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V

ai serenamente pela estrada fora.
Afaga uma a uma as suas ﬂores
e verás.
A Primavera, o Crescimento e a Par�da
são as margens.
Encontrarás também a Memória que nos faz,
a Cidade onde lemos a Injus�ça
e as Cartas que nos regam a Amizade.
No Centro hás-de parar
pois é da Par�da que falamos. E dirás:
São muitos os que já nos precederam.
Não mais voltaram.
Arsénio Pires
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CORREIO DOS LEITORES
Do Luís Guerreiro (Brasília, 19-12-2008)
Caro Arsénio:
Havia uma promessa de que “produzirias” uma nova edição de “A
Palmeira” até ao Natal. E o mês de dezembro tem sido para mim um
mês de espera, um par�cular “advento” dentro do grande Advento da
espera da vinda do Salvador. São assim as nossas esperanças: não interessa a grandeza dos factos mas o seu signiﬁcado.
Há dias, um e-mail do Manuel Vieira dizia que a promessa era cumprida: que a revista já andava a correr por aí à busca dos des�natários.
Desde já, os meus agradecimentos pessoais pelo empenho que tens
posto na empreitada.
No passado domingo, esteve aqui connosco o Jorge Bento. Vinha do Estado do Acre, onde proferiu algumas conferências. Vem ao Brasil muitas
vezes, onde conta com grande pres�gio e audiência. É um humanista e defende os seus ideais com simplicidade e convicção, de mistura com aquele
não sei quê transmontano que tem tudo do genuíno das origens.
Em junho, contamos aparecer novamente por aí. Com um grande abraço, o vosso amigo de sempre.
Caro Luís:
Espero que, a estas horas, já tenhas recebido a Palmeira. Desejo os
teus comentários sempre valiosos. Graças a eles, temos modiﬁcado um
pouco a orientação temá�ca da revista.
Tenho contactado com o Jorge Bento. É também um homem preocupado com a falta de é�ca nos dias em que vivemos.
Mas que havemos de esperar desta sociedade quando os absolutos
emigraram quase todos para sí�o incerto? Qual a jus�ﬁcação para
qualquer é�ca? Qual o fundamento de qualquer moral? Porquê o bem?
O que é o mal? Será o homem um bom projecto sempre adiado?
Que os céus se rasguem e as nuvens chovam ao menos um justo! Cantaremos enquanto vivermos. Esperaremos esse Natal.
Para � e para a Irene, que a Paz cresça e a Esperança nunca morra.
Arsénio
Do Cândido Alves (Monção, 22-12-2008)
Amigos:
Faço votos para que tenhais todos um Santo Natal.
Aproveito a ocasião para enviar um pequeno cheque para a Palmeira,
a ﬁm de que con�nue bem verde e viçosa. Tenho gostado sempre de a
ler, e agora ainda mais, com o novo rosto. E não só o rosto, mas todo o
seu aspecto é francamente bom.
Quanto ao conteúdo, acho também que está a ﬁcar menos intelectualizada e mais acessível a muitos que não têm uma cultura suﬁcientemente elevada para compreenderem certos trabalhos e ideias nela
inseridos. Parabéns, portanto!
E com um enorme abraço, ﬁco desejando a todos as bênçãos do Menino Jesus, entre as quais a paz, o amor e a saúde.

Do Ricardo Morais (Macedo do Mato, 24-12-2008)
Caro amigo Arsénio:
Já li a Palmeira, tem ar�gos ricos e análises variadas. Não percebo
que haja alguém com receio de que o que escreve não seja publicado.
O confronto de ideias ajuda-nos a todos a melhorar a nossa análise
da realidade.
Um abraço.
Amigo Ricardo:
É bem verdade o que dizes. Mas a educação por que passámos nós
e os chamados “de lá de fora”, foi uma educação para o medo e não
para a liberdade e tolerância. Temos que ser compreensivos pois também por aqui devem passar os novos valores, sejam quais forem as
car�lhas que cada um de nós leia e/ou professe.
Um abraço amigo, com desejos de um Natal cheio de calor e paz.
Arsénio
Do Luís Guerreiro (Brasília, 28-12-2008)
Caro Arsénio:
O teu e-mail de 23 de Dezembro, que agradeço, suscitaria longa conversa. As tuas dúvidas e interrogações dariam pano para isso. Mas,
por hoje, vou limitar-me apenas a responder sumariamente à tua
mensagem, tocando algum que outro ponto.
A Palmeira só chegou às minhas mãos na tarde de 26. E logo me
encantou a novidade da apresentação. Depois veio a leitura do conteúdo. Também houve renovação: autores novos, ao lado de alguns
do costume. Os assuntos são variados, actuais, interessantes, quase
nada marcados pela nostalgia dum passado que foi nosso e ao qual é
lícito voltar, desde que não seja nunca tema único ou predominante.
Penso que, com o aumento e maior diversidade de ar�culistas, se
mul�plicaria também a variedade dos temas. Para os menos propensos a escrever, havia que inventar outros meios como, por exemplo,
a entrevista, viável até por meio do envio de um elenco de perguntas apropriadas. Segundo alguém sugeriu, acho que também seria de
grande interesse indagar do maior número de ex-alunos o que lhes
trouxe de vantajoso e desvantajoso para a vida a educação num seminário. Esse inquérito seria talvez esclarecedor para as opções que
depois ﬁzemos na vida.
Um abraço e os nossos votos de um feliz 2009.
Amigo Guerreiro:
Obrigado pelas tuas sugestões. A tua ideia dum inquérito, que dá sequência prá�ca à sugestão feita pelo Albino no úlimo número da Palmeira,, poderá ser mo�vante, sobretudo para aqueles que têm mais
diﬁculdade em inventar um ar�go qualquer.
Agradeço os vossos votos de bom Ano 2009. Retribuo na mesma medida.
Arsénio
(Cont. p. 7)
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Meu Deus, meu Deus,
porque me traumatizaste?
Arsénio Pires

O

trauma invadiu a nação. E feriu a
torto e a direito, deixando o campo pejado de traumatizados.
De repente, eles estão por aí:
As crianças forçadas pelos pais e educadores a ser educadas, os professores forçados a traçar objectivos de trabalho, os
autarcas corruptos forçados a conhecer a
lei, os gestores saqueadores do dinheiro
alheio forçados a lembrar-se das assinaturas que fizeram, os juízes “pressionados” a não aplicar a lei.
E eu, Senhor, também fui ferido. Sou um
traumatizado! Sim, nos anos 50-60 do
século XX, fui seminarista forçado a viver num edifício que, embora moderno
e com muito boas comodidades para crescer e aprender,
era cercado por um muro. Concretizando, saí duma aldeia,
arrancado à lavoura e ao calor familiar, meti-me num comboio e trespassei aquele muro. Ali cresci e adolesci sem o
aconchego dos pais e, sobretudo, sem a presença de raparigas com que pudesse iniciar-me nos mistérios aveludados
do amor. Só via as mulheres no outro lado do muro! E que
estimulantes os gritos delas no recreio do liceu mesmo em
frente ao seminário!…
Meu Deus, porque me traumatizaste assim? Eu que queria
ser sacerdote e não um bom marido? Ah! não, meu Deus!
Tem paciência mas vou dizer-Te como devia ter sido um seminário dos anos 50-60 do século XX. Já viste a quantidade
de traumatizados que por lá se formaram e que, juntamente comigo, carpem os seus dias e noites com esse peso a arquear-lhe a espinha dorsal até ao chão? Alguns até nem sequer conseguem aproximar-se
da rua do Visconde das Devesas! O trauma sobe-lhes à cabeça e ficam que nem podem!
Sentem-se arrastados para as
profundas dos infernos por terem vivido ali! O director era
um perfeito nazi! Disse: “Perdeste a vocação! Vais para o
inferno!”
Ah! não, meu Deus! Tem paciência mas vou dizer-Te como
devia ter sido um seminário
dos anos 50-60 do século XX.
Então, aí vai.
1.º – Nesse tempo, devia haver candidatas a sacerdotizas.
Por que razão só os homens é
que podem ser sacerdotes?

Tel. 225 372 622 - Tlm. 933 995 729
arseniopires@gmail.com

Tu não tiveste discípulas até à hora
da morte?
2.º – O dormitório devia ser misto,
ou seja, comum: elas e nós. Só assim poderíamos crescer em completa harmonia humana, iniciando-nos
mutuamente nos tais aveludados
mistérios e constituindo livremente
uniões de facto. Não foi assim que
Tu nos fizeste? Homem e mulher
nos fizeste, não foi?
3.º – Lá em baixo, no departamento dos banhos, deveria haver uma
divisória: um lado para elas e outro
para nós. Só por causa das poucas
vergonhas!
4.º – O refeitório podia ser comum, desde que elas não falassem muito e muito alto. Talvez difícil…
5.º – Os campos de jogos teriam de ser divididos entre elas
e nós. É que as nossas apetências eram diferentes: os homens são mais para os chutos e as mulheres para a macaca.
6.º – Teria de haver uma área, não muito longe das salas
de aulas (mistas também, claro!), para creche. É que elas,
se optassem por amamentar, teriam direito a interromper
os estudos para tratar da criação e convinha não perderem
muito tempo. Dar de mamar na aula… nem pensar!
7.º – Ao lado da ramada que nos levava ao bosque, deveria
haver um edifício bem apetrechado e uma equipa de peritos sempre vigilante e atenta para acudir a qualquer chamada de socorro de quem fosse vítima duma conversa mais
particular e educativa com o director ou com o prefeito.
8.º – Se, como Tu nos ensinaste, devemos acolher todos
os excluídos e excluídas, deveria haver também um edifício
destinado a dar guarida às seminaristas e aos seminaristas vítimas de maus tratos conjugais. Aos seminaristas sim,
porque elas também sabem bater! Mais com palavras…
9.º – Por último, era necessário que houvesse um(a)
psicólogo(a) em cada turma, sempre disponível para atender quem quisesse aconselhar-se sobre o futuro da sua
vocação. Este(a) técnico(a) ficaria proibido(a) de ameaçar
com o inferno a quem quisesse optar pelo celibato. Mesmo
que esse candidato a celibatário fosse heterossexual.
Fica esta sugestão, meu Deus. Quem sabe se não serve para
o futuro? Eu sei que para mim já não há remédio. Nem psicólogo, nem psiquiatra, nem psicanalista me salvam. Só me
resta cuidar desta ferida, deste trauma, à minha maneira.
Mas sabes o que mais me traumatiza? É que não sei qual é
o trauma de que sofro. Será esse o meu trauma?
Se sim, meu Deus, porque me traumatizaste? •
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TRÁS-OS-MONTES
SO L I D Á R I O S N U MA MORTE PROGRAMADA
Ricardo Humberto Morais

Curso de 1955
Tel. 278 448 004 - Tlm. 914 064 964
rhmorais@sapo.pt

(Cont.)
No número 24 da Palmeira (p. 9) falei da situação deprimente em que se encontra Trás-os-Montes. Depois, no
número 25 (p. 12) tratei dos factores geográﬁcos e económicos que concorreram para essa situação. Agora, vou debruçar-me sobre outra causa: os factores culturais.

FACTORES CULTURAIS

O

transmontano tem mais amor à sua terra do que os judeus ou os pales�nianos à Pales�na e, tradicionalmente
como estes, é capaz de morrer e matar para defender
a posse das suas leiras. O direito à posse da terra mantém entupida a correspondente secção das ﬁnanças de Bragança todos os dias úteis,
cada um querendo saber o que é seu.
A predominância do minifúndio, a distância dos grandes centros do país, as
diﬁculdades de comunicação e uma linguagem própria forjaram o carácter individualista dos habitantes, que tentam
por todos os meios bastar-se a si próprios e produzir tudo o que precisam
para o seu sustento. Noutras paragens,
a preocupação dos que lá mandam é
criar animação nocturna. O desconhecimento das esta�s�cas e de melhores
condições de vida faz com que se considerem ricos com o pouco que têm. A
família transmontana dos campos vive
em casa própria e a regra é cada uma
ter o seu tractor, as suas alfaias, as suas
ferramentas. Vêem-se em cada aldeia
muitos mais tractores do que os necessários para o trabalho. Apesar da acelerada diminuição do número de habitantes, as terras con�nuam cul�vadas com
a ajuda desses tractores, mas já há hortas e vinhas abandonadas.
A oliveira e o castanheiro estão a ser mais plantados. Nos meses
das sementeiras e das colheitas, o transmontano trabalha dia e
noite e, por vezes, aos domingos. Não há paragem de trabalho
com a reforma, cujo valor (com excepção dos emigrantes e dos
poucos trabalhadores dos serviços) não daria para sobreviver
sem os produtos da terra. O transmontano, mulher ou homem,
apresenta com os anos uma tez enrugada e queimada pelo sol e
os dedos das mãos tensos e tortos pelo uso das ferramentas. O
horário de trabalho depende muito do tempo, menos no Inverno do que no Verão. Isso e a idade avançada de muitos dos seus
habitantes levam a que a província tenha horários de trabalho
muito baixos, embora grande parte das pessoas só deixe de trabalhar quando ﬁsicamente já não pode, não demorando, então,
a sua vida a ex�nguir-se rapidamente. Muita gente nunca teve
férias. Muitos só conhecem o mundo por uma cidade ou vila
e aldeias próximas. As maiores deslocações fazem-nas em ambulâncias para consultas médicas, exames e tratamentos para
4

as quais de saúde locais não têm resposta. Podem nunca ter
ido ao cinema ou ao teatro (o tradicional teatro popular acabou
por falta de actores). Nas aldeias, raramente se lêem jornais ou
revistas de informação. O uso das novas tecnologias é raro, razão pela qual nenhuma operadora dá cobertura eﬁcaz em grande parte das aldeias. A razão é economicista: não se jus�ﬁca
o inves�mento. Raramente chegam as
promoções das grandes super�cies e
de outras casas comerciais. Parte dos
habitantes nunca frequentou a escola.
E a escolaridade obrigatória, no tempo
em que a puderam frequentar, era a
terceira classe. Os que estudaram até
graus mais elevados rumaram a outras
paragens. Os mais válidos emigraram.
Todos esses elementos produzem riqueza que não vai para a terra de origem, terra que visitam nas férias, mas
onde raramente vão morar. Sem os
seus ﬁlhos mais válidos, o progresso
é di�cil.
Os que ﬁcam ocupam-se no que sabem fazer: trabalhar a terra. Alguns
frequentaram cursos sobre culturas
e uso de alguns produtos, tractores e
alfaias. O nível cultural e escolar baixo não ajuda quando é preciso inovar
para tornar rentável a agricultura. O
espírito empreendedor é também
baixo e não se vai muito para além do
que se sabe pela experiência da escola da vida.
Houve sinais de descontentamento e manifestações, as maiores jamais ocorridas, contra o fecho de serviços, sobretudo de
unidades de saúde. Mas a população votou por grande maioria
contra a regionalização, respondendo ao apelo dos par�dos de
direita, com o que até a iden�dade e o nome perderam. Com
isso, os serviços melhor remunerados ligados ao Estado estão
em Lisboa, de que a província ﬁca mesmo longe e fora da vista.
A linguagem popular é muito semelhante à da Galiza, o que se
nota no vocabulário, na conjugação dos verbos e no uso intenso
dos suﬁxos eiro e eira. O mirandês assemelhava-se ao leonês,
posteriormente absorvido pelo castelhano. Muitas expressões
e nomes são comuns aos do outro lado da fronteira e não ao
português das outras regiões. O dialecto transmontano é másculo e irreverente, usa expressões para objectos e comportamentos consideradas arcaicas, mas que são muito mais precisas
do que as suas subs�tutas. Usa igualmente muitas palavras e
expressões derivadas directamente do la�m.•

A CRISE...
António Jerónimo Lopes

O

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

“É uma crise causada, fomentada por gente branca de olhos azuis.” (Lula da Silva)

pensamento económico dominante, imposto ao mundo
nas úl�mas décadas pela “gente branca de olhos azuis”,
está a perder boa parte do seu “sex appeal”.
Para falarmos do pensamento económico de olhos azuis, convém começarmos pela metáfora da “mão invisível” de Adam
Smith, o chamado pai da “ciência económica” (se é que tal
ciência existe, ou não será mais honesto remetê-la ao estatuto
de “análise económica”). Adam Smith, nos meados do século
XVIII, fez uma constatação simples e brilhante: o mercado permite-me obter os bens e serviços de que necessito, sem que os
agentes que produzem esses bens e serviços tenham qualquer
preocupação por sa�sfazer as minhas necessidades, mas só por
desenvolver os seus próprios interesses. “Não espero obter o
meu almoço da benevolência do homem do talho, do fabricante de cerveja ou do padeiro, mas sim da sua consideração
pelos seus próprios interesses.” A mão
invisível de Adam Smith é assim esse
mecanismo que garante que os nossos
almoços apareçam na mesa, quando
os consumidores, maximizando a sua
u�lidade, e os produtores, maximizando o seu lucro, prosseguem apenas os
seus próprios interesses, comprando
e vendendo nos mercados, que automa�camente equilibram a oferta e a
procura através dos preços. Esse mecanismo dispensa a moral, embora
não dispense a lei. “Laissez faire” e teremos o melhor dos mundos! A sociedade economicamente mais eﬁciente
é aquela que é dominada pela espécie
“homo oeconomicus”, ente absolutamente racional, maximizador dos seus
interesses em todas as decisões (económicas e não só).
No entanto, em 23 de Outubro de
2008, Alan Greenspan, presidente
da Reserva Federal Americana desde
Agosto de 1987 até Janeiro de 2006,
responsável durante quase 19 anos pela polí�ca monetária e
pela supervisão bancária dos EUA, fez perante o Congresso,
onde foi convocado a testemunhar sobre a crise ﬁnanceira, uma
declaração espantosa: “Aqueles que como nós têm considerado o interesse próprio das ins�tuições de crédito como o meio
para proteger a riqueza dos seus accionistas encontram-se, e
eu especialmente, num estado de perturbada incredulidade
(shocked disbelief)”. Ou seja, Alan Greenspan confessa incrédulo que o interesse próprio não garan�u o melhor dos mundos
aos EUA pois nem sequer impediu uma crise ﬁnanceira arrasadora. E, meus amigos, se há branco de olhos azuis na acepção
de Lula, esse é Greenspan, fervoroso adepto da mão invisível
e dos mercados livres (anatomicamente, Greenspan tem olhos

castanhos).
O século XX foi dominado por dois paradigmas económicos em
confronto: o da mão invisível dos mercados livres e o da mão visível do Estado planiﬁcador e detentor dos meios de produção.
O modelo sovié�co de planiﬁcação central ruiu fragorosamente
há uns 20 anos e o modelo dos mercados livres está a ser varrido por um tsunami de consequências ainda não determináveis.
Quem tem necessidade de certezas vive um período di�cil. Ora,
eu acredito que a maioria de nós prefere uma teoria imperfeita,
mesmo errada, a ter que enfrentar um mundo ininteligível. Confessemos que é reconfortante acreditar que as leis da história
nos conduzem inevitavelmente para a feliz sociedade sem classes ou, em alterna�va, que existe uma mão invisível que produz
inevitavelmente o melhor resultado económico.
Voltemos à crise. Lula da Silva ironiza com o facto de esta crise
ter sido provocada pelo país mais desenvolvido, pelo sector mais soﬁs�cado e pelos proﬁssionais mais dotados
e mais bem pagos do planeta. Esses
mesmos que têm vindo a leccionar
os atrasados países de cabelo preto
sobre as vantagens da mão invisível e
dos mercados livres. Que têm imposto
ao resto do mundo os seus soﬁs�cados
produtos ﬁnanceiros, os seus modelos
de medição do risco e de avaliação
de ac�vos ﬁnanceiros que só mentes
treinadas em soﬁs�cadas matemá�cas
conseguem compreender (ou, talvez,
não). Mas que, no entanto, não viram
ou não quiseram ver esta coisa simples:
os consumidores, as empresas e o Governo americanos man�veram a ilusão
de uma prosperidade superior à real,
à custa de um endividamento galopante, es�mulado pelo sistema ﬁnanceiro,
numa espécie de “operação-pirâmide”
gigantesca. Sistema ﬁnanceiro que
foi a primeira ví�ma, quando esta D.ª
Branca loura e de olhos azuis, com MBA, declarou insolvência.
Foi a hora da vingança das nações de olhos castanhos? Nem por
sombras! A outra ironia é que todos vão sofrer as consequências, e os mais pobres a dobrar.
A crise saltou da ﬁnança para a economia real, dos EUA saltou
para a Europa e para a Ásia. Qualquer humilde desempregado
começou a perceber a actualidade do conceito de economia
global. A crise conluía-se com outros fantasmas, como o esgotamento dos recursos do planeta, o aquecimento global, os
desequilíbrios demográﬁcos, a erosão do domínio do chamado
“Ocidente” e confronta a humanidade com um desaﬁo cada vez
mais dramá�co: aprender a coabitar numa jangada com 6,77
biliões de passageiros, à deriva num canto da Via Láctea. •
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TESTEMUNHO
Edélcio Costa Lima

E

Ex-seminarista do Brasil
edelciocosta@terra.com.br

De nome, já todos conhecemos o Edélcio, nosso colega brasileiro. Ele tem escrito várias vezes para o Correio dos Leitores.
Pedi-lhe que partilhasse connosco a sua experiência de luta contra o cancro. Ouçamos este amigo que é um homem de grande
força interior e de muita fé. É um vencedor!

m outubro de 2005 recebi o diagnós�co de câncer originário no intes�no, mas já tendo a�ngido a corrente
sangüínea e afetado também o �gado. De lá para cá me
subme� a quatro cirurgias e a um tratamento con�nuado de
quimioterapia, no qual ﬁco internado de segunda a quarta-feira
recebendo a medicação e de quinta a domingo em casa para a
fase de recuperação. Na semana seguinte deixo o organismo
descansar para, então, reiniciar o ciclo quinzenal. O tratamento
é feito no Hospital Frei Galvão, situado em Guara�nguetá, cidade vizinha e interligada com Aparecida, onde moro.
Venho aproveitando os desaﬁos nesta caminhada de recuperação da saúde para um crescimento interior, revendo valores,
estabelecendo prioridades, aprofundando o conhecimento de
mim mesmo, exercitando a paciência, renovando a esperança,
assumindo meus medos, curando minhas feridas emocionais...
o resultado é que amadureci muito como pessoa, passei a viver
com maior intensidade o momento presente e meus relacionamentos adquiriram uma dimensão muito mais signiﬁca�va.
No primeiro mês de quimioterapia conheci e tenho par�cipado
da CASA ATO (Apoio ao Tratamento Oncológico). É uma ins�tuição de natureza ecumênica, sediada num imóvel em frente ao
Hospital Frei Galvão, uma casa de família comprada e reformada para a ﬁnalidade de dar apoio a todas pessoas das cidades
de um raio de 50 quilômetros que vêm a Guara�nguetá fazer
radioterapia, quimioterapia e hemodiálise. Nela atuam alguns
funcionários contratados e muitos voluntários (pessoas que já
concluíram o tratamento e seus familiares/amigos). A casa está

sempre aberta durante os horários de atendimento médico,
oferecendo gratuitamente alimentação, quartos para repouso, sala de TV e sala para conversas, remédios, complementos
alimentares, acompanhantes a consultas, assessoria jurídica,
acompanhamento psicológico e espiritual.
Nesta CASA ATO a construção da ESPERANÇA adquire contornos bastante concretos e uma dimensão decisivamente comunitária: a par�lha diária dos momentos mais di�ceis, a troca de
experiências, a contribuição através de serviços e de recursos
materiais, a compreensão maior das limitações dos outros, o
incen�vo do grupo para que cada um supere seus próprios obstáculos e desenvolva um sen�do mais profundo para sua vida...
tudo pode ser expresso pelas a�tudes de solidariedade, empa�a, caridade, auto-es�ma, compaixão, amor incondicional,
san�ﬁcação, unidade, companheirismo, amizade, abertura de
si, historicidade compar�lhada!!!
É evidente que tudo isso está num contexto maior de comunicação com a própria família, os parentes, os vizinhos, os amigos
aí de Portugal e os daqui do Brasil – de quem recebo con�nuamente apoio emocional e espiritual, através de orações e das
mensagens pessoais! Só tenho a agradecer, e muito, a todos
vocês!
Permanecemos unidos de coração e de fé!
Um forte abraço,
com carinho,
do Edélcio

APREND E N D O A A C E S S A R A I N T E R N E T

E

ra um campo verde, muito verde, e meus olhos percorreram
tudo com uma surpresa de nuvem sem rumo. Estava descendo
devagar pelo bosque, através de uma trilha entrecortada, que
se perdia por entre folhagens rasteiras. Talvez fosse apenas mais um
caminho, mas fui avançando sem reservas, pois meus passos não sabiam o que é medo. Um bosque, localizado ao pé da montanha, de árvores altas, projetadas contra o céu azul claro. O chilrear dos pássaros
em revoada, a brisa soprando contra o rosto, o cantar estridente das
cigarras, o cheiro selvagem das folhas em orvalho...
Descia pela estreita trilha do bosque e podia divisar todo o cenário ﬂuido pouco abaixo. Era uma planície verde, muito verde, cortada por um
rio cheio de curvas. A trilha me conduzia em direcção ao rio, em cujas
margens brincavam crianças com grande barulho. Andava sem receio.
Aﬁnal, era mais um caminho dentre tantas opções naquele momento
de curiosidade original... Percorria tudo em silêncio, aproximando-me
das alamedas de árvores pequenas, que levavam ao rio... O tão sinuoso rio cortando a paisagem que se fazia densa e suave...
Debaixo das árvores, uma criança recostada num banco de madeira.
Cheguei com um “Oi! Tudo bem?” em voz baixa e me sentei ao lado
dela. Ela respondeu-me com outro “Oi!”, sem me olhar. Parecia estar
muito compenetrada. Eu não queria ser invasivo, mas arrisquei: “O
que está fazendo aqui? Você se cansou de brincar com seus amigos?”
Ela olhou-me nos olhos, respondendo-me assim: “Internet!... Você
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ainda não sabe entrar na Internet!?”. Intrigado por não ver nenhum
aparelho por ali, disse: “Sei!... Acho que não!... Você me ensina?” A
criança con�nuou: “Tudo aquilo de que precisa está dentro de você. Já
existe um kit completo, instalado dentro de você. Basta acessar.” Então
olhou para a frente, colocou as mãos sobre as coxas, fechou os olhos,
inspirou profundamente e inclinou um pouco a cabeça:
“Mamãepapai que estais no céu aqui dentro de nós: seja vosso ser a
fonte de todas as nossas ações. Transborde a par�r de nós vosso reino
de amor em expansão. Seja realizada sempre mais vossa vontade de
paz assim na terra como em todo o Universo. O alimento de cada dia
dai-nos hoje através do renovado milagre da par�lha. Perdoai nossos
erros para que, aprendendo com eles, possamos melhor compreender
os erros de nossos irmãos. Não nos deixeis permanecer nas ilusões,
mas iluminai-nos para percebermos que todos os males são a ausência de Vida. Assim seja hoje e assim será sempre, se o quisermos com
todas as forças do presente! Muito agradecidos por tudo!”
Nesse momento, passou por ali um grupo de crianças, levando minha
companhia. Acordei… Amanhecia… Como um gato, espreguicei lentamente, bocejando e alongando todo o corpo. Mais um dia pela frente,
muitas coisas por resolver, várias a�vidades, problemas, coisa e tal…
Aconteça o que acontecer, o mais importante já está dentro de mim. É
só acessar, com profundidade e conﬁança! •
Edélcio Lima

CORREIO DOS LEITORES
(Cont. p. 2)

Do António Cândido Teixeira (Vila Nova da Rainha, 05-01-2009)
Prezados amigos:
Em primeiro lugar, quero pedir-vos desculpa pelo meu silêncio e não
presença nas diversas ac�vidades que a AAAR tem realizado. É que
a minha vida proﬁssional e as minhas diversas ac�vidades como presidente da ASEL (Associação dos An�gos Alunos dos Seminários da
Diocese de Lamego) têm-me impedido disso. Mas espero um dia confraternizar convosco, porque, embora por pouco tempo, Cristo Rei faz
também parte do meu passado e dele ﬁquei com saudades, bem como
dos amigos com quem convivi.
Depois desta «mea culpa», gostava de vos felicitar pela persistência no
lançamento da Palmeira sempre com bela apresentação, style e interesse. Nos tempos que correm, só carolas levam por diante ac�vidades
como esta mas, graças a Deus, a minha experiência indica-me que existe ainda mesmo muita carolice entre nós.
Em segundo lugar, quero comunicar-vos que vai realizar-se em Fá�ma,
nos dias 24, 25 e 26 de Abril, o 1.º Congresso Nacional de Ex-Alunos.
Penso, e disso tenho a certeza, que tudo por vós irá ser feito para uma
grande presença de ex-Redentoristas. Aí, pelo menos, penso encontrar-vos, pois estarei nele (e com boa representação da ASEL) durante
os três dias. É que, além de ser grande defensor deste Congresso, foi
com grande honra que fui convidado para «conferenciar» no dia 25
pelas 10.45h. Por uma das úl�mas informações que me chegou, fala-se
já numa possível presença de cerca de 1.000 pessoas! Sei, e disso não
tenho dúvidas, que será um sucesso.
Proﬁssionalmente, sou director técnico, em Portugal, de uma Empresa
de Trabalho Temporário que «exporta» mão-de-obra para Holanda e
Bélgica, essencialmente para a reparação e construção naval - serralheiros, tubistas, soldadores, electricistas. Fico ao vosso dispor, se precisarem de mim para algum familiar e/ou amigo (cumprindo as exigências necessárias).
Com muita amizade, um abraço.

tanto interesse! No Editorial “Bodas de Prata”, você comemora esta
marca tão signiﬁca�va e quero par�cipar de sua alegria, reconhecendo a grandeza do trabalho. Sinto orgulho pelas conquistas realizadas
aí em Portugal, ao qual estou umbilicalmente ligado pelas origens,
como denunciam meus sobrenomes Costa Lima.
Especialmente este n.º 25 tem a energia electrizante do clima de
Natal e se inicia com o bonito poema “Um Menino nos foi dado...”,
também de sua autoria, fazendo remexer dentro de nós a criança que
sempre existe, embora às vezes preterida por nossas preocupações
de adultos.
Parabéns, e aquele abraço.
Amigo Edélcio:
Obrigado pela sua opinião sobre a Palmeira. É sempre es�mulante
receber palavras agradáveis assim, como as suas.
Fiquei contente em saber que você está superando a sua doença, batalha a batalha! A esperança é uma caracterís�ca sua bem marcante.
Esperança que nasce da sua fé. Con�nuamos unidos a si.
Um abraço.
Arsénio
Do José Carlos (San�ago de Cassurrães, 19-02-2009)
Caros amigos:
Por compromissos paroquiais, não me foi possível estar presente no
grande encontro do passado mês de Setembro, na Quinta da Barrosa.
No entanto, ao ler a úl�ma Palmeira, vi que tudo correu bem e houve
bastante par�cipação, o que muito me compraz.
Junto envio um cheque de 75 euros para pagar a minha quota, sendo
o restante uma pequena compar�cipação para as despesas com a
Palmeira.
Um grande abraço e saudações redentoristas para todos.

Do Edélcio (ex-seminarista brasileiro, 29-01-2009)
Oi, Arsénio:
Tudo bem?
Li com sa�sfação o n.º 25 da Palmeira. Parabéns para você e toda a sua
equipe! É uma obra de fazer inveja: 25 revistas com ar�gos e temas de

BRINDEMOS
Companheiros e Amigos:

B

rindemos ao ano que entrou, brindemos pela saúde
de todos, brindemos por nós porque estamos vivos e
a comunicar uns com os outros.
Pois é, eu não tive obra publicada na Palmeira n.º 25 porque
fiz como o meu companheiro e amigo Gaudêncio: escrevi, reescrevi, guardei numa gaveta da minha secretária e um dia,
antes de passar a limpo para enviar o texto por e-mail, resolvi voltar a ler e, como não gostei, mandei o rascunho para a
papeleira.
No passado mês de Dezembro, fez 50 anos que deixei a Quinta da Barrosa e esse escrito andava à volta da efeméride.
O nosso amigo Alex já mais do que uma vez me falou que deveríamos narrar aos companheiros e amigos o envolvimento
da nossa saída e em determinada altura achei que, escrevendo alguma coisa sobre ela, isso seria uma maneira de come-

morar as Bodas de Ouro da minha saída, e vai daí comecei a
escrever mas, como atrás já disse, não gostei.
Mediante esta minha confissão, ficou ao léu mais uma fraqueza do Peinado, pensarão alguns; outros que me conhecem
dirão que esta prosa não é do Peinado que conheci outrora; e
outros ainda considerarão que, como já saí há 50 anos, devo
estar mesmo com um elevado grau de senilidade.
Companheiros e amigos, façam os comentários que quiserem. A mim pouco me importa o juízo que irão formar destas
minhas linhas. O que eu pretendo é agitar as águas, ser lido,
se acharem bem, por alguém, e escrevam para a Palmeira a
protestar ou telefonem-me a pedir para não escrever mais.
Caso não obtenha nenhum comentário, podeis ter a certeza
que estarei presente no próximo convívio.
Até lá, um grande abraço.
Peinado Torres
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O COLAPSO DA CIDADE
Alexandre Gonçalves

Curso de 1957
Tlm. 933 411 358
alegopin@gmail.com

“Seria um absurdo esbanjamento de mim próprio emiscuir-me na vida política de Atenas, porque o Estado, tal como
existe, está condenado a desaparecer.” Platão (Carta Sétima)
“Quando se funda uma cidade, em todas as circunstâncias se deve observar o princípio da justiça.” Platão (República)

N

o princípio era a
polis. Os Gregos foram-se afastando do
palácio imperial. Aproximaram-se da ágora e tomaram
nas próprias mãos o seu
des�no. Considerando o homem um ser incondicionalmente social, entenderam
que ele nunca se realizaria
fora da polis. Formam por
isso uma comunidade de cidadãos. As ocupações privadas e domés�cas tornam-se
irrelevantes. Só no exercício
do bem comum se pode adquirir glória e grandeza. O
bem comum deixa de ser deﬁnido pelos deuses ou pelos �ranos. É no uso da palavra limpa, na dialéc�ca das
diferenças, na par�cipação pública de todos que tudo se
determina. Platão chama à polis uma associação, onde se
combate por objec�vos comuns. Dois homens, com base
neste saber, farão sucessivas reformas até à democracia
plena da ágora. Sólon e Péricles assis�rão em vida a esta
grandeza civilizacional. A democracia implica que os cidadãos pensem por si mesmos e sejam eles tão justos quanto a cidade que os integra. É uma revolução cultural. As
mentes mais arcaicas aderem ao bem supremo da cidadania. E torna-se forte nos seus muros, prósperas nas suas
terras, bela e justa e culta no seu espírito. O céu de Atenas, azul e ameno, emoldurou um povo universal, cheio
de génios que a história legou à humanidade.
No princípio era a polis, a inauguração do futuro, da cidade
dos homens livres e justos. E depois como foi? Em que se
tornou? A história documenta os mais diversos modelos
polí�cos, ao longo das convulsões do mundo. A memória colec�va ainda lembra as hecatombes do século XX.
Pensou-se que a ideia grega podia ressuscitar. As nações
apressam-se a implementar a democracia. E inventa-se o
estado-providência. A felicidade social estava para chegar.
Pura ilusão. Os poderes polí�co e económico misturamse sem regras. Instalam-se na cidade os protagonistas
duma polí�ca redonda. Reproduzem-se como se fossem
uma casta superior. Inventam-se teorias. Proclamam-se
direitos. Mas para garan�r eﬁcácia, a é�ca ﬁca à porta das
grandes reuniões. Nada refreia o ímpeto dos poderosos.
O conceito de bem comum desaparece da mente dos decisores. Em sua subs�tuição, surge agora a ideia de compe�ção. É uma espécie de jogo perverso, no qual árbitros
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e regras são impostos pelos
mais fortes. Nasce aí uma
jus�ça forte e arrogante com
os mais fracos. Mas débil e
manhosa com os mais fortes.
O jogo passa-se numa arena
cruel que se chama mercado. Os vencedores, que são
sempre os mesmos, recebem
como prémio um lucro sem
limites. Para que esta harmonia funcione, as universidades, em fabrico de série,
despejam na sociedade levas
de juristas e gestores. Quem
duvida deste sucesso democrá�co?
E “nós por cá”? Esse é o grande problema. Se lá de fora
não chegam boas no�cias, que fazemos nós aqui, à beira do Atlân�co, nestas doces praias de Itapoan? Logo de
início, citando os craques, entrámos mal no jogo. Afonso
Henriques deixou-nos em herança uma miniatura de território, feita de fa�as ar�ﬁciais, sucessivamente cortadas
até dar um reino. Com razão alguém chamou a Portugal
um prefácio ao grande livro que é a Espanha. É claro que
nada se mede aos palmos. Mas o que veio a seguir foi
pior. De abundante, só encontrámos sol e água. Muito
cedo se percebeu que só na fuga estaria a salvação. O país
andou a fugir, até não haver mais para ir procurar fortuna.
O mundo inteiro foi pequeno para acolher os braços que
aqui sobravam. Regressadas à força, as lusas criaturas vieram encontrar um país na sua real dimensão: cão magro,
à espera dos ossos que sobram da mesa do rico. Após o
sinistro salazarismo, surge uma festa genuína de milhões
de prisioneiros que saíram das sombras. O 1.º de Maio é
cor, é reconciliação, é música, é liberdade.
Mas do outro lado, era o deserto. Uma pleíade de medíocres arrogantes toma conta das ins�tuições. Instala-se
uma democracia feita à pressa, que junta na mesma mesa
opressores e oprimidos. A jus�ça pode esperar. O território dá sol e um néctar rinoso e uma certa moleza de
actos e costumes, que adormecem os membros e a lama.
O país começa a pa�nar numa lacuna de apa�a e condescendência. Os sucessivos governos não sabem o que é
uma polis. Trabalham por conta própria e para proveito
duma tribo que bate palmas. A Europa dá a mão e manda milhares. Mas impõe regras. Os peritos nacionais acedem e dão o ﬂanco. Mas um fatalismo silencioso inibe as
ideias criadoras. Uma onda de asfalto devassa o país em

todas as direcções. As distâncias, que até de carroça se
faziam, percorrem-se agora numa sucessão ver�ginosa de
automóveis. Simultaneamente, e pelo mesmo dinamismo
exógeno, aparecem no litoral umas cinco ou seis estâncias
balneares, com o pomposo nome de cidades. O território
é estreito mas só precisamos da costa. Aí nos espalhamos
todos alegremente, com brilhantes ﬁlas metálicas, ou em
ajuntamentos comerciais, ou em corredores burocrá�cos. Os lusos não são
idiotas. A Europa rica pode muito bem
cuidar de nós, a troco duns bons hotéis,
bons restaurantes, óp�mas esplanadas
e esplendorosos banhos de sol e de
água. Largam-se as terras, plantamos
eucaliptos e pinheiros, ou então deixamos que a mãe natureza nos brinde
com paisagens de urzes, de estevas e
de verdes pastos. E ala, que se faz tarde! Caímos todos nos mesmos lugares.
O país profundo não faz falta a uma democracia moderna. O interior é de pedra. E as pedras não têm alma. A alma
está toda virada para poente, saboreando a ondulação marí�ma. O que fazem
as lusas almas além disso? Bebem uma
televisão uniformizante. Leituras? Só as
diagonais e às cores. Teatro? Cinema?
Só uma elite ciosa da sua diferença. A
nossa especialidade generalizada são
os efes: fantasias, fado, futebol, etc.,
etc.
É da crise, dizem alguns com autoridade. Sim, com autoridade, não discernimento. Os poderes maioritários, que a
ingénua democracia consente, até agradecem. Há males
que vêm por bem. Não fora a crise, como é que se podia
jus�ﬁcar o colapso ﬁnanceiro? Certo. Só que a crise, neste
quintal, já dura mais de três décadas. Na verdadem temos
um Estado que se esqueceu da polis, da comunidade, da
sociedade como um todo orgânico. E não é por falta de
gestores, nem de juristas, nem de banqueiros. As universidades despejam no mercado levas de inteligências, capazes de salvar o mundo. Só não são capazes é de salvar este

país da angús�a que enche os cidadãos. Vejam o caso dos
gestores. Há aí uma boa colecção para os diversos gostos
e necessidades. São mais caros do que poços de petróleo.
Fazem contratos ac�vos e inac�vos, como se fossem reis
das Arábias. E o que é que produzem? Noutras regiões
do globo, até os areais dão bróculos. E aqui o que dão as
nossas hortas?
Estes senhores, polí�cos de proﬁssão,
seja qual for a gestão onde es�verem,
são os novos delinquentes das democracias. Vestem-se de pompa e circunstância. Falam todas as línguas. Dominam a arte do ilusionismo. Falam alto,
para que não se ouça a fraqueza dos
argumentos. Sabem de cor as esta�s�cas. Mas não aprenderam grego. Nem
é�ca. Nem poesia. Em consequência
disso, temos dois milhões de pobres,
a gritar por jus�ça. A resposta é dada
serena e responsavelmente por uma
elite ociosa e opulenta. Está tudo sob
controlo, dizem. E não recebem recados
de ninguém. Reproduzem-se em círculo
fechado. E por isso duram inﬁndavelmente. Sobretudo, não aceitam lições
de moral. Foi em nome da moral que
humildemente aceitaram o poder democrá�co. Têm um programa eleitoral,
que serve de guia inques�onável para
toda a acção polí�ca. E com isto, ocupam o dia todo a preparar o jornal das
oito, onde vão prestar contas da dura festa. Na verdade,
trata-se duma televisão imaculada, apenas movida pelo
interesse nacional de informar.
Estes senhores sabem muito, muito mais do que nos
é permi�do conﬁrmar. Nós também sabemos. Talvez a
crise, vista pelo seu lado interior, nos res�tua a esperança e a imaginação criadora. E talvez acorde a consciência
colec�va para iden�ﬁcar os réus que o país futuro há-de
julgar, quer na ágora, quer em tribunais de novo �po,
onde a jus�ça não seja proporcional à conta bancária dos
acusados. •

ADIVINHA
Quando é o próximo Encontro Nacional?
? ? ? (Solução: p. 17)
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A m í l c a r A l e x a n d r e S a c a dura
Faleceu no passado dia 24 de Março, em Aveiro. Nascido em Porto
de Ovelha, concelho de Almeida professou como redentorista, em
15-09-1955 e ordenou-se em 12-03-1960. Saiu oﬁcialmente da Congregação em 27-04-1973. Dis�nguiu-se no campo do ensino, não só
em Portugal mas também em Angola, país onde nos úl�mos anos,
contribuiu com grande êxito para a instalação do projecto educa�vo
da Universidade Jean Piajet. O Senhor o acolha na sua paz.

Breve
Memória
Que as Palavras Sobram
Durante anos dirigiu eﬁcazmente a Associação.

Tel. 225 372 622 - Tlm. 933 995 729
arseniopires@gmail.com

Arsénio Pires

N

unca o “Vivat” foi cantado assim.
Com os olhos quase afogados e a
alma a transbordar de saudade,
soltámos a voz que ele, ali, já não ouvia.
Éramos mais de vinte os ex-colegas. O sol
indiferente como sempre e a cidade de
Aveiro mais voltada para mar do que para
terra talvez tenham parado por instantes.
No ﬁnal da celebração, a Marina, sua esposa, sugeriu que o cantássemos. E nós
cantámos: “Vivat in aeternum”. O hino da
nossa associação. Aﬁnal, sem o Amílcar
Alexandre Sacadura, a Associação nunca
teria exis�do. Nem vivido. Ele foi o seu
motor primeiro, o principal impulsionador e seu presidente por vários anos. E
sempre presente. E sempre actuante. Por
vezes sadiamente polémico como todos
os que fazem alguma coisa na vida. E ele,
entre Aveiro, Viseu, Vila Nova de Gaia e
Angola, estava sempre a fazer coisas. Por
nós. Pelos outros. Pela cultura. Nem sempre compreendido. Nem sempre reconhecido. Mas a obra cresce. Fru�ﬁca. Aqui e
em terras angolanas.
Naquele dia, ele que nunca parava, parou.
Descansou. Olhou em volta e viu que tudo
é bom.
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Sabemos que o ﬁm da vida nivela os homens. Que na altura da vindima todos os
cachos são bons. Digamos o que dissermos, diremos sempre enquanto cá es�vermos: Par�u silencioso sem nos dizer
adeus. E nós ﬁcámos mais pobres!
Amílcar Alexandre, diz-nos que é verdade
este poema! Fui buscá-lo a Espanha com
carinho. Para � e para a língua portuguesa
que tu amaste tanto! Diz este poema para
nós que nós te ouvimos!
“Morrer é só morrer. Morrer acaba.
Morrer é uma fogueira fugi�va.
É cruzar uma porta e à deriva
encontrar o que tanto se buscava;
acabar de chorar, fazer perguntas;
ver o Amor sem enigmas nem charadas;
descansar de viver sem ter ternura;
possuir a paz, a luz e a casa juntas
e achar, perdendo as dores passadas,
a Noite-Luz após a noite escura.”
Mar�n Descalzo

Sempre interven�vo

Saudade de irmão
José Sacadura Alexandre

N

Tel. 229 720 917 - Tlm 934 854 343

o penúl�mo número da nossa Palmeira, todos podem
ler que eu escrevi como é breve a passagem do Homem
por este planeta que é a Terra. Mal imaginava eu que,
passados apenas sete meses, iria conﬁrmar pessoalmente tal
tese na minha pele. Como sabeis, o meu querido mano Amílcar
deixou-nos no dia 24-03-09, precisamente no dia em que, 24
anos antes, �nha par�do também a nossa boa mãe...
Antes de mais, permi�-me, em nome de toda a família, expressar sen�do e profundo bem-haja a todos (e foram tantos) os que
quiseram acompanhar-nos neste momento de dor e pesar...
“Ele era um homem bom e simples. Vai-nos fazer falta...”, palavras do Delﬁm, e penso que de todos em geral, dentro da nossa
Associação...
O Arsénio pediu-me que vos contasse algo sobre o seu modo
mais peculiar de ser, algo desconhecido, ou seja, de antes se
tornar na pessoa que, mais ou menos, guardais na memória...
Pois bem, eu pouco convivi com ele em família, pois nasci em
1945, ano em que ele ingressou no “Liceu da Barrosa”, com 12
anos... Mas, como todas as mães gostam de narrar as histórias
e peripécias dos seus ﬁlhos, também a nossa, por vezes, me
debitava façanhas inauditas e nunca vistas do meu irmão mais
velho, o tal Amílcar...
Conto apenas uma que me deixou sempre impressionado, quase incrédulo, mas que ainda hoje pode ser conﬁrmada pelo meu
irmão Fernando, dois anos mais novo do que ele e seu cúmplice na tragédia que iam provocando lá em casa. Passemos aos
factos. Era uma bela tarde de Outono. Apenas se encontravam
os dois em casa, ou melhor, na corte dos animais, que ﬁcava
mesmo por debaixo da cozinha e de uma sala da nossa an�ga
casa. Descontraídos, brincavam junto dos animais: duas burrecas, uma vaquinha, meia dúzia de cabrinhas e, mais ao lado, o
célebre porco criado em casa para a matança no Inverno... Distraídos, naturalmente, e na plenitude da sua mais pura inocência, eis que, de repente, aparece nas mãos do Amílcar, o “chefe”,
uma inesperada caixa de fósforos, que podemos agora compa-

rar, com a devida distância, aos actuais interruptores eléctricos,
que na altura ainda não haviam lá chegado.
Perguntareis: “E então, o que aconteceu?” – Boa pergunta! Se
calhar, eu faria o mesmo.
Sem pensar nas consequências, já estavam a friccionar os ditos
fósforos na lixa incandescente da caixinha e a faísca a saltar...
No chão, as camas fofas dos bichos feitas de palha e folhedo,
talvez um pouco húmidas, nada de mais... A verdade é que, em
menos de um fósforo, já subiam labaredas por todos os lados!
Dizia então o Amílcar, com sangue frio: “Olha, Fernando, se dizes à mãe, apanhas...”.
Por sorte, no momento certo, passavam à porta dois bombeiros voluntários excelentes: duas vizinhas, muito nossas amigas,
carregando à cabeça dois grandes cântaros de barro cheios de
água... Milagre! Lá conseguiram controlar e ex�nguir rapidamente o “incêndio dos inocentes”...
É isto o que me ocorreu relatar-vos e que penso tem algo a ver
com o modo de ser do nosso Amílcar. Era enérgico, trabalhador,
voluntarioso, empreendedor, do “antes quebrar que torcer”...
Muitos colegas o sabem, talvez melhor do que eu próprio. Eu, embora irmão, sempre o admirei e me orgulhei dele. Foi meu professor de
Grego, como de muitos outros. Tinha uma brilhante cultura de Humanidades, como se dizia na altura. Era culto como os melhores...
Acabo. Resta-me a maior saudade, e a esperança de ir ter com
ele... um dia destes... Ámen!
P.S. – Acabo de receber um telefonema emocionado do seu
condiscípulo Eurico Afonso e da esposa Dora, que só agora souberam da no�cia através do Redentor.
Peço desculpa, da minha parte, pois também eles têm andado
muito doentes, como sabemos. Agradeço-lhes do coração, em
nome de toda a família. Já desde os seus pais, nossos grandes
amigos da vizinha Miuzela, nos deliciávamos nas feiras dos arredores e em sua própria casa com o seu pão maravilhoso.
Obrigado, amigo Eurico e Dora, e as vossas melhoras... •

No 1.º Convívio (2000) da nossa Associação: Mata do Buçaco
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NINGUÉM SE CRUZAVA COM ELE EM VÃO
Álvaro Gomes

Curso de 1958
Tel. 229 952 249

Meu Caro Manuel Vieira:
Gostei muito de te encontrar, em pessoa, por ocasião do funeral do nosso querido e saudoso amigo Dr. Amílcar Sacadura. Tu eras
alguém de que ele muito me falava.
Gostei também de reencontrar outros an�gos colegas e amigos do Seminário, alguns dos quais não via há quase cinquenta anos! O
Diaman�no, o Pedro Barreira, o... E, curioso!, uns segundos depois de nos apresentarmos, já iden�ﬁcava neles os meninos afec�vos
e os colegas omnipresentes, com quem �nha passado anos tão decisivos na minha vida!
O blog da nossa Associação já o �nha consultado, em Angola, na companhia do Dr. Amílcar, aquando da minha breve passagem
pela universidade que ele ajudou a fundar em Viana, perto de Luanda, e de que foi uma das traves mestras. Lembro-me do ar
enlevado (“babado”) com que ele se revia nas várias fotos que ali apareciam, historiando momentos de encontros da Associação,
em que ele tanto gostava de par�cipar.
A propósito dessa minha fugaz colaboração – aﬁnal, foram apenas quatro meses, interpolados –, e por ocasião da passagem de
testemunho na Direcção do Departamento por nós criado (Línguas e Culturas), entendi propor-lhe um louvor, que foi ra�ﬁcado pela
Reitoria (Prof. Nelumba) e foi, ali e então, aﬁxado, como testemunho público.
Só quem teve o privilégio de ver o Dr. Amílcar, em acção, em Angola, pode ter uma pequena ideia da marca indelével que ele ali
deixou.
Aqui te envio o texto do louvor, in memoriam.
Um abraço.

Proposta de
LOUVOR PÚBLICO
No momento de iniciar as minhas funções como Director do Departamento de Línguas e Culturas, apresento a Vossa Excelência, Senhor Professor Doutor Pedro Domingos Peterson, na sua
qualidade de Magníﬁco Reitor da Universidade Jean Piaget, a
seguinte proposta de louvor público, rela�vamente ao docente
AMÍLCAR ALEXANDRE SACADURA.
1. Tive o privilégio de conhecer o Dr. Amílcar Alexandre Sacadura, na década de sessenta do século passado. Já lá vão quase
cinquenta anos. Foi meu professor de Grego, bem como do Presidente Internacional do Ins�tuto Piaget, o Dr. António Oliveira
Cruz, meu amigo de infância e meu colega de estudos. E ninguém se cruza em vão no caminho educacional do Dr. Amílcar,
mestre leal e dedicado, sempre disponível para os seus estudantes.
2. Quem atravessa os portões da UniPiaget de Angola, no Bairro de Capalanca, considera, hoje, normal encontrar-se com a
grandiosidade de um edi�cio académico, que se tornou familiar
para a comunidade envolvente. No entanto, há dez anos, nada
mais havia, neste campus, que mato e solitários embondeiros.
3. Tudo começou com uma humilde carta, que o Dr. Amílcar
Alexandre Sacadura, a viver em Aveiro, mas com o coração em
Angola, onde serviu durante décadas da sua vida e onde lhe
nasceu o ﬁlho mais velho, escreveu às autoridades angolanas. A
�nta daquela carta eram os primeiros ﬁos de uma corrente que
está a tornar-se numa torrente, de impressivo caudal, em favor
da educação superior da população angolana. Tudo começou
ali, em Aradas (sintomá�co nome!). Lavrada e arada a carta, foi
rápida e fecunda a reacção do poder polí�co angolano.
Pouco depois, a UniPiaget nascia em Viana. Acompanhei, de
longe, mas com enlevo, o fascínio da aventura.
4. O Dr. Amílcar é um desses espíritos motores e promotores,
insa�sfeitos, ansiosos, férteis, que ﬁtam sistemá�ca e obs�nadamente o horizonte, desaﬁando-o, sonhando utopias, percorrendo caminhos, rasgando sendas, aplainando terrenos. Nunca sa�sfeito com o realizado, nunca rendido ao aprendido, o
Dr. Amílcar é um desses áugures do conhecimento, incensando
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e celebrando a sabedoria na prometaica pira aos deuses furtada. Irrequieto e inquieto, ei-lo sempre disponível para as viagens do futuro.
5. Dotado de uma indomável e férrea força de vontade, resistente, persistente, este Homem simples com que diariamente
nos cruzamos, de sorriso sempre esboçado, afectuosamente
disponível, pendularmente oscilando entre a docilidade e o ímpeto, é a prova provada de que a idade não conta nos rankings
da esperança e da educação.
6. Espírito profundamente humano e humanista, e conjugando,
harmoniosamente, as suas inquietações educa�vas com uma
dimensão social de constante preocupação pelos outros, em
a�tude solidária, afec�va e efec�va, o Dr. Amílcar destaca-se,
também nesta esfera, como um mensageiro da boa vontade,
irradiando empa�a e generosidade por quantos dele se aproximam.
7. Deixando a família, lá longe, no seu Portugal, para per�naz
e solitariamente promover esta causa que lhe ocupa já quatro
décadas da sua vida, é nesta dedicação à educação de gerações de angolanos que se sente plenamente realizado. Desde a Casa dos Rapazes (em 1970), que dirigiu, sob orientação
do Governo Angolano de Transição, à fundação da UniPiaget
(em 1998), sempre leal ao espírito do fundador internacional,
Dr. Oliveira Cruz, é a mesma presença ﬁel, dinâmica, sensível,
es�mulante e empreendedora que encontramos. O Dr. Amílcar
é uma dessas forças da natureza, que arrasa obstáculos, arrasta
mul�dões, rasga caminhos, traça horizontes. Como disse, ninguém se cruza com ele em vão.
8. Por tudo isto, me apraz propor, aqui e agora, este público
LOUVOR, que, em meu modesto entender, deveria ser o primeiro passo de uma homenagem nacional que o povo angolano
(que, desde jovem, ele guarda no coração) lhe deve.
Viana (Luanda), 23 de Junho de 2008.
Álvaro Gomes
Director do Departamento de Línguas e Culturas

Pequenos nadas
Francisco Assis

T

oda a nossa vida – damo-nos conta disto quando entramos na terceira idade – é toda ela feita de pequenos nadas: um olhar, uma saudação, um sorriso, a carícia de uma
criança ou de uma ﬂor...
De pequenos nadas é feito todo o universo: os átomos invisíveis ao nosso olhar, que de todos os seres são parte, os grãos
de areia que conseguem manter nos seus limites os imensos
oceanos, a pequena gota de água, pequena mas fundamental
do vasto mar, a mais insigniﬁcante estrela cuja luz vem ainda a
caminho e que já há muito se desintegrou...
Tive esta sensação clara, quando nos ﬁnais de Fevereiro úl�mo
me desloquei a Cedovim, minha pequena aldeia natal, para disfrutar da beleza das amendoeiras em ﬂor. Quanta beleza naquelas pequenas ﬂores para tão curto tempo de vida! Quanta beleza e quão grande a variedade
de cores! Até o tempo foi curto
para tão belo espectáculo! Apesar de curto, digo-vos que valeu
bem a pena. Há muito não via as
amendoeiras assim tão belas.
A este pequeno nada que a natureza amiga daquela região me
ofereceu, eu tenho de retribuir
com outro, esse sim bem mais
pequeno: um obrigado singelo,
com a promessa de voltar lá para
melhor a conhecer e amar.
Mas outros nadas encontrei
nesta minha viagem: o pequeno
nada – que é tudo na vida das
pessoas – da AMIZADE.
1 – O meu amigo João – Soube
que se encontrava internado no lar da freguesia. Fui vê-lo, fui
saber da sua saúde já precária.
Alegrámo-nos ambos pelo encontro. Só não gostei do “senhor
Francisco” com que ele me tratou, enquanto eu o “tuteava”.
Não, dizia-me ele, o senhor foi estudar e eu mal sei fazer o meu
nome. Nunca fui bom na escola, pois não?
– Isso pouco importa, João. Deixa lá o “senhor” tranquilo no céu,
e que nós nos aguentemos por cá ainda por muitos anos, retorqui eu, acrescentando: Entrámos na escola primária no mesmo
dia. Par�lhámos a mesma sala, o mesmo quadro, o mesmo recreio, muitos dos bons e dos maus momentos da nossa infância.
O professor foi também o mesmo. Portanto, eu con�nuo a ser o
mesmo Xico, ou o mesmo Francisco, e tu, o mesmo João.
E logo ali começámos a recordar o nosso tempo de meninos
e algumas pequenas peripécias de então. Como nos rimos do
passado! Foi um prazer inesperado este nosso breve encontro,
um momento de crescimento para a nossa amizade. O João ﬁcou um tudo-nada mais alegre com a minha visita, visita que
prome� voltar a fazer-lhe logo que possível, e eu mais rico como
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pessoa.
2 – Meda – Em viagem pela rota das amendoeiras, de caminho
para Cedovim, paro na cidade da Meda. Mesmo ao lado do carro, deparo-me com a esquina de uma rua onde leio: “Rua do
Menino”. Não era esta a rua do Abílio, o nosso saudoso ex-colega “cai-cai”? Era ela, sim. Desta rua havia ele saído, menino
franzininho, em direcção à Barrosa no ano de 1957 e de tão
franzino que era, qualquer empurrãozinho a jogar à bola o deitava abaixo. Daí que alguém se tenha aproveitado disso para
logo o apelidar de “cai-cai”. Dizem que depois se tornou – eu já
não pude testemunhá-lo – um grande futebolista, dos melhores
que passaram pelos campos da Barrosa.
Encontrei-o mais tarde no Porto, lá pelos anos 70 e muitos. Diziam que se juntara aos polí�cos
da extrema esquerda, razão suﬁciente para que alguém o pudesse condenar. Não sei. Contudo,
creio hoje que o meu dever era
tê-lo defendido e apoiado com
a minha amizade e não o deixar à margem. Mas o exemplo
do “bom samaritano” ainda me
dizia pouco naquela altura. Uma
palavra, ou um simples gesto,
teria sido o pequeno nada que
me faltou para que a nossa amizade fosse robusta, de irmãos
verdadeiros.
Sei que já terás perdoado a minha falta, Abílio. Da minha parte,
nesta esquina da tua rua, deixo
lavrado o meu pedido de desculpas. E até breve, pois breves são os anos, tão breves como as
ervas a que se refere o salmista.
3 – Os Gatos – Não se trata de animais, mas da freguesia de
Outeiro dos ditos...
Já me encontrava na rotunda da estrada Meda/Ranhados, rotunda em que tem início o desvio que nos leva até aos Gatos,
quando decidi ir até lá para ver se, por acaso, algum dos “Meninos da Ribeira” por ali andava, apesar de a minha conﬁança
de os encontrar não ser grande. Sempre seria uma bela oportunidade para relembrar, já que mais não fosse, o nosso saudoso
Manuel Abrunhosa, em cuja úl�ma viagem eu havia par�cipado
em Setembro de 2003, já lá vão uns bons anos...
Chegado ao adro da igreja, dirijo-me à única pessoa que encontro, uma velhinha que saía de casa, e pergunto-lhe:
Não me sabe dizer se por acaso se encontra por cá o Sr. Viterbo
Abrunhosa?
– Não conheço essa pessoa, diz-me ela.
Eu já não lhe perguntara pelos Abrunhosas, pois sabia ser uma
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terra onde eles eram muitos. Fiz um pequeno esforço de memória e voltei a interrogá-la:
– E o Fernando Abrunhosa?
– Ah! Esse sim, conheço. Está aí com a D. Carolina e também
se encontram cá o irmão Nuno e a D.ª Beatriz. É só seguir pela
rua fora e verá que facilmente os encontrará. Vai ver um jipe ao
virar para cima. É lá a casa deles.
Agradeci e segui um pouco às apalpadelas. Estava calor e não
se via vivalma. Realmente, não foi di�cil e, por sorte, os dois
manos encontravam-se à esquina da rua em franca cavaqueira.
Apito. Eles olham e terão quiçá perguntado:
– Quem é esse gajo e que pretenderá de nós?
Volto a chamar, desta vez já pelo nome de Viterbo, e logo se
aproximam. Só então me reconheceram.
– “Tu por aqui?”
c Sim, eu mesmo, e vim à sorte... Não esperava encontrar-vos
por cá. Vim sinceramente sem grandes esperanças, mas como
passava na estrada da Meda, e a distância era curta, aproveitei
para, se por acaso...
– E olha que foi por pouco
que nos apanhaste. Vamos
embora já amanhã, disse o
Viterbo.
– Está mais que visto: tenho
que jogar na lotaria, arrematei eu.
Já não consen�ram que me
fosse embora sem almoçar
com eles. Levaram-me primeiramente a ver o trabalho
que haviam então acabado
de fazer: a limpeza de mais
de duas mil garrafas. É que
o Nuno, um dos dois irmãos
que foram estudar nos jesuítas (o outro foi o João, que
conheci bem nos meus tempos de tropa em Santarém,
pois pertencíamos ao mesmo pelotão) é um especialista de
vinhos, inclusive do delicioso vinho generoso, como pude apreciar. Mas é também especialista em “la�nório” e em etnograﬁa.
Ide até aos Gatos e tereis a agradável surpresa de poder admirar as suas lojas conver�das em autên�cos museus.
Mas se a especialidade do Nuno é a museologia, o nosso Viterbo tem o dom da literatura. Já todos o pudemos apreciar nalguns pequenos trabalhos do seu livro “Os Meninos da Ribeira”,
publicados na nossa Palmeira. Porém, ele próprio confessa que
escreveu um outro no ultramar que considera mais perfeito. Ficamos à espera que em breve no-lo dê a conhecer.
Depois de cumprimentar as esposas, levam-me a visitar as lojas,
as casas e os lugares circundantes, lugares de rara beleza, onde
empregaram, além dos seus dinheiros, o bom gosto pela conservação da natureza agreste e rude.
E ali ﬁquei eu com eles, depois de bem almoçado e bem bebido,
graças aos dotes culinários das donas Carolina e Beatriz, cerca
de umas boas cinco horas. Horas para recordar e reviver os tempos passados. Até da cor azul do casaquinho que o Nuno ves�a,
bem como das suas calças curtas – moda que viria a ser introduzida na Barrosa, no meu segundo ano, pelo director Madureira
Bessa – me recordava, quando ele um dia fora ver os irmãos
Manel e Fernando. Recordámos as coisas boas e outras não tão
boas, como o caso da meditação noturna sobre o inferno, meditação cuja direcção fora conﬁada a alguém que �nha fama de
bom pregador, mas que a mim me trauma�zou profundamente
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e me �rou o sono. A mim, e certamente também a todos os pequenos que havíamos chegado ao seminário poucos dias antes.
É para esquecer e sorrir...
Recordámos ainda alguns dos ex-colegas que dali haviam par�do e que nunca mais víramos, como o Manuel Dias, o Nuno e
o Jaime, o João Brito, o Luís Brígida (a este já �ve a alegria de o
cumprimentar quando há anos se deslocou a Gaia), ex-colegas
a quem gostaríamos de remeter também a Palmeira. Agradecese a quem nos possa indicar os respec�vos endereços.
Par� mais rico do que havia chegado e não só em amizade, pois
o Viterbo ainda me obsequiou com uns belos cân�cos ucranianos que gravara na sua viagem àquelas terras. Só desejo que os
quatro Abrunhosas – os manos e as suas mulheres – se tenham
sen�do também um pouco mais enriquecidos com a minha visita de amigo. “Bem-hajais!”.
4 – Granja-Penedono – Uma nova oportunidade me foi dada,
com esta viagem às amendoeiras, para um outro encontro com
o meu condiscípulo Izildo Augusto Amaral e com a esposa Maria Helena. Um encontro de
amizade reforçada.
Uma viagem pelos hectares
de castanheiros plantados
pelo Amaral e ao longo dum
belo riacho cujas águas se
dirigem para os lados do Rio
Douro serviu de aperi�vo ao
ape�toso almoço preparado
pela Maria Helena. Grelos viçosos, batatas quen�nhas e
uma farinheira caseira, bem
afagados por suave azeite
e deleitoso vinho maduro.
Que melhor poderíamos desejar para corroborar a nossa amizade?
Foi uma verdadeira par�lha
do “pão e da palavra”, par�lha que jamais posso esquecer. O tempo não estava tão convida�vo como na véspera mas, apesar do céu enevoado, nem por
isso o calor humano que nos moveu foi menos intenso. Houve
afectos, houve amizade real nas recordações do nosso passado,
recordações que, espero, o nosso amigo Amaral poderá par�lhar com todos nós num próximo encontro e até num próximo
número da Palmeira. Obrigado, Amaral e Maria Helena, pela
vossa amizade e até breve.
5 – O Sr. Artur – Quem não se recorda do Sr. Artur, o homem
– nós éramos apenas uns garotos – que em 1954/55 emparedou o ribeiro que separava o bosque dos campos de cul�vo?
Um jovem que na Barrosa conseguiu �rar a 4.ª classe e ali criou
amizades verdadeiras, recordando ainda com saudade o seminário e algumas das pessoas com quem mais contactou naquela
altura: os irmãos Teutónio, Benigno e Edmundo, por exemplo,
além do Sr. Pe. Maneiro. Vive actualmente na Horta do DouroFozcôa e pretende vir com a esposa a um dos nossos encontros,
“se vocês me permi�rem...” – Porque não, amigo Sr. Artur? Os
amigos serão sempre poucos e bem-vindos... Ficamos à sua espera.
6 – Conclusão – Pequenos nadas: grãos de trigo, lançados ao
vento pelo gesto mil vezes repe�do do lavrador, o semeador de
louras searas e sempre grato por sen�r-se parte do pão da vida
de cada dia. •

O TEMPO ESTÁ PASSANDO POR AQUI

N

ão se inquietem. Não pensem mal. Não façam ruído. Trata-se apenas duma sugestão.
Como todos admitem, já não somos virgens
imprudentes, à espera que o noivo apareça de noite. Somos romeiros, em viagem para Jerusalém. Os nossos
dados estão lançados. O futuro já foi. Agora somos almas serenas, no alto da colina, donde se vê claramente
o tempo já dobado. Praticamos a lentidão, como quem
sabe que a pressa é um perigo. Sentemo-nos então e
olhemos. Que alguém nos traga morangos silvestres é o
mínimo que podemos esperar da primavera que ainda
dura. Vejamos o tempo que as lembranças trazem de
longe. Com a sabedoria possível, façamos algumas distinções. Nem tudo é motivo de glória. Mas com a carga
horária que nos deram, não sejamos severos. Fixemos
com humilde brandura o itinerário percorrido. Há de
certeza encantos “onde as maçãs brancas foram mais
doces”. E os excessos, pena seria que os não houvesse,
serão dignos do nosso acolhimento.
É preciso dizer. É a nossa vez de falar. Agarremos o
tempo de antena que os guerreiros merecem. Se eu não
digo, quem o dirá por mim? A sabedoria não se ensina.
Aprende-se pelo exercício atento da existência. É uma
espécie de arte de respirar, de olhar o mundo e a vida.
Treina-se no silêncio, na suave leitura, nos longos passeios de domingo, no repúdio metódico das televisões.
Opõe-se ao exibicionismo, à posse ostensiva, à imobilidade. E até aos títulos académicos ou empresariais.
Este “saber” é apenas uma procura, uma inquietação
próxima da angústia, mas também uma palavra consoladora. Para onde vai esta estrada? Que nome se dá
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dmiro e estou grato a todos os companheiros que, com
belos poemas, excelentes crónicas e saborosos nacos
de prosa, têm animado as páginas da Palmeira. Em
contrapartida, eu tenho ficado a ver “na poltrona”, situação
que pouco me favorece “na fotografia”. Por isso, vou intrometer-me no assunto e contribuir, com alguma coisa, para o
esforço colectivo.
Passei os últimos 22 anos da minha vida profissional a escrever
(relatórios para a administração de uma instituição bancária),
pelo que alinhavar umas quantas frases não me é difícil. O
problema começa quando me proponho escolher o tema. Já
tivemos a época do “porque entrei” e do “porque saí”, fase interessante que funcionou como catarse colectiva e que eu não
considero já esgotada. Por isso, atenta a minha pouca imagi-

àquele gesto? Quem passou por aqui? Depois da viagem,
escreve-se uma pequena ou grande nota biográﬁca. O
nome pode não constar nos ﬁcheiros oﬁciais. Mas está
inscrito na nossa memória. Precisamos de te entender
um pouco mais. Quanto mais soubermos de ti, melhor
nos entenderemos a nós próprios. Não sejas tão recatado. Já não temos vagar para nos escondermos. De mim
direi, de ti dirás, eu sou aquele que se perdeu no bosque
e pendurou a cítara nos salgueiros, com saudades da
infância.
A COLINA
O tempo está passando por aqui
mas eu não tenho pressa de passar.
Estou sentado ainda e vou ﬁcar
à espera dos teus gestos e de ti.
No alto da colina eu conheci
o tempo já andado e por andar:
eras tu que o trazias a cantar
ao longo da colina que subi.
A hora é calma e a luz é inﬁnita.
Vê-se tudo o que agora tem distância.
E a noite mete medo mas não grita.
Tu trazes nas palavras a substância.
Tu és a carne da palavra escrita.
Tu és o meu caminho para a infância.
Alexandre Gonçalves
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nação, vou falar quase sobre o mesmo mas enquadrando o assunto numa forma a que chamaria (talvez com pouco acerto)
NOTA BIOGRÁFICA.
Confesso que escrever a meu respeito é como que “desnudar-me” em público, coisa que nem sempre colhe o meu agrado. Por isso, de forma sucinta (para descanso vosso e defesa
minha), vou divagar sobre o que fui, o que, eventualmente,
poderia ter sido e o que sou.
Em relação ao primeiro tópico, direi que “fui criança e andei descalço”, como diz o Max (não Marx) numa das suas belas canções e
que, lamentavelmente, também faço parte de uma geração de “homens que nunca foram meninos” (Esteiros de Soeiro P. Gomes).
Da minha infância, guardo bem nítidas as recordações das dificuldades que todas as famílias pobres sentiram no decurso da
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2.ª Guerra Mundial e anos seguintes (carência de produtos alimentares, senhas de racionamento, falta de trabalho, etc.).
Decorria o ano de 1948, quando entrei na escola primária que ficava a uns bons cinco quilómetros que, com frio ou sol, eu tinha
que percorrer de manhã e à tarde. Mas valeu a pena. O petiz
saiu “guicho” (termo que julgo transmontano e que, traduzido,
quer dizer: esperto, inteligente, desenrascado e por aí adiante).
Por isso, a 4.ª classe foi feita nos quatro anos regulamentares e
com notável brilhantismo. Mas acabado o bom tempo da escola,
fui logo empurrado para o mundo “laboral”, o que hoje seria
considerado “trabalho infantil”. Outros tempos...
Seguiram-se três anos onde os trabalhos agrícolas absorveram
as minhas poucas energias mas, no final do Verão de 1955, surgiu a oportunidade de ir para a Quinta da Barrosa e eu fui
muito contente. De lá, só saí em 1961 para Nava del Rey.
Foram seis anos que dariam para encher muitas páginas e
durante os quais perpassaram por mim alegrias e tristezas,
certezas e dúvidas, sucessos e derrotas, descobertas e deslumbramentos e, claro, a natural turbulência das hormonas, nada
que não tenha sucedido a todos nós. No cômputo geral, admito que foi um tempo difícil de crescimento mas, ao mesmo
tempo, gratificante. Aproveito para dizer que tive o grato privilégio de ter feito parte de um curso notável: Ricardo Morais,
José Maria Pedrosa, Fernando Campos, Adolfo Barros, Mário
Lage, Peinado, Pe. Silvério, etc. (desculpem os não nomeados
mas o espaço começa a faltar e a minha cabeça também).
Saído (voluntariamente) de Nava del Rey em Maio de 1962,
fui incorporado no exército dois meses depois. Seguiu-se a mobilização para Angola, onde fiz a guerra e de onde regressei em
1966 (quase general).
Acabada esta etapa, comecei outra: arranjar emprego e encarar a vida civil, social e comunitária, fora do “convento e do
quartel”. Por qualquer razão, que agora não quero aprofundar, eu considerei o tempo do seminário muito parecido com
a vida militar.
Conseguido o emprego e constituída a família, segue-se a fase
do que eventualmente mais marcou a minha vida mas que,
por muitas e variadas razões, não correu tão pacífica como
eu, candidamente, tinha planeado. Foram anos de luta, de
amadurecimento, de observação do lado obscuro da vida, da
tomada de consciência do mundo da política (nacional e mundial), aspectos que nos tinham sido sonegados no seminário.
Mas, também, foi tempo de muitas e grandes turbulências interiores que ajudaram a formatar a minha actual visão sobre
o mundo, sobre a fé, sobre a Igreja, sobre o Homem, numa
palavra, sobre tudo o que me rodeia.
Nessa fase, situo eu as principais alterações à minha forma de
pensar e algumas das desilusões que acompanharam a minha
vivência: um curso de Direito abandonado, a minha deserção
do campo da Igreja, a descrença nessa instituição, a difilculdade em perceber e aceitar os seus dogmas, a falta de confiança
nos seus agentes (papa, bispos, bispinhos, clero e quejandos),
cujo comportamento, perante a sociedade, me deixa demasiadas vezes perplexo e desanimado. (Há excepções, claro).
E são estas as considerações que me levam ao que sou hoje.
E que é que eu sou? Se calhar: “NINGUÉM” (como diria o

romeiro do Frei Luís de Sousa). Mas desiludam-se os que já
estão a pensar que cheguei aqui “por ter perdido a fé”. Não
vão por aí, porque isso poderá ajudar mas não explica tudo e
há muitas outras coisas a preocupar-me. As inquietações religiosas, actualmente, a mim pouco me afligem. Já arrumei essa
questão, faz tempo. E se os meus amigos estão atentos, apercebem-se, com certeza, de que a sociedade moderna vive muito cómoda sem Deus. Em Portugal, considerada nação muita “católica”, o que impera não é um catolicismo esclarecido
mas sim uma “religiosidade supersticiosa e difusa”, arreigada
numa tradição que leva as pessoas para o Santo Antoninho,
para a Santa Filomena, para a Santa Teresinha, para Fátima,
etc., mas não para Cristo. Reparem no terreno que as seitas
modernas estão conquistando...
Nos últimos tempos, preocupo-me, essencialmente, com o estado do mundo, com a desumanidade como os homens se tratam,
com a forma como as nações se protegem, como levantam muros para evitar misturas, etc. Claro está que o que se passa cá
dentro é o que me merece primazia mas, como dizia um autor
latino: Homo sum; humani nihil a me alienum puto (sou um homem e nada do que é humano considero estranho a mim).
A minha actual frustração advém, por conseguinte, da descrença que o género humano me provoca. Não concebo que,
com tantos séculos de civilização, o Homem se comporte como
um lobo para o seu semelhante. Morre-se de fome num país,
enquanto noutro se queimam alimentos para manter os preços. Morre-se de sida em África mas o Papa diz para não se
usar preservativos. Tortura-se em nome de ideologias políticas. Apoia-se um qualquer ditador que manieta e sacrifica
todo um povo porque interessa mantê-lo por razões estratégicas. Endeusa-se o capitalismo para assistirmos agora a esta
hecatombe universal (aviso à navegação: não sou comunista
nem ando por lá perto).
Vejo povos que, se não acontecer um qualquer milagre, continuarão a sofrer sem atingirem jamais o patamar da dignidade humana. E poderia continuar a enumerar situações que
provam que vinte séculos de “cristianismo” (ou de civilização)
não tornaram o Homem bom.
Por isso, não percebo porque terá Deus criado o homem para,
logo, se esquecer dele e depois o deixar à solta para cometer todo
o tipo de desmandos em relação a irmãos seus semelhantes.
O sofrimento de alguns povos é tão marcante que a vida boa
e a abastança de outros quase me parecem uma “afronta pornográfica”. Digam-me: Afinal por onde anda a tão apregoada
justiça divina?
Verifico agora que não era nada disto que eu queria dizer mas, infelizmente, foi o que saiu. Termino lembrando Mário Sá Carneiro:
Se me vagueio encontro só indícios
Ogivas para o sol vejo-as cerradas...
.............................................
.............................................
Num ímpeto difuso de quebranto
Tudo encetei e nada possuí
Hoje de mim só resta o desencanto
das coisas que beijei mas não vivi. •

Amigo, dá seguimento a este novo espaço “Nota Biográﬁca”. Sem constrangimentos.
Sem qualquer censura interior. A Palmeira recebe-nos a todos. Tal como somos.
A direcção
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Caros amigos:
Nos próximos dias 6 e 7 de Junho de
2009, realiza-se a 57.ª Peregrinação da
Família Redentorista a Fá�ma.
A Congregação faz um apelo à par�cipação dos ex-alunos. Todos os que
quiserem associar-se a este evento deverão contactar o Sr. Pe. Peres
(Comunidade de Guimarães) ou qualquer das seguintes Comunidades a ﬁm
se reservar estadia:
LISBOA - Estrada da Luz, 122 | Tel. 217 222 270
GAIA - Rua Visconde das Devesas, 684
Tel. 223 753 968 - Fax. 223 753 993
PORTO - Rua Firmeza, 161 | Tel. 225 363 751
GUIMARÃES - Rua Francisco Agra, 163
Tel. 253 511 515 – Fax. 253 511 517
CASTELO BRANCO - Av. Nuno Álvares, 10 A
Tel. 272 344 599 – Fax. 272 344 591
DAMAIA - Tel. 214 971 540 – Fax. 214 900 947
LAGOS - R. Alexandre Herculano - Lote 22
Telf. 282 760 390 – Fax. 282 762 723

Próximo Encontro Nacional
5 e 6 de Setembro de 2009

Tu, já sabemos que virás!
Mas tu, que nunca apareces,
levanta-te, deixa o teu sofá e anda!
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1. º Congresso Nacional
de Ex-Seminaristas Portugueses
Mário Lage

R

ealizou-se no período de 26 a 26 de Abril de 2009, em
Fá�ma, o 1º Congresso Nacional de an�gos alunos dos
seminários, com a presença de cerca de 350 ex-alunos e
suas mulheres, sendo que as conferências ocorreram no Ins�tuto Paulo VI.
Foram vários os temas abordados naquele Congresso, nos quais
houve grande par�cipação dos congressistas que, na sua esmagadora maioria, se envolveu nos temas dos palestrantes, donde
ressaltou a importância dos seminários na altura, no que respeita à educação e à for-mação do homem, como ser caminhante “ad QUEM”, isto é, no relançamento do PROJECTO DE CRISTO
EXISTENCIAL, tendo o seu “elan” uniﬁcador e viviﬁcador no ESPIRITO SANTO, visando, numa a�tude consciente e consen�da,
a consubstanciação da Paz no Universo dos mortais.
De facto, numa homenagem à Igreja Católica, assim aﬂorada
e que se pretende que seja expurgada de alguma inadequada
concepção, foi um regresso ao passado de todos aqueles que
passaram pelo Seminário e ali ob�veram a sua formação, como
homens sérios e com o sen�do do dever, os quais, lançados que
foram, depois, na sociedade, nas diversas situações, cons�tuíram e hão-de cons�tuir um certo fermento, na sua evolu�va
e convergente sublima-ção para a sua integração para O “ad
QUEM”.
Foi importante como os congressistas ex-seminaristas, mesmo
desconhecendo-se, todos se sen�am irmanados e à vontade,
movidos por um único objec�vo, poderem agora, fora dos seminários, dar o seu testemunho, contribuindo, duma ou doutra
forma, para a construção de uma comunidade, mais igual, mais
fraterna e mais cristã.
Foi a disponibilidade consen�da dos congressistas.
Finalmente assis�u-se, naquele congresso, a que todos sen�ssem o orgulho de um dia terem bebido os ensinamentos posi�vos, administrados nos seminários, ouvindo-se e proclamandose, conscientemente e sem rodeios, pelos palestrantes ilustres,
como progressistas desempenhando elevados cargos na sociedade, expressões como sejam:
– “A missão dos seminários é essencial para formar homens e
não apenas formar padres”;
– “Aprendeu-se lá a ser bem formado e altruísta”;
– “O seminário deu-nos um sen�do humanista, ensinou-nos a
dar-nos aos outros”;
– “Foi no Seminário que aprendi o princípio do rigor, da organização, da hones�dade, o carác-ter e a gestão do tempo”;
– “Ser seminarista, só por si, é uma competência”;
– “As estruturas e saberes adquiridos nos seminários, inﬂuenciaram, posi�vamente, outros saberes, conforme as necessidades e opções proﬁssionais”.
Efec�vamente, também eu sempre me orgulhei por ter sido, em
tempos, seminarista, tendo ﬁcado eternamente grato aos meus
formadores e ao Seminário que me acolheu.
É, por conseguinte, hora de aqueles que beberam nos seminários parte da ciência e do saber que transportamos connosco,
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darem as mãos, como as demos no congresso e, dando-nos as
mãos, nos projectamos no mundo, cada um ao seu jeito, numa
a�tude de par�lha, assim concorrendo para a alegria de viver, a
harmonia e paz da comunidade, onde nos inserimos.
Lamentavelmente dos redentoristas só es�veram quatro, quando é certo que existem várias centenas. É preciso ser-se grato,
corajoso e actuante.
E com o manancial dos an�gos alunos do Seminário, que, segunda as esta�s�cas, serão cerca de 250.000 (duzentos e cinquenta milhões), o mundo poderia ser melhor, mais fraterno,
mais harmonioso e mais cristão.
Foi apontado, de algum modo, o dedo à Igreja hierarquizada,
pelo desperdício que vem fazendo quanto aos ex-alunos – que
podiam ser o seu ouro – que podia e deve acarinhar doutra forma.
Há necessidade de maior inter-acção da hierarquia da Igreja
com a comunidade, maior adaptação aos tempos modernos, o
que passa, necessariamente, pelo aproveitamento dos ex-alunos, dando-lhes a importância e o lugar que lhes pertence na
Igreja Caminhante – todos os cristãos somos Igreja de Cristo
– cuja responsabilidade não é só dos Padres, mas de todos.
Urge um tomar do pulso por todos – porque todos estamos envolvidos no ingente Projecto – no que à Igreja do AMOR, da
FRATERNIDADE que é a Igreja de Cristo, concerne, através do
qual se poderá, ﬁnalmente, construir e instalar a PAZ, para e
entre os homens. •

O Vieira e o Assis em conversa com o nosso an�go colega António Candido Teixeira, presidente da ASEL (Associação de Ex-Seminaristas de Lamegoe um dos
principais impulcionadores deste 1.º Congressos

1. º Congresso Nacional de
Ex- Seminaristas Portugueses?

T

ambém lá es�ve. Mas não par�cipei pois o tempo concedido para diálogo foi insuﬁciente.
A minha opinião? Parabéns aos organizadores deste 1º
Congresso. Foi uma tarefa ingente mas bem estruturada. Agora, impõe-se uma reﬂexão sobre o futuro porque quem vive do
passado é museu!
A meu ver, o próximo Congresso terá que apresentar um Objec�vo concreto. Aqui vai a minha opinião.
1. O próximo Congresso teria como único tema:
Que papel na Igreja para os ex-seminaristas e padres casados?
2. O Congresso teria que agendar menos palestras de convidados e mais comunicações dos par�cipantes.
3. Abertura a curtas comunicações de ex-seminaristas e padres
casados seguidas de trabalhos de grupo sobre essas comunicações.
4. Método: pequenas comunicações a cargo de quem se candidatar para tal, texto distribuído aos par�cipantes e trabalho de
grupo para reﬂec�r e expor propostas concretas.
5. Compilação de todas as propostas a enviar à Comissão Episcopal Portuguesa.
6. Comunicação com as Associações de Ex-Seminaristas e Mo-

vimento Fraternitas a nível europeu e mundial a ﬁm de trabalharmos em conjunto no sen�do de propormos à hierarquia da
Igreja católica mudanças radicais para dispor deste manancial
de riqueza quase totalmente desaproveitado. Segundo as esta�s�cas, somos em Portugal perto de 65.000 ex-seminaristas e,
no mundo inteiro, 250 milhões! Como pode a Igreja desaproveitar tal riqueza?
Fica a sugestão. •
Arsénio Pires

O

1.º Congresso dos an�gos alunos dos seminários portugueses realizado em Fá�ma, orientou-se para auscultar
a sensibilidade de um recurso que a Igreja Portuguesa
entende ser uma mais valia para o que chama “projecto de nova
evangelização”, devido à formação geral das pessoas, aos valores e alguma disponibilidade.
Responderam os mais velhos, provavelmente os mais disponíveis e em bom ambiente os painéis apresentados funcionaram

F

ui dos úl�mos a inscrever-me como par�cipante do congresso e lamento não haver podido nele par�cipar além
do 1º dia. Só dessa forma a minha opinião acerca do mesmo poderia ser considerada totalmente correcta. Achei, contudo, interessante a ideia da sua realização e creio que merecedora do apoio de todos aqueles que, durante muitos ou poucos
anos, frequentámos os seminários. Quanto ao local - Fá�ma – e
aos promotores do evento, nomeadamente os responsáveis do
santuário, já muitos de nós poderemos por em causa.
Pessoalmente, tenho de confessar que teria preferido que a inicia�va �vesse par�do dos próprios ex-alunos. Por outra parte,

de cima para baixo com curtos espaços de discussão, u�lizando
uma metodologia demasiado conservadora e com poucos resultados.
Notei uma Igreja bem representada e preocupada com a sua
“crise” mas indiferente ao objecto da sua missão no mundo real
e ouvi algumas vozes discordantes do “sistema” com ânsia de
renovação. •
Manuel Vieira

julgo que as intervenções ditas de fundo, deveriam ser todas,
ou pelo menos na sua grande maioria, da autoria dos mesmos e
não das cúpulas da Igreja católica portuguesa.
Admito até que alguns dos nossos bispos possam saber mais de
Teologia Dogmá�ca do que a maioria dos ex-seminaristas. Já tal
não acontecerá certamente quando se trata da Teologia da Vida
Real, a Teologia É�ca, ou mesmo da História da Igreja.
Fico-me por aqui relembrando as palavras que o Pe. Américo
fundador das Casas do Gaiato deixou num dos seus livros: “Vinde doutores teólogos, vinde aqui aprender teologia, e da melhor, com esta pros�tuta...” •
Francisco Assis

19

Este é o Primeiro Verão.
Princípio daquele
que vem fer�lizar
corpos e almas
com água e vento.
Da terra sairemos.
Mais uma vez.
Par�remos grades
às janelas
e trancas
às portas.

Este é o momento
do Crescimento
ou Crise.
O vento passa.
O vento varre e não volta.

Porque estás vivo
e vives.
Sai de �.

Caminharás sobre a areia
até à foz
do rio Letes.

Não olharás para trás.
Não voltarás para ver
a cidade impura
e injusta.
Subirás.

Aqui é Primavera.
Tempo de música
e dança.

Este é o tempo
da Par�da
com o Vento.

Até à caverna de Mors
ﬁlho da Noite
onde obscuras sombras
agitando molhos de papoilas
te imporão silêncio
com o dedo sobre os lábios.

Crescerás
nas mãos do sonho
nos dedos da paz.
Não mais serás
de pedra e sal.

Dormirás.
E voltarás com o Sol
do Terceiro Dia.
Arsénio Pires

