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Um Menino nos foi dado…

E

nquanto Deus acreditar no Homem, nascerá sempre uma Criança.
Podem as iluminações das ruas ter queimado o Menino.
Podem os artífices do reino ter feito explodir a estrela sobre a gruta.
Podem os novos pastores ter conduzido a vaca e o burrinho ao matadouro.
Podem as prendas já quase nada significar de Amor gratuito
que a realidade nunca será imaginação ou esquecimento.
Só este quadro preenche o coração do Homem:
Um jovem chamado José.
Uma jovem chamada Míriam.
Um pastor chamado
o mais pobre dos pobres.
Uma ovelha chamada ovelha.
Uma vaca chamada vaca.
Um burro chamado burro.
Uma estrela a cantar Paz na Terra.
E um Menino chamado Emanuel,
Deus connosco.

Só podia ser assim:
Um Menino feito de Paz e Amor
e o Homem que cresce, envelhece e parte
guardando sempre em si uma Criança.
Arsénio Pires
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EDITORIAL

Bodas de Prata

C

hegámos ao n.º 25. É obra!
É obra dos que coordenamos a adubação e rega da nossa Palmeira mas, acima de tudo, é obra de todos os que,
generosa e voluntariamente, se prontificam a fornecer adubo
e água para aquela que nos viu entrar e sair. Ainda lá está,
sinaleira, a indicar o que resta da Quinta da Barrosa.
– São sempre os mesmos a escrever! – dizem alguns. Mas, porque não dizer antes:
– Os que não colaboram são sempre os mesmos!
Já falámos sobejamente sobre este tema e concluímos sempre:
Nem todos têm os mesmos talentos mas alguns dos que estão
calados, têm mesmo grandes talentos! E o “ministério da presença” (aqui, da leitura) também é um serviço! Ponto.
Hoje, a nossa Palmeira chega a 300 e tal casas. Se tivermos em
conta os possíveis leitores de cada agregado familiar, se calhar
ela é mais lida do que alguns livros que adornam as estantes
das livrarias.
Longe vai o tempo em que alguns velhos do Restelo se levantaram soltando maus augúrios sobre a oportunidade e futuro
da Palmeira (Seria o Velho do Restelo um sem-abrigo quinhentista?!).
Chegámos ao n.º 25. É obra!
Este número tem rosto novo e, deixem o que digamos, mais apetitoso! Afinal, 25 anos é a idade ideal para agradar e conquistar.
Como podem ver na caixa acima, o Grupo Coordenador foi enriquecido. A ele se deve esta cirurgia estética. Esperamos que gostem! Se for o caso, digam Sim. Se não for, digam Não. Mas falem!
E venham daí connosco! O tempo nem sempre foge. Às vezes,
volta só para dar razão aos que persistem na solidariedade,
tolerância e amizade.
Quem não rema nunca terá o vento a favor!
Arsénio Pires

CORREIO DOS LEITORES
Do Edélcio, ex-seminarista brasileiro (10-08-2008)
Oi Arsénio e Amigos de Portugal:
Somente agora escrevo pra vocês porque es�ve internado para quimioterapia e só hoje estou em condições razoáveis.
Arsénio, quero dar-lhe os parabéns pela sua brilhante exposição, via
Skype, durante o nosso 13.º Encontro de ex-seminaristas redentoristas realizado no passado dia 2. Foi muito bom termos dialogado
directamente com você ao vivo e a cores. A sua transmissão foi um
sucesso. Talvez você não pôde ver, mas, no ﬁnal, todos os presentes
(cerca de 180 pessoas) te aplaudiram de pé. Este nosso encontro foi
excelente. Pudemos não só matar saudades, como trocar experiências de vida muito signiﬁca�vas.
Quanto à minha saúde, estou à espera dos resultados de um exame
completo que ﬁz na cidade de São Paulo e da possibilidade de uma
cirurgia ao �gado… Quando �ver uma deﬁnição, comunico a vocês!
Permaneçamos unidos de coração e de fé. Aquele abraço transatlân�co.
Edélcio Amigo:
Obrigado por ter dado o seu feedback sobre a minha palestra. Fiz
o que pude. O tema talvez não tenha sido muito interessante mas…
ainda bem que todos gostaram (eu, através do skype, não podia ver
as vossas reacções…).
Foi muito bom poder falar com o Edélcio em directo via skype. Fico
pedindo a Deus pelo bom êxito da sua operação.
Um abraço para você. SAÚDE!
Arsénio

Do Jorge Olímpio Bento (São Mamede de Infesta, 18-08-2008)
Caros amigos:
Agradeço o número 24 da Palmeira que acabei de receber e ler. Muito obrigado pelo labor e carinho daqueles que a coordenam e nela
colaboram.
Informo que não poderei estar presente no Encontro de Setembro;
estarei ausente no Brasil de 8 a 23 desse mês. Desejo um excelente
reencontro.
Um abraço cordial.
Do Luís Guerreiro (Brasília, 31-08-2008)
Caro Arsénio:
Recebi o úl�mo número da Palmeira, o número 24, talvez já há mais
de uma semana. Desculpa que só agora o agradeça.
(Cont. pp. 16-17)
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AMOR E CÓLERA
EM TEMPO DE NEVE
Alexandre Gonçalves

Curso de 1957
alegopin@gmail.com

N

ão parece mas a moldura é de neve. Neve nos
postais de circunstância. Neve nas montanhas
acima dos mil e quinhentos metros. Neve nas
viscosas relações da cidade. Já não é aquela brancura de
infância, que tornava indistintos os caminhos dos campos. Nem aquela paz romântica dos nevões rurais, em
que nem as agulhas dos pinheiros buliam. Agora a neve
é electrónica. Até se vende nas grandes montras comerciais. Ou emerge no alarido evangélico das caridades institucionais. Ou destila-se, como um veneno subtil, dos
discursos políticos de serviço.
Vem isto a propósito destes grandes (breves?) dias de
Dezembro. Uma espécie de celebração colectiva, em que
se misturam ingénuas crenças religiosas com as práticas
mais pagãs da sociedade. É como que uma afectividade
geral, sustentada por dois grandes pilares. Por um lado,
é uma nostalgia antiga, um desejo de infância e de festa, em homenagem a uma criança que mora ainda no
coração humano. Em se tratando de amor, somos todos
meninos. Daí que teoricamente sejam as crianças as
protagonistas principais destes acontecimentos. Há um
menino antigo, nu, frágil, numas palhas frias, num frio
estábulo, na mais fria noite do ano. Os mitos são belíssimos poemas narrativos, que estruturam e comovem a
memória colectiva.
Mas há outro pilar, que é o reverso de tudo isto: o preço. Uma gigantesca onda comercial espera por estes dias
para fazer o acerto de contas. Invade casas, ruas, praças,
consciências, afectos. Transforma tudo numa feira nervosa e devastadora. E como as bolsas são desiguais, desigual é a alegria das festas. Sobrevém então uma grande
melancolia: o excesso. Para uns, é de fartura. Para outros, é de míngua. E enquanto os primeiros lhe chamam
noite de paz, noite de amor, os segundos chamam-lhe
noite de tristeza e de solidão. Às vezes, acrescentam-lhes
as expressões de ódio e guerra. E se algumas crianças têm
tudo, tudo falta a muitas mais. E se sempre foi assim, sê-lo-á muito pior nestes dias de avesso que se vivem. Não
se pode em verdade falar de amor. Nem de paz.
Recuemos até Setembro. Lembram-se? O tema era precisamente o amor. Ou melhor dizendo, um determinado
amor, pendurado em salgueiros, longe da pátria ou da
mátria, em que os dedos maternos, ou outros, ficaram
suspensos sobre o vazio da vida. Para sempre. Alguém
afirmava que isso pertencia a um passado inócuo, sem
consequências. Bastaria passar o velho portão e qualquer doce Lídia (Pessoa) resolveria os problemas adiados. Bom seria que assim fosse. Mas não foi. E não se

trata de um vão lamento contra os muros de Jerusalém.
É apenas a urgência de entender. Repara, meu amigo!
Tens doze, quinze anos. O teu corpo rumoreja hormonas
nos mais imprevisíveis ângulos. É claro que moras numa
redoma protectora. Mas ela não é quimicamente pura.
De quando em vez, chegam de longe memórias, imagens,
rostos, gestos. Chegam e dormem contigo. Povoam os
teus sonhos. E quando vais à rua em passeios formais
e integras aqueles alinhamentos estranhos, tu olhas, tu
vês, tu guardas. E, sobretudo, recrias. Regressas a casa e
recrias. Multiplicas as formas e os volumes. Tudo isso fica
a fermentar no segredo dos teus desejos. Sem o saberes,
estás a desenhar um rosto de mulher, a quem um dia vais
pedir um pouco de amor em dívida… Entra aqui o texto
de Aventino Pereira. Seguramente que não fala apenas
em seu nome pessoal. Sendo corajosa e humildemente
confessional, é também a voz dos que se habituaram ao
silêncio. Será que o amor morreu numa estação velha
dum país velho, a apodrecer em velhas instituições? O
texto veio publicado na Palmeira de Agosto de 2008. Diz
ela: “amo-te”. “Não vou responder”, esclarece ele. “Não
lhe posso responder: também te amo, querida”. A literatura não é jeito para belos discursos. É antes solidão.
Uma dor inefável pela penosa consciência de estar acordado. Uma voz para tudo o que vai ficando por dizer. E o
que fica por dizer é fundamentalmente o amor.
Os dias que correm não são propícios. Acredita-se que o
amor é como a fé: move montanhas. E o próprio amor é
um acto de fé. Quem tem pouca fé, também lhe não sobrará o amor. Mas nunca a descrença terá ido tão longe.
Por exemplo, fala-se de colapso civilizacional. Fala-se do
horror económico. Conhecem-se os nomes dos tiranos.
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E dos que se amanham em proveito próprio com os bens
das comunidades. Quem acredita hoje na humanidade?
Quem faz justiça? Que é que haverá que não esteja à
venda, segundo um velho princípio americano? Os índios
acusam o homem branco de pôr à venda a própria mãe,
isto é, a terra que dá o ser e o alimento. Na verdade, é já
dominante a ideia de fragilidade do planeta, que, segundo alguns especialistas, já está a prazo. Como tudo o que
nasce e morre, no ciclo universal das sucessões.
O amor move montanhas mas o grande dinheiro também. São tempos de demência. Se nos afastarmos um
pouco e cruzarmos a informação por sobre este mundo
global, veremos que o amor tem de dar lugar à cólera.
O amor não é cego. A poesia esclarece: “sinto terror de
te amar / num sítio tão frágil como o mundo” (Sophia de
Mello B. Andresen). Por isso, é justa a cólera, como quem
defende a própria vida e a casa que se habita. Não pode
haver espaços baldios, sem vigilância. Os corvos espreitam a sua oportunidade e constroem aí os seus ninhos.
Nos seus voos rasteiros, transformam estes jardins flutuantes em lugares de pesadelo. A cólera não é ingénua e
tem uma força enorme que é a esperança. Já se ouvem ao

longe cânticos novos. As nuvens americanas rasgaram-se
e uma chuva surpreendente trouxe uma boa notícia. Um
justo nos foi dado, na mais poderosa das nações. Obama
é o seu nome. O mundo inteiro saúda-o.
Antes dele foi a guerra, comandada pelo ímpio Bush.
Como diria o salmista, Bush trazia no ventre o dolo mas
vestia pele de cordeiro. Em nome de Deus e do diabo,
definiu por conta própria o eixo do mal. Depois, pôs o
mundo a ferro e a fogo, para afastar o mal que ele próprio inventou. Mas a história não se demora no reino dos
medíocres. Acelerou o passo e devolveu-nos a esperança.
Bush e os seus demónios só na fuga poderão encontrar
repouso. São os povos que o exigem. Incendeiem-se as
cidades de Sodoma e Gomorra. A cólera é ainda o que
nos sobra do amor. Com Obama, e com todos os que
abrem os braços em cordão universal, celebremos a paz e
a poesia destes dias, a alegria da criança que ainda mora
por dentro de nós. Derramemos o doce vinho da vida na
mesa dos homens. É natal, é esperança, é nascimento.
Para Deus, uma imensa glória, lá nos seus infinitos territórios! Para os homens, uma nova idade terrena, onde a
paz, a justiça e o amor comandem o mundo.•

PORQUE
TANTOS PADRES DEIXAM
O MINISTÉRIO?
Luís Guerreiro

É

uma pergunta que se continua a fazer, sobretudo
desde a década de 1970. Não há respostas satisfatórias, já que nem a própria Igreja parece interessada em esquadrinhar o fenómeno. Se o fizesse, talvez
se sentisse impelida a abandonar a monótona panaceia
de soluções vãs e tentasse outros caminhos para resolver
uma crise que se arrasta há várias décadas. Acabo de ler,
por exemplo, que, no conjunto dos países da América
Latina, de 2000 a 2006, 1080 padres deixaram o ministério. Li-o numa revista católica.
Participo do Movimento dos Padres Casados do Brasil
desde 1982. O papel que nele tenho desempenhado pôs-me também em contacto com grupos de outros países.
Com o correr dos anos, esta experiência proporcionou-me um conhecimento vivencial bastante próximo duma
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Curso de 1943
Residente em Brasília
luisirenecacais@solar.com.br

gente que, como eu, rompeu um dia os laços com a profissão a que se sentia predestinada, para rasgar, muitas
vezes dramaticamente, novos rumos. Nunca vi ninguém
que confessasse ter deixado o sacerdócio só por causa
duma mulher. O problema, segundo se deduz das explicações, foi bem mais complexo. Defesa? Justificação?
O único trabalho estatístico sério realizado no Brasil
sobre o tema já não é de hoje. É obra de elementos do
nosso Movimento e foi publicado em 1990. Dum universo de cerca de 3500 padres casados, 700 receberam, por
correio, os respectivos questionários. Aproveitaram-se
362 respostas, as mais precisas. Segundo este estudo,
81,7 por cento dos que deixaram o ministério tinham,
na altura, de 35 a 45 anos de idade, uma fase da vida
em que muitos dos sonhos caíram e o homem se torna

mais crítico e realista. Hoje, porém, o fenómeno parece
ser outro: os que abandonam o ministério, ao menos nos
casos que conheço, são, na maioria, jovens que deixaram
há poucos anos o seminário.
Outro dado estatístico do mesmo estudo é que 91 por
cento das desistências se deu já nos fins da década de
1960 e por toda a década seguinte. Foi o tempo em que
o Vaticano II suscitou grandes esperanças de mudança e
renovação da Igreja e também o tempo das grandes desilusões. Logo se viu que a Igreja oficial, passado aquele
momento febril, teimava em continuar a mesma. É neste contexto de frustração que penso ter ganho maior relevância para
muitos padres aquilo que o próprio
Criador constatou nas primeiras
páginas do Génesis: “Não é bom
que o homem esteja só”. Mas houve outras motivações de abandono,
conforme o nosso estudo revelou. O
celibato teve grande peso ou foi bastante decisivo para 76,22 por cento
dos inquiridos. Seguiam-lhe depois
em importância: a estrutura eclesiástica obsoleta, 57,10 por cento;
segregação clerical e relacionamento artificial, 54,7 por cento; crise
existencial, 39,20 por cento; fé católica, Igreja, dogmas, leis, 28,50 por
cento; pouco entrosamento com colegas e isolamento, 27,02 por cento. Outras motivações,
como incompatibilidade com os superiores hierárquicos,
divergências pastorais, fé cristã, Jesus Cristo, Escrituras,
relacionamento com os fiéis, tiveram menos significado.
Levando em conta os números oficiais das dispensas
concedidas a partir de 1965, as desistências anuais e as
estimativas dos que casaram sem recorrer a Roma, chegamos facilmente a uma cifra impressionante de cerca de
150000 homens que a Igreja formou, que lhe prestaram
excelentes serviços, mas que ela rejeitou como refugo e
procurou esquecer, pelo mero facto, não de terem sido

infiéis ao Evangelho, mas de infringirem uma simples
lei eclesiástica. Paulo VI chamou-os um dia “traidores”.
Momento infeliz. João Paulo II foi duro com eles, pensando que, com o arrocho, os manteria no bom caminho.
Enganou-se. Tratava com homens que optaram por ser
livres, numa Igreja-espaço-de-liberdade.
Andou a pedir perdão a Deus e ao mundo por erros passados, que não eram seus, mas não pelos presentes, que o
eram, livrando-se assim da obrigação da penitência que
exige mudança. Porém, jamais teve uma palavra de reconciliação com os padres casados, ainda hoje reduzidos
na Igreja a uma situação degradante, inferior à dos próprios leigos.
No início do grande êxodo, muitos
dos padres casados confiavam que,
num futuro mais ou menos próximo,
seriam reconvocados. Era ilusão. No
entanto, sabe Deus como uns 11000
voltaram e a Igreja os readmitiu.
Outros integram hoje o ministério
de igrejas cristãs mais próximas da
católica: Velhos Católicos, Igreja
Ortodoxa, Igreja Anglicana, etc.
Alguns, poucos, perderam a fé. Um
grupo muito maior perdeu a crença na eternidade do seu sacerdócio.
A maioria permaneceu na Igreja
e é nela que, de uma forma ou de
outra, quer ser um sinal profético
a contestar uma Igreja-poder, autoritária, ancorada no
passado, e a reclamar uma Igreja-serviço, capaz de ser
compreendida pela humanidade do nosso tempo.
Da sua vida de casados, a partir das limitações que ela
impõe, estão em condições de avaliar muito mais o celibato. Mas um celibato opcional, livre dom. E podem
também perspectivar a riqueza que traria à Igreja um
sacerdócio católico casado. A Igreja seria mais capaz de
entender os problemas dos homens e de lhes falar numa
linguagem mais acessível e adequada. Seria mais encarnada, mais humana.•

Amigos
Quase a terminar o ano, no bulício da crise institucionalizada, sentimos que o mundo mexe
efusivamente com os coloridos de Natal e não há festa que reforce tanto as emoções globais.
A família é objectivamente o ponto forte do aconchego emocional e também dos comportamentos mercantis que animam os mercados, mas saibamos alargar o espaço aos
nossos amigos, a quem auguramos as maiores benesses e o conforto da felicidade.
A nossa mensagem orienta-se assim para a casa de cada um, para onde encaminhamos os
votos de um Natal muito feliz e os desejos de um Ano Novo cheio de saúde e sucessos.
Com um abraço amigo.
Manuel Vieira

(Presidente da Associação)
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VIAGEM
À TERRA DO SÓ
Aventino Pereira

Curso de 1964
Tel. 226 051 620
aventino.pereira-1644c@adv.oa.pt

O

coração de uma mãe pressente o choro, a dor,
a doença e o sofrimento silencioso de um filho.
É como o vento que rodopia à volta da terra.
Anuncia-se, mostra-se, experimenta os pontos cardeais,
muda de norte para levante, de levante para sul, sopra
intensamente, assobia e depois parte quando parte a
tempestade.
Uns anos antes a minha mãe previu tudo. Um pequeno
pormenor, uma premonição e um conhecimento profundo do filho, fê-la adivinhar que os meus horizontes iam
para muito longe dos limites do vale da casa onde nasci.
Talvez tudo tivesse começado ainda antes do dia em
que a professora da primeira classe da escola primária
se deixou ficar à conversa com a minha mãe no primeiro
recreio da manhã de um dos últimos dias de Outubro
desse ano.
Eram duas mulheres ainda jovens, mais ou menos da
mesma idade, mas não da mesma condição.
A professora pintava as unhas, tinha o cabelo cortado,
era solteira, elegante, bem vestida e não lhe faltavam
pretendentes. Os pais eram senhores de muitas terras nas
redondezas que davam de renda aos melhores caseiros e
àqueles que tinham uma prole suficientemente numerosa para as amanhar. Nesse tempo, nunca se era criança,
nem havia lei alguma que as protegesse de tisnar ao sol
abrasador da ceifa, da vindima ou do arado cravado na
terra dura dos senhores seus patrões. Quando as crianças deitavam corpo, a escola acabava e o campo ganhava
mais uns braços para o trabalho.
A professora tratava a minha mãe por tu e a minha mãe
tratava a professora por menina. Eram ambas muito bonitas, mas a beleza numa delas não sobressaía, por causa
dos pés descalços, das mãos calejadas, do cabelo apanhado em puxo na nuca, da roupa rota e dum forte cheiro
a suor encardido dos dias de calor intenso a labutar na
leira.
A professora falou à minha mãe do filho, do aluno e do
futuro que se poderia encontrar para a criança de sete
anos de idade que eu era. Não lhe falou de nada que ela
não soubesse ou ainda não tivesse sentido: de inteligência, de afecto, de tolerância e de um irreprimível desejo
de abalar para um mundo melhor do que aquele que estava apenas dentro dos muros da minha aldeia.
Foi aí, nesse mesmo instante, que a minha mãe pensou
que poderia haver uma partida?!
O dia?!
Talvez fosse apenas uma questão de tempo!...
A primeira reacção a umas palavras dessas é como a pri6

meira emoção a uma notícia feliz.
A minha mãe engrandeceu-se e apeteceu-lhe apregoar
em toda a terra a novidade que a professora acabava de
lhe confirmar. Num meio tão pequeno e tão intemporal
como era esse de então, as pessoas conheciam-se mesmo
antes de terem nascido. Os filhos são filhos deste ou daquele e netos de outros antepassados que assim foram
também. A vida tem um ritmo, um destino e um viver
secular, igual, desde há muitos e muitos anos, a cujo
destino, dificilmente, alguém pode fugir. Como sempre
tinha sido, eu haveria de ser igual ao meu pai, igual à
minha mãe, igual aos meus avós e àqueles que vieram
ainda antes dos meus avós.
Quando alguém perguntava quem era determinada pessoa, não se lhe respondia com a sua verdadeira identidade, mas que era filho deste ou filho daquele, desta ou
daquela família. E com esta resposta se dava o retrato
completo de quem se queria saber tudo, sem verdadeiramente se ficar a saber nada.
A minha mãe fugiria assim ao seu próprio destino. Por
mim e por aquilo que, afinal, o futuro me poderia reservar, ela subia os degraus da consideração social, do
respeito e da hierarquia de classes que então imperava.

Quando alguém quisesse saber de onde vinha e de que
ramo era a sua árvore genealógica, toda a gente haveria
de dizer que ela era a mãe daquele que ela então ainda
julgava que eu viria a ser. Na verdade, os frutos também
engrandecem a sua árvore.
Uma notícia como aquela não se pode repartir com ninguém. Uma mãe a enaltecer as qualidades do seu filho é
hoje um tema vulgar. Mas nesses tempos, os filhos não
tinham qualidades. Levavam silenciosamente com a correia, com as mãos ou com as botas do pai em qualquer
parte que fosse corpo; obedeciam às suas ordens sem
resmungar, sofriam secos de fome e de tudo, e, quando
chegava a idade dos dezoito anos, iam a primeira vez à
vila para dar os “sinais”. Um ano depois, enfileiravam à
frente da linha de combate na guerra duma das colónias
portuguesas.
A minha mãe não podia falar a ninguém daquilo que a
professora lhe tinha falado, não porque não o pudesse
fazer com uma das muitas tias que eram a prole do meu
lado materno ou com as raparigas, como ela dizia, do
tempo da sua juventude, mas porque sensibilidade, inteligência e tudo aquilo de que a professora lhe falou,
não eram qualidades algumas aos olhos das gentes da
minha terra. Depois, a exaltação e a vaidade que então
a minha mãe ainda sentia em mim e nos projectos que
imaginava para o meu futuro não eram sonho que fosse
permitido sonhar a uma família provinda da mais pobre
das famílias que, a pouco e pouco, foram morrendo por
todo o vale que se avistava de qualquer das bordas que
compunham o sítio onde nascera.
Um silêncio prolongado obriga-nos ao diálogo e a encontrar outras vozes vindas de lá de dentro do nosso próprio
silêncio. Foi isso. Foi isso mesmo, esse silêncio obrigatoriamente imposto à minha mãe nas noites longas dum
Inverno gelado, em frente às tonas de pinheiro crepitantes da lareira da minha casa, foi esse silêncio que a levou a perder o encantamento da primeira impressão das
palavras da professora e a obrigou a olhar com outros
olhos a partida que tão prematuramente me poderia estar anunciada.
Ao fim da tarde, a minha mãe deambulava por junto
das árvores que bordejavam os campos de milho daquele
vale. Escutava o chilrear contente dos pássaros à volta
dos borrachos recém-nascidos que constituíam o encanto das fêmeas. Poisavam sobre a beira dos ninhos, esperavam pelo biquito aberto dos filhotes e deixavam-lhes

o alimento colhido na intensa busca desse dia. Amanhã,
quando já soubessem voar, haveriam de largar mundo,
outros céus, outras terras e outros destinos sem cuidar
de saber por onde foram os passos dos pássaros que os
levaram a voar.
A minha mãe sentia-se assim. Quando eu estivesse criado e soubesse voar, partiria por esse mundo além, sem
saber se alguma vez haveria de voltar ou sequer trazer
notícias a uma terra que nada me havia dado. Partiria?!
Um desencanto como esse não se pode escrever. Sente-se,
paira permanente por sobre os nossos dias, existe mesmo
se nunca vier a existir.
A minha mãe nunca falou sobre tal assunto. Nem mesmo com o meu pai. Sentavam-se juntinhos no banco de
madeira que corria em frente à lareira da nossa casa, o
meu pai remexia de vez em quando as achas para que
não perdessem o seu crepitar e a minha mãe olhava-o
como quem pede para que mude as andanças do mundo.
O meu pai fingia. Um homem, nesse tempo, não podia
ter sentimentos. Escondia-os, reprimia-os e só chorava
quando o sol e o mundo estivessem ambos ausentes. À
noite, deitado no colchão de folhelho, a minha mãe sentia
escorrer-lhe a dor abundantemente pelas rugas da cara
tisnada da violência do sol. Não lhe perguntava nada,
não lhe pedia sequer que não chorasse, não falava, nem
esperava que uma noite como essa tivesse fim. Apertava-lhe a mão, aconchegava-se sobre o seu peito e ambos
sabiam do que falavam os soluços de meu pai.
Falavam do corpo cansado, da coluna dorida, da bronquite que o sufocava e da geada que tantas vezes, de noite, sorrateiramente, lhe levava a colheita de um ano perdido. De manhã, quando o sol ainda viesse muito longe,
um novo dia e uma nova jeira no campo esperava-o; em
árdua luta por uma côdea de pão.
A minha mãe estava atenta a este sentir do seu homem,
como as mulheres diziam, e sabia que os homens não resistem tanto como elas às adversidades nem à dor de uma
vida vivida sem esperança de melhoras. Por isso, decidiu
calar tudo aquilo de que a professora lhe tinha falado.
Para não preocupar ainda mais o meu pai ou, porventura, para que não o ouvisse dizer que o campo era o meu
futuro, como assim tinha sido para toda a família desde
que era família.
Mas no Inverno de 1963, por entre as lágrimas silenciosas dessa noite fria, a minha mãe deixou-se ouvir: “para
o Seminário”.•
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À PROCURA
DA FELICIDADE
Duarte de Almeida

U

Curso de 1957. Saída em 1960
Tel. 231 921 962. Tlm. 963 333 006
duarteal-5073c@adv.oa.pt

m dia também eu acordei procurando encontrar a filosofia da vida, essa filosofia que a todos
preocupa, mas que nunca ninguém ainda conseguiu encontrar. Mas porquê essa procura tão absorvente,
em vez de vivermos o dia-a-dia tal como ele se nos apresenta? Estamos constantemente à busca de algo, de algo
que nem sequer sabemos se existe realmente e que escapa completamente à nossa percepção. Passamos a vida
à procura de um mundo que jamais conseguiremos encontrar. Sim, continuamos a
viver sempre, cada dia que
passa, na busca ansiosa de
algo que nem sabemos bem
o que é…
Pois é, meus amigos, a perfeição é algo que nos escapa
constantemente. Em todo o
caso, se um dia a conseguíssemos agarrar, ficaríamos
totalmente frustrados e desiludidos com a realidade que
nós somos. Não obstante tal
incapacidade, continuamos
a buscar sem parar, continuamos à procura de ver o
dia que tarda em chegar (e nunca chegará), continuamos
à procura utópica da verdade para a qual jamais encontraremos explicação. Sim, afinal, em que consiste essa
verdade? Porque procurá-la insensatamente nos nossos
raciocínios exacerbados que a nada nos levam, que a
nada nos conduzem?
Pois é, amigos, porque procurar tão longe a felicidade,
quando ela está tão perto de nós, em nós mesmos, nos
nossos corações, em tudo o que nos rodeia, no “Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei”? Sim, amemos o
nosso próximo, muito particularmente aquele que mais
sofre, aquele que mais precisa, o mais marginalizado da
sociedade. Sim, amemos a natureza que o Criador nos

legou sem que nada lhe pedíssemos e saibamos ser dignos
de tão grandes ofertas, apreciando-as como uma dádiva
de Deus, que nos ama com uma tal força e uma tal intensidade, que nós, humanos, não temos capacidade para
compreender nem para explicar. Subamos até às altas
montanhas e desçamos até aos vales, contemplemos a
beleza da neve nas serras, o degelo, a água a correr nos
ribeiros, a vegetação verdejante, usufruamos do maravilhoso cheiro das urzes, do cantar e chilrear dos passarinhos, das coisas simples mas
belas da vida. Saibamos encontrar e estimar os amigos,
porque eles lá estão sempre
ao nosso lado com o seu
apoio, sempre disponíveis
para nos limparem as lágrimas. Deixemos ir os nossos
corações, até onde eles nos
levarem. Mesmo em dias de
grande cansaço, poderemos
ser felizes, indo até aos outros e deixando os outros
vir até nós. Vamos praticar
a paciência, a tolerância, a
cordialidade. Vamos amar
como Ele nos amou. A infelicidade só existe naquele que
não ama, naquele que vive isolado dos outros, naquele
que vive num mundo egocêntrico, onde ele se considera
a única realidade, o único actor da sociedade.
Porque procurar com a razão aquilo que só o nosso coração consegue entender? Se nunca entendermos esta
VERDADE, caminho para a eterna felicidade, nunca
nos compreenderemos, porque a verdade real reside no
nosso íntimo e não em qualquer realidade situada fora
de nós.
Aprendamos a amar e seremos felizes. Amar será sempre
o único caminho para a nossa felicidade, o caminho que
Cristo nos disse para seguirmos.•

Novo Grupo Coordenador da Palmeira

Já viram na ficha técnica (p. 2) que a Palmeira foi enriquecida. O Grupo responsável pela Palmeira foi alargado.
Pretendemos, desta maneira, melhorar não só a apresentação da nossa revista mas, sobretudo, descentralizar a recolha de artigos e notícias a nível de todo o país. Assim, a Direcção e Coordenação Geral ficam a cargo do Arsénio
e do Nabais. O Alexandre toma a seu cargo a Coordenação na zona Centro e Sul. O Bernardino responsabiliza-se
pela zona de Trás-os-Montes. Portanto, amigos, preparem-se! Se ouvirem bater à porta, são eles. Vão pedir colaboração e notícias. Mandem-nos “entrar para dentro”, como diz o nosso mais genuíno português transmontano.
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O AMARGO-DOCE
DAS NOSSAS TÂMARAS
Francisco Assis

Tesoureiro da Associação

O

bom apreciador deleita-se porventura
mais com o travo
amargo que, depois de pausadamente ter saboreado o
precioso licor da amarguinha, lhe fica nos lábios, do
que com o mel que momentos antes lhe escorreu pela
garganta.
Assim acontece connosco
na qualidade de responsáveis pela parte financeira da
nossa Associação. Já a “carne” das tâmaras percorre o
caminho que a leva até ao estômago e ainda os caroços
continuam a rebolar-se pausadamente entre os nossos
dentes. Indicamos abaixo os euros que ao longo deste
ano de 2008 alguns associados nos foram enviando por
correspondência e que têm ajudado a manter verdejante
a nossa Palmeira. Não são muitos os donativos que nos
têm chegado. Bastantes mais poderiam ter-nos batido à

porta… No entanto, agradecemos a todos os que tiveram a amabilidade de nos ajudar. A Palmeira fica assim
mais rica para todos. Graças a estes e a outros voluntários, ela não tem deixado de ser lida, não tem deixado
de ser “saboreada” por todos os ex-alunos redentoristas, cujas direcções são do nosso conhecimento. Haverá
mesmo quem não tenha possibilidades para contribuir.
Por isso mesmo, o travo amargo converte-se em doçura
nos nossos lábios quando sabemos que, mesmo assim,
não deixam de se deleitar com a leitura das páginas da
Palmeira. Ela é de todos e desejamos ardentemente que
o seja cada vez mais. Daqui o nosso apelo, já antigo, feito
agora de novo: com euros, ou sem euros, procurai enviar-nos os vossos escritos, sejam eles quais forem, desde que
possam enriquecer-nos humanamente um pouco mais a
todos. Com uma simples notícia ou opinião, passaremos
todos a ser mais ricos como pessoas.•

Importâncias recebidas até ao momento por correspondência, ou entregues pessoalmente, desde 1 de Janeiro de 2008.
As que nos foram entregues no último Grande Encontro não
se encontram aqui mencionadas.

Nos nossos encontros, tenho ouvido falar muito de sugestões para a Palmeira. Então, aqui vai o meu contributo.

Nome

Quotas

Palmeira

José Maria Pascoal
Cecílio Capelo
José Carlos Martins
Joaquim Gomes Dias
A. Alves Henriques
Luís Brígida Flor
Mário Lage
José Maria Pedrosa
José Troca
Agostinho P. de Sousa
Manuel Monteiro
Adolfo José de Barros
Afonso Ferreira
Pe. Manuel L. Esteves

€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 50

€ 5

€ 25
€ 25
€ 25
€ 50
€ 25

€ 50
€ 5
€ 50
€ 50
€ 75
€ 25
€ 25
€ 100
€ 50
€ 50
€ 25
€ 20

Nota: Qualquer correspondência pode ser dirigida para:
Associação dos Antigos Alunos Redentoristas
Rua Visconde das Devesas, 630
4400-338 VILA NOVA DE GAIA
Tel. 223 719 910

Sugestões
Albino Lopes

1. Uma história pessoal
Penso que, muitas vezes, a desculpa para não fazermos nada é o argumento “Eu não tenho jeito…” No
entanto, à mesa das refeições tenho ouvido pequenas
histórias pessoais do tempo que passámos pela Quinta
da Barrosa, as quais, passadas ao papel, seriam verdadeiramente interessantes. Esta minha primeira proposta vai no sentido de estimular os colegas a passar
para o papel essas pequenas histórias. Teria o título:
Uma História Pessoal. Talvez aumentasse o cabelo,
diminuísse a barriga e aliviasse a alma. Vamos a isto?
2. Inquérito
Ainda mais uma sugestão.
Porque não inquirirmos directamente os nossos colegas sobre a influência da educação seminarística na
sua vida social, amorosa e sexual? Descabido? Não
sei. Seria interessante saber se os tais traumas condicionaram/condicionam, ou não, as nossas vidas. Quem
prepara este inquérito? Há bastantes psicólogos no
nosso grupo…
E por aqui me fico.•
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De todos os caminhos vão chegando...

Revêem-se an�gos amigos de curso.

Ao fundo, a palmeira acolhe-nos sempre.

O Aven�no fala sobre o Amor.

O Aven�no:
momento alto do Encontro

A assistência ouve o Aven�no.

Celebração eucarís�ca

O Mário Lage e a esposa.

O Santos e o Barros

O Ismael Henriques e a esposa

Almoço na Barrosa

“Mãos Solidárias”: a Lígia falou do Projecto.

A assistência ouve a Lígia.

Almoço na praia da Madalena

As úl�mas palavras antes da despedida

Assim vai o nosso mundo
COLÓQUIO
Inserido nas comemorações do 275.º Aniversário da Fundação da
Congregação do San�ssimo Redentor, realizou-se no Auditório do Seminário de Cristo Rei (dias 7 a 9 de Novembro úl�mo), um Colóquio
subordinado ao tema: “Como Astros no Mundo… Irradiando a Palavra
da Vida”.
Neste Colóquio par�ciparam como oradores: Fabriciano Ferrero (Ins�tuto Histórico da CSSR), José Tolen�no Mendonça (Universidade Católica, Lisboa) e Dom Luís Aranha (Abade do Mosteiro de Singeverga).
A Associação foi convidada e esteve presente
com alguns elementos:
Manuel Vieira, António
Barros Lima, Armindo Teixeira, Francisco
Assis, Manuel Mar�ns
Fernandes, Fernando
Pousa e José Sacadura.
O nosso associado Arsénio Pires par�cipou
na rubrica “Painel: Testemunhas da Palavra”.
Mas, o grande destaque vai para o nosso colega e associado José Maria Pedrosa, professor na Universidade de Coimbra, que programou e
dirigiu o Concerto Musical dedicado a Sto. Afonso. Teve duas partes
este concerto:
1.ª – Canções Espirituais de Santo Afonso
Maria de Ligório (Escola Superior de Música
– Porto).
2.ª – Novena do B. Alfonso de Liguori – Cantata a 4 vozes e órgão.
Autor: o português
Joaquim José da Costa
– 1830 (Cantores do
Coro Gulbenquian). Esta cantata foi descoberta pelo Pedrosa que ensaiou, acompanhou ao piano e dirigiu a respec�va interpretação. Foi,
portanto, a primeira audição em público, pelo menos desde 1830. Foi
um êxito! Parabéns, Pedrosa!
Parabéns também a todos os redentoristas e, sobretudo, à Província
Portuguesa que, por intermédio do seu Provincial, Pe. António Gomes
Dias, bem secretariado pelo Pe. António Marinho, puseram este projecto em andamento e o concre�zaram. Foi bom estarmos presentes e
par�ciparmos. A Associação reconhece e agradece.
REVISTA UNESER
Recebemos o n.º 2 da Revista UNESER, dos exseminaristas redentoristas brasileiros.
Está um número muito bem elaborado, aliás,
na sequência do que o seu primeiro número já
prome�a. Parabéns, amigos brasileiros e, em
especial, queremos parabenizar o Paulinho, seu
redactor.
Como podem ver, nele colaborou o presidente
da nossa Associação, Manuel Vieira.

LANÇAMENTO DO LIVRO A SAÚDE TAMBÉM SE EDUCA
O nosso colega e psicólogo, Manuel Mar�ns Fernandes, acaba de
apresentar ao público o seu livro de que já demos no�cia na anterior Palmeira. Este
lançamento foi feito na FNAC de Vila
Nova de Gaia, no
passado dia 5 de
Dezembro. A Associação esteve presente.

EX-ALUNOS REDENTORISTAS BRASILEIROS E PORTUGUESES
Durante este ano, nos nossos Encontros Nacionais, es�vemos presentes: nós no Brasil e os brasileiros em Portugal. Como aconteceu
isso? Através da internete por via Skype.

Paulinho falando aos portugueses

Arsénio falando aos brasileiros

CONGRESSO NACIONAL DE EX-SEMINARISTAS PORTUGUESES
Nos dias 24 a 26 de Abril de 2009, realizar-se-á em Fá�ma, em colaboração com Associações de An�gos Alunos dos
Seminários Diocesanos e Religiosos, o I Congresso Nacional de ex-seminaristas portugueses,
in�tulado: Seminários da memória à profecia.
Finalidade: reﬂec�r sobre a inﬂuência exercida pelos seminários na vida pessoal e familiar,
proﬁssional e social de quantos por lá passaram. Para informação mais completa, consultar:
www.santuario-fa�ma.pt
NOVOS ÓRGÃO SOCIAIS DA NOSSA ASSOCIAÇÃO
Na úl�ma Assembleia Geral, foi eleita a seguinte lista de Órgãos Sociais
da nossa Associação para o biénio 2008-2009:
Assembleia Geral
- Presidente: José de Castro Silva Pires
- Secretário: Ricardo Humberto Morais
- Secretário: Mário Alberto Lage
Direcção
- Presidente: Manuel Ferreira Vieira
- Vice-presidente: Ismael Pacheco Henriques
- Secretário: José Sacadura Alexandre
Tesoureiro: Francisco de Assis Conceição
- Vogal: Diaman�no Alves
- Vogal: Amílcar Alexandre Sacadura
- Vogal: Pedro Barreira
Conselho Fiscal
- Presidente: Belmiro Gomes
- Vogal: Gumesindo António Gomes
- Vogal: Manuel Freitas Gonçalves
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TRÁS-OS-MONTES
SOLIDÁRIOS
NUMA MORTE PROGRAMADA
Ricardo Humberto Morais

Curso de 1955
Tel. 278 448 004; Tlm. 914 064 964

(Continuação*)

No número anterior da Palmeira, expus a situação de abandono e quase agonia em que se encontra
actualmente a província de Trás-os-Montes. Mas porquê? Vários foram e são os factores que concorreram
e concorrem para tal situação. Neste número, vou descrever os factores geográﬁcos e os factores económicos.
Depois, tratarei dos factores culturais, da emigração e das políticas governamentais.

Factores geográﬁcos
A região de Trás-os-Montes é limitada a sul e a leste pelo
fundo vale do Douro e a oeste por uma alta cadeia de montanhas que se estende desde a fronteira galega até ao rio
Douro, no Marão (donde o nome de Trás-os-Montes). A
norte, faz fronteira com as províncias espanholas da Galiza
e Leão, das quais está separada por uma cadeia de altas
montanhas. Dentro dos seus limites, observa-se um perfil
de relevo muito acidentado, um clima de invernos extremos
e vários microclimas que permitem uma grande diversidade de culturas. O nível da sua pluviosidade anual é menor
do que no litoral norte e semelhante ao da Beira Interior,
Ribatejo e Estremadura. Nos limites com Espanha, existe a fronteira política. Mais ou menos fechada durante as
ditaduras de um e outro lado e nos períodos das crises de
independência nacional ao longo da história, ela desapareceu quase totalmente com a adesão dos dois países à União
Europeia. Em relação às restantes regiões de Portugal,
verifica-se que Trás-os-Montes é a região mais distante da
macrocéfala Lisboa, sede dos diferentes governos e onde se
decidem os projectos e o futuro do país, cidade onde o poder de compra é cerca de três vezes superior ao das gentes
dos campos. O trabalho que permite este superior poder
de compra por parte dos lisboetas é claramente prestado
em serviços e não em empresas produtivas. Aliás, algumas
das maiores empresas nacionais não produzem um único
prego ou parafuso, uma única batata ou repolho. Entre as
diferentes regiões, existem mecanismos de transferência de
mais-valias, mas sempre em desfavor das províncias e das
gentes do campo.
Factores económicos
Ao longo da sua história, a província de Trás-os-Montes
nunca foi nem muito próspera nem muito organizada administrativamente. A quantidade dos seus monumentos e
a qualidade da sua habitação são nitidamente inferiores às
do resto do país. Unida politicamente a povos e governos
12

virados para o mar e para a exploração de outros povos e
terras, viveu quase sempre dissociada desses projectos. A
maior prosperidade conheceu-a durante a união com Espanha, de que restam ainda algumas pontes, caminhos e
monumentos. Os seus recursos naturais, por exemplo em
energia hidroeléctrica, pouco beneficiaram as populações.
Grande parte das possíveis barragens não foram nem serão
construídas. Se o fossem, isso aumentaria de forma signifi-

cativa o PIB da região. Nas altas serranias, com excepção
na cordilheira do Marão, não giram as hélices das torres
eólicas. Os minérios antes explorados eram transportados
para a região de Lisboa, onde se encontrava a siderurgia
e onde davam trabalho e prosperidade económica. Num
país minimamente bem organizado, minérios e siderurgia
estariam na mesma zona. Um ministro da ditadura, questionado por jornalistas sobre o assunto, justificou-se com o
aforismo de que sempre houve exploradores e explorados.
As mais-valias do vinho do Porto também fogem à região
que produz as uvas. Com os governos democráticos, desapareceram a siderurgia e a extracção dos minérios. As vias-férreas que permitiam o transporte foram desactivadas.

E quanto a estradas, o sinuoso IP4 representa a única de
traçado moderno. Hoje, o distrito de Bragança é o único
que não tem comboio nem auto-estradas. Globalmente, a
província não acompanhou a industrialização do litoral,
não há grandes empresas e as famílias que mantiveram alguma qualidade de vida, sem emigrar para o estrangeiro,
trabalharam e trabalham no sector dos serviços ligados ao
Estado: exército e diferentes polícias e guardas, incluindo
muitos elementos da polícia política da ditadura. Há, sobretudo, pequenas empresas de comércio, construção civil,
oficinas, casas de produtos para a agricultura, restauração.
A grande maioria da população residente ocupava-se e
ocupa-se em tarefas de agricultura minifundiária e de subsistência, gerando alguns excedentes em produtos como o
azeite, o vinho, a castanha e a carne que são de reconhecida
qualidade, mas cujos preços no mercado nem sempre são
compensadores. Outros produtos quase deixaram de ser
produzidos por não serem procurados pelo comércio tradicional ou das grandes superfícies, tais como as peles, a noz,
a lã, as leguminosas, a batata e os cereais. Muitas ferramentas e bens agrícolas são de origem espanhola, bem como
produtos sazonais ou que a terra não produz. Em geral, os
agricultores contabilizam perdas de 300 a 400 por cento no

rendimento que tinham ainda na década de 70 do século
passado. Na casa destes lavradores pode não haver fome,
mas quase não há carro nem outros produtos hoje considerados indispensáveis para alguma qualidade de vida. Os
governos posteriores à Revolução de Abril, todos da área do
social e do socialismo, não só não reverteram a situação de
abandono do país interior herdado da ditadura, como, por
inacção (ou planeamento?), deixam a situação económica e
social agravar-se. Os subsídios aos agricultores portugueses
estão longe de compensar a perda de rendimento provocada
pela descida dos preços dos produtos agrícolas. Há países
da União que acautelaram os interesses nacionais, lucram
com isso e inundam Portugal de produtos baratos. A percentagem de rendimento per capita da região de Bragança
em relação ao resto do país diminui todos os anos. Em 2004
situava-se em 0,308 por cento em relação à média do país.
Comparando com a zona de Lisboa ou Porto, o abismo é
enorme, maior do que o existente entre Portugal e a média
dos países da União Europeia! Os pequenos agricultores da
região sentem agora mais dificuldades em construir casa e
criar e educar os filhos do que tinham antes da Revolução
de Abril, com toda a desilusão e consequências políticas daí
derivadas.•
(* Ver pág. 9 do n.º 24 da Palmeira)

MENSAGEM À AAAR
POR OCASIÃO
DO SEU ENCONTRO ANUAL
Paulo Oliveira

O

lá, boa noite, caros irmãos, amigos aí reunidos no
encontro anual de sua associação. Imagino como
devem estar felizes, ao recordarem os tempos de
seminário, ao lembrarem as amizades que construíram, ao
partilharem a cultura e a espiritualidade afonsianas, juntos a outras pessoas que vocês encontraram no caminho e
que os ajudaram a fazer a vida que hoje vivem, depois de
terem deixado o seminário, pessoas estas que são as suas
esposas, os seus filhos, filhas, os seus netos e netas, aos
quais, de modo muito carinhoso, quero saudar.
Essas alegrias, essas emoções, também nós aqui, no Brasil, as vivemos ainda recentemente quando realizámos
pela décima terceira vez nosso encontro anual. O XIII
Encontro no início de Agosto e que foi enriquecido com a
participação de vocês através da mensagem que o seu colega Arsénio Pires nos mandou, e que agora retribuímos
por meio deste moderno e maravilhoso meio de comunicação, que é a internet.

13/14-09-08
Ex-seminarista do Brasil
paulopoliv@hotmail.com

Conhecido como Paulinho, meu nome é Paulo de Oliveira, Oliveira, embora, em minha genealogia, eu seja Andrade e Castro e descobri que minhas origens remontam
às cidades de Chaves e Barcelos, lá pelos idos do século
18, aí em Portugal. Estou relatando isto, caros amigos,
porque tenho três grandes motivos de alegria para estar
conversando com vocês nesta noite, aí, e final de tarde,
aqui. O primeiro grande motivo é o fato da nossa origem
comum como nação, brasileiros e portugueses que somos,
formados à sombra da Cruz que os seus navegadores vieram trazer ao novo mundo. A mesma fé, a fé cristã, a
mesma língua, a arte, os costumes que juntos criámos. O
segundo grande motivo é esta nossa fraternidade nascida da experiência do carisma redentorista que cria entre
nós um elo que nem os oceanos, que seus antepassados
souberam dominar, conseguem nos separar. E o terceiro
grande motivo de alegria é muito meu, muito particular,
pois que minha esposa, Neusa, é açoriana da Terceira,
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o que muito me orgulha. Os Açores, este pedaço muito
bonito da natureza que tive a felicidade de conhecer há
uns dez anos atrás.
Mas vamos aos fatos. Tal como vocês, como relata seu
presidente Manuel Vieira, no artigo que escreveu para
nossa revista, sempre existiram uma inquietação, uma
saudade, uma vontade de reencontrar antigos companheiros que conhecemos numa época muito especial de
nossas vidas, que foi a infância para alguns e a adolescência para a maioria, e por volta dos anos 60 a 70 do século
XX, algumas tentativas aconteceram, sem entretanto
terem continuado. E como vocês também, foi nos anos
90 do século XX que se confirma
a criação de uma associação de
ex-seminaristas, com uma equipe
diretiva, estatutos e a realização
ininterrupta de encontros anuais. Hoje caminhamos para realizar o XIV Encontro em 2009. E
vários pequenos encontros regionais têm acontecido. Como o país
é muito extenso, outros encontros aconteceram e acontecem
em regiões distantes daqui do Sul
do Brasil, onde fica o santuário
mariano nacional de Aparecida, encontros que nós, aos
poucos, viemos a saber. E muitos desses colegas têm-se
irmanado connosco, de maneira que a UNESER tem,
praticamente, um caráter nacional, embora oficioso, não
oficial.
Os objetivos são parecidos com os daí: a promoção da
amizade, a convivência, a comunicação entre todos os
associados. Dizemos que a UNIÃO DOS EX-SEMINARISTAS REDENTORISTAS – UNESER é uma FESTA FRATERNA E ACOLHEDORA. Existe também o
propósito solidário, de ajuda e apoio mútuo. Outro objetivo, de caráter mais específico, é o de crescimento na fé
pelo aprofundamento da espiritualidade redentorista, na
qual fomos educados, que nos leve a ser missionários no
mundo, levando principalmente a esperança em todos os
ambientes em que atuamos. Sobressai, no entanto, a característica de liberdade de participação, o respeito pelas convicções individuais. Nada que obrigue, nada que
constranja. Como disse, a UNESER é ou quer ser UMA
FESTA FRATERNA E ACOLHEDORA.
Contamos com cerca de 1000 nomes cadastrados em
todo o Brasil e se juntarmos os familiares, segundo o indicador social de 4 pessoas por família, temos então uma
associação com um bom número de 4000 pessoas, unidos num só coração e alma, redentoristas. A Congregação nos acolhe, o Pe. Geral já o disse muito claramente.
Subtraindo uns poucos contrários, para confirmar que
a obra é humana, não perfeita, o acolhimento mútuo
– professos e egressos – é uma festa, para alegria, sem
dúvida, de Sto. Afonso Maria de Ligório.
Publicamos um informativo a cada dois meses com
notícias do momento, com avisos e orientações gerais
e uma revista bianual não noticiosa, mas onde há a
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possibilidade para textos de reflexão, memórias, expressões literárias individuais. E foi a sua revista Palmeira
um dos fatores motivantes para termos a nossa também.
Os benefícios de uma associação como a nossa e a de vocês
são de raro valor humano, social, psicológico, religioso,
enfim... Imaginem um mundo extremamente individualista, consumista, egoísta, como o de hoje, nesta sociedade chamada pós-moderna, neoliberal, em que nada tem
consistência porque não tem valores, não proporciona
identidade. Como é bom ter sentimento de pertença, de
a gente saber-se incluído numa comunidade que tem um
passado, uma história, uma comunidade amorosa, capaz
de oferecer espaço e tempo para a
troca afetiva, para o intercâmbio
de idéias, para partilhar os dons
tanto materiais quanto os espirituais e emocionais!
Desde que a UNESER existe e
tem realizado encontros e outras
atividades para seus associados,
sabemos de casais que fortaleceram seus vínculos conjugais,
amizades novas que nasceram,
auxílios profissionais mútuos que
foram proporcionados. Inclusive,
os padres e irmãos se beneficiaram. No início deste ano
fui convidado a comparecer a um encontro de padres e
irmãos da 3.ª idade. E dada a palavra a mim, passei a
eles apenas esta mensagem: que se um dia, na solidão de
seus quartos, de suas celas, longe do vigor da juventude,
pudesse vir às suas cabeças uma ideia negativa, um pensamento destrutivo, que lembrassem – principalmente
aqueles que trabalharam nas casas de formação – que
pelo país afora há centenas e centenas de senhores, a
maior parte muito bem sucedida, que tinham no fundo
de seus corações a eles (padres e irmãos idosos). Então
a certeza disso não é uma salutar terapia para qualquer
um que se encontre nesse momento delicado da vida?
Pois é, amigos, isto é o que estamos fazendo. Vocês e nós.
Nós e vocês. Um bem para nós que se expande para outros. E nossa mensagem então é de parabéns pela iniciativa. Fazemos votos para que tenham sempre sucesso,
conquistem e ampliem seus objetivos. No que pudermos
cooperar, estamos à disposição.
E para esse encontro, em especial, formulamos votos de
pleno êxito. Em nome de nossa equipe de direção, em
nome de nosso diretor espiritual e grande mentor e animador, Pe. Hélio Libardi, desejo a todos e a todas felicidade, paz, saúde, as graças do Pai do Céu, a proteção de
Maria, a assistência de Afonso Maria de Ligório. E envio
a todos e a todas um grande e caloroso abraço do tamanho desse oceano Atlântico, palco das proezas marítimas
de seu histórico país.
Adeus, muito boa noite... lembrando que, “UMA VEZ
REDENTORISTA, SEMPRE REDENTORISTA”. •

PREGAÇÃO DE STO. ANTÓNIO
AOS BANQUEIROS
António Jerónimo Lopes

Curso de 1959
Tel. 217 168 490 – Tlm. 919 729 152
aljlopes@hotmail.com

“Chegaram a Jerusalém, e, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam e compravam;
derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos vendedores de pombas (…). E ensinava-os, dizendo: ‘Não
está escrito: A minha casa será chamada uma casa de oração para todos os povos? Mas vós ﬁzestes dela um
covil de ladrões’.” (Mc. 11, 15-18) “Com umas cordas, fez um chicote e expulsou-os a todos do templo, com as
ovelhas e bois. Deitou por terra o dinheiro dos banqueiros, e derrubou-lhes as mesas.” (Jo. 2, 15-16)

C

aríssimos irmãos banqueiros:
Somos hoje chamados a meditar sobre a justa ira
do Senhor, provocada por dois gravíssimos pecados: a conspurcação da casa de Deus pelo dinheiro e a
ladroagem da banca e do comércio que podem converter
a própria casa de Deus num covil de ladrões.
Estou já a ouvir, meus irmãos banqueiros, as vossas vozes alteradas, protestando: “Mas acaso sou eu ladrão?”.
Confesso, meus irmãos, que eu próprio me sinto por vezes perplexo com a dureza das palavras do Senhor. De
facto, como poderei eu considerar-vos ladrões, a vós tão
distintos, tão bem vestidos, tão educados, tão reverentes
e tão benfeitores da casa de Deus? E poderei eu ignorar
a utilidade do vosso mester? Como poderiam os povos de
tantas nações oferecer no templo os seus donativos e sacrifícios, se não pudessem trocar as suas moedas estrangeiras nas bancas dos cambistas? Por vezes, acomete-me ao espírito uma enorme soberba de querer alterar o
próprio texto evangélico, elucidando os fiéis de que nem
sempre uma assembleia de comerciantes e banqueiros é
um covil de ladrões. Feio pecado de orgulho este, pois ao
texto sagrado nada há a acrescentar ou a subtrair!
No entanto, meus irmãos banqueiros, reconheçamos que
o dinheiro, embora agradável aos sentidos, tal como a
maçã de Eva, esconde sempre atrás de si a tentação da
serpente. Ele é capaz de penetrar na própria casa de Deus
e, que Deus não o permita, rastejar até ao próprio Santo
dos santos. Cola-se à própria palavra sagrada, insinua-se
nas almas dos mais crentes e devotos.
Apesar disso, não seremos nós, meus irmãos, muitas vezes injustos com o dinheiro, que move toda a grandiosa
máquina do mundo, consolida a autoridade dos estados,
nos garante o pão nosso de cada dia, a criação dos filhos,
as obras de caridade, que edifica as magníficas igrejas
onde Deus é louvado e assegura o justo esplendor da liturgia? Sei, meus caros irmãos, oh se sei, que nem só com
orações se governa a Igreja e são alimentados os pobres!
Vejo agora um contido sorriso de satisfação nas vossas
faces e ouço os vossos murmúrios: “Ele fez justiça à nossa profissão!”.

Mas caríssimos irmãos banqueiros, dizei-me, sim, dizei-me, que justiça devo eu fazer à vossa profissão nestes
tempos que correm, em que a ganância e a sofreguidão de
ganho de muitos dos vossos confrades puseram em grave
risco o próprio edifício do mundo, o fluxo do comércio,
as fazendas honestamente acumuladas, o suor do trabalho, o sustento na velhice de uma vida parca e honrada?
Covil de ladrões, diz o texto sagrado! Poderei eu desdizê-lo? Ouço as vossas vozes murmurando em surdina:
“Eu não fiz nada de mal!”. Sereis puros como a neve?
E Jesus, diz a Sagrada Escritura, “com umas cordas fez
um chicote”. Meus caríssimos irmãos banqueiros, se eu
ousasse acrescentar palavras ao texto sagrado (que Deus
não permita tamanho atrevimento!), que escreveria
eu? Eis o que escreveria: “com umas cordas bem grossas e molhadas, fez um chicote e expulsou-os a todos”.
Amém.•
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CORREIO DOS LEITORES
(Cont. p. 2)

Não preciso dizer que a li logo de ponta a ponta.
Ela já estava muito boa. Mas, desta feita, para mim, está ainda melhor.
Reﬁro-me ao arranjo gráﬁco, e, sobretudo, ao conteúdo. Apreciei sobremaneira o editorial e poesia do ermita-ﬁlósofo de Palmela; a bela
crónica da Lígia, tão bem complementada pela experiência do Cláudio
da Silva; o interessan�ssimo ar�go do Bernardino sobre Camilo e os
Redentoristas e o dramá�co do Morais sobre o abandono e a precariedade das aldeias transmontanas; o teu belo poema às nossas mulheres; a quase-parábola do Mar�ns Ribeiro. Mas devo confessar que
o que mais me tocou foram os ar�gos do Albino Lopes, do Aven�no
Pereira e do José Sacadura: são fundas lições de vida. É disso que eu
gostaria de ver, com mais frequência, na nossa revista. O do Albino e
o do Sacadura deixam-nos mais crentes na possibilidade de nos superarmos, não obstante as condições adversas. O do Aven�no é desconfortante e suscitou em mim diversas interrogações. Talvez ele lhes
dê a resposta na sessão cultural do Encontro Nacional. O comentário
que tu lhe fazes trouxe-me a sensação da vacuidade e impotência das
palavras, quando a única coisa signiﬁca�va que podemos fazer é estar
ali, presentes; é, aﬁnal, o que tu solidariamente fazes.
Desejo que o Encontro seja o melhor de sempre. Para todos, conhecidos ou não, o meu abraço.
Caro Luís Guerreiro:
Obrigado por, uma vez mais, dares a tua opinião sobre o conteúdo deste número da Palmeira. É graças a opiniões como as tuas (infelizmente
quase não recebemos apreciações de mais ninguém!) que a nossa revista tem melhorado. Já te disse isto mesmo em anteriores mensagens,
mas não podia deixar de o repe�r mais uma vez.
Já estamos a pensar no próximo número. Gostaríamos muito de te
ouvir sobre este tema: “Por que razão um padre sai? Porque decide
enveredar pelo caminho da construção duma família? Porque decide
integrar um movimento de padres casados?”
Aceitas o desaﬁo? Eu sei que, nos teus livros, já disseste tudo. Ou quase
tudo...
Por outro lado, posso compreender que este possa não ser um tema
muito fácil para �.
A noite já vai longa. Um forte abraço.
Arsénio Pires

Do António Gaudêncio (Lisboa, 02-09-2008)
Meu caro Arsénio:
Um abração para � e para os outros mosqueteiros de serviço que te
acompanham na feitura da Palmeira. É refrescante recebê-la e, mais
ainda, lê-la. Aprecio, e agradeço, a vossa carolice e valorizo-a imenso quando a cotejo com a minha crónica falta de colaboração. Não é
preguiça da minha parte nem desinteresse mas, se calhar, começo a
ﬁcar cansado de ver a nossa revista cheia de fotograﬁas de passeios
e almoçaradas protagonizadas invariavelmente, quase sempre, pelos
mesmos “ar�stas”. (E agora uma pequena maldade: e por falta de colaboração própria, ainda temos que recorrer a cronistas estranhos como
foi no caso do passeio ao Minho).
Já �ve dois ou três ar�gos escritos para a Palmeira, mas acabei por destruí-los porque não estava seguro que mos publicassem, atendendo
a que o seu conteúdo poderia, eventualmente, ferir suscep�bilidades
várias.
Como deves estar a par, con�nuo a conviver bastante com o Alex (já
reformado), com o Pascoal, com o Ricardo Morais e com outros com
quem me vou cruzando. Agora, muito de raspão, quero, de algum
modo, “jus�ﬁcar” o meu afastamento da Associação. Depois de ter
par�cipado, com muita alegria, na sua criação, constatei, com alguma tristeza, que ela estava a seguir uma orientação com que eu não
podia concordar. As coisas, no entanto, parecem ter voltado à normalidade…
Olha, se não for ao Encontro, remeterei via c� algum “adubo” para
ajudar a manter a Palmeira bem viçosa. Um braço amigo.
Amigo Gaudêncio:
Surpreendido, mas imensamente alegre ﬁquei com a tua inesperada
mensagem. É bom ouvir opiniões como as tuas porque assim somos
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obrigados a ver as coisas por outros pontos de vista.
Muitas vezes tenho lamentado a tua ausência da nossa Associação. É
que, sendo tu um elemento com tantas capacidades e valor, muito poderias contribuir para o seu desenvolvimento. Mesmo assim, ela tem
dado passos ﬁrmes e acho que no bom sen�do. Ela é um espaço onde
todos podem estar à vontade, sem “imposições” (nem “exclusões”!)
de qualquer ordem. Hoje, ela recebe e abraça todas as diferenças.
Na Palmeira, quem quiser pode dizer o que quiser, respeitando sempre o grande fundamento da sã convivência: não é o que nos separa
que nos une! Sem o respeito por quem é diferente, também nós diﬁcilmente poderemos ser livres. Isto para dizer que nunca foi recusado
ou tesourado algum ar�go de quem aqui escreveu. Portanto, amigo
Gaudêncio, contamos con�go e esperamos por � neste próximo Encontro. Um forte abraço electrónico.
Arsénio Pires

Do Manuel Monteiro (Estoril, 04-09-2008)
Caros amigos:
Com as minhas cordiais saudações, venho comunicar que não me vai
ser possível estar presente no Encontro de 13 e 14 do corrente, da
nossa Associação. Faço votos para que tudo corra pelo melhor, como
sempre...
Comunico também que acabei de transferir a importância de 100 euros, sendo 50 para liquidar as minhas quotas de 2008 e 2009 e os outros 50 para as despesas da nossa Palmeira, que tanto gosto de ler.
Um abraço para todos.
Do José Dias Troca (Sabugal, 10-09-2008)
Caros amigos:
Cada ano que passa é para todos nós uma grande alegria, porque
relembramos aqueles tempos de juventude que tão alegremente
passámos no Colégio querido da Quinta da Barrosa, em Vila Nova de
Gaia. Mas águas passadas não moem moinhos. Vamos agora ao que
mais interessa. Gostava imenso de poder estar convosco no Grande
Encontro dos próximos dias 13 e 14, mas é-me totalmente impossível.
Portanto, venho por este meio desejar-vos bom sucesso e que tudo
corra pelo melhor. Mando a importância de 50 euros para cobrir por
agora as minhas despesas. Na próxima oportunidade, espero aí voltar, se Deus quiser. Obrigado por tudo aquilo que a Associação tem
feito por mim e por todos os an�gos alunos redentoristas em geral.
Os meus cumprimentos e até breve.
Do Duarte Almeida (Mortágua, 16-09-2008)
Caro amigo Arsénio:
Muito me custou não ter estado presente este ano no Grande Encontro Anual da nossa Associação. Já prome� a mim mesmo que, no próximo ano, só um mo�vo muito forte me poderá impedir de par�cipar
nele. Fica desde já a minha promessa.
Aproveito agora a ocasião para te manifestar a minha opinião sobre a
nossa querida Palmeira. É a opinião de uma pessoa humilde e muito
limitada, mas que sente, contudo, a obrigação de a manifestar, porque também sinto a Palmeira um pouco minha. Essa opinião é que ela
está a enveredar excessivamente pelo caminho da intelectualização.
Entendo que, sem pôr em causa a sua qualidade, que é realmente do
melhor que tenho visto, seria conveniente, no entanto, que ela se dirigisse também a leitores que apreciam um �po de linguagem menos
ﬁlosóﬁca e menos elaborada.
Não nos podemos esquecer de que certamente nem todos dão
apreço a esse �po de linguagem (riquíssima) u�lizada não só por �,
como, sobretudo, pelo nosso ﬁlósofo e grande amigo Alexandre. Sem
entrar no elogio fácil, reconheço que o nosso curso do Seminário deu
à luz dois grandes escritores. Mais do que isso, dois comunicadores
de um nível muito elevado.
Não pretendo de modo algum que este meu reparo seja entendido
como uma crí�ca, até porque também eu aprecio imenso a vossa
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escrita e o interessante conteúdo da mesma. Mas, efec�vamente, seria
bom que a nossa revista fosse um elo de comunicação e de convívio
entre todos. Quem foi redentorista um dia sê-lo-á toda a vida. A riqueza pode e deve também assentar na diversidade, razão pela qual
entendo que se deverá procurar ampliar o número de par�cipantes
efec�vos. Pela parte que me toca, não só pela falta de tempo, como,
sobretudo, por alguma preguiça intelectual, sou um pouco adverso a
passar para o papel aquilo que sinto, e preﬁro a expressão oral.
Claro que esta minha pequenina intervenção não pretende de modo
algum pôr em causa a tua qualidade e a do Alexandre. Entendo mesmo
que os vossos escritos são essenciais para manter viva a chama. Ponho
antes em causa aqueles que, como eu, se refugiam no nada fazer e
apenas se limitam a cri�car, embora, e pela parte que me diz respeito,
o que efec�vamente me mo�va é uma crí�ca frontal e com um ﬁm
apenas constru�vo.
Se entenderes que esta minha pequena tenta�va de intervenção tem
algum interesse em ser publicada, poderás efec�vamente fazê-lo, pois
ela poderá, de certo modo, mas sem pretensiosismo, ser uma alerta
para consciências adormecidas.
Com um abraço para todos. Duarte Almeida, curso de 1957.
Caro Duarte Almeida:
Agradeço a tua frontalidade e, sobretudo, a tua opinião sobre a nossa
Palmeira. Infelizmente, colegas que dêem opiniões são espécie rara.
Por isso, agradeço-te por o teres feito. E mais. Penso que quem assim
escreve como tu agora escreveste, posi�vo, liberto e num português
que remonta, certamente, às manhãs da Quinta da Barrosa, pode ser
uma mais-valia para a nossa Associação e, em par�cular, para a nossa
Palmeira.
Aceitamos a tua sugestão, aliás na linha também da de outros amigos,
sobre a conveniência de tornar a Palmeira mais simples, mais informa�va, menos intelectual, com menos literatura. Só que, vem sempre
a velha questão: Como? Com quem? Com que colaboradores? Infelizmente, é preciso recorrer quase sempre aos mesmos… Como seria bom
que aparecessem muitos mais colegas a escrever, a par�cipar!
Caro amigo e condiscípulo dos mesmos mestres, quem assim escreve
como tu, clara e objec�vamente, pode ajudar-nos. Venha daí essa par�cipação! Fala-nos dos tribunais onde a tua voz se houve e a jus�ça é,
tantas vezes, uma grande injus�ça; fala-nos do bom vinho do Dão e
dos chouriços que por esses teus lados de Mortágua amadurecem ao
fumo das lareiras, do bom “reco assado no forno”, das lindas paisagens
dessas terras que tantos de nós desconhecem... Como vês, os temas
abundam.
Conto então con�go para o próximo número, que é o 25 (!). De certeza
que vai ser bem mais rico com a tua colaboração!
Um abraço amigo e saudoso.
Arsénio Pires

Do Delﬁm Pinto (Almada, 16-09-2008)
Amigo Arsénio:
Pelas fotos do Encontro da Associação, concluo que a ausência de uns
é sempre compensada pela presença de outros… O Sampaio… Fez-me
falta par�cipar na mesa con�go, com o Padre Faus�no e… os outros.
E… par�cipar no debate sobre o amor… tema universal e sempre actual.
Um abraço.
Amigo Delﬁm:
De facto, foi pena que não pudesses vir. Também eu sen� a falta da tua
sempre mo�vante presença.
Foi um bom Encontro! Falou-se do Amor desde o princípio ao ﬁm.
O Aven�no foi excepcional! Es�vemos todos suspensos das suas palavras. A emoção apoderou-se mesmo de alguns que não conseguiram
conter as lágrimas. Foram momentos de grande intensidade.
Um forte abraço do sempre amigo.

Do Paulinho Oliveira, ex-seminarista brasileiro (19-09-2008)
Olá, Arsénio:
Colocámos no nosso site a mensagem que proferi a vocês no passado dia 13, durante o vosso Encontro, e já �vemos manifestações de
aprovação. Também você e o Manuel Vieira acharam que o texto tem
conteúdo e é bonito… Obrigado pela gen�leza. Quanto à sua sugestão
de o publicar na Palmeira, podem fazê-lo.
Pedirei ao Nelson que escolha algumas fotos para ilustração e as envie
a você. Estou enviando dois exemplares da nossa Revista UNESER.
Abraços.
Do Manuel Simões Santos (Amadora, 20-09-2008)
Arsénio:
De facto, uma coisa que me preocupa e por vezes me defrauda é não
ter arranjado nenhum trauma nos onze anos de seminário. Mas a vida
é assim – é injusta.
No regresso a casa depois do Grande Encontro, comentava com o Jerónimo Lopes este tema. Será assim tão determinante para as nossas
vidas termos perdido meia dúzia de beijos na adolescência? Francamente, não creio, por muito agradável que isso pudesse ter sido. E
mais, não devemos confundir as adolescências do nosso tempo com
as de hoje. O ano 68 do século XX ainda estava longe.
Um abraço.
Amigo Santos:
Como é bom dizer o que se sente! Quanto a mim, também eu devo
confessar que nunca vivi condicionado por possíveis traumas surgidos
durante a minha estadia no seminário. Mas somos todos diferentes e
as sensibilidades variam de uns para os outros.
Um forte abraço.
Arsénio Pires

Do Agos�nho Pinto de Sousa (Ermesinde, 19-10-2008)
Caros amigos:
Perdoai-me tomar-vos um pouco do vosso tempo, mas não quero
adiar mais uma vez aquilo que, desde há tanto, ando com vontade de
fazer: contactar com a AAAR.
Em primeiro lugar, quero agradecer-vos de todo o coração as no�cias
que me chegam a casa através da Palmeira e felicitar-vos pelo forte
espírito associa�vo e de fraternidade que perdura na família redentorista.
Depois, também já está na altura de contribuir para a feitura da
Palmeira e, por isso, envio um cheque de 100 euros.
Finalmente, rebuscando os meus cardápios, encontrei aqui dois pequenos trechos inéditos, de entre muitos que tenho no fundo do caixote, que vos envio. Se eles servirem para alguma coisa, aproveitai-os.
Se não, deitai-os ao lixo.
De qualquer forma, mais uma vez o meu muito obrigado por tudo o
que a Associação me vai proporcionando e um abraço para todos os
associados.
Caro Agos�nho:
Quem agradece é a Palmeira. Em primeiro lugar, pelo “adubo” que
mandaste. E, depois, pela espontânea contribuição com que a vais enriquecer.
É disto que precisamos: colaboração. Há tantos colegas que poderiam
“rebuscar nos seus cardápios” e enviar-nos poesias, contos, ar�gos,
etc.! Na diversidade é que está a riqueza, não é? Então que a tua espontaneidade sirva de es�mulo a outros que porventura possam estar
inibidos.
Um abraço do conterrâneo amigo de há longos anos.
Arsénio Pires

Arsénio Pires
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CASTANHAS,
VINHO E PEDRAS NO SAPATO
Francisco Assis

E

m qualquer dia da nossa vida pode surgir um
inesperado acontecimento. Desta vez, foi há
dias nas terras frias da Beira Alta, em Penedono. Chuviscava e o ar era de neve. Num pequeno café,
os nossos braços cruzaram-se. Abraçámo-nos com um
“abraço” de amigos que não se viam há quarenta anos,
apesar de nos anos oitenta termos feito por telefone a
promessa de nos encontrarmos para tomar um simples
café. Só agora esse encontro foi possível, e já ambos na
qualidade de aposentados.
Não bebemos café. Em sua substituição,
tomámos umas águas naturais. Já não
podemos abusar do café como poderíamos nos tais anos 80 do século XX. Um
por dia já nos deixa satisfeitos.
Na presença da sua esposa, de nome
Helena, o Amaral, que por ter sido
posto fora do seminário sem motivo
“maior”(?) ainda sente no sapato uma
pequena pedra, a pedra que o impediu de regressar mais à Barrosa desde 1959, fez um breve relato das suas
andanças e, como é natural, eu fi-lo
das minhas. “Recordar é viver.” Em
poucas ocasiões da vida de ambos este dito teve tanto
cabimento. Foram muitos os anos das nossas vidas que
tiveram de entrar nesta pequena frase.
Recordámos muitas das peripécias por que passámos
enquanto crianças/adolescentes/jovens e adultos, mas
muitas mais ficaram ainda por recordar. O tempo urgia
e fez-nos regressar: ao Amaral e à esposa, à Granja; a
mim, a Cedovim. Na despedida, porém, uma garrafa de
vinho generoso convocou-nos para um novo encontro na
sua bela casa da Granja, encontro que haveria de ter lugar no dia seguinte, 31 de Outubro, quando eu por ali
passasse de regresso ao Porto.
Assim foi. Novas memórias vieram ao de cima e sempre
o apetite de mais recordações nos incentivaram. “Recordar é viver.” E nós vivemos ali, à lareira, em duas breves
horas, “bué” de anos, como diriam os netos de muitos associados... Foi bom, simplesmente bom! – digo-o eu e certamente que o Amaral corroborará esta minha afirmação.
A prová-lo, está a sacada de castanhas com que ele e a esposa Helena me presentearam. “Vinho e castanhas casam
às mil maravilhas.” Foi o que realmente aconteceu neste
encontro dos dias 30/31 de Outubro de 2008.
É claro que a pedra no sapato ainda faz comichão no
calcanhar de muitos ex-alunos redentoristas e no do
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Amaral também. Para aqueles que voluntariamente
saímos do seminário, isso da pedra não tem tanta importância. Quando muito, sentiremos a moléstia da pequena areia que facilmente entra e facilmente se sacode para
nos permitir andar e até correr. Por isso, muitos de nós
nunca chegarão a entender a razão da ausência daqueles
que foram expulsos, com ou sem motivo válido para tal.
E há até aqueles que, sabemos perfeitamente, foram expulsos contra a mais elementar justiça. Estes não carregam apenas uma pedra no sapato. Eu
diria que os seus sapatos são mesmo
feitos de pedra dura, pesada e multiesquinada. Jamais poderemos, então,
exigir-lhes que regressem voluntariamente à Quinta da Barrosa. Navegam
numa “jangada de pedra”...
Para todos, mas sobretudo para estes
últimos, quero apenas dizer que os
tempos de antanho em nada se comparam aos que hoje vivemos. Além
disso, a nossa Associação é de pessoas
livres capazes de distinguir o certo do
errado. Pensamos com a nossa cabeça
e não estamos sujeitos a qualquer imposição, seja ela de que ordem for. E, com isto, não estamos a pôr-nos contra ninguém. Estamos, sim, a praticar
os ensinamentos de S. Paulo que nos diz: “Quando era
criança, pensava como criança. Agora, que sou adulto,
tenho de pensar como adulto”. Nada mais.
E, se possível, sorri/ri-vos do passado em alta gargalhada. Os psicólogos dizem que o riso, como a música, é o
melhor remédio para todos os males. Ri-vos, então, de
tudo e de todos, de vós próprios e, se quiserdes, também
do remédio que acabo de vos dar. Mas vinde todos rirvos à nossa beira, pois também nós carecemos de um tal
remédio...
Um forte abraço deste vosso amigo. •
Post scriptum: Amigo Amaral, tu que sabias e sabes tanto
latim, tira-me esta dúvida: a expressão “Quo vadis” estará
correcta? Terá ela cabimento no latim dito clássico de Cícero,
de Júlio César e de Virgílio, ou, pelo contrário, pertencerá
ao chamado “latim macarrónico” de Plauto e “Canalha”?
Fico a aguardar a tua resposta que, desde já, muito agradeço.

SOLIDÃO dos AGAPANTOS

A PALAVRA

NATAL

A Palavra é a Palavra.
E ali está, reclinada,
pequenina e infinita,
vestida com o rosto
que lhe deu a criatura.
Vagido doloroso,
incómodo existir
porque existe a assumida humanidade.
Seus olhos vivos e brilhantes
são vidro baço
contra a vontade de ver o invisível.
A boca rósea vale a essência mística
da natureza que ele fez,
e os tenros dedos
denunciam às estrelas
a pequenez de serem tais
a exigir do seu mutismo
o eloquente testemunho de existirem.
Seus pés,
a bailarem nas palhinhas inertes do estábulo,
acusam passos iníquos e cruéis
de quem um dia os vai deter
no Gólgota da vida.
Mas a Palavra é a Palavra
a segredar um recado de infinito
à natureza que criou.
A Palavra é a Palavra.

A grande narrativa está em palco,
num doce mito branco singular:
cobrem-se de verniz e de pó talco
os actores que o vão representar.

Bernardino Henriques

A mesa, o fogo, a neve, tudo é igual,
na liturgia mítica do tempo:
é um obscuro amor universal
embrulho azul que nada tem lá dentro.
Em boa hora os deuses satisfeitos,
o culto cada vez é mais vazio.
Assim se cumprem todos os preceitos,
porém os rituais morrem de frio.
No sinistro silêncio da cidade,
depois de a noite ter adormecido,
passa na sombra um homem sem idade,
vai e vem como quem anda perdido.
Amanhã, quando a luz abrir o dia,
e cheia achar a mesa com detritos,
os cinzeiros serão uma agonia,
e as taças derrubadas serão gritos.
Um homem sem idade está em cena.
Atravessando a noite anota a vida.
A esperança é cousa bem pequena,
numa cidade assim arrefecida.
Alexandre Gonçalves

GRAMÁTICA E NATAL
ASAS BRANCAS
Hoje os anjos têm asas.
Asas brancas
De seda e de cetim.
Voam…
Cruzam-se nos céus
Carregados de flores e de alecrim
E dizem que são felizes.
E eu como tantos anjos
De carne assim…
Tento arranjar
Umas asas para mim.
Agostinho Pinto de Sousa

Eu sei que os dicionários
Dos filósofos mentem.
As estrelas e o céu,
as árvores e as pedras,
palácios, catedrais,
as flores mais os frutos,
rios, mares e nuvens,
os homens e animais,
todos os seres são
uns simples adjectivos,
atributos do Nome.
Substantivo só Ele:
o Verbo feito Homem.
A Palavra nasceu!
Manuel Luís Esteves
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A magia do 25
Como num conto, memória de um tempo sem tempo,
quatro elementos simbólicos se unem numa só árvore, Palmeira de Belém ou Pinheiro de Natal:
a Terra, rego que abriga, seio que nutre;
a Água, berço que embala, sinal que benze,
e uma só pertença que iden�ﬁca;
o Fogo, chama que irradia, calor e luz;
o ar, ﬂuido que viviﬁca, Espírito que sopra,
e uma só alma que personiﬁca.
Árvore que se oferece, inteira,
e se deixa transformar
em arca, a de Noé e a das memórias;
em berço, para acolher o dom mais perfeito
do amor;
em cruz, esta união de linhas de inﬁnito alcance,
na ver�calidade de quem aspira às coisas do Alto,
na horizontalidade de quem abrange o Espaço
sem fronteiras.
Rec�dão do tronco, expressão do ramo,
dois eixos que sustentam a Vida,
dois eixos que encarnam a Linguagem,
escolha paradigmá�ca da Palavra certa,
formação sintagmá�ca do sen�do,
duas direcções para orientar pensamento e acção,
dois hemisférios e cinco con�nentes
e todo o Amor incondicional do Natal
con�do nos dois algarismos mágicos
de um Nascimento, singelo e grandioso,
discreto e incandescente, humilde e perene.

2 pés para pôr-se a caminho;
2 braços para apoiar o crescimento,
2 mãos para criar o Belo,
2 olhos para comunicar o inﬁnito respeito,
2 ouvidos para escutar o apelo do Espírito
e um só corpo para manifestar a Sua Presença
e tecer felizes e sólidas parcerias
entre o sonho e a realidade,
querer e fazer,
reﬂec�r e agir,
contemplar e actuar,
orar e intervir
neste incomensurável par do Deus feito Homem
e do Homem seu ﬁlho.
5 sen�dos concorrendo para um signiﬁcado
consistente e vital;
12 discípulos numa mesma vocação
para aprender do Mestre
e 12 apóstolos numa só missão junto d’Ele até nós
e este Todo, maior do que a soma das 25 vontades
para criar a Igreja…
25 anos de um percurso
feito de múl�plos passos sen�dos,
na mesma Esperança de seguir aquele Caminho,
de testemunhar aquela Verdade
e de permanecer naquela Vida.
Sylviane Angèle Rigolet
(Esposa do Barros Lima)

