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CORREIO DOS LEITORES

Do António Gaudêncio (Lisboa, 19-05-2009)

Meu caro Arsénio:
Perante as palavras e a abertura do teu email anterior, vou prometer 
uma coisa: vou-me empenhar numa colaboração mais frequente com 
a nossa Palmeira. E o próximo tema pode ser um que o Luís Guerreiro 
sugeriu num email que te enviou em Dezembro de 2008 e que aparece 
publicado na página 2 do número 26, na secção “Correio dos Leito-
res”: Vantagens ou desvantagens que advieram para cada um de nós 
da educação que recebemos no seminário. Ou poderá ser outro tema. 
Logo veremos… 
Mais que informá�co, apetecia-me dar-te um abraço em carne e osso, 
mas esse fica para uma próxima oportunidade.

Gaudêncio:
Combinado! Esse é um bom tema. Em tempos até pensei fazer um pe-
queno inquérito (duas ou três perguntas) a alguns colegas, perguntas 
essas baseadas na sugestão do Guerreiro. Pode ser que um dia avan-
cemos com a ideia.
Olha, a tua “Nota Biográfica”, publicada na úl�ma Palmeira, foi um 
ponto alto da nossa revista. Tanto assim que desejei logo transformá-la 
em rubrica aberta a outros que queiram falar de si. É de ar�gos como 
o teu que todos desejamos: sincero, sem peias, profundo, revelador, 
“quase sangrento”, de tão sen�do que é…
Obrigado pela tua promessa de colaboração.
Um forte abraço.

Arsénio

Do Luís Guerreiro (Brasília, 28-05-2009)

Caro Arsénio:
A Palmeira chegou aqui há coisa de uma semana. Li-a logo. Mais uma 
vez, os meus parabéns! Este número 26 foi feito com sobriedade e bom 
gosto. O conteúdo é variado e rico. Há páginas que dão muito que pen-
sar. Nelas vemos chegar de novo até nós personagens que deixámos lá 
para trás e que, embora mudados pelo tempo, vêm ao nosso encontro 
com as mesmas interrogações ou contradições que são talvez as nossas. 
Acho que vale a pena mul�plicar estes encontros e que cada um venha 
como é, sem disfarces. Com isso, todos cresceremos em humanidade.
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Par�remos, na próxima terça-feira, para Portugal. Esperamos poder 
abraçar alguns de vós.

Caro amigo Guerreiro:
Foi com agrado que, mais uma vez, recebi de � uma apreciação sobre 
a Palmeira. É sempre bom ouvir opiniões objec�vas e com conteúdo, 
como têm sido sempre as tuas. Isso anima-nos a prosseguir.
Claro que nos encontraremos e então falaremos mais em pormenor 
sobre alguns ar�gos deste número da Palmeira.
Um forte abraço.

Arsénio

Do António Sampaio (Porto, 28-05-2009)

Caro amigo Arsénio:
Recebi a Palmeira. Como sempre, gosto de a digerir ao ritmo das tar-
des longas, desejadamente e propositadamente longas, como os si-
lêncios da Barrosa. Com ela, vinha também o teu convite para eu falar 
no próximo Grande Encontro da nossa Associação. Claro que podem 
contar comigo e acho interessante o tema que sugeres: “A Jus�ça dos 
Homens”.
Entretanto, comunicamos.
Um grande abraço.

Caro amigo Sampaio:
Fiquei deveras contente com a tua mensagem. Ficamos, então, a con-
tar con�go e com a tua excelente capacidade de comunicador. Sim, 
entretanto, eu contactarei con�go.
Um abraço amigo.

Arsénio

Do António Mar�ns Ribeiro (Arcos de Valdevez, 29-05-2009)

Caros companheiros e colegas: 
Tenho o úl�mo número da Palmeira na mão; verifico que vem melho-
rando de modo posi�vo no seu aspecto gráfico. Se me aceitam uma 
sugestão, direi que as páginas da capa e contra-capa deveriam ter 
uma cor diferente. Entendo que ficaria mais bonito. Um forte abraço 
a todos e até breve.

GRANDE ENCONTRO 2009
Seminário de Cristo Rei - 5 e 6 de Setembro

Confirma a tua presença até 21 de Agosto para:
   Nabais - Tel. 223 719 910; email: domingosnabais@gmail.com
   Arsénio - Tlm. 933 995 729; email: arseniopires@gmail.com

Não Falte
s !

Não Faltes !

Rua Visconde das Devesas, 630 
4400-338 VILA NOVA DE GAIA
Tel. 223 719 910 - Mail: edps@iol.pt



3

Arsénio Pires

O Seminário Traumatizador(?)

O  meu artigo “Meu Deus, meu Deus, porque me trau-
matizaste?”, saído na anterior Palmeira, levantou 
várias reacções, algumas delas absolutamente 

opostas (ler a seguir algumas dessas opiniões). 
Ainda bem! É sinal de que leram a Palmeira. Pela primeira 
vez, reagiram dando sinal de que estão vivos. Na redacção 
já começávamos a pensar que todos os exemplares se per-
diam pelo caminho…
Então, vamos lá ver se nos entendemos. Falemos prosai-
camente, pois, pelos vistos, ainda é a melhor maneira de 
chegar ao nosso auditório.
Tanto os que me conhecem e têm ouvido nas várias inter-
venções que, ao longo dos anos, fiz nos nossos encontros, 
como aqueles que me têm lido aqui na Palmeira, sabem 
bem o que eu penso do seminário e da educação que nele 
recebi. Eles sabem quão grato me tenho manifestado a esta 
instituição que me deu de graça quase toda a educação es-
colar que possuo e muitos dos valores humanos e cristãos 
a que me tenho mantido fiel na teoria e na prática. Aqueles 
que, por não frequentarem os nossos encontros, nunca me 
ouviram, podem folhear esses meus artigos na Palmeira em 
que estou desde o seu primeiro número. E, uma vez que 
é quase só destes ex-colegas que tem saído a interpreta-
ção contrária ao verdadeiro sentido deste meu artigo (já 
lá iremos…), pode acontecer que não tenham cuidado com 
amor das 26 Palmeiras que já plantámos mas conservem 
ainda o penúltimo exemplar nalgum recanto da casa.  Se 
sim, abram-no, é o n.º 25, e leiam na página 17, 2.ª coluna, 
o comentário que lá fiz a uma carta do nosso colega Manuel 
Simões dos Santos. Está aí resumido o que penso e sinto 
a respeito dos tais traumas de que, felismente, não sofro: 
“…também eu devo confessar que nunca vivi condicionado 
por possíveis traumas surgidos durante a mi-
nha estadia no seminário”. Leiam.
Então, vamos ao tal artigo. Para tal, chamo 
em meu auxílio o poeta Fernando Pessoa. 
Vem cá, Fernando, e diz-nos o que, no teu 
entender, é a essência da ironia. Pode ser?
– Com todo o gosto. “A essência da ironia 
consiste em não se poder descobrir o segun-
do sentido do texto por nenhuma palavra 
dele, deduzindo-se porém esse segundo sentido do facto de 
ser impossível dever o texto dizer aquilo que diz”. (Fernando 
Pessoa).
– Fernando, deixa-me ver se entendi. Dizes então que um 
texto irónico não diz aquilo que parece dizer e que, para se 
entender o que ele diz, é necessário achar impossível que 
ele diga aquilo que parece dizer?
– Dahh! Está assim tão confusa a minha frase? Leste-a obli-
quamente ou és lento de compreensão?  Vou pegar no teu 

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

artigo e explicar-te o que pretendo dizer. Comecemos pelo 
título. Se tu titulasses prosaicamente “Meu Deus, meu 
Deus, porque NÃO me traumatizaste?”, o leitor menos incli-
nado à ironia talvez lesse o resto do teu texto desde outro 

ponto de vista. Mas isso foi o que tu não quiseste. E muito 
bem! Confiaste na inteligência do leitor.  Sabes, a ironia tem 
um inconveniente: puxa bastante pela inteligência! Quem 
não consegue rir, caricaturar, fazer humor sobre si e sobre 
as suas situações, tem uma dívida qualquer ou, já que es-

tamos em maré, um trauma! Esta foi forte! 
Mas sabes, amigo, detesto que digam de mim 
que bebia às litradas só porque disse que fui 
“apanhado em flagrante de litro”, quando ti-
nha na mão um vulgar “copo de três”!
– Claro, Fernando. Eu servi-me da frase de 
Jesus, na cruz, assumindo aquele profundo 
sentimento de confiança com que Ele soltou 
o seu grito de desespero, certo de que o Abba 

(Papá) jamais O abandonaria.
– Essa confesso que não a atingi mas… concedo que não 
seja irónica!
– Não, não é. Mas, sou todo ouvidos. Continua.
– Depois vem aquela tirada cheia de sã ironia sobre o “trau-
ma que invadiu a nação”. Ri-me à brava. De facto, vocês 
estão todos cheios de traumas! No meu tempo, não havia 
essas coisas! Vocês metem-me pena! As vossas crianças 
nem sequer podem apanhar um tabefe que surge logo um 

ou
de como um artigo não diz aquilo que parece querer dizer

Também eu devo confessar 
que nunca vivi condiciona-
do por possíveis traumas 
surgidos durante a minha 
estadia no seminário.
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psicólogo atrás a proclamar: Prendam os pais! (O nível de 
educação das vossas crianças e jovens prova bem o resul-
tado dessa sã pedagogia…!). Depois, vêm os professores 
“avaliados”, logo… traumatizados; os gestores bancários 
“corruptos” presos ou interrogados, logo… traumatizados; 
os juízes “pressionados” pelos seus pares, logo… traumati-
zados, etc. Tudo traumatizado. Ponto final! E, claro, já ago-
ra, tu não podes escapar. Também tens direito a ser trau-
matizado! E aqui vem o teu bom sentido de humor: Dizes: 
“Se calhar, eu sou traumatizado e não sei. E também quero 
ser”. E começas a gozar com o tema de como deveria ser o 
seminário ideal (no século passado, vejam bem!) para que 
não fosse possível algum seminarista ser traumatizado! Um 
“seminário dos anos 50-60 do século XX”, vejam bem, mais 
uma vez! Chamaste duas vezes a atenção do leitor para esta 
data do século passado e… nem assim! O que é que tu po-
derias desejar para um seminário, num tempo em que as 
escolas primárias, alguns liceus e escolas industriais ainda 
se dividiam em “sexo feminino” para um lado e “sexo mas-
culino” para outro? Como se um seminário assim pudes-
se sequer ser imaginado como real e, ainda por cima, num 
tempo daqueles! Isto, sem ter em conta que se trata dum 
seminário de uma congregação religiosa!
– Pois. E tendo em conta que, naquela época em que gran-
de parte de nós lá viveu a adolescência, ainda nem sequer 
tinha surgido o Concílio Vaticano II. Que poderíamos nós 
desejar dum seminário? Mulheres candidatas a sacerdoti-
sas? Era isso o que desejávamos? No século passado?! En-
tão, aí vai o ridículo. Como quem diz: Riam, se puderem! E 
avancei com aquela ideia peregrina para a época em ques-
tão. Totalmente impensável e irrealizável. Muito menos, 
expectável! Foi só para nos rirmos pois… “ridendo castigat 
mores”, como diziam os latinos! Foi como se convidasse: 
Soltemos o riso também sobre nós mesmos! Eis o “modelo” 
que poderia solucionar o problema de quem se lamenta da 
falta dos tais “aveludados mistérios do amor”. Era isso o 
que queriam? Aí vai. Vejam bem: com creche, psicólogos e 
tudo! Pelo amor de Deus!
– Um sinal de inteligência é sabermos situar os aconteci-
mentos, os factos e as pessoas na sua época e contexto 

históricos. Como poderemos tentar compreender a história 
passada com os olhos do presente? Será lícito? É claro que 
não.
– Obrigado, Pessoa. É isso mesmo. Isto não quer dizer que 
o tema de como deverão ser os seminários do futuro não 
mereça aqui, na Palmeira, uma abordagem séria da nossa 
parte. Quem como nós possui a experiência e a lucidez para 
dar um valioso contributo neste campo? 
– Acho bem. Mas, para terminar de analisar o teu artigo à 
luz do meu conceito sobre ironia, direi apenas: Quem, co-
nhecendo-te minimamente, poderá tomar à letra este teu 
artigo e achar que é possível “dever o texto dizer aquilo que 
diz”? 
– Sem comentários, Fernando Pessoa! Agradeço-te muito 
esta preciosa ajuda.
Só quero acabar como terminei o famigerado artigo: “O que 
mais me traumatiza é que não sei qual é o trauma de que 
sofro”.
E não sinto! A minha vida afectiva e amorosa (falo por mim 
e só por mim!) é talvez mais “normal” do que a maioria 
dos  conhecidos que, não passando por seminário algum, 
desde muito cedo puderam iniciar-se nos tais “aveludados 
mistérios do amor”. 
Agradeço-te, meu Deus, porque NÃO me traumatizaste.
Aqui está. Prosaicamente escrito. Será que agora fui claro?
Mas… confesso que, com a incompreensão dalguns ex-co-
legas que me leram obliquamente, fiquei mesmo trauma-
tizado! Curem-me, por favor! Há por aí algum psicólogo 
disponível?
Aviso à navegação: este último parágrafo é irónico! Não me 
enviem direcções de consultórios de psicólogos nem me 
destaquem nenhum deles, como agora é costume, para me 
“dar apoio psicológico”! Dispenso!
E regresso ao sério. Prosaicamente escrito, claro! Comunico 
ao povo: Vou abandonar este meu ofício de escriba. Pelo 
menos, por uns tempos. Nas Novas Oportunidades, há um 
curso muito bom sobre “Escrita Criativa”! Vou tentar a mi-
nha sorte. Estará aqui o meu futuro? Fui. •

Exma. Direcção da revista Palmeira:
Pela primeira vez entro em contacto directo convosco, apesar 
de há muito receber a Palmeira e de a ler, na esperança de 
encontrar experiências que me ajudem (e porque não a mui-
tos mais?) a reflec�r sobre este nosso caminhar de peregrinos 
- porque sei que não vim a este planeta passar férias...
Noto, porém, que a Palmeira parece um muro de lamentações, 
e, como muro, não dá respostas... E que tal se a direcção, para 
ajudar os outros também, começasse a procurar reflec�r no 
LIVRO DO AMOR, o Novo Testamento?
Fui seminarista na Quinta da Barrosa, porém em condições dife-
rentes das dos outros que por lá passaram. Entrei com 18 anos 
e lá permaneci dois. Fui o primeiro seminarista redentorista a 
viver como externo. Comia e dormia em casa, �nha uma vida 
adaptada às minhas necessidades e ao meu modo.
Quando, por mo�vos que agora não vêm ao caso, saí, fechei 

1. A PALMEIRA PARECE UM MURO DE LAMENTAÇÕES

um capítulo da minha vida e segui em frente, pois, sempre que 
tomo alguma decisão (quando ponho a mão na charrua), não 
volto a olhar para trás, pois o futuro é (se nós o desejarmos) 
muito mais feliz do que o passado.
Sei, porém, que muitos carregam “esse peso a arquear-lhe a es-
pinha dorsal até ao chão”. São os “trauma�zados que por lá se 
formaram”...
Vem esta minha intervenção a propósito do ar�go sobre os deu-
ses de um dos membros da direcção (digo deuses, porque o 
Deus em que acredito não se revê nas paté�cas conclusões do 
principal ar�go da Palmeira de Maio).
Resta-me a ténue esperança de que o seu autor, dado o reco-
nhecimento do mal de que sofre, confessando que nem psicó-
logo, nem psiquiatra, nem psicanalista o podem salvar, se re�re 
para outros escritos mais abrangentes numa unidade de Terapia 
Ocupacional de um dos hospitais psiquiátricos desta nação que 

REACÇÕES
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o trauma invadiu.
Permitam, pois a minha opinião:
Nos anos 50/60 do século passado, o seminário (qualquer deles) 
era visto por muitos bons pais como o futuro escolar dos seus 
fi lhos. Talvez, por isso, o autor diga “saí duma aldeia, arrancado 
à lavoura”... provavelmente com a esperança dos pais em que o 
seu fi lho se tornasse letrado e, a não ser padre, viesse a ser um 
doutor, formado num seminário, estabelecimento de ensino e 
educação pouco diferente dos colégios internos da altura (que 
custavam caro!).
Como o autor não teve, no seminário, a “presença de raparigas 
com que pudesse iniciar-se nos mistérios aveludados do amor” 
e como só ouvia os gritos “es� mulantes” das raparigas no re-
creio da Escola Industrial e Comercial (nunca foi liceu), deixe-me 

adivinhar: como era e sempre foi um indivíduo íntegro, sincero 
e justo, decidiu sair do seminário de imediato, para poder fa-
zer uma vida como bom marido e não como padre! Acertei, ou 
manteve-se ainda por mais de uma década a usufruir dos estu-
dos gratuitos que a congregação lhe proporcionou?
Se acaso responder nega� vamente, é de concluir que afi nal 
Deus lhe deu sinais evidentes e precoces para mudar o rumo 
da sua vida. Se não tomou nenhuma a� tude, apenas se auto-
trama� zou.
O seu conceito de seminário revela um pensamento de adolescen-
te estúpido, além de desrespeitar uma ins� tuição que, quer queira 
quer não, é o suporte de uma religião na formação dos seus sacer-
dotes, tal como as outras religiões possuem e respeitam.
“Nesse tempo devia haver candidatas a sacerdo� zas.” Hoje ain-
da não há, mas o que deixa transparecer em linhas anteriores é 
que queria apenas “meninas” para entrar “nos mistérios avelu-
dados do amor”, isto é, dito por outras palavras, queria sacer-
do� zas para o iniciar na vida sexual. 
Gostei da localização da creche no caso das sacerdo� zas (ou 
candidatas) quererem amamentar. Acho giro ser o seu pensa-
mento tão explícito e pormenorizado quanto à arquitectura dos 
seminários dos anos 50-60 do século XX. Talvez que um con-
ceito igual expresso por alguém mais coerente respeitasse a 
privacidade dos casais e em vez de dormitório (que conceito 
an� quado ou será moderno do swing?)... talvez suites.  
A única proposta decente é a de colocar um psicólogo em cada 
turma, ou antes, acrescento eu, um perito em sexologia. Uma 
boa proposta, porque teria avançado umas dezenas de anos a 
formação de psicologia nesta nação trauma� zada.
Resta-me pedir ao Deus do Amor que ajude o autor do texto a 
descobrir qual o seu trauma e que reconheça que se autotrau-
ma� zou em bene� cio da sua situação actual.

Manuel Mar� ns
(Curso de 1969)

Sou o Aurélio Antunes quem te escreve estas palavras. É natural 
que não te lembres de mim. Mas eu recordo-me ainda bem de 
� , bem como do Alexandre, do Nabais e de outros elementos 
do teu curso. Era o ano de 1963, Seminário de Cristo Rei. Vós 
estáveis já no 6.º ano. Eu, como ainda fazia parte do grupo dos 
“pequenos”, não podia falar nem conviver normalmente con-
vosco, que éreis os mais velhos dos “maiores”. 
Mas sen� a por todos vós uma profunda admi-
ração. Éreis para mim os modelos a seguir, os 
exemplos a imitar. Depois, vós par� stes para o 
noviciado e eu, tempos mais tarde, deixei o se-
minário. Outra vida, outros rumos…
Porém, nunca esqueci aqueles anos que passei 
em Cristo Rei. Foram anos que me marcaram 
posi� vamente para toda a vida e sinto-me agradecido a todos 
os formadores que na altura contribuíram para isso.
Mas porque te estou a escrever? É que, embora por circuns-
tâncias várias eu nunca tenha par� cipado nos encontros da 
Associação, tenho, desde há meia dúzia de anos, recebido re-
gularmente a Palmeira, de que tu tens sido o director, e quero 
confessar-te que gosto imenso dela. Quando a recebo, leio-a 
logo do princípio ao fi m. É que, em cada uma das suas páginas, 
sinto aquele ambiente e respiro aquele ar que também fi zeram 
parte do meu mundo.
Tenho gostado muito das poesias, dos escritos do Alexandre, 

2. PARABÉNS, ARSÉNIO!

dos do Aven� no Pereira e Bernardino Pacheco, e dos teus. E 
gostei par� cularmente do que escreveste no úl� mo número, 
com o � tulo: “Meu Deus, meu Deus, porque me trauma� zas-
te?”. Ele é até a razão principal por que te escrevo. Para te dar 
os parabéns. Achei esse teu ar� go extraordinariamente belo, 
carinhosamente evoca� vo dos saudosos tempos vividos nos 

anos 60 do século XX no seminário. Como conse-
gues ser tão irónico, tão cria� vo? Fazes uma cari-
catura muito fi na daqueles que, por vocação ou 
sem ela, se aproveitaram de tudo o que de tanto 
e tão bom lhes ofereceu o seminário e hoje se 
dizem trauma� zados e se queixam dos tempos 
nele passados, só porque lá não se convivia com 
meninas e se vivia um regime de internato, lon-

ge dos abraços da mãe e dos beijos das primas. Considero esse 
teu ar� go de uma imaginação fora do comum, muito bem es-
crito, de uma simplicidade estonteante. Com que carinho fi lial 
te diriges a Deus quando lhe dizes: “Ah, não meu Deus! Tem 
paciência, mas vou dizer-Te como devia ter sido um seminário 
dos anos 50-60 do século XX”! Depois, vêm as tuas propostas, 
uma a uma, cada qual a mais original, nove no total. Todas elas 
irrealistas, impossíveis na altura, impossíveis ainda hoje e im-
possíveis, certamente, no futuro. Como consegues cri� car, sem 
nunca magoar, aqueles que foram para o seminário e hoje, por-
ventura, se lamentam dos seus métodos educa� vos de então, 

Considero esse teu ar� go 
de uma imaginação fora 
do comum, muito bem es-
crito, de uma simplicidade 
estonteante.
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Meu caro amigo Arsénio,
O úl�mo número da Palmeira, por qualquer negligência dos 
correios, não chegou a minha casa, mo�vo pelo qual só tomei 
conhecimento do teu ar�go “Meu Deus, meu Deus, porque me 
trauma�zastes?” e de algumas reacções por ele geradas num 
destes domingos, enquanto saboreava um arroz de cabidela 
preparado pelo David em Palmela, na mansão 
do Alexandre.
Na altura, não percebi donde poderia vir o tal 
ruído e muito menos o entendo agora, depois 
de ter lido a tua proposta, que me fizeste chegar 
por email.
Ainda se, fazendo eco duma esfomeada comuni-
cação social, �vesses especulado sobre a�tudes 
adultas menos recomendáveis ou �vesses diva-
gado sobre amores adolescentes num espaço 
densamente masculino como aquele em que vivíamos, poderia 
entender o incómodo, se não a inoportunidade, do teu ar�go.
Mas não. Limitaste-te a fazer apelo a um dos princípios fun-
dacionais da ordem do ser, quando o criador, após ter posto 
ordem no caos primi�vo e formado o homem, de imediato con-
cluiu que não era bom que ele es�vesse só. Esse fabuloso livro 
que é o Génesis não diz porquê, mas dá para entender.

Conheces bem, de anteriores conversas, a boa recordação que 
guardo dos tempos da nossa Quinta soalheira de Gaia e do seu 
espaço sempre verde e azul, onde não me recordo de exis�rem 
muros de qualquer espécie. Mas, ao ler a tua proposta, sou le-
vado a concluir que, àquele espaço, naquele tempo, para ser in-
tensamente perfeito, talvez faltasse a sombra das raparigas em 
flor para amenizar a pujança dos adolescentes que nós éramos, 

prestes a explodir para a vida. Não tanto para 
responder a carências traumá�cas que, então, 
perturbassem a minha suave existência, mas, 
sobretudo, porque poderia ser hoje gra�ficante, 
para recuperar doutros traumas, poder recordar 
amores adolescentes vividos sob a frescura dos 
plátanos que rodeavam o tanque do bosque.
Deixo-te uma questão. Acaso estaria Marcel 
Proust a pensar em nós quando escreveu: “Na-

quela altura, para mim, as raparigas eclipsavam a minha avó; 
ter-me-ia imediatamente apetecido uma viagem, desde que 
fosse a um lugar onde elas es�vessem. Era nelas que o meu pen-
samento estava agradavelmente preso quando julgava pensar 
noutra coisa ou em nada…”?
Tudo de bom para � e para os teus.
Um abraço.

Manuel Simões dos Santos
(Curso de 1958)

Arsénio, na úl�ma Palmeira, li, com múl�plo interesse, "Meu 
Deus, meu Deus…". Há 40 anos, escrevia eu num 
"livreco", O Casamento dos Padres, uma proposta 
de projecto do seminário do futuro, tema que tu 
tão bem sentes e que exprimes em termos seme-
lhantes. É bom saber que ainda há alguém que pen-
sa e que talvez leve outros a pensar também. Esse 
livrinho, de que te mando um exemplar, era humil-
de e pequenino em tudo, mas causou tanto medo 
que a censura mo apreendeu e o meu bispo, então 
D. Manuel de Jesus Pereira, de Bragança, me premiou com 17 
anos de suspensão “a divinis". Entretanto, protestei e requeri a 
anulação de tal abuso, e o livro foi posto à venda e os exempla-

4. OBRIGADO PELO TEU TESTEMUNHO

res apreendidos entregues no lugar da apreensão. No próximo 
dia 9 de Junho vou, se puder, apresentar uma pro-
posta, mais elaborada, acerca do mesmo tema.
Num livro em construção, O embrião que caiu do 
céu, desenvolverei o assunto "sexo" na Igreja. Nou-
tro que estou a terminar, A fragilidade do nó cego, 
sobre o divórcio e as segundas núpcias, falarei do 
tema ao de leve. Tenho �do chamadas de atenção 
dos bispos, mas eles não souberam responder-me 
aos meus ques�onamentos cristãos. Obrigado pelo 

teu testemunho que me conforta e anima.
Manuel Augusto da Costa Pinto 

(Curso de 1942)

3. PORQUÊ TANTO RUÍDO?

atribuindo a esses métodos a causa dos próprios traumas? 
Também a mim, chegado aqui, me apetece, tal como o teu ar�-
go sugere, rezar assim: Obrigado, meu Deus, porque eu não fui 
a�ngido por qualquer trauma; obrigado, porque não sou como 
alguns dos meus colegas que, por ignorância, atribuem a causa 
dos possíveis traumas que carregam às costas à falta de meninas 
na sua adolescência e juventude, não lhes permi�ndo uma ini-
ciação desinibidora nos “aveludados mistérios do amor”. Como 

tu fazes no teu ar�go, também a mim me apetece realmente 
interpelar Deus desta maneira: Meu Deus, meu Deus, porque 
não me trauma�zaste a mim e trauma�zastes alguns dos meus 
an�gos colegas?
De novo, os meus parabéns e recebe um abraço de amizade e 
admiração.

Aurélio Antunes
(Curso de 1961)

Conheces bem, a boa recor-
dação que guardo dos tem-
pos da nossa Quinta soalhei-
ra de Gaia e do seu espaço 
sempre verde e azul, onde 
não me recordo de exis�rem 
muros de qualquer espécie.

Há 40 anos, escrevia 
eu num “livreco”, O 
Casamento dos Pa-
dres, uma proposta de 
projecto do seminário 
do futuro.
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Manuel José Rodrigues

HINOS HARMONIZÁVEIS            
Curso de 1960

Telf.278422905 – Tlm. 936775233
mjrodrigues48@hotmail.com

Amigo Arsénio:
Há longo tempo que não te vejo ao vivo, mas encontro-te ali, na Palmeira, de corpo inteiro. Louvo o excelente trabalho que tu 
e outros colaboradores tendes feito em prol do bem comum. Acredito que a Palmeira é o principal elemento a contribuir para 
manter bem acesa a chama que ilumina, aquece e liga os elementos da AAAR. Todos os que não temos aparecido para o trabalho 
devemos estar-te gratos. 
Quero dizer-te que a revista está simplesmente óp�ma, na apresentação e conteúdo, em larga medida pela tua intervenção. A 
qualidade é tal que até inibe algumas pessoas de ousarem qualquer colaboração. Eu falo assim porque sinto isso. Mas os vossos 
apelos à par�cipação têm sido muitos e os associados lá vão reagindo ao desafio. Eu próprio não tenho sido insensível a tais 
apelos. Têm-me faltado matéria e inspiração. Só não me tem faltado comodismo.
Para dizer que existo e afirmar a comunhão com os ideais da Associação, desta vez, a propósito de um encontro de três AAR 
numa festa, escrevi um texto – uma espécie de crónica, talvez – que te envio. Envio-te também um soneto do Correia que, a rogo 
meu, para o efeito me facultou. Se achares que estas letras têm algum interesse e houver um can�nho na Palmeira por preen-
cher, mete-as lá. Se não, faz o favor de as mandar para a reciclagem. 
Um abraço imenso e até breve.

Obviamente… es�vemos lá.
 Fôramos convocados pelo próprio presidente da Jun-
ta, sem direito a escusa, adver�dos de que a ausência 

não teria jus�ficação legal.
Que na sua freguesia – Vilarinho do Monte – no dia 31 de Maio, 
pelas 17 horas, teria lugar a cerimónia solene da apresenta-
ção pública do Hino Oficial dos “Laregos”. (Esta é a designação 
por que são conhecidos os habitantes da freguesia e, ao que 
apurámos, o termo “Laregos” 
figura no estandarte e brasão 
da freguesia, devido à tradi-
ção ancestral de criação farta 
de porcos, símbolo de rique-
za e abundância). Mais nos 
dissera o presidente que eu 
e o Francisco Correia – sim, 
exactamente ele, o Cícero do 
nosso seminário nos anos 60 
do século XX! – seríamos ab-
solutamente imprescindíveis 
para ajudarmos a abrilhantar 
a Eucaris�a que antecederia 
aquele acto solene e que, a 
seguir, ficaríamos muito bem 
na merenda comunitária a 
coroar a obra. (Os transmon-
tanos preferimos merenda, em vez de lanche… Por todos os 
mo�vos, parece-me bem).
Na sede da Junta, fomos recebidos de forma calorosa, efusiva 
e amiga – como sempre – pelo nosso an�go colega Gumesin-
do (quem não o conhece?), presidente de Vilarinho do Mon-
te, pequena freguesia do concelho de Macedo de Cavaleiros 
e seu torrão natal. Após curta troca de impressões, deambulá-
mos pelas ruas bem estruturadas da aldeia rumo à igreja. Esta 
é pequena por fora mas grandiosa por dentro, como escassa 
é a população e grande o coração das pessoas. Está conserva-

da sem mácula. Não estão patentes aqueles erros clamorosos 
tão comuns no restauro de muitas igrejas das nossas aldeias.
A “Schola Cantorum” cumpriu a tarefa com zelo e determi-
nação. A qualidade veio à tona, considerando a opinião do 
grande avaliador – a ‘vox populi’. No final, inúmeras pessoas 
vieram dar os parabéns ao ´maestro´ Gumesindo, que agra-
deceu espalhando sorrisos a rodos pelo adro afora. Cantámos 
a quatro vozes: o Gumesindo e o seu amigo Ângelo, da Torre 

D. Chama, com as suas guitar-
ras clássicas, o Correia e eu. 
O povo deu uma ajuda aqui e 
ali. Foi bonito!
Eis-nos, depois, chegados ao 
momento da cerimónia que 
ali nos chamou. No largo de-
fronte da sede da Junta, esta-
va instalado um palco impro-
visado – um banal reboque 
de tractor – profusamente 
engalanado com fitas e col-
gaduras, encimado por um 
exemplar solene da bandeira 
da freguesia. A amplificação 
sonora debitava música fes�-
va. Várias mesas perfilavam-
se no alpendre. Dois volumo-

sos e bojudos potes de ferro fundido encostavam-se às brasas. 
As pessoas estavam por ali: conversando, exultando, olhando, 
vendo, matando a sede e o tempo. Chegaram o presidente da 
Câmara e a vereadora da Cultura.
– Atenção, atenção, chamo ao palco as pessoas da aldeia que 
colaboraram na gravação do hino – clamou a voz de trovão do 
Carlos Bap�sta, autor da letra e música. Ouvimos explicações 
sobre as vicissitudes por que passou a composição da obra 
e, às duas por três, do carro de som irrompeu o suporte or-
questral. O povo que estava no palco, galhardamente, cantou 
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Luís Guerreiro

MEMÓRIAS 
DUMA TARDE DE VERÃO

Tarde estuante de verão. Despertando lentamente de 
sono indolente e pesado, na rede estendida à sombra 
de frondosa parreira, logo me surpreendeu o trilar de 

um melro que, empoleirado na ramada do quintal, lançava 

Curso de 1943
     Residente em Brasília
   Escreve desde Gondarém, sua terra natal
    luisirenecacais@solar.com.br

pelo espaço o seu variado canto. Atentando melhor, notei 
que o seu gorjeio não era simples cascata de sons canoros. 
Tinha jeitos de diálogo com um comparsa mais distante. E, 
atónito, percebi que o trinado não soava sempre igual. Ha-
via frases curtas, outras mais longas. Havia interrogações, 
afirmações, ironias, talvez bazófia e velhacaria. O melro do 
meu quintal exibia-se tal qual primeiro-ministro que, tendo 
maioria no parlamento, respondesse, arrogante e galho-
feiro, às diatribes adversárias, com frases vazias ou ditos 
espirituosos, ufano por saber-se vencedor, não obstante a 
vacuidade dos argumentos.
Mas deixemos a comparação. Ave é ave, não é ente huma-
no. Não sabendo de política, o espertalhão talvez outra coi-
sa não fizesse senão gabar-se, de papo inchado, diante do 
parceiro, dos morangos que me sorripiava sorrateiro, das 
ervilhas tenras que me comia ou das profundas e decisivas 
bicadas que aplicava nos peros temporãos que começavam 
a dourar no meu pereiro.
A conversa, entretanto, levava modos de ser longa. Para ho-
ras, talvez para a tarde inteira. E os temas, ao parecer, não 

a sua marcha em compasso binário do início ao fim. Houve 
várias repe�ções para ficar bem no ouvido. Houve discursos. O 
presidente Gumesindo foi breve mas esclarecedor. Rematou: 
“A par�r de hoje, o hino irá ficar no ouvido de todos, mas so-
bretudo no coração das pessoas, para sempre”. Teve sonoras, 
calorosas e merecidas palmas. Para desfecho do acto, e de-
pois de o presidente da Câmara ter falado, os sons do hino de 
Vilarinho voltaram a ecoar nos montes e vales, emi�dos pela 
enésima vez, a pleno pulmão, pelos cantores empoleirados no 
palco.
Não quero alongar-me a falar do terceiro acto. Apenas faço 
uma rápida referência à excelência das iguarias que pudemos 
saborear. E quando os comensais davam já ares de sa�sfação, 
subitamente saltaram ainda dois javalis, de 40 quilos cada, 
para fora dos potes de ferro. Passado o ‘susto’ inicial, consta-
támos que vinham deliciosos, par�dos em pequeninos! O vi-
nho maduro �nto, suado nas encostas soalheiras de Vilarinho, 
correu abundante pelas gargantas. Na mesma proporção, saí-
am palavras que animavam conversas cruzadas, transpirando 
entusiasmo e sa�sfação plena em todos os presentes.
Quando a Lua já crescia na cúpula do universo e, à laia de 

balanço, eu conversava com o Gumesindo, ele, visivelmente 
sa�sfeito, a�rou-me: “Rodrigues, entoa aí o ‘Vivat’!”. Não en-
toei, porque o coro estava reduzido à expressão mais simples 
e as pessoas, previsivelmente, não iriam encarnar a mís�ca 
destoutro hino, com o seu no ouvido e no coração. Mas dei 
por mim a cogitar: que extraordinária força é essa que faz com 
que, bastando estarem juntos dois amigos educados à sombra 
da palmeira da Barrosa, se jus�fique e tenha inteiro cabimento 
o canto do hino ‘Vivat’? Não �ve tempo para encontrar uma 
resposta conclusiva. Talvez seja assunto para inves�gação.
Disse ao Gumesindo que o momento poderia ser registado 
como um miniencontro de membros da AAAR em Trás-os-
Montes e par�lhá-lo com os demais. Ele anuiu e ‘obrigou-me’ 
a executar a agradável tarefa que, obediente, estou em vias 
de cumprir. Não fiquem dúvidas: foi sobretudo por causa de 
algo mágico (?) a gravitar em torno do hino ‘Vivat’, que desta 
vez não cantámos, de emoções que sobrenadam nos nossos 
encontros e nos trespassam, que eu e o Correia fomos ouvir 
cantar o hino dos “Laregos”. Obviamente… não podíamos dei-
xar de lá ir! •
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ficavam só pelas ramas, por factos episódicos ou banais. A 
julgar pelo teor e animação da cavaqueira, os plumíferos 
pareciam ir mais fundo. Velhos íncolas da região, estariam 
a comentar, em tom hilário e vezo de opereta, histórias da 
terra.
Mole qual me sentia, deixei-me ficar languidamente na 
rede, esforçando-me por traduzir em linguagem humana o 
que supunha que os melros cantassem. Até que, já final-
mente desperto, dei comigo a mergulhar num tempo dis-
tante, o da minha adolescência.

Dia 22 de Dezembro de 1945. Noite invernal. Não luzia no 
céu uma única estrela e o vale encontrava-se submerso 
em total escuridão. Só aqui e além, pela encosta, se viam 
tremeluzir, espreitando pelas janelas, lânguidos pontos de 
luz.
Eram vésperas de Natal. A guerra acabara na última prima-
vera. E, com o fim do conflito, a escassez extrema que atin-
gira até países neutrais como Portugal e Espanha, começava 
a ser vencida. Terminara o 
racionamento de bens de 
consumo. Havia mais que 
vender e que comprar. E, 
nesse fim de ano, entre 
as margens do rio Minho, 
era intenso o tráfico ilegal 
de bens, para atender às 
populações fronteiriças e 
não só.
O contrabando sempre 
fora um meio de sobre-
vivência do povo raiano, 
eternamente esquecido 
pelo poder central, dema-
siado distante. Associara-
se-lhe, temporariamente, 
nos anos da guerra, a ex-
ploração do volfrâmio. As 
nações beligerantes dis-
putavam o minério por lhes ser útil para enrijecer as armas. 
A guerra, entretanto, acabara e as minas foram abandona-
das. Restava o contrabando para suavizar a pobreza.
Nessa noite, na casa de Arminda Ávida, um grupo de mu-
lheres velava. Era sempre assim, quando os homens iam à 
“banda de lá”. Elas rogavam pelo bom termo da aventura. 
E, para aliviar a ansiedade e se assegurarem de que tudo 
corria bem, faziam promessas aos santos de devoção, não 
descurando, contudo, o recurso aos meios mágicos de adivi-
nhação. Espetavam angularmente as pontas de uma tesou-
ra no aro de uma peneira e apoiavam depois, de leve, cada 
uma das asas no dedo indicador de duas das presentes. A 
seguir, definiam os reveses da sorte: se a peneira girasse 
para a direita, era bom sinal; se, para a esquerda, agourava 
desgraça. E, nessa noite, por mais que tentassem corrigir o 
presságio, a peneira tendia insistentemente para a esquer-
da. Tomadas de angústia, redobraram as preces. Que outra 
esperança lhes restava?
Não era a primeira vez que acontecia, O povo da fronteira 
conhecia outras histórias de drama e insucesso. Todavia, 
quem suspeitaria que a tragédia fosse tão crua? Logo ao 
romper do dia, a notícia correu célere: um barco de contra-
bando afundara-se no rio com cinco homens a bordo; só um 
deles se salvara, o Lau.
Feitas as buscas usuais, só três corpos apareceram: os de 

Sebastião Libório, Domingos do Monte e Alberto Dantas, 
todos de Lanhelas. Faltava um, o de Manuel Ferreira, que, 
malgrado insistente procura, continuou desaparecido.
Com o andar do tempo, foram chegando à aldeia boatos 
de que Manuel Ferreira não tinha morrido, estava vivo. Al-
guém o vira na Galiza, para os lados de Lugo. Era uma no-
tícia vaga, mas suficiente para sustentar o mistério. Mais 
tarde dir-se-ia que o viram no Brasil; não indicavam o lugar. 
Por fim, que ele andaria por Angola.
Com isso, a imaginação popular, que não tolera lacunas, 
começou a forjar histórias e a fazer conjecturas, pois nada 
acontece sem causa e tudo há-de ter alguma explicação.
Foi o que eu também fiz, urdindo e racionalizando a trama 
possível da sobrevivência de Manuel Ferreira. Segui-lhe os 
trilhos pelo leste de Angola. Com nome fictício, era um dos 
aventureiros da DGS. Sem o reconhecer, o seu filho Adérito 
foi seu subalterno. E morreu num emboscada, quando dis-
putava o amor de uma mulata com um chefe guerrilheiro.
A tarde caía e o sol despedia-se de um dia ardente, num 

descer lento e nostálgico 
sobre as sombrias serras 
da Galiza. Sempre me 
fascinara, desde a infân-
cia, essa retirada serena 
e majestosa. Para melhor 
admirar o espectáculo, 
subi ao terraço, virado a 
sudoeste. O melro já fin-
dara a cantoria. E tudo 
era silêncio ao redor.
Mas, de repente, irrom-
pendo de entre a folha-
gem da horta, lá estava 
ele, sem medo, desafia-
dor. Encarava-me, como 
a dizer:
- Que queres? Sustentei 
toda a tarde, com o meu 
canto, a inconsistência 

dos teus sonhos. Tenho calos na garganta de tanto cantar. 
Portanto, não me negues o direito de fazer uma visita aos 
teus morangos, para refrescar a sede e recobrar as forças. 
Desculpa! Estou a ver agora ali dois já prontos para o jantar. 
Deixa-me chegar lá!... Toma!... Toma!... Toma!... Toma!... 
Agora já me sinto reconfortado. Mas antes de partir, gosta-
ria de te dizer uma coisa: que diabo de composição é essa 
em que costuras o mistério de um afogado, que nunca apa-
receu, com o drama distante dum apaixonado, que morreu 
por amar, mas foi ironicamente exaltado como herói, caído 
ao serviço da pátria? Não cola! Isso, só coisa de romance! 
Para quem não o saiba, o tal herói nem sequer era da terra. 
E com isto, vou-me. Amanhã estarei cá de novo. A ver se o 
meu canto te inspira ideias melhores… mais alegres. As tuas 
histórias são bastante melancólicas. Adeus! 
O sol mergulhava no horizonte. Mas o mistério de Manuel 
Ferreira continuava. •
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Amo os teus ventos meninos,
um dia verdes, e noutros rindo-se maduros.
Regressando a �, aceito-me mendigo 
desse canto aceso e puro feito da an�ga raiz  
que ainda hoje me namora   
e me chama do país  
dessa sede de ontem, de amanhã, de agora.
Volto e a minha alma te diz
que um dogma que causa a guerra,
põe o homem infeliz,
faz fugir o amor da terra.

No teu regaço, um dia,
conversámos Deus e eu
que de certeza haveria
outra entrada para o céu,
outro modo de o amar.
Disse-lhe que o não via
nem ameaça ou cas�go,
mas simplesmente um amigo
nos caminhos que são feitos ou ainda por andar.
E no lugar do papão
com seus ritos por prisão,
decidiu vir ter comigo,
uma flor de luz na mão,
e chamar-me meu irmão.

Pelo teu tronco vogamos 
cheios de coisas, lembramos
naus ves�das de verdade.
E na pressa de o afirmarmos
a nossa missa e caminho
vão acabar-se em saudade. 

Mil segredos que te arroubam e aconchegam,
vão-me lembrando que fui, ascensão e abismo,
adolescente e menino.
Rios de sombras te regam.
E gosto de quanto sou pois é assim que eu vivo.

Um murmúrio a vir de �, ondula, pelo mundo,
esse tudo ou esse nada que fizemos com a muita ou pouca sorte.
Meus dias são os teus ecos fecundos,
que o homem não é nada se o medo é o mais forte.

É inú�l o que fiz?
Foi vão o que aprendi?
Não, pois fui eu quem quis.
É bom o que vivi,
pois foi assim que amei e assim cresci
e tudo o que há-de vir é só brisa que cicia,
sem ter a garan�a
de que um dia
ele há-de ser.
Os homens, quer sejam crentes ou não,
deveriam dar-se a mão
e nos olhos, mil estrelas a ousar
outra terra com tudo a inventar.

Levantado por �, sou o padrão
coberto de nocturna solidão
nesta dor que nos tem, 
quando lembramos
não ser até ao fundo, uma coisa que sonhamos,
e eu sempre quis ser outro, para ser enfim alguém.

Ambos andamos à busca desse velho paraíso
feito de amor e sorriso
que as crianças chamam céu.
O Deus que está nos livros, não sei que arcanjo
desceu um dia apagar.
E um eco de ternura imenso e branco
nasceu em cada rua, em cada ser, em cada olhar.
Também eu de quando em quando, 
fui louco e troquei um anjo
por um punhado de beijos.
Juro que ser descontente é o melhor dos meus desejos,
é dar alma à nossa vida, é matar a sede.

Ninguém será aquilo que sonhou;
e é-se aquele que nunca teve
nem mulher nem o céu que desejou.
Sinto-me ser esse alguém
que só anda bem
num lugar que nunca obteve.
Não sei se consegui, mas gosto de ser quem sou.

Eu não sou fruto do nada
que a minha alma anda habitada
por teus olhos e em meus braços
sente-se um murmúrio amigo
a chegar do tempo an�go
e vai criando meus passos.
A vida só tem de pé
com sofrimento e prazer.
Gosto dela como é.

Passas o dia a lutar contra as espadas do tempo.
Só tenho como defesa contra a minha morte certa
os meus braços em oferta.
Os nossos sonhos de jovens emigraram para o alto 
à espera de movimento.
Minha história vai morrer,
mas a tua vai crescer
numa explosão de beleza,
como quem canta e quem reza,
por onde Deus balbucia
fragilidade e grandeza.

Faz tanta pena de ver
que ele foi feito à nossa imagem.
Louco, outrora, de coragem,
jurei-te amor e alegria.
Eu bem quis ser um sinal 
santo e verde dia a dia!  

E o meu amor foi pequeno    
para as rosas do quintal    
que se foram, coisas nossas,    
levadas por um veneno,    
deixando a brisa a chorar    
pelas velas rumorosas,    
nas ondas do meu olhar. 
      
 Fernando Rosinha

A  P A L M E I R A  
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Ao pé da lareira,
de um palco, ao meu lado, 
feito de cadeira,
vem um ronronar 
sonoro e ritmado.
São os meus bichanos:
faz de tenor, ele,
ela de soprano, 
e estão a ensaiar
a ária sen�da
mais rica e mais bela
em honra da vida,
sem pensarem nela.

 Bernardino Henriques

Do rosto nem o nome se dizia.
Das mãos raramente se falava.
O desejo era apenas a palavra
que em segredo no coração crescia.

Junto aos plátanos, em moldura havia
um bosque rumoroso que chamava:
era um verde perfume que passava,
mas quem olhava quase se perdia.

Era interdito olhar para poente.
Só no chão se podia ver a vida,
nascida como a erva docemente.

Obscuro bosque, voz desconhecida,
corpo sem dono, espírito demente,
numa arena murada e proibida.

Alexandre Gonçalves

BOSQUE INTERDITO

No rio das palavras me perdi,
Buscando um ritmo novo, uma canção
P’ra �, ó minha terra, cor de verão, 
Ves�da de alvorada que nasci.

É o monte a palavra que escolhi.
É  Anteu que de novo pisa o chão.
É a semente apodrecida em pão.
É um novo poema que escrevi.

Talvez nestas palavras soletradas
Se ouça a força da música rural,
O cân�co solene das enxadas.

A minha terra é sol e vendaval.
É criança a correr pelas estradas.
É o norte. É beleza. É Portugal.

  Francisco José Correia

MACEDO DE CAVALEIROS
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Surpreendente! É o mínimo que se pode dizer deste livro. O seu autor, Manuel da Costa Pinto, é nosso ex-colega. 
Entrou no seminário em 1942 e foi companheiro de Curso de entre outros, dos padres Vaz, Sousa, Carvalho e do 
poeta Fernando Echeverria. Agora é presbítero diocesano.
Disse “surpreendente” porque, tendo sido escrito em 1968 (já lá vão 41 anos!), contém todos os argumentos que 
até agora lemos e ouvimos contra o celibato obrigatório dos padres. Seguindo de perto a encíclica “Celibato Sa-
cerdotal”, de Paulo VI, o nosso ex-colega rebate, um a um, todos os argumentos aí aduzidos em favor do celibato 
obrigatório. Numa linguagem muito simples, ele revela ao longo do livro uma lucidez e argúcia tais que não há por 
onde rebatê-lo. Até o acesso das mulheres ao sacerdócio já ele defende naquele distante 1968!
Não estranha, pois, que após a publicação deste livro, ele tenha sofrido uma suspensão “a divinis” por parte do seu 
bispo de então. O argumento de quem não tem argumentos é sempre a força. Então, como agora. Felizmente, o 
bom senso imperou e tal suspensão foi-lhe levantada tempos depois.
Este livro é uma pequena-grande preciosidade. Lê-se com avidez e dum só fôlego. Por vezes, não conseguimos con-
ter uma sonora gargalhada tal é o espírito de são humor com que é escrito. Vejam só esta maravilha: 
“…Cristo escolheu para seus apóstolos homens casados. (…) Só vários séculos depois de Cristo é que a Igreja des-
cobriu que, afinal, Ele, apesar de ser Deus, não �nha descoberto, ao escolher os seus sacerdotes, o melhor meio de 
par�cipação no seu próprio sacerdócio. Foi pena que Cristo se precipitasse desse modo e não �vesse aguardado esta 

tardia descoberta da Igreja!”
Obrigado, Manuel Pinto. Que conserves sempre esta lucidez e o grande amor que revelas à Boa No�cia do Senhor Jesus.
Apetece-nos fazer-te uma pergunta:
– Quantos anos faltarão para que surja um Papa a pedir desculpa ao mundo católico, em nome da Igreja, por se ter insis�do durante tantos sé-
culos nesta absurda e opressiva lei do celibato obrigatório para quem se sente chamado ao ministério presbiteral e ao sacramento do matrimó-
nio? Talvez não saibas responder, já que parece ser próprio da hierarquia da Igreja católica pedir perdão pelos erros passados e não reconhecer 
aqueles em que insiste no presente.
Vem, Espírito Divino, e renova a face da Igreja!

Arsénio Pires

Do Sr. Pe. Leonel de Oliveira, redentorista e pertencente à Comunidade de Guimarães, recebemos este 
livro sobre S. Afonso de Ligório, publicado recentemente.
Foi com certa curiosidade que começámos a folheá-lo. Esta curiosidade depressa passou à leitura inte-
ressada. Já verão porquê.
O livro, de 165 páginas, está excelentemente apresentado: papel de óp�ma qualidade, profusamente 
ilustrado com fotografias e imagens várias que sublinham convenientemente o texto. 
Tem três partes. Na primeira, o Pe. Leonel, sem esquecer a dimensão deste grande vulto da Igreja no 
conturbado século XVIII, realça, e bem, o aspecto humano deste grande homem: advogado, músico, 
pintor e, até, arquitecto!
Na segunda parte, o Pe. Leonel dá asas à sua fér�l imaginação e, sem fugir à realidade dos factos, tenta 
reproduzir o que se pode ter passado nos principais passos históricos da vida deste santo. Belo exercício! 
Somos conduzidos para dentro das várias cenas onde os diálogos se desenvolvem tão naturalmente que 
quase nos sen�mos neles incluídos e até com vontade de intervir! Prende até ao fim!
Na terceira e úl�ma parte, o Pe. Leonel dá-nos uma visão do que foi o crescimento da Congregação pelo 
mundo fora. Realça a vida dos principais actores: S. Gerardo, S. Clemente, S. João N. Neumann e muito 
outros Beatos e Már�res, entre estes úl�mos, o conhecido de alguns de nós, o Pe. José Maria Prada. 
Por úl�mo, fala-nos da saga da fundação das várias Comunidades redentoristas aqui em Portugal e em 
África.

Saudamos com alegria o aparecimento deste livro! Para além do que já dissemos, ele é, sobretudo, muito oportuno pois não havia, em portu-
guês, uma biografia de Sto. Afonso tão acessível, tão ca�vante e tão completa sob o perfil deste grande homem e santo, como esta que o Pe. 
Leonel aqui nos apresenta. Apetece-nos perguntar:
– Pe. Leonel, se Sto. Afonso �vesse sido o fundador, por exemplo, dos jesuítas, teria uma outra dimensão e divulgação dentro da Igreja e do 
mundo? Não nos responda! Sabemos o que nos diria!
Obrigado por este belo livro.

Arsénio Pires

RECEBEMOS...

O nosso colega Bernardino Henriques, autor de várias obras em poesia e em prosa, acaba de publicar mais esta, cuja 
capa aqui apresentamos.
Trata-se dum belo livro de poemas, dividido em cinco partes organizadas à volta dos seguintes temas: 
1- O Bernardino, guardador de rebanhos e família actual.
2- Mirandela e o Tua, região onde agora vive.
3- A Serra das Mesas e o rio Côa, ali, nos Fóios, onde nasceu.
4- Verdades de hoje e de sempre.
5- Coisas do mais além.
O livro, com 102 páginas, lê-se muito facilmente. Os poemas, escritos de forma livre e numa linguagem simples, 
vão-nos revelando, verso a verso, as qualidades que conhecemos no Bernardino: alegria, simplicidade, ternura, 
fraternidade, amor à vida e à família, fé e esperança no além.
Parabéns, Bernardino, pela coragem em dares à luz mais este filho!

Domingos Nabais
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Marina Sacadura

REGISTOS 
QUE NUNCA SE APAGAM

Há momentos que jamais se esquecem! Sempre que assis-
�mos ao nascimento de uma vida que nos acompanhará 
e for�ficará a família ou quando nos despedimos daque-

les que amamos, o nosso coração procede automa�camente a 
registos que nunca mais se apagarão. São estes registos que 
elaboram todo o nosso ser e que nos dão alento ou, por vezes, 
nos re�ram algumas forças para prosseguirmos a nossa vida.
Na verdade, nos úl�mos anos, tenho vivido estas duas sensa-
ções antagónicas de uma forma bastante intensa. Foi o nasci-
mento dos quatro netos que vieram dar mais sen�do à minha 
vida e, agora, a par�da do Amílcar Alexandre.
Durante cerca de 38 anos, �ve a oportunidade de fazer parte da 
sua vida. Com ele sonhei, construí e, sobretudo, vivi. Agora, de 
uma forma inesperada, ele decidiu iniciar uma nova caminha-
da, sem me dar conta ou me preparar para tal, algo que não era 
habitual nele. Daí, ainda parecer-me irreal a sua par�da. Pois, 
ainda há pouco olhava para ele e con�nuava a ver aquele mes-
mo homem, cheio de vida e projectos, com quem me casei em 
Fá�ma, no mês do seu nascimento, Agosto de 1971.
É nestas alturas de desânimo que surgem os verdadeiros ami-
gos! Se é um facto que me tem custado bastante viver com esta 
nova realidade, também é verdade que todo o apoio e carinho 
demonstrado por todos aqueles que fizeram, fazem e con�nu-
arão a fazer parte das nossas vidas, em muito me tem auxiliado 
a minimizar esta sofrida perda (se é que temos o direito de, 

(Esposa do Amílcar Sacadura
recentemente falecido)

perante Deus, nos acharmos 
donos do que quer que seja, 
sobretudo de vidas huma-
nas!).
Não posso deixar de agrade-
cer a solidariedade, amiza-
de, carinho e disponibilidade 
de todos os que es�veram 
presentes �sica e espiritual-
mente, nos momentos mais 
di�ceis por que tenho esta-
do a passar. Sem querer ser 
injusta, realço aqui o apoio 
que me foi dado por toda a 
Família Redentorista, sobretudo os An�gos Alunos Redentoris-
tas. O Amílcar Alexandre jamais se esquecerá da cerimónia que 
lhe foi prestada: desde a presença dos Padres Redentoristas, as 
palavras do Sr. Padre Leonel e a entoação, em jeito de um “até 
já”, do hino “Vivat in aeternum” que o meu marido tantas vezes 
trauteava, onde quer que es�vesse.
Por fim, peço que me con�nuem a enviar a revista Palmeira e 
gostaria, se assim o entenderem, de con�nuar a representar o 
meu marido na vossa Associação, contribuindo, desta forma, 
com tudo o que es�ver ao meu alcance, para manter viva a pre-
sença e empenho do Amílcar Alexandre. •

Próximo  Encontro  Nacional

Conferência: “A Jus�ça dos Homens”

Tel. 234 425 515

5 e 6 de Setembro de 2009

O nosso colega António Sampaio Gomes vai-nos falar sobre

A Jus�ça dos Homens

O Sampaio Gomes tem dedicado quase toda a sua vida ao exercício da Jus�-
ça. Presentemente é Juiz-Desembargador.
Bem nosso conhecido, o Sampaio Gomes publicou um livro “Crónicas Inocentes” 
(Ed. Difel) de que já demos a conhecer na Palmeira uma dessas belas crónicas.
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No ano da Graça de 2049, transmontanos e beirões ainda 
sobreviventes receberam com comentários despres�-
giantes a no�cia da inauguração do I�nerário Principal 

2 (IP2) construído entre as cidades da Guarda e Bragança. As 
anacrónicas no�cias deste facto ter-se-iam perdido para sem-
pre, não fora o facto de a ele ter assis�do um jornalista dum 
periódico nordes�no, grande amante da sua terra. 
Escreveu esse jornalista que a construção do IP2 demorou o 
tempo necessário para Trás-os-Montes ficar com média inferior 
a cinco habitantes por quilómetro 
quadrado e para os veículos serem 
movidos a electricidade e outras 
energias renováveis. Entretanto, os 
governos alternavam a duas cores, 
empobrecendo o arco-íris polí�co, e 
sempre que um aprovava o projecto 
da construção, com promessas de 
jus�ça para a região, o outro anula-
va-o no silêncio das gélidas páginas do Diário da República. As 
desculpas eram as crises económicas (eternas), os défices or-
çamentais que urgia corrigir, a definição do traçado defini�vo 
e a previsível falta de utentes. O nosso jornalista acrescentou 
ainda a falta de poder reivindica�vo das populações em causa. 
Mas eis que, de repente, as duas cores polí�cas, após eleições 
em que nenhum dos par�dos reunia condições para governar, 
acharam por bem coligar-se. Mancomunados, decretaram en-
tão, pela enésima vez, a construção do IP2. A construção foi 
rápida pela acção de máquinas poderosas em rasgar montes e 
içar viadutos, pertencentes a uma empresa espanhola que ga-
nhara o concurso. A inauguração, fixada para antes de 2050, foi 
marcada à pressa para o dia 25 de Julho de 2049, a fim de os 
ministros irem sa�sfeitos para férias.
O local escolhido pelos inaugurantes foi o Pocinho, lugar a 
meio das duas regiões a unir e pertencente à freguesia de Vila 
Nova de Foz Côa, que há umas décadas deixara de ser sede de 
concelho por falta de habitantes (os da terra comentaram e as 
televisões registaram que, quando as gravuras foram inscritas 
nas fragas, a região �nha mais habitantes, devido certamente a 
governos socialmente mais avançados). Serviram de assistentes 
aos ministros presentes os governadores civis de Vila Real e Vi-
seu, que entretanto �nham absorvido os deser�ficados distritos 
de Bragança e Guarda. Os autarcas eleitos da região declinaram 
o convite. Assis�u também um convidado de parte da União Eu-
ropeia, o alemão Eugen Freudenstein, que vinha acompanhado 
da mulher, Angela Freudenstein, em estado de gravidez avança-
da, e de Wunibalda, a filha de 4 anos do casal. 
O nosso jornalista nordes�no foi também convidado pelos seus 
conhecimentos sobre a região e por saber falar alemão. Ele re-
lata que, em toda a viagem, esta mãe e esta filha foram objecto 
de mais atenção que os ministros de Lisboa e que foram elas 

Ricardo Morais

A INAUGURAÇÃO DO IP2

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

as protagonistas da sua história. E isto compreende-se porque, 
presentemente, só nas suas memórias é que as anciãs viam mu-
lheres grávidas e crianças, o que fez chorar algumas. 
Esta família alemã �nha desembarcado de véspera no Por-
to, tendo a recebê-los um funcionário do Governo com carro 
e motorista. O alemão já ouvira falar da região do Douro e da 
sua beleza, sabia que a inauguração teria lugar nessa zona e 
fez questão de viajar de comboio. O funcionário do Governo fi-
cou perplexo e já na estação de Campanhã, deu ordens ao con-
dutor para ir esperá-los na Régua, término da linha. Segundo 
contaram posteriormente os seus pais, à entrada no comboio, 
Wunibalda considerou-o altmodisch (fora de moda) e durante 
a viagem não parou de cantar e dançar ao ritmo do barulho 
e dos balanços da carruagem. Ao senhor Eugen não passaram 
despercebidas as diferenças existentes antes e depois do túnel 
(da via férrea) do Marão quanto à ocupação humana, pensando 
tratar-se de dois países diferentes. O representante do Governo 
informou-o de que o país era o mesmo e que �nham chegado à 
região vinícola do Douro, cuja beleza ultrapassou tudo o que o 
alemão já vira, incluindo a do vale do Reno. Apearam na Régua 
e o representante do Governo ficou preocupado por não ver 
nem o motorista nem o carro. Num contacto por telemóvel, o 
motorista informou-o de que ainda demoraria mais uns minu-
tos, pois o trajecto por estrada não lhe permi�u melhor tempo. 
A família alemã aproveitou para tomar um café. A filha apontou 
o dedo para uma pequena tarte regional de amêndoa, comeu-a 
e teceu grandes elogios àquele doce. 
Chegando entretanto o motorista, meteram-se todos a cami-
nho para o Pocinho. Eram já as 11 horas. A inauguração estava 
prevista para as 12. A estrada era só subidas, descidas, buracos 
e a velocidade reduzida, o que permi�u ao casal alemão admi-
rar os vinhedos. A Wunibalda gostava de andar de carro, mas 
não por estrada tão desassossegada e, ao chegarem a S. João da 
Pesqueira, queixou-se à mãe com dores de cabeça. O represen-
tante do Governo mandou parar para a pequena ser assis�da 
no Centro de Saúde, tentou informar-se da sua localização e, 

com feições entre incrédulo e assus-
tado, ouviu os habitantes responder 
que naquela terra, que já fora sede 
de concelho, o Centro de Saúde �nha 
fechado há muitos anos. Entretanto, 
com a pequena aconchegada no colo 
da mãe, a viagem con�nuou. Quando 
chegaram a Vila Nova de Foz Côa, o 
atraso era de meia hora, o que para 
um alemão é uma grande contrarie-

dade. Con�nuando para o Pocinho, dez minutos depois, junto 
a uma deslumbrante ponte, enxergaram um pequeno grupo de 
pessoas engravatadas. Tratava-se dos ministros de Lisboa e seus 
acompanhantes. No grupo, estava também o jornalista nordes-

CRÓNICA DO FUTURO

A inauguração, fixada 
para antes de 2050, foi 
marcada à pressa para 
o dia 25 de Julho de 
2049, a fim de os mi-
nistros irem sa�sfeitos 
para férias.

Uns populares riam e 
comentavam que era 
a primeira vez que 
viam uma obra inau-
gurada com cem anos 
de atraso e quando já 
não havia gente para 
por lá passar.
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�no, a quem devemos o ter chegado até nós esta crónica, que 
se apresentou ao casal alemão como tradutor e por quem veio 
a saber o que se passara até então. A cerimónia foi breve, os 
organizadores não encontraram um clérigo para a bênção, o 
primeiro-ministro lembrou o esforço financeiro feito pelo seu 
Governo para uma via que vai tornar mais rápida a ligação com 
Lisboa, os nomeados governadores das comunidades trans e 
cisdurienses calaram-se, ao lado uns populares riam e comen-
tavam que era a primeira vez que viam uma obra inaugurada 
com cem anos de atraso e quando já não havia gente para por 
lá passar.
A crónica da inauguração do IP2 ficaria por aqui, caso o perio-
dista nordes�no, dentro da sua profissão, não �vesse curiosida-
de, rigor e uma visão profunda dos factos muito para além das 
circunstâncias e do casual, pelo que a parte mais saborosa e 
insólita desta crónica é a que agora começa.
Escreveu ele que o grupo inaugurante, logo que se viu livre dos 
populares, entrou para os reluzentes carros e, à pressa, se diri-
giu para Mirandela, onde o almoço �nha sido encomendado. A 
ementa, depois de entradas de alheira e outros enchidos, cons-
tava de pratos tradicionais de vitela assada e bacalhau, tudo 
com batata a murro e 
legumes, e de vinhos 
�ntos e brancos da re-
gião. O casal alemão 
optou pelo bacalhau e 
cortou para a filha ten-
ros pedaços de carne. 
Só que esta, para além 
de muito bonita, �nha 
as células olfac�vas e 
pala�nas sempre aten-
tas, pelo que pediu tam-
bém bacalhau. Foi uma 
beleza vê-la comer. Em 
alemão disse várias ve-
zes que aquilo era muito 
bom e os pais referiram 
nunca antes ter ela lou-
vado tanto uma comida. 
Também aconteceu que o senhor Eugen se esqueceu de que 
vinho não é cerveja e, de prova em prova, todos os vinhos lhe 
pareceram muito bons e deu consigo mais falador e animado do 
que desejava, no que foi acompanhado por alguns representan-
tes do Governo português. Lendo bem a situação do marido, a 
senhora Angela jus�ficou com a sua avançada gravidez o pedi-
do para irem descansar um pouco. Os ministros portugueses, 
prevendo que a sesta alemã poderia ser mais demorada que 
o desejável, foram par�ndo para o seu des�no. Ficava o nosso 
jornalista nordes�no para acompanhar os alemães. Entretanto, 
a pequena Wunibalda meteu conversa com ele, perguntou-lhe 
porque é que as outras pessoas não falavam com ela, fez-se sua 
amiga e aceitou dar um passeio na sua companhia pelos jardins 
à beira do rio, enquanto os pais con�nuavam a descansar. A na-
tural curiosidade da Wunibalda foi atraída por grandes árvores 
que nunca �nha visto na sua terra e o português disse-lhe que 
se chamavam palmeiras e que havia muitas na África. Também 
ela lhe perguntou sobre uma árvore de folhas e frutos verdes, 
que o jornalista lhe disse ser uma oliveira e que os frutos verdes 
se tornam pretos no Natal e dão aquele azeite com que ela co-
meu o bacalhau. Na esplanada de um café, a Wunibalda notou 
que alguns clientes comiam gelados e pediu um. O nosso jor-
nalista, lembrando-se dos sabores de criança, acompanhou-a 
também.

De repente, a pequena lembrou-se dos pais e quis voltar. En-
contraram a mãe a tomar um café no restaurante onde �nham 
almoçado, que os informou de que o pai ainda ressonava. O 
bom senhor Eugen acordou muito depois, bem disposto e com 
intenção de provar mais vinhos portugueses. Durante o jantar, 
decidiram pernoitar ali e o senhor Eugen manifestou ao jor-
nalista que estava deslumbrado com a beleza da região, mas 
preocupado por ver pouca gente, muito poucas crianças, más 
estradas, caminhos-de-ferro e centros de saúde abandonados, 
o que significava falta de condições de vida. O jornalista ficou 
pensa�vo algum tempo. Na sua cabeça, as ideias ficaram em 
curto circuito e, tentando ganhar tempo para alinhar um discur-
so coerente, perguntou se eles não queriam conhecer melhor a 
região, ideia que o casal aceitou com muito agrado.
Na manhã seguinte, pelas oito horas, já todos estavam equipa-
dos e o motorista à espera. O casal alemão despediu-se do hos-
pedeiro, agradecendo e prometendo voltar. O jornalista nordes-
�no assumiu o papel do GPS e disse ao motorista para seguir a 
caminho de Macedo de Cavaleiros, pela an�ga estrada dos Cor-
�ços. Fizeram breves paragens nas aldeias de Cernadela, Cor�-
ços e Carrapatas, viram solares mergulhados em silvas, an�gas 

escolas esventradas 
e campos de futebol 
só reconhecíveis por 
alguns paus de baliza 
ainda em pé. Tomaram 
o pequeno-almoço em 
Macedo de Cavaleiros, 
sede de um concelho 
com terrenos de algu-
ma ap�dão agrícola e 
que já �vera o dobro 
dos habitantes, aconte-
cendo o mesmo com a 
cidade e o concelho de 
Bragança. Sempre por 
estradas deterioradas, 
seguiram na direcção 
de Vimioso e Miranda, 
passando mais uma vez 

por muitas aldeias desabitadas, em completa ruína. Em Izeda, 
o senhor Eugen viu o que lhe pareceu ser uma instalação fabril. 
Pararam e verificaram tratar-se de uma empresa espanhola pro-
dutora de azeite de qualidade extra, empresa que já fora uma 
coopera�va portuguesa. Em todas as direcções, só se viam oli-
veiras. O guia português informou que o local já fora sede de 
concelho, vila, lugar de bastante comércio, com escolas, bom-
beiros, filarmónica e até uma prisão de alta segurança. Os go-
vernos não promoveram o emparcelamento nem outras formas 
de exploração da terra, con�nuando uma agricultura de mini-
fúndios e de sobrevivência sem rentabilidade, tendo agora a tal 
empresa espanhola comprado os terrenos. O sábio jornalista 
acrescentou que destas aldeias saiu muita gente, precisamente 
os mais válidos, quer para o Brasil, quer para África, quer para 
os países industrializados europeus, sobretudo para a França. 
Agora, os que trabalham na empresa vieram de fora. 
Já a caminho do Vimioso, o senhor Eugen reflec�u que em toda 
a zona do nordeste de Porugal nunca �nha havido industriali-
zação, ficando as famílias entregues à sua sorte. O jornalista 
acrescentou que o mesmo se verifica em cerca de dois terços 
do território português e as únicas excepções são as áreas me-
tropolitanas do Porto e de Lisboa, concentrando esta úl�ma, 
à data, mais de metade da população nacional. Para o senhor 
Eugen, isso só pode dever-se a desinteresse dos governos e 
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das classes dirigentes do país. Na passagem por Carção, o jor-
nalista lembrou que ali exis�ra uma comunidade engenhosa 
e próspera, devido à presença de judeus fugidos de Espanha, 
que tomaram conta do comércio e das artes, mas que a seguir 
foram perseguidos, condenados e, muitos, exterminados pela 
inquisição portuguesa, com requintes mais sofis�cados do que 
aqueles a que recorreram os dirigen-
tes alemães no tempo do nacional 
socialismo e que este facto é uma das 
causas por que esta região está agora 
deserta. No Vimioso, puderam ver o 
que foi uma sede de concelho com 
longa história, habitado agora por 
cerca de uma centena de habitantes 
idosos, quase todos concentrados 
num lar para a terceira idade. A cami-
nho de Miranda do Douro, no cruza-
mento para Malhadas, viram reunidas muitas máquinas agríco-
las, o que até para o guia português era novidade. Ali chegados, 
verificaram que a comunicação se fazia em castelhano. Foram 
informados de que uma empresa também espanhola havia ad-
quirido naquela área os terrenos com melhor ap�dão agrícola e 
iam dedicar-se ao cul�vo de cereais e à criação de ovinos e bovi-
nos. A área adquirida abrangia a reserva nacional da raça bovina 
mirandesa, famosa pela sua adaptação aos pastos tradicionais, 
pelo seu tamanho e pela qualidade da sua carne, cuja posta se 
transformou num dos pratos favoritos de todos os portugueses. 
Com aquela aquisição espanhola, a raça poderá vir a perder-se, 
como explicitou um engenheiro português dos quadros da em-
presa, que informou o casal alemão de que, na era de Bismar-
ck, esta raça �nha sido levada para a Alemanha, estando agora, 
porventura, no seu país, a esperança da sua sobrevivência. Até a 
Wunibalda admirou o tamanho daquela vaca (que na realidade 
era touro) e pediu aos pais para a porem nela a cavalo, choran-
do por não ser atendida, perante o riso de todos. O engenheiro 
português informou ainda que, na zona de Miranda, as pessoas 
optavam cada vez mais por pagar os impostos em Espanha, de 
quem também dependiam no comércio. 
Com isto, as horas passaram e quer a Wunibalda quer a grávi-
da mãe declararam sen�r já certos barruntos de fome, como o 
intrépido herói de Cervantes. O jornalista encurtou a trajecto 
que �nha em mente, passando ao lado de Miranda do Douro, a 
caminho de Sendim, onde teve denominação a posta à miran-
desa e onde decidira ir almoçar com a família alemã. À mesa, a 
Wunibalda declarou querer o mesmo da outra vez, no que foi 
imitada pelo motorista. Os restantes fizeram honras às costele-
tas de cordeiro grelhadas, tudo acompanhado por bom vinho 
da coopera�va da terra, que sobrevivera ao naufrágio de todas 
as outras. De sobremesa, experimentaram doces regionais. À 
saída, o senhor Eugen e o jornalista dirimiram com todos os 
argumentos o facto de ambos quererem pagar, acabando o 
português por vencer. Visitaram algumas casas de artesanato 
regional, que admiraram, levando os alemães como recordação 
pauzinhos dos pauliteiros. Visitaram de seguida a barragem de 
Bemposta, admirando a natureza agreste e a fúria do apertado 
rio Douro. O jornalista informou que o concelho de Miranda es-
tava entre os primeiros do país em PIB e entre os úl�mos em 
rendimento disponível e que a região está entre as primeiras na 
produção de energias renováveis. É dela também a produção 
do vinho do Porto, mas nada reverteu em proveito das popu-
lações, bem como outras riquezas, por exemplo minérios, cuja 
extracção foi abandonada pelas empresas estrangeiras suas 
proprietárias. Estavam com os pés numa terra em que lobos e 

abutres �veram porventura mais apoios do que os habitantes, 
que correm agora mais risco de ex�nção do que as aves raras, e 
que a deser�ficação humana, já num grau sem retorno, trouxe 
mais caça, para proveito de estranhos.
Par�ram depois a caminho do Mogadouro e observaram outro 
concelho despovoado, com perda de tradições e cultura. Estava 
a fazer-se tarde. Rumaram a Freixo de Espada à Cinta, visitaram 
os seus graní�cos monumentos, alguns em es�lo manuelino, e 
para o que pensavam ser a despedida desta região, subiram ao 
miradouro do Penedo do Durão. Estavam admirando o cavado e 
agreste vale do Douro internacional, quando a senhora Angela 
pediu que lhe indicassem uma casa de banho, que não havia. 
A senhora insis�u dizendo que sen�a sintomas de ir ser mãe. 
Informaram-se de que as maternidades mais próximas eram as 
de Bragança e Vila Real. Dirigiram-se aos bombeiros de Freixo 
na esperança de u�lizarem uma ambulância, mas o nascituro 
fez questão de vir ao mundo na terra portuguesa mais distante 
duma maternidade e de outros sinais de civilização moderna. 
Foi chamado um médico reformado que já fora ginecologista e 
uma enfermeira, e, numa sala do quartel dos bombeiros, reu-
niram o que havia e poderia servir em tais ocasiões. O senhor 
Eugen teve então a certeza de estar num deserto, a senhora 
Angela disse estar preparada para os acontecimentos e a pe-
quena Wunibalda ficou contente quando a mãe lhe disse que ia 
ter um mano. O senhor Eugen permaneceu junto da esposa, o 
jornalista convidou Wunibalda para um passeio, que esta acei-
tou com relutância, e, passados poucos minutos, já chorava o 
recém-nascido e sorriam todos os outros. Quando o jornalista e 
a Wunibalda regressaram, já a senhora Angela pôde apresentar 
a esta o irmão e o senhor Eugen não conseguiu esconder uma 
lagrimazinha de alegria, enquanto recebia os parabéns de to-
dos. Entretanto, já o primeiro-ministro de Portugal fora alertado 
para o que considerou desagradável incidente e quis enviar um 
helicóptero para evacuação imediata, mas o casal alemão sen-
�a-se bem naquela terra e pediu que a evacuação �vesse lugar 
no dia a seguir e para o Porto, para em qualquer momento po-
derem voar para a Alemanha. No dia seguinte, o casal alemão 
declarou que o filho seria registado como natural daquela terra, 

foram �radas fotografias, trocaram-
se endereços de correio electrónico e 
prometeu a todos que um dia volta-
riam com o filho às suas origens. Na 
despedida, o nosso jornalista tam-
bém verteu velhas lágrimas, mas o 
casal prometeu que daria no�cias e 
se voltariam a encontrar. Quando o 
helicóptero se perdeu no céu, o mo-
torista pron�ficou-se a levar o jorna-
lista a Bragança, onde vivia, mas este 
quis ficar em Freixo, para contemplar, 
sabe-se lá se por úl�ma vez, a bele-
za do lugar, o que restava da obra de 
Guerra Junqueiro e algumas oficinas 
de artesãos que sabia estarem ainda 

em funcionamento. Não passava mais de uma semana quando 
recebeu por email fotografias de Wunibalda e do irmão Hans, 
bem como cópia de uma entrevista dada pelo senhor Eugen a 
um jornal à chegada à Alemanha, cujo �tulo e conteúdo era um 
apelo a todos os governos da União para ajudarem a salvar uma 
região de Portugal bela e rica e que os governos de Lisboa aban-
donaram. •

No Vimioso, puderam 
ver o que foi uma sede 
de concelho com longa 
história, habitado ago-
ra por cerca de uma 
centena de habitantes 
idosos, quase todos 
concentrados num lar 
para a terceira idade.

Estavam com os pés 
numa terra em que 
lobos e abutres �ve-
ram porventura mais 
apoios do que os ha-
bitantes, que correm 
agora mais risco de 
ex�nção do que as 
aves raras, e que a 
deser�ficação huma-
na, já num grau sem 
retorno, trouxe mais 
caça, para proveito de 
estranhos.
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COMO SE FORA UM ROMANCE

Curso de 1957
Tlm. 933 411 358
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Nota biográfica sobre Luís Guerreiro, por ocasião do seu octogésimo aniversário

Gondarém. Uma aldeia suavemente inclinada 
para o rio. Lembro-me. Era o verão de sessenta 
e seis. Havia futebol no ar, em redor do mí�co 

Eusébio. Um verde profundo e barroco atafulhava a 
paisagem. Dos montes ondulados desciam ruidosas 
linhas de água. Quinze dias de férias neste lugar suge-
riam iniciações, paixões e outras palavras que rimavam 
com o rosto das raparigas. Elas circulavam docemente 
por aqui e por ali, iluminando casuais encontros e �-
midas palavras. Percebia-se com mais clareza a poesia 
bucólica e ocorriam nomes como os de Bernardim Ri-
beiro e Diogo Bernardes. Quem não se lembra? Que 
outra dádiva de férias fora semelhante a esta? Por 
isso, Gondarém foi ficando na memória. E outras vi-
sitas posteriores foram confirmando o esplendor do 
lugar. Haverá terra mais nobre para nascer do que a 
margem esquerda de um rio an�go?

Pois foi exactamente aqui, entre estas rumorosas águas, que Luís Guerreiro viu a luz da vida, 
em 1929. Não foi um berço de oiro. Mas foi uma infância amena, onde os afectos concorre-
ram com as privações. A palavra mãe cola-se a estes caminhos, a estas hortas e à casa, onde 
o lume se acende cedo. Parece pouco mas é tanto que chega para todas as viagens de ida 
e volta, que é preciso fazer no futuro. Após a 4.ª classe aos doze anos, há uma iniciação à 
pedra, ao cimento e à cal. As necessidades familiares obrigam a um trabalho infan�l remu-
nerado, juntando-se assim ora ao pai ora aos �os, em ac�vidades de construção. Tempos 
terríveis que, tal como hoje, nada prome�am a quem nascia. É aos catorze anos que ingressa 
no seminário. É a época do horror. A Europa jaz num lago de sangue e de fome. Os Reden-
toristas Espanhóis acabam de se instalar em Vila Nova de Gaia. O seu modelo pedagógico, a 
língua castelhana, as regras jesuí�cas do internato, tudo isso fermenta por dentro de si. Mais 
tarde se avaliará o resultado. Por ora, é indispensável e jus�ssimo agradecer à ins�tuição o 
sacerdote que ali se formou, tendo-se ordenado em 1956.
Recordemos. Nesta data, estamos nós na incubadora. Os nossos pais estão à beira de nos 
empurrar da infância, tal como os pássaros fazem aos filhotes, na iminência dos predadores. 
Não tarda, estamos todos em Vila Nova, para uma biografia quase comum. Seremos teste-
munhas uns dos outros e todos do mestre, do professor, do prefeito, do director que foi Luís 
Guerreiro. Em todas as funções deixou marcas, sinais, presença. Qualquer coisa que vinha 
de dentro e se impunha quer pelo exemplo, quer pela palavra, quer pelas consequências. 
É desse tempo uma fotografia desbotada e ingénua, que ainda perdura. Há-de haver outro 
rio nos arredores de Castelo Branco. No centro dele, há uma lage enorme que afronta a 
corrente. A fotografia surpreende-o aí, de pé, em cima da pedra, um livro na mão, ora lendo, 
ora olhando, ora reflec�ndo. Hei-de vê-lo muitas vezes nesse perfil ver�cal de trinta e cinco 
anos. E com ele, ocorrem-me pensamentos que ficaram. Queremos o novo, dirá, não por ser 
novo mas porque há razões que o jus�ficam. Ou então, não afirmes o que não podes fun-
damentar, repete. Muito ligado a este conceito de coerência, está uma necessidade vital de 
liberdade. Não sei se é homem de muitos saberes. Mas é com certeza um homem de grandes 
convicções. E nenhuma convicção a�nge a intensidade de sen�r-se livre. De entre os votos 
religiosos, não foi a pobreza ou a cas�dade que o incomodaram. Foi mais que tudo aquele 
conceito medieval e cego de obediência que foi des�lado, gota a gota, ao longo da sua for-
mação. Radicará aqui a sua clara oposição ao arcaico absolu�smo do bispo de Roma.
Em 1967 parte para Angola, como superior das Missões Redentoristas nesse país. Novo co-
meço, um mundo novo e uma caminhada absolutamente nova. África. O clima, a paisagem 

IDADE DE OURO

Não podíamos ficar indiferentes. 
Oitenta anos é muita coisa na 
memória. Luís Guerreiro esteve 
em todos os lugares. Teve sem-
pre tempo para chegar antes da 
hora. Ele não precisa que o di-
gam. E até agradecia a delicadeza 
da omissão. 
Mas é à Palmeira que tal no�cia 
faz falta. Se a voz que temos se 
calar, se as nossas referências não 
forem ditas, que alimento dare-
mos à alma? Luís Guerreiro fez da 
sua idade um ponto de encontro. 
Divergências, consensos, confli-
tos, mudanças, tudo se encon-
tra na sua mensagem. Mas não 
passou em vão por lado algum. 
Por isso, a Palmeira o saúda e lhe 
presta este reconhecimento. Que 
força o faz correr desta maneira?
Quem o olhou muitas vezes terá 
visto que a sua mão esquerda 
transportava uma bandeira azul. 
Essa luz mostrava o caminho e 
�nha o nome de utopia. E era 
duma grande determinação. De-
pois, a sua mão direita coman-
dava o movimento e nada o fazia 
parar.
E assim o mestre subiu ao monte 
e disse:

Nunca te sentes distraído na 
berma da estrada.
Nunca te confundas com o 
meio, na mornidão das ideias 
gerais.
Todos os dias são bons para 
começar. Mas hoje é melhor do 
que amanhã.
Não u�lizes atalhos alheios. Só 
o teu caminho é verdadeiro.
Nunca te esqueças de que o 
pior dos vícios é a arrogância.
Em síntese, se assim fizeres, en-
cherás de ouro a tua idade. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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humana, a ins�tuição polí�ca, a exógena voz da Igreja, tudo isso 
cria ali um deserto de solidão e sede, num horizonte sem limites. 
São oito anos de travessia. Os primeiros livros �veram necessi-
dade de falar da angús�a, da solidão mas sobretudo da asfixia 
crescente que mal deixava respirar. Paralelamente, mesmo ao 
lado, parece haver um oásis bíblico, onde se ouvem vozes cúm-
plices e solidárias. Os rígidos parâmetros ibéricos perdem aqui 
o seu inú�l significado meta�sico. À sombra dos embondeiros 
e das palmeiras, na tórrida planura africana, a voz de Deus soa 
de outra maneira. Luís Guerreiro dirá: “Renuncio ao herói para 
ser um homem comum. Quero assumir a minha iden�dade”. 
Ou doutra maneira mais incisiva: “Rejeito o mito alienante em 
que a Igreja transformou o padre”. É nesse espaço branco, já 
quase esvaziado de tudo, que surge a mulher. Ela mora ali ao 
lado, vedada por correntes medievais. Uma Igreja distante, de 
estrutura militarista, ordena desde o alto a unidade, sem diálo-
go nem apelo, desprezando a diversidade do mundo. O celibato 
assume a configuração dum fardo inú�l, instrumento de domí-
nio da consciência, da singularidade, da alma e do corpo.
Em Luís Guerreiro, a contenção, o gesto sóbrio, a palavra discre-
ta, vêm desde sempre na sua personalidade. Essas caracterís�-
cas, no entanto, acentuam-se quando se refere às personagens 
femininas. Não se detém nelas, pressupõe-as como evidências. 
E de evidências não se fala. Há um pudor atento e delicado, 
como quem protege a in�midade. A escrita é depurada de tudo 
o que cabe a quem lê. O que o leitor sabe não tem de ser dito 
por quem escreve.
Dito isto, voltemos ao oásis, onde se ouvem vozes diferentes. 
Será música? Serão flautas? Quem mora exactamente naquelas 
trincheiras? Afinal, não havia nem trincheiras nem vedações. 
Eram mulheres apenas que por ali adiavam os corpos para a 
eternidade. Conscientes também elas do mesmo perigo, do 
mesmo anacronismo ins�tucional. Aproximaram-se. Os dedos, 

os olhos, os silêncios tocam-se em estremecimento. O amor 
demora-se, claro, mas já se pressente em vagos gestos de de-
sejo. Esperemos até 1975. Portugal e Angola mudam de rumo. 
Os tumultos apanham Luís Guerreiro em plena torrente. Firme, 
resoluto, enfrenta o que vier. Aproveitam para o querer bispo, 
mas o trabalho missionário já fora encerrado. A resposta foi um 
voo para o Brasil, onde o pai e um irmão o aguardavam. Na 
mala, como é seu hábito, pouco peso havia a transportar. Mas 
o coração já ba�a com pressa. Um outro começo está iminente. 
Aliás, a vida são começos sucessivos, sem precedentes e sem 
previsões. De seu é a força de vontade, a atenta leitura dos si-
nais e a coragem de não fazer amanhã o que ainda hoje pode 
ser feito. O combate não é di�cil. O que é di�cil é não ter razões 
para combater.
De África traz a urgência de um encontro. É uma teóloga be-
nedi�na, de nacionalidade alemã, que acabara de se integrar 
na missão. Fala-se, discute-se, iden�ficam-se as fracturas. Des-
sa cumplicidade, surge um apelo que os levaria ao casamen-
to em fins de 1975, ela com 35 anos, ele com 46. Em Brasília, 
para onde foram morar, retomaram novas ac�vidades, nomea-
damente no campo editorial. Ela, cujo nome é Irene Ortlieb, é 
mais dedicada às traduções. Luís Guerreiro, aplicando-se com 
uma utopia sedutora à escrita, tem vários livros publicados, que 
vão sendo já do conhecimento geral. Esta fecundidade, no en-
tanto, teve uma feliz expressão no nascimento do André Ortlieb 
Guerreiro, doutorado recentemente em Biologia pela Universi-
dade de Estocolmo.
Só para concluir, são oitenta anos serenos, duma juventude sur-
preendente, sorrindo uma ironia fina, que tanto tem de malícia 
como de ternura. Quanto dista de Gondarém a Brasília? Como 
chamar a esta história? Sem dúvida, a vida às vezes escreve-se 
como se fora um romance. •

Os amigos estão sempre perto.
Basta uma palavra. Basta um número digitado ao anoitecer quando já regressámos a casa. E eles aí estão. Todos.
Foi assim que aconteceu. Alguém se lembrou: 
- Vamos comer pão e beber vinho com ele, o Guerreiro. Aquele que, aos 80 anos, oferece a mesma luz, o mesmo sorriso, a mesma 
paisagem aberta, acolhedora e deslumbrante que o viu nascer junto ao rio Minho. Mesmo em Gondarém. Um homem sempre 
igual e sempre diferente! Vamos comemorar os anos que são nossos. Também.
E eles vieram. Os amigos. De todos os pontos da terra.

ANIVERSÁRIO DO GUERREIRO       
Convívio em Caminha no dia 18 de Julho de 2009
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Meus Bons Amigos:
No passado dia 18 de Julho, também eu es� ve no convívio do nosso amigo Luís Guerreiro. Es� ve eu, e muitos mais colegas, alguns deles 
acompanhados das respec� vas esposas.
Além de rever o homenageado e a sua esposa, fi quei extremamente feliz por encontrar muitos outros companheiros de curso: o Pedrosa, o 
Morais, o Gaudêncio e o Lage. O nosso ano estava representado por 5 elementos, dos 41 ou 42 que, em 1955, entrámos no Cristo Rei.
Vamos ao homenageado. Ele nunca foi meu professor, mas foi meu prefeito e educador, e nos 2 ou 3 anos que convivi com ele, achei-o sem-
pre muito simpá� co pois era um dos padres que par� cipava com assiduidade nos nossos jogos e a sua voz forte mas suave não incomodava 
ninguém e incen� vava-nos sempre.
De entre os presentes no convívio, vários dos que es� veram mais tempo no Seminário e foram seus alunos enalteceram com mais sabedoria do que 
eu as suas qualidades de mestre e de condutor de pessoas, quer pela sabedoria que ministrava, quer pelas posições ideológicas que tomava.
Nesse dia 18, de regresso ao Porto na companhia do Presidente da nossa Associação, o Manuel Vieira, eu sen� a-me feliz porque � nha par� -
cipado numa homenagem simples a um homem simples mas de grande envergadura.
Quem ler estes meus gatafunhos deve estar a pensar que eu estou doente. Mas está enganado. Esta minha prosa dirige-se a todos os meus 
companheiros que passaram pelo Seminário. A maior parte nem os conheço, mas tenho ouvido falar de bastantes e gostava de conhecê-los 
pessoalmente, mas para isso é necessário que par� cipem regularmente nestes convívios e nas assembleias da Associação.
Este escrito tem como des� natários mais directos o Fernando Campos e o Domingos Gonçalves. O Campos já há 50 anos que não o vejo mas 
sempre pergunto por ele. Foi para mim um bom colega. Quanto ao Gonçalves, também conhecido pelo (Picancas), es� ve com ele 1 ano antes 
do 25 de Abril quando, de uma ida até Espanha, precisei de um favor seu. Como não podia deixar de ser, depois de um abraço e de uma ligeira 
troca de palavras, porque ele estava de serviço, sa� sfez de imediato o meu pedido. Estes elementos de que todos nós falamos, bem como o 
Adolfo, são colegas com quem eu hoje ainda gostaria de fazer uma par� da de pingue-pongue ou de damas e até mesmo de futebol.
Na próxima Assembleia Geral, dia 5 de Setembro, em que eu não vou poder estar, fi carei muito feliz se � ver conhecimento de que eles es� -
veram presentes bem como outros de que a minha memória não guarda os nomes.
Amigos e companheiros, para todos envio um abraço grande e fraternal e, como foi dito pelo Gaudêncio e eu repe�  na minha breve inter-
venção no referido convívio de 18 de Julho, espero que daqui a 800 anos estejamos todos a festejar os 880 anos do Luís Guerreiro. Onde? 
Não sei…•

Peinado Torres
APELO         
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9           PROGRAMA                                   

         Quinta da Barrosa - V. N. de Gaia

Dia 5 de Setembro

09:00 - RECEPÇÃO
 Saudações
 Porto de Honra
 Pagamento de Quotas

11:00 - ASSEMBLEIA GERAL
 Boas-vindas
 Ordem de Trabalhos

13:00 - ALMOÇO

15:00 - SESSÃO CULTURAL
 Tema: 
          “A Justiça dos Homens”
 Palestrante:               
 António Sampaio Gomes

17:00 - TEMPO LIVRE
 Convívio

19:00 - CELEBRAÇÃO

20:00 - JANTAR

21:00 - CONVÍVIO CULTURAL
 Filme:
 Encontro 2008
 Iniciativa Privada:
 Poesias, canções, etc.

Dia 6 de Setembro

09:00 - PEQUENO ALMOÇO

11:00 - VISITA GUIADA
  Oceanário do Porto
  (Sea Life)

12:00 - ROMAGEM à Praia da  
     Madalena

13:30 - ALMOÇO
 Rest. Manjar do Nordeste
 (Praia da Madalena)

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

Ve
m!


