que não podia andar com
as mãos nos bolsos e, prostrado no confessionário, �nha
que responder a perguntas absolutamente ininteligíveis
para a tenra idade da minha puberdade: Tens brincado
con�go próprio?!
e eu a responder, não, não, tenho brincado é com os outros, claro, e o padre a arregalar os olhos, e o seu silêncio
e a minha segurança a convencê-lo que era assim mesmo,
pureza e inocência, brincando com os outros, mas nada
comigo próprio.
Quando entendi o que era o corpo e o prazer do meu cor-

po, também aprendi a men�r. Que não, não senhor, nem
pensar nisso e fugia cada vez mais do confessionário e
desse Deus tenebroso com que o pintaram: a ele e a mim.
“Deus está em todo o lado”,” vê tudo”, “observa tudo” e,
uma voz, em todas as Eucaris�as, do altar para baixo, a
falar do Juízo Final, esse juízo que ameaçava uma vida terrena inteira, como arguido sentado no banco dos réus à
espera que o juiz venha à sala de audiência proclamar:
Prisão perpétua.
E com esta ausência do amor e o medo de um olho permanentemente a vigiar-me lá fui ganhando altura e idade,
conhecimento e é�ca, mas... sem o melhor da vida.
Perdido.
Inexoravelmente perdido.
Ah! O telemóvel tocou, dois toques seguidos, tenho uma
mensagem, abro, leio. Três letras, um hífen e o pronome:
“te”. “Amo-te”. Soltam-se-me as lágrimas, volto à memória dos dias do Seminário. Não vou responder. Não lhe
posso responder: “também te amo, querida”. •

Meu caro Aven�no:
Li e reli, com ape�te, o belo e sen�do texto que enviaste para a Palmeira.
Que dizer? Que a impossibilidade de se ser feliz é a casa onde o homem e a mulher habitam?
De facto, não somos felizes. Às vezes estamos felizes. E esse estar é temporizado. Assinalado
com estacas fundas nos dias que nos couberam por herança. Quase sempre curtos demais.
Nesta caminhada, sen�mo-nos, por vezes, uma paixão frustrada. E não só os colegiais da
Barrosa a quem tu dás voz. Aqueles que saudamos ou com quem ombreamos nos passeios
da cidade, também. Carregam nas costas essa mesma paixão insaciável. Esse mesmo fardo
de frustraçãoes incontornáveis.
Porque será que os dias nos vergam como se na terra es�vesse enﬁm a felicidade?
Crentes ou não crentes, todos sofremos destas mazelas da coluna. Vertebral.
Como tu, também repudio essa pintura jansenista de Deus: o �rano, o condenador, o ateador de futuros fogos a arder. O deus para um reduzido grupo de puros. Neste, eu não acredito. Deste, também eu sou ateu.
Vou pelo Deus de Jesus, a quem posso chamar Pai. Mãe. Abba. Papá. Mamã. Deste, é certo,
pouco nos falaram.
Nós que somos pais, embora frustrados e desamorados tantas vezes, jamais queimaríamos
um ﬁlho. Ou queimaríamos? Di�cil imaginar que sim!
E desta maneira nos vamos de crença em descrença. De descrença em crença. Em tudo acreditando. De tudo desacreditando. Presos a um mundo que há milhares de anos peregrina no
espaço escuro e vazio procurando pão fresco para a carne e vinho novo para a alma.
É isto. E um abraço de solidariedade.

O Aven�no
vai-nos
falar sobre

“O AMOR”
na Sessão
Cultural do
Grande Encontro (dia
13 de Setembro)

Não Faltes!

Arsénio Pires

MAIS UM REDENTORISTA NA CASA DO PAI

Trata-se do Irmão Magalhães e tudo aconteceu no passado dia 25 de Junho. Nesse dia, de facto, pelas 17 horas e 45, o Irmão Magalhães quis deixar-nos e par�r para o Pai. As cerimónias fúnebres, realizadas no dia 27
na capela do Seminário de Cristo Rei, foram vividas com grande emoção por vários Redentoristas presentes
e por muitos membros da comunidade cristã que o conheciam. O Pe. António Marinho, na missa de corpo
presente, dirigiu a todos palavras de profundo sen�do humano e cristão.
O Irmão Magalhães, natural de Carvalhosa, Marco de Canavezes, tendo feito a proﬁssão religiosa como
redentorista em 1966, contava já com 74 anos. Sempre humilde e discreto, de profunda espiritualidade, era trabalhador
e muito dedicado aos outros. Bastantes de nós, an�gos alunos, beneﬁciámos dos seus trabalhos e serviços na altura em
que es�vemos em Lisboa a estudar. Bastante debilitado psicologicamente por uma depressão desde há anos, viveu os seus
úl�mos tempos no Seminário, ajudando em tudo aquilo que podia.
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A FLOR DO PENEDO
António Mar�ns Ribeiro
Curso de 1943; saída: 1950
Tel. 258515484 – Tlm. 963 099 236
email: tonerivus@mac.com

Quem espreita da Vila enxerga lá no alto do monte a massa escura dum penedo enorme a contrastar com a brancura duma
ermida singela. Ambos dominam as alturas, ambos estão perto
do céu. É o monte do Castelo com a capelinha branca, onde
todos os anos se realiza estonteante romaria em honra da Senhora do mesmo nome.
Num remoto dia da minha mocidade, dispus-me a subir à montanha a ﬁm de gozar das delícias de uma tarde maravilhosa de
primavera. Ele lá estava, o penedo, indiferente a chuvas, a ventanias, a vendavais furibundos, a
ardores tórridos de sóis caniculares. Quanto mais me aproximava,
maior ele me parecia, ganhando
detalhes, mais pequeno e distante se me aﬁgurava o conjunto do
casario da aldeia e mais fresca e
leve era a aragem que sen�a. E
con�nuei subindo, sen�ndo-me
cada vez mais pequeno e mesquinho no meio daquela imensidão. E
subia sempre. De vez em quando
voltava-me, parava e punha-me a
contemplar aquela deslumbrante
visão. A certa altura, pareceu-me
que arranhava já o céu e por baixo de mim adivinhei o vazio de
precipícios e abismos escarpados.
Por ﬁm, cheguei junto do colosso
pardo ao lado da ermida modesta
e branca. Subi pelos degraus de
umas escadas de pedra musgosa e áspera, enquanto aspirava a
forte aragem da tarde. Supus-me
realmente grande quando, ainda
há pouco, não era mais do que
um pobre e simples habitante da
povoação! Nesse momento, �nha
o mundo a meus pés, dominava a vas�dão do horizonte, gozava de uma abúlica serenidade. Muitas vezes, num momento
também, os homens podem levantar-se do pó onde rastejam e
subir até às culminâncias da glória. Basta, para tal, um bafejo de
sorte ou um indomável rasgo de vontade.
Lá abaixo, no fundo do vale, divisavam-se apenas os pontos
ocres e brancos do aglomerado das casas, o ﬁo azulado do rio
Vez, a mancha verde das campinas e pequenos bosques, os traços coleantes da estrada negra e dos caminhos fulvos que serpeavam pelo declive. Quase me sen� entontecido!
Estando assim nessa contemplação modorrenta, não sei como
desviei o olhar para uma escarpa do rochedo, deparando com
uma estranha maravilha. Era uma ﬂor tão linda que nem a sei
descrever. As suas pétalas �nham todas um colorido diferente

e um brilho verdadeiramente deslumbrante. Uma era doirada,
outra dum azul saﬁra, mais uma dum verde esmeralda, outra
ainda acastanhada, como o rosto moreno duma mulher relembrada. Perante aquela vista, ﬁquei embasbacado, boquiaberto,
absorto, alheado da realidade, formando-se na minha mente
castelos de ilusões imaginárias e de sonhos desconexos. E o
meu infortúnio foi o de me ter deixado imbuir nesses sonhos!
Deixei-me ﬁcar ali tão absorto, mirando e remirando tão indizível maravilha, que nem sequer
me lembrei de regressar ao povoado. Foi então que em mim se avivou a desbotada recordação dum
amor perdido, a lembrança diluída
duma mulher supostamente esquecida. Nesse devaneio, aﬁgurei
evidentes comparações. Tal como
a ﬂor, também ela era duma beleza cin�lante, �nha a mesma cor
trigueira e torrada, a mesma suavidade de trato, e ainda mais, a
sedução de implacável sor�légio,
o encanto de fascinante bruxedo.
Cismei fatalmente em levar comigo aquela ﬂor para a plantar num
vaso sagrado, como se �vesse encontrado um tesoiro escondido
ou uma pérola fabulosa. Mas logo
veriﬁquei ser isso muito di�cil, ou
mesmo impossível, porque aonde
essa ﬂor medrava ninguém conseguiria aceder, a não ser à custa de
muito engenho ou duma assanhada paixão.
Desci, entretanto, ao vale, mas,
dominado con�nuamente por
aquela fascinante ilusão na consciência, passei quase um ano subindo e descendo ao rochedo,
para tentar colher aquela ﬂor que para mim se �nha tornado já
numa sufocante obsessão e num funesto delírio. Em muitas noites, eu sonhava com ela e acordava tristemente a lembrar-me
de quanta luta e coragem teria que empregar para a conseguir.
Puro desvario, no entanto!
Já o desespero me doía, já a perseverança ﬁndara, quando, uma
vez, decidi intentar. Dependurei-me nos lisos costados do penedo através de cordas atadas, debrucei-me suspenso no abismo
e quando, por ﬁm, me aprestava a tocar naquela adorada ﬂor
que ocupara tão fortemente a minha existência, sen� uma repen�na e dolorosa picada. Mesmo assim, todo inclinado, ﬁz um
inaudito esforço para a beijar. Porém, mal os meus lábios roçaram nas suas pétalas, elas começaram logo a inchar e a rebentar
em chagas purulentas. Meio zonzo, pareceu-me que todos os
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demónios do inferno se �nham apoderado da minha inditosa
alma. Apelando às derradeiras forças da minha desmaiada lucidez, num supremo alento, ainda me agarrei às fendas do penedo, mas logo desfaleci perdendo de todo a consciência.
Escurecia quando recobrei os sen�dos. Encontrava-me junto da
base do penhasco, prostrado sobre uma camada fofa e macia de
folhas secas. Sen�a a cabeça à roda, azoinada e aturdida. Então,
conforme ia voltando a mim, ia também compreendendo tudo.
Os seres mais letais e venenosos são precisamente os mais belos e usam a sua formosura como embuste para inocularem a
sua peçonha nas ví�mas seduzidas e desprecatadas.
Por isso, tu estavas tão bem guardada, Flor, e sinto pena que sejas assim! És como certas pessoas vis, enganosas e pérﬁdas que
se aproveitam do seu encanto e enleio para depois sen�rem o
aleivoso prazer de espalhar o veneno con�do nas suas almas
repulsivas e disformes. Por isso, tu estavas tão bem guardada,
Flor do penedo do Castelo, por isso!
A�cei os carvões morrediços desse meu diluto amor, também
eu ludibriado pela sufocante fascinação dessa mulher. Mas ﬁcou-me de lição porque, dali em diante, nunca mais me deixei
iludir nem perder na minha ingénua credulidade.

O penedo enorme, pardacento e lúgubre parece-me agora um
mitológico nigromante adormecido e a ermida, a branca capelinha da Senhora, um fantasma inerte e sorrateiro a atormentar-me com gargalhadas de escárnio em certas noites delirantes
de alucinada recordação. A memória desse an�go e longínquo
amor, essa, é que feneceu inteiramente.
E eu nunca mais subi à montanha, não, nunca mais lá fui nem
irei jamais, mesmo que seja para rezar uma prece pela remissão
dos meus pecados… •

Caro amigo, caro associado:
Para uma mais fácil e rápida
comunicação entre todos nós,
transmite já hoje, se ainda
o não ﬁzeste, o teu e-mail a:

Manuel Vieira
nevieira@sapo.pt
Tlm. 964 018 420

Julho de 1959: Visita do Pe. Geral ao Seminário. Foto com alunos, professores e irmãos. Iden�ﬁque-se, se for capaz!

Atenção
Qualquer correspondência (e donativo...) para a nossa Associação (e Palmeira...)
pode ser enviada para:
Associação dos Antigos Alunos
Rua Visconde das Devesas, 630
4400-338 VILA NOVA DE GAIA
Nota: Trata-se da direcção da Editorial Perpétuo Socorro / Revista Míriam (Telf. 223 719 910)
onde trabalha o nosso colega Domingos Nabais.
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ASSIM VAI O “NOSSO” MUNDO...
Encontro Amigo na “Quin�nha” do Assis
Foi no dia 27 de Junho. Local: “Quin�nha do Assis”, a bonita casa de serra do Francisco Assis, em
Orbacém (Vila Praia de Âncora).
Foi uma tarde cheia de afectos, em saudoso convívio com o Luís Guerreiro e sua esposa Irene
que estavam de par�da para o Brasil. Es�veram presentes, para além deles, o anﬁtrião Assis, o
Barros, o Mar�ns Ribeiro, o Vieira, o Arsénio e sua esposa Carolina.
Os braços abriram-se e os peitos apertaram-se sonoaramente. As palavras foram expostas ao
sol quente do dia. Seguiu-se o almoço bem confeccionado e melhor regado com o verde �nto
da zona. Após abundante e escorregadia conversa, levantámo-nos para uma visita diges�va à
“Quin�nha”, carinhosamente cul�vada pelo Assis. Ele conhece, uma a uma, todas as plantas e
fruteiras por ele carinhosamente cuidadas. Vimos a toca do irmão rato, grande amigo do Assis
Mar�ns Ribeiro, Arsénio, Guerreiro, Assis, e que, no momento, não pudemos saudar por ele se ter ausentado talvez à procura de emprego. É
que os cereais escasseiam. E os tempos vão maus. Para esta espécie de ratos, claro! Foi bom estarmos
Barros, (Vieira de fotógrafro)
todos juntos. Eram já dezoito horas quando nos desabraçámos. Bela recepção, Assis! Repe�mos?!

Encontro do Sul (28.Junho.2008)

O gen�l convite do Jerónimo para mais um convívio da nossa Associação levou-nos de novo
até Assafora. A manhã despertara quente e a temperatura iria subir durante o dia. Bem nos subúrbios da cidade, aquele seu refúgio paradisíaco implantado no pinhal bem parece um jardim
botânico. Parabéns aos anﬁtriões pelo seu esmerado culto da jardinagem.
Pouco a pouco, foram chegando os que responderam à chamada. De realçar a presença do
Morais, propositadamente vindo desde Trás-os-Montes, e do Gaudêncio, como estreante por
estas paragens. Após os abraços, houve troca de impressões e o recordar de memórias, saudades, sonhos, frustrações e objec�vos alcançados.
Aproximava-se a hora do almoço. Na falta do fogueiro do costume (David, onde estavas?), o
Jerónimo assumiu essa função. Servidos em preimeiro lugar alguns enchidos, seguiram-se as sardinhas que eram a atracção do encontro. Estavam fresquinhas, saborosas, espalhando a sua gordura no pão como convém. Pena que as presenças tenham sido menos que as esperadas, o que
provocou um murmurado queixume da enﬁtriã Lídia, lamentando as sobras. Previstos 20 par�cipantes! Presentes, só 12! Nos tempos que correm, não pode haver um desperdício assim!
Pedrosa, Manuela, Jerónimo, Gaudêncio e Morais
Tudo foi servido em quan�dade, qualidade e com carinho. Bem hajam os anﬁtriões.
Entretanto, seguiu-se o habitual jogo da malha. Como é hábito, a equipa do Morais saiu vencedora, graças a ele, diga-se. E a tarde avançou rápida.
Começaram as despedidas. Até à próxima e com mais presenças. O casal Jerónimo merece e agradece. (Afonso Ferreira)

Um Belo Texto de Amizade

Diaman�no, Barros, Guerreiro, Nabais...

Qualquer dia é bom para nos juntarmos, para convivermos. Desta vez, foi no passado dia 14
de Junho, nas instalações da revista Míriam, a pretexto da passagem por Vila Nova de Gaia do
nosso amigo Luís Guerreiro. Um pretexto este sem importância, mas que, conforme salientou o
Alberto Osório, contribuiu, naquele contexto de alegria, para escrevermos mais um belo texto
de amizade. E não há dúvida de que, naquelas horas que passámos juntos, houve, de facto, muita amizade, muita alegria e convívio. No ﬁm, palavras sen�das do Jorge Bento, Belmiro, Manuel
Vieira e Pe. Bap�sta expressaram bem esses sen�mentos que nos animavam. À despedida, o Luís
Guerreiro agradeceu sensibilizado a presença daquele grupo de amigos. Até sempre, Luís!

O Ar�sta José Sacadura
No dia 24 de Maio, realizou-se a II Gala da Casa do Povo de Ermesinde, no Anﬁteatro do Fórum
Cultural desta cidade, onde actuou o nosso colega José Alexandre Sacadura. Es�vemos presentes
alguns dos seus amigos com as respec�vas famílias. Um verdadeiro espectáculo! Mostraram o seu talento vários idosos
do Centro de Dia, ao qual o Sacadura pertence, talentosa e
carinhosamente orientados pela jovem responsável Dra. Isabel de Sousa.
O Sacadura desdobrou, por várias áreas ar�s�cas, o seu já
conhecido talento. Esteve em todas! Ele cantou! Ele dançou!
E, de modo especial, actuou numa pequena peça de teatro
onde arrancou calorosas palmas de todo o público. A interpretação “abichanada” do cabeleireiro Antoine, protagonista
O dançarino da Kalinka
desta peça teatral, foi de mais! De morrer a rir! PARABÉNS!

O cabeleireiro Antoine
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O Redentor
Com muito gosto e alegria recebemos “O Redentor” que lemos, como sempre, de ponta a ponta.
Desta vez, apreciámos especialmente a nova rubrica “Os nossos Doentes”. É bom podermos sofrer com os que sofrem. Até para que Voltaire não tenha póstuma razão quando disse dos frades:
“Juntam-se sem se conhecerem. Vivem sem se amarem. Morrem sem se chorarem”. Em jeito de
informação complementar às que vêm n’O Redentor, lembramos aos nossos associados que o Sr. Pe.
Mendes, nosso grande amigo e colaborador da Palmeira, con�nua doente e acamado na residência
redentorista da R. Firmeza, Porto. Quem puder visitá-lo… Ele espera e ﬁca sempre muito feliz.

O Fernando Echevarría e a Poesia

“Estou aqui em representação do fulano que escreveu isto!”
- disse o Fernando mostrando a sua «Obra Inacabada».

O nosso colega Fernando Echevarría não pára! Teve honras de convidado para a comemoração dos
100 anos de existência do pres�giado Colégio dos Carvalhos, onde ele foi professor. E esteve presente para, durante uma tarde, dialogar com os alunos das turmas mais avançadas. Claro que o
tema �nha de ser A POESIA. À noite, foi a vez dos professores e pais dos alunos. Foram momentos
de es�mulante diálogo onde o Fernando falou do inexplicável, do inefável, do que não diz nada mas
que não existe se não disser alguma coisa! A Palmeira esteve visivelmente presente e registou para
que conste.
Fernando, que ﬁzeste da condecoração que o Presidente da República te deu, a tal Ordem do Infante
D. Henrique? Tens que a trazer para o próximo Encontro em Setembro. Combinado?

O nosso caro amigo Alcino Fraga
Na Suíça onde reside a trabalhar com os nossos emigrantes na comunidade de Neuchâtel, o nosso colega e amigo Pe.
Alcino Fraga deu uma entrevista ao Jornal de No�cias onde forneceu a tác�ca para a nossa selecção de futebol. Felizmente, o Fraga tem melhor vocação para dar apoio espiritual aos nossos emigrantes na Suíça… Com aquele desastre,
Fraga, deves abandonar a carreira de treinador de futebol! Pareciam enferrujados! “Em equipa que perde, não se
mexe!” como diria o Scolari.

Livro do Manuel Fernandes
Do nosso colega Manuel Mar�ns Fernandes recebemos a no�cia da publicação do seu livro “A Saúde Também Se Educa”.
Agradecemos. Apesar de não ter oferecido nenhum exemplar à redacção (não te zangues connosco e aparece, caro amigo…), já espreitámos e podemos dizer que se trata dum livro com muita qualidade onde o Fernandes, através da experiência de 40 anos de psicólogo clínico, nos relata como ajudou os outros a viver melhor. Fernandes, estamos a precisar do
teu apoio clínico. Vem!

O Pedrosa e o Canto Gregoriano
No dia 28 de Março, dia da abertura do 3º
Ciclo de Música Sacra da Igreja Românica de
S. Pedro de Rates (Póvoa de Varzim), o nosso colega José Maria Pedrosa proferiu uma
conferência. Tema: “O Canto Gregoriano:
Da Música do Poder ao Poder da Música”. A
Palmeira estava lá, embora ninguém a visse!
Teremos que te convidar novamente?!

A Reforma do Alex
O Alexandre Gonçalves, membro ac�vo da nossa Associação e assíduo colaborador da Palmeira, anuncia ao mundo que
se recolheu deﬁni�vamente à sombra da
“Oliveira do Paraíso”, sua Quinta em Palmela. A Regra é monacal: fez voto de cas�dade só para poder pecar! A pobreza não é
com ele. Muito menos a obediência!
Esconjuradas as aulas de ﬁlosoﬁa, promete
agora escrever as suas memórias.
Camilo Castelo Branco aprova e abençoa!

Par�cipa!
“Assim vai o ‘nosso’ Mundo” pretende ser o centro
da nossa Palmeira. Para tal, contamos con�go.
— Manda no�cias várias: pessoais ou não
— Comunica:
• reuniões de associados
• encontros regionais
• ac�vidades poli�co-sociais de colegas
• falecimento de familiares e nossos amigos.
• publicações (livros, conferências ...)

Revista dos An�gos Alunos Redentoristas - A Palmeira (www.apalmeira.com)

19

V I TA N O S T R A
José Sacadura
Curso de 1956; saída: 1966
Tel. 229 720 917; Tlm. 934 854 343

Se bem se lembram, nos nossos tempos de estudantes
cantávamos a plenos pulmões o famoso “Hino da Juventude”, o “Gaudeamus igitur”, onde uma das suas estrofes começava precisamente com estes termos la�nórios:
“Vita nostra brevis est \ brevi ﬁnietur”...
Sugiro aqui a recuperação, entre nós,
deste tão belo poema, tanto poé�ca
como grama�calmente, e de tão rico
substracto, seja pelo seu lado melancólico, seja sobretudo pela densidade vital subjacente ao tema, que é o
que agora pretendo realçar.
Pois sabendo todos nós que, de facto, o
tempo é um cavalo veloz e indomável,
porque não aproveitá-lo todo para sugar dele quanto ele nos possa oferecer
de alegria, calmaria, bonança?...
Uma grande parte dos membros da
nossa associação estão a entrar no
período andropáusico da vida, ou até
já mais à frente... Uns estão a acabar
de criar os ﬁlhos, outros já os netos e
Na pág. 12 do nº antebisnetos... Nem todos temos já aque- rior da Palmeira, �nhala saúde férrea de que outrora des- mos prome�do revelar
frutávamos; nem todos estamos em o nome da jeitosa “coelhinha playboy”. Aqui
condições de receber os mimos dos vai ele: O grande ar�sta
familiares mais próximos. Mas todos Sacadura!
nós vivemos diariamente rodeados
de pessoas, de seres iguais a nós, embora irrepe�veis.
Não há desculpas. Compete-nos - assim fomos educados inserir-nos vitalmente nos meios e circunstâncias que nos
rodeiam. E como me pediram para falar um pouco sobre
mim, e como até apelei ao riso no úl�mo número da “Palmeira” (pág. 12), tenho que apresentar-me, desvendando,
desde já, o mistério da tal “coelhinha da Playboy” do passado carnaval. Não sei se alguém descobriu que ela era
precisamente eu, o amigo de todos vós, o José Sacadura.
Devo confessar que passei bastantes anos no escuro, refugiado na fácil auto-exclusão da convivência com os outros,
no deixar correr. É fácil, mas pensando bem, esta a�tude
é auto-destru�va e, pior ainda, irreversível, como já disse
rela�vamente ao tempo...
Pois bem, há pouco mais de três anos, decidi integrar-me
na comunidade da Casa do Povo de Ermesinde, cidade
onde moro. E não é que tudo mudou quase radicalmente
na minha vida, ao ponto de agora me sen�r uma pessoa
mais sociável e realizada?! É verdade, verdadinha... Tenho
agora amigos que nunca imaginei vir a ter, pessoas em
geral humildes, mas honestas, com as quais tenho apren-

dido muitas coisas novas. Todos nós temos algo para dar
aos demais, mas também para receber deles.
As ac�vidades são variadas: sãos os carnavais - e já lá vão
três - sem preconceitos; são os passatempos culturais e
lúdicos; são os grupos recrea�vos e os grupos corais. Tudo
vai aparecendo como as cerejas... O importante é ocupar
bem o nosso tempo e da melhor forma que soubermos e
pudermos...
Concretamente, faço parte dum dos coros da Igreja de Ermesinde e do coro dos idosos do centro de dia. Eles têmme proporcionado outras amizades. O meu grupo de amigos aumentou não apenas em quan�dade, mas também
em qualidade.
Da minha parte, agora “vou a todas”, de maneira muito
especial na referida Casa do Povo. Aproveito todas as valências que esta me pode proporcionar. A minha Agenda,
coisa de que antes não necessitava, agora está quase sempre preenchida com as ac�vidades que vão surgindo.
Portanto, Arsénio, não posso, como me havias pedido, fazer parte do teu coral na comunidade da Serra do Pilar,
assim como também não posso acompanhar o Assis na
sua lavoura, o Nabais na Editorial, os meus irmãos na minha aldeia natal ou em Angola, nem mesmo ir aos treinos
do Boavista... Aqui, sinto-me realmente contente por poder ir ajudando as pessoas que fazem parte das minhas
circunstâncias vitais. E isto considero-o muito importante,
pois assim também eu aprendo imenso com todas elas...
Quase nada disse de concreto
sobre a minha vida, sobre o meu
dia-a-dia, mas isso poderá fazer
parte de conversas com qualquer
um de vós que me conheça bem,
pois não vale a pena escrever na
“Palmeira” coisas sem interesse
para aqueles tantos e tantos que
nem me conhecem... Sabei só
que vos tenho a todos no mais
fundo do meu coração.
A vida nem sempre é fácil. Hoje,
dia 28 de Abril de 2008, faço 63
anos, idade já para ter juízo, não
é verdade? Sim, fundamentalEis o Sacadura noutra “perfor- mente, vou procurar con�nuar
mance”. Quem não admi�ria a ser o que sou, e fé em Deus...
em casa uma “criadinha” como Gosto muito de falar, de tomar
esta?
um café com os amigos, etc.,
etc. Este Etc. é precisamente o que falta dizer. Mas ﬁca
para outra ocasião.
Até sempre... e um abraço deste vosso amigo. •

ENCONTRO NACIONAL 2008
Dia 14
09.00 - PEQUENO-ALMOÇO
10.00 - ““O PORTO HISTÓRICO”: Passeio
em autocarro panorâmico,
visitando os principais monumentos do Porto (Sightseeing)
13.00 - ALMOÇO: Restaurante:
“Manjar do Nordeste”
(Praia da Madalena)

Dia 13

16.00 - “VIVAT”

09.00 - CHEGADA
• Saudações
• Pagamento de quotas
11.00 - ASSEMBLEIA GERAL
• Boas-vindas
• Ordem de trabalhos
• Eleição dos novos Órgãos Sociais
(biénio 2008/2010)
13.00 - ALMOÇO
15.00 - SESSÃO CULTURAL
• Tema: “O AMOR”
• Palestrante: Aven�no Pereira
19.00 - CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA
20.00 - JANTAR
21.30 - CONVÍVIO CULTURAL
• Filme: Encontro 2007 (Mar�ns Ribeiro)
SOS: Mãos Solidárias (Lígia Pires)
• Rábula: “O Capítulo”:
“Normas de Conduta e Civilidade”
(Pe. Director: Arsénio Pires)
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13 - 14 de Setembro
Quinta da Barrosa

