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Nascimento
Este menino podes ser tu.
Agora que o tempo é quase só memória
Deixa a tua terra e vem nascer
Regressa aqui como quem canta.
Nasceste menino no silêncio dos montes
E ninguém deu por teres chorado.
Excepto ela. Excepto ele.
E ao lado as vacas, as ovelhas
E um burro e um pastor.
Depois par�ste
E ensinaste entre os doutores.
Pregaste salvações ao teu pequeno mundo.
Traído foste e condenado
Morto e ressuscitado.
Só agora tu e nós sabemos
Que um amigo vale mais
Muito mais que o mundo todo.
Já só te resta tempo
P’ra cantares o teu regresso.
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CORREIO DOS LEITORES
Do Luís Guerreiro (Brasília, 15-08-2009)
Caro Arsénio:
A Palmeira chegou. Uma apresentação sempre cria�va. E veio-me logo
a curiosidade de ver, mais uma vez, quem são os autores da obra. Ponderei então, como nunca o �nha feito, o tempo e cuidados que isto lhes
terá custado. É uma obra de amor. Estamo-vos sumamente gratos.
O conteúdo, numa avaliação sumária, parece estar a diversiﬁcar-se. Os
temas ou no�cias são de interesse para o grupo que somos. Estão bem
escritos. A minha sugestão é que outros, muitos outros escrevam. O
pôr por escrito o que pensamos e sen�mos ou vivemos também nos
liberta e pode enriquecer os que nos lêem.
Quero agradecer-vos a grande amizade que me dedicais. Respondo
com a mesma amizade e faço votos de que ela fru�ﬁque em união
entre nós.
Um grande abraço.
Do Fernando Rosinha (Paris, 21-08-2009)
Caro Arsénio:
Recebi o úl�mo número da nossa tão es�mada e signiﬁca�va Palmeira.
O nome de Palmeira escolhido para a nossa revista foi um vislumbre
genial. Bem-haja àquele ou àqueles a quem o Alto inspirou esse nome
que tantas coisas nos diz.
Achei a sua apresentação de muita qualidade e obrigado por nela teres
publicado o meu poema. A página está linda, mostrando uma palmeira
aconchegada de versos e ternura. Vejo que há bons poetas que colaboram na Palmeira e em � descubro cada vez mais as tuas grandes
capacidades de literato, de ﬁlósofo e teólogo aberto aos tempos que
gritam por nós e de quem a nossa Igreja con�nua a ter medo.
Estou certo do êxito do próximo Encontro do 5 e 6 de Setembro. Infelizmente, tenho compromissos para essa altura. Mas para o ano que
vem, prometo estar aí convosco.
Um grande abraço.
Do Jerónimo Lopes (Lisboa, 31-08-2009)
Caro Arsénio:
Depois de algumas reacções ao teu úl�mo ar�go na Palmeira sobre
o TRAUMA, a � deu-te para falar prosaicamente, mas a mim deu-me
para fazer poesia. Mando-te um poema sobre um pobre trauma�zado,
que até posso ser eu! Podes publicá-lo, se achares que vale a pena.
Não poderei estar no próximo encontro de 5 de Setembro. Um abraço
para todos.
Do José Dias Troca (Sabugal, 03-09-2009)
Caros amigos:
Recebi a úl�ma Palmeira e logo os meus olhos se puseram em contacto
com as suas principais letras, letras que me encheram de alegria, e
con�nuei a ler até ao ﬁm da revista, pois, sempre que ela chega, enquanto houver páginas não descanso sem as ler todas. Muito obrigado
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e con�nuem a mandar-me sempre a revista, pois é bem recebida.
Obrigado também pelo vosso convite para o grande Encontro dos
próximos dias 5 e 6 de Setembro, mas é-me impossível ir até aí, pelo
mo�vo de a minha ﬁlha Ana Maria fazer, nesse dia 6, a sua proﬁssão perpétua na Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de
Maria. Mas para o ano, se Deus quiser, tudo farei para par�cipar nesse grande acontecimento anual da nossa Associação.
Mando 30 euros, sendo 25 para pagar a quota e 5 para a Palmeira.
Que tudo corra pelo melhor. Cumprimentos e abraços para todos.
Adeus.
Do António C. Teixeira (Vila Nova da Rainha, 03-09-2009)
Caros amigos:
Um abraço de saudação fraterna para todos os que fazem parte dessa
Família Redentorista.
Embora fosse minha pretensão par�cipar no Encontro da Associação
dos próximos dias 5 e 6 de Setembro, é com grande mágoa minha
que, por mo�vos diversos, ainda não me vai ser possível desta vez
cumprimentar-vos pessoalmente. Ficará para uma próxima oportunidade.
No entanto, gostaria de apresentar a todos os que es�verem presentes o meu abraço fraterno e saudar de uma maneira especial aqueles
que, com o seu trabalho, mais têm contribuído para a con�nuação e
o desenvolvimento da Associação dos An�gos Alunos do Seminário
de Cristo-Rei. Eu, como membro dos Corpos Sociais da ASEL – Associação dos Ex-Seminários de Lamego – durante 23 anos, é com conhecimento de causa que saúdo todos os que se dedicam a este �po
de associações e respec�vas ac�vidades. Realmente, é preciso muita
carolice e dedicação. Para eles, os meus parabéns.
Caros amigos, um bom dia de confraternização e em espírito estarei
convosco.
Do Fernando Rosinha (Paris, 18-09-2009)
Meu caro Arsénio:
Foi com imensa pena que não pude estar convosco no 5 e 6 de Setembro. Mas tenho a certeza que a alegria e a fraternidade caíram
dos ramos dessa linda palmeira sobre cada um de vós, como chuva de
oiro. A minha ac�vidade de mediador familiar e escolar impediu-me
de voar até aí.
Tinhas-me pedido e eu �nha prome�do um ar�go sobre a situação
da Igreja na França. Ele está no
forno e sairá. Entretanto, imaginei
que podias abrir uma rubrica com
o �tulo de Ecos de Paris. Ela podia
começar já com a seguinte carta
que te envio. Trata-se de uma carta escrita por um jesuíta ao Papa.
Acho-a muito signiﬁca�va e actual.
Um abraço amigo.

O importante é o «R»
Carta ao Arsénio

Álvaro Gomes

1. Em jeito de “electrotextograma”
Meu caro Arsénio

T

u e quantos escrevem em a Palmeira sabem que o
que se semeia em vinte sulcos aguarda frutos em
terras que conheceis, onde os olhos que os percorrem recordarão tempos de fascínio e
de saudade, uns; acaso de privação ou
de amargor, outros. Não sei. Mas, se
não vos chegam ecos, não será – suponho –, porque os destinatários os não
emitam. É que, sendo a pobre biologia
humana demasiado frágil para captar
a opulência dos ultrassons ou das microondas, nem por isso estes são uma
realidade menor.
Não. Não venho aqui lavar quaisquer
ausências, ou lavrar qualquer depoimento. Quiseram vocês incluir um
texto meu, em número anterior, por
razões que bem compreendi e saudei.
Pela minha parte, não se tratou, obviamente, de espreitar por entre os ramos da Palmeira ou
pela fechadura de uma tessitura que entendesse alheia.
Se devo confessar alguma surpresa perante os focos ou
as sombras de um ou outro depoimento — que, creio, ganharíamos em suavizar —, isso não me impede de (antes
me impele a) saudar a iniciativa de quem vem dinamizando este boletim. Nem me impede de referir que nele me
parecem ecoar linhas dolentes (não direi doentes — que
outrem se ocupe, com mais ou menos ironia, dos “traumas”) que cosem ou descosem recordações, lembranças,
memórias; linhas, dizia, elegiando a solidão dos agapantos
(que bela palavra esta, que juntou agapê (amizade, amor, eucaristia, afeição, refeição convivial) e anthos (flor) !) ou hossanando
cedros e plátanos que nos povoaram, por felicidade, a infância e o crescimento, enquanto tantos dos nossos amigos
de escola se enclausuravam na solidão das “marquises” ou
se limitavam ao aroma das estevas.
Se aprecio, particularmente, a obra de V. Ferreira, devo
reconhecer que li, obliquamente, “A Manhã Submersa”.
Desde logo, como pode considerar-se submerso o que foi,
para tantos, um (ir)radiante tempo de partilha, de triunfos
ou ansiedades, de encontros ou desencontros, talvez, mas,
seguramente, de inefáveis travessias?
Enquanto ali, em Cristo-Rei, na Barrosa, nos preparávamos
para tão diversos caminhos, milhares de amigos de infân-

Curso de 1958
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cia atolavam-se no barroso terreno do salto de fronteiras,
ganhavam calos em precoce lavra, deslizavam nas calhas
de metálica indústria, abancavam nos balcões de um sôfrego comércio, ou se enfastiavam em escolas de horas mornas. Na Barrosa, nós, em cânon, falávamos com homeros,
virgílios, horácios..., resolvíamos equações a xis incógnitas, espreitávamos os cadinhos dos lavoisiers, debicávamos o “pão partido em pequeninos”
dos bernardes, sintonizávamos bachs e
beethovens, particularmente após sabermos e sorvermos, com os pessoas,
da pobre velha música: “Com que ânsia tão raiva / Quero aquele outrora! /
E eu era feliz? Não sei: / Fui-o outrora
agora.” Mas, sobretudo, acima de todas as contingências do efémero, podíamos incorporar valores que, estando
acaso precocemente deslocados nas
sociedades do plástico oportunismo,
foram, para nós, bússolas, GPS, espinhas dorsais que alinharam os nossos
rumos.
Como podemos deixar tudo isso na
sombra ou, pelo menos, na penumbra? Como podemos não manifestar reiterada gratidão a
tantos dos formadores que se nos dedicaram, que passaram os melhores anos das suas vidas ouvindo os nossos
anseios, sarando os nossos temores, colocando asséptico iodo nos nossos dói-dóis de alma, mobilizando as
nossas vontades, como se de agentes catalíticos se tratasse, alimentando os nossos sonhos, alisando as nossas
veredas? Em que ondas ressoa o nosso diapasão?
Por isso, li. Li com interesse, como sempre, o mais recente
número da Palmeira. Li, com particular surpresa, a tua resposta, Arsénio, às “respostas” ou, porventura, a tua pergunta às “perguntas”. Tangentes, umas; secantes, outras.
Não tinha conhecimento de quaisquer reacções aos textos,
em especial a esse teu “Meu Deus, meu Deus...”, que — reconhecerás — não é, em meu modesto entender, das tuas
produções mais felizes. Porque também aliquando, bonus
dormitat Homerus...
Habitando eu o limbo da distância, mas não o da distanciação, ao observar as ondas que se espraiam, talvez deva,
hoje, lembrar que alguma da espuma não chega propriamente imaculada. Talvez seja das nuvens que cobrem,
como zimbório, linhas e entrelinhas, diacrónicas, desse
lago ou desse largo textual, que os nossos percursos têm
sido. Talvez.
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Deixa-me citar-te, a mero título de exemplo, um fragmento
da página dois (deste último número): “[...]Nelas vemos che-

gar de novo até nós personagens [sic!] (personagens?) que deixámos [sic!] (deixámos?) lá [sic!] para trás [sic!] e que, embora mudados [sic!] pelo tempo, vêm ao nosso encontro [sic!] com as mesmas
interrogações ou contradições [sic!] que são talvez [sic!] as nossas
[sic!]. Acho que vale a pena multiplicar estes encontros e que cada
um venha como é [sic!], sem disfarces [sic!]...” A este texto, tu,
meu Caro Arsénio, respondeste: “É sempre bom ouvir opiniões
objectivas [sic!] e com conteúdo [sic!]...”

Quer dizer, de um lado estão esses “nós”, sujeitos enunciadores; do outro, essas “personagens” (de persona - máscara –,
donde a “natural necessidade” de “vir sem disfarces” )... Haja Deus!
“Lá para trás” [?] “deixámos” [?] uns tantos, enquanto “nós
outros” nos alinhamos, generosamente concessivos, no altar da tolerância de “anfitriões” de jure...
E a isto chamas tu, meu caro Arsénio, “objectividade”. Com
todo o respeito que me merece o autor daquele fragmento
– e merece-me muito respeito! – , não me parece ser este,
propriamente, um discurso de mobilização.
Mas o que mais intriga é que, ao ler alguns dos fragmentos,
ao longo de várias Palmeiras, em vez do ansiado oásis de
festivas palmas ou doces tâmaras, parece rumorejar, mesmo se em tom de melancólico rebate, a sensação de que,
afinal, o fracasso, a havê-lo, está naqueles que fi[n]caram
e seguiram o seu vocacional caminho e que, sempre generosos, ainda por cima franqueiam as portas. Parece pairar
a ideia de que ser padre (A quem não me conhece: “Não. Não sou
padre!”) exige um pedido de desculpas; de que ser padre é
uma fatalidade de incapazes, um reduto de tadinhos que
não ousaram saltar o muro, não se debateram com problemas existenciais, ou não tiveram essa inefável felicidade de
alguém os dispensar, um dia. “— Estarei a tresler?” Não.
Esta não é uma pergunta, mas uma interrogação!
Ora, entre o redutor maniqueísmo jansenista dos que defendiam, em paradoxal dilema, que, “saído o portão, eram
as portas do inferno que se abriam” e a redutora postura parajacobina (ou parachauvinista) dos que advogassem
que quem ficou, “esses, sim, vegetariam no inverno”, tem
de firmar-se o bom tom de perceber que há estivais cores ou outonais névoas, que se repartem, generosas, por
toda a criação e, sinfonicamente harmonizadas, orvalham
as nossas vidas... Tem de cultivar-se a sabedoria de ler as
senhas ou os sinais, criando espaços em que o reencontro não seja “tolerante”, mas fraterno, em que cada um,
consciente de que “o importante é o «R»”, comunique ou
comungue nas asas ou nas aras do humanismo e da pura
amizade, sem serôdios ajustes de contas com passados, e
sem o confronto de mosqueteiros ou espadachins ao serviço de deuses novos...
Por isso, em vez de laminado bisturi, numa espécie de instituto de análise letal (nem seria nada difícil à análise ir
por aí ! “), sempre que a Palmeira me chega, prefiro deter-me nos seus textos mais subtis ou nos sonetos, sempre
sublimes, com que o Alexandre nos brinda... São esses bálsamos, na secura dos desertos ou “sôbolos rios que vão”
do quotidiano, que, por certo, nos inebriam. E se não nos
apressamos, em coro, a agradecer ou a gargarejar dispensáveis ou redundantes felicitações ao fecundo génesis que
nos refresca, talvez seja porque, no decoro ou no casulo
do silêncio, saboreamos pausadamente do licor, fruindo do
privilégio de senti-lo servido em cristal de amigos, e sabendo que o caudal jorra, espontânea e naturalmente, da fonte
à foz ou do “bosque à voz”...
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2. O importante é o «R»
Sempre que leio a sigla da Associação (AAAR), é como se
me ecoasse um grito, soltado a plenos pulmões, em busca
de aaar puro, de aaar fresco, de oxigénio enriquecido,
num tempo em que as carências de ozono ou os excessos
de “azoto” ameaçam os horizontes.
Mas, nesse grito de alma, a importância não está nessa
vogal aberta, que, ao tripetir-se (AAA), semelha gargalhada bem disposta, mas remete, injustamente, o «R» para
a cauda da lista de que ele, sendo adjectivo, não é adjacente. Ele é, afinal, o grande sentido da sigla ou do sinal.
Tanta importância a ordem alfabética confere ao «A», que
ele se desdobra, tríplice, para gáudio do genoma associativo, sem se dar conta, porventura, de que “o importante
é o «R»”. Associações de antigos alunos conheço tantas...,
mas só uma termina nesse «R», em cadência de infinito.
Sem esse “R”, não se respira ; apenas se espia.
E quando digo que “o importante é o «R»”, não se me baralhe esta afirmação com uma das canções que consagrariam o Sr. 100.000 Volts (assim ficou conhecido François
Silly, dito Gilbert Bécaud) e cujo título era, justamente,
“L’important c’est la rose”. A essa, ouvi-a, vezes sem conta, em Bordéus, naquele Maio de 81, tempo de eleição,
em que um obscuro Mitterand, também ele François,
vindo das sombras mas iluminado pela rosa, se imporia,
triunfal ou triunfante, sob o lema “le pouvoir tranquille”.
Num desses dias (o 13), um espinho metálico fora disparado no recinto do Vaticano, ainda hoje não sendo pública
a responsabilidade (i)moral dos inspiradores ou instigadores do “assassino perfeito” Mehmet Ali Agca, que premiu
o gatilho.
Essa é uma letra algo críptica, particularmente quando
adverte: “comme pour te faire un signe, en passant...” e,
sobretudo, no trocadilho “C’est la rose. Crois-moi!”, que
outro tanto é dizer, para quem tiver ouvidos para ouvir:
“C’est la Rose-Croix. Moi!”. Quer dizer: em vez desse crédulo ou ingénuo “É a Rosa. Crê-me”, ouviríamos, pois,
não um “rosa-creme”, mas a esfíngica declaração de “um
Rosa-Cruz”. Mas, em tempos de “teorias da conspiração”,
não preciso de ir tão longe nesta “teoria da inspiração ou
da expiração”. Ficar-me-ei, pois, pelo (ou fixar-me-ei no)
nosso mais íntimo «R» (reduto, recanto ou recato).
Em que molduras semânticas enquadra essa vibrante
aqueles «AAA», a ponto de nos permitir respirar um ar
mais oxigenado? Será, por acaso, o «R»...
• Da razão, da racionalidade, do realismo, da reflexão, do
reflexo, do refluxo...?
• Da raiva, da revolta, do rancor, do radicalismo, do racismo, do ranço, da rasteira, do rastilho, da rebeldia,
do recalcamento, do receio, da recusa, da relutância, do
remorso, do remendo, da rendição, do renegar, da renúncia, da representação, da repressão, da reprimenda,
da reserva, da resignação, da resistência, da restrição,
da reticência, da retórica, do retraimento, dos rodeios,
das rotinas, da rudeza, dos rumores...?
• Do rigor, da riqueza, do riso, dos ritmos, dos ritos, das
rotas, dos rumos, dos romeiros, dos rouxinóis, dos rosmaninhos, das rosas, das rosáceas, dos rosários, das rezas, dos reptos, da religião, do requiem...?
• Da raiz, do ramo, da rampa, do rebanho, do rebento, da
reciprocidade, da reconciliação, da rectidão, do refúgio,
do regaço, da regra, do regresso, da reparação, da re-

partição, da respiração, da responsabilidade, da ressonância, do retiro, da retribuição, da reverência...?
• Da radiação, do raio, do relâmpago, do reconhecimento, da reconsideração, da reconstrução, da reconversão,
da recordação, da retrospectiva, do retrovisor, da revisão, da recriação, do renascimento, da renovação, do
resplendor, da ressurreição, da revelação...?
• Dos rostos (que nos fitavam), dos rastos (dos que partiram), do resto que fica por definir...?
Não sei, tantas e tais são as variáveis. Mas o «R» da Associação é, na sua essência, o «R» do resgate e da redenção... Não me lembro, nos sete anos da minha travessia
por Gaia, Nava del Rey ou Guimarães, de alguma vez ter
reflectido sobre isso. A verdade é que, vindo da longínqua
raiz (indo)europeia em- (com o sentido fundacional de tomar, distribuir, repartir...), parcamente representada, apesar do “copiosa apud Eum...”, sob a forma empt-, numa
avara galáxia lexical, donde emergem o emere (comprar), o
emptor (comprador), a emptio (compra), o redimo (recomprar), o
eximere (dividir, romper)... e, naturalmente, os assuntos e as
assunções, os sumos e os resumos, as vindimas e as isenções, o dirimir ou o eximir, o remir e o redimir, os prémios,
os exemplos, prontos [lat. promptu-] e peremptórios...!
Hoje, quando, nas tevês, perplexos ou incrédulos, captamos o pavor desses seres humanos raptados por grupos de

linha extrema, aguardando, em desespero, a chegada da
mão libertadora que resgate as suas vidas, bem podemos
compreender o alívio inominável, quando (e se) regressam
à liberdade.

3. Em jeito de fecho
É. É essa a semântica que organiza o «R» que carimba esta
oxigenante botija, que a AAAR é. Ao ter-nos garantido a
respiração nos mergulhos à oceânica profundeza dessa
placenta vital que nos envolveu, nas manhãs, imersas ou
emersas, mas não submersas, das nossas vidas, esse «R»
ter-nos-á marcado, não como tatuagem ou ferrete, mas
como clave ou hélice propulsora, para o quotidiano resgate de dívidas ou dúvidas, interiores, externas, efémeras,
eternas, libertando-nos para sempre... Só é escravo quem
quer! E haverá maior fascínio do que esse de, na travessia
das adversas e desérticas brasas, sabermos de inspiradores oásis, onde, ao som das cítaras, por entre os salgueiros
ou os canaviais, a água jorre, pura, saciando a nossa sede
e onde a brisa suave afague as nossas rugas ou apague a
nossa rouca voz, por entre o leve rumorejar de palmas e
palmeiras?
Leça da Palmeira (quase sem palmeiras!), 14 de Agosto de 2009 •

O MAIS importante é o «J»
Carta ao Álvaro
Arsénio Pires

Curso de 1957
Tlm. 933 995 729
arseniopires@gmail.com

1. Em jeito de “Todas as palavras estão gastas!” (Ecl. 1, 8)

À

Meu caro Álvaro:

espera estava de uma carta tua mas não desta.
1. Vou começar por contar-te uma estória passada comigo. Dava uma aula. Tinha tentado explicar uma secção. Dúvidas?
— perguntei. Levantou-se um dedo e disse: “Se bem entendi… não compreendi nada”.
Que me queres tu dizer aﬁnal, Álvaro? Li, reli, voltei a ler e a reler e… se bem entendi, não compreendi quase nada. Ou muito
pouco!
Começaste por duvidar do meu conceito de “objec�vidade” quando respondi a uma carta do Luís Guerreiro (que não nomeaste,
embora, dizes, ele te mereça “muito respeito”…) e, depois, alongas-te em discordância não sobre a minha “objec�vidade” mas
sobre o conteúdo do que interpretas ser a sua mensagem.
2. No entanto, tendo em conta o meu entendimento dessa mesma carta (razão pela qual disse ela conter uma “opinião objec�va”), penso que não estarás a ser totalmente justo ao interpretá-la tão redutoramente. Nela, ele saúda o aparecimento, pela
primeira vez, do Gaudêncio, ex-colega que já não víamos nem ouvíamos há tanto tempo, “que deixámos lá para trás” quase a
desaparecer da memória. “Deixámos”… Quem? Todos os que os que agora estamos unidos pela Palmeira e pela presença �sica
nos vários encontros da Associação. Todos os que perguntamos sempre por aqueles com quem convivemos e, de repente, deixámos de ver até hoje. “Deixámos lá para trás”, claro! Não vejo que possa haver aqui uma a�tude maniqueísta em que o “nós”
5

são “os bons” e os “os maus” são os outros. O sumo da mensagem do Luís Guerreiro julgo ser o que se segue (nem vejo como
pode haver outra interpretação… mas ele falará se achar conveniente):
Que bom que apareçam mais amigos, que já não vemos há tantos anos, a escrever na Palmeira e que, assim, se vá facilitando o
encontro pessoal com eles que durante tanto tempo andaram connosco no mesmo caminho! Que salutar que apareçam todos,
sem excepção alguma! Com as suas ideias e pontos de vista, eventualmente diferentes dos nossos. Porque o que conta é a amizade que nos uniu e une.
Foi par�ndo desta interpretação que eu aﬁrmei o que aﬁrmei a respeito da carta do Guerreiro.
Caro Álvaro, não será a dele uma “opinião objec�va”, “com conteúdo”? Não será este um “discurso de mobilização” do qual tu
aparentas duvidar?
3. Dizes: “Mas o que mais me intriga é que, ao ler alguns fragmentos ao longo da Palmeira (…) parece pairar a ideia de que ser
padre exige um pedido de desculpas; de que ser padre é uma fatalidade de incapazes, um reduto de tadinhos que não ousaram
saltar o muro...” (sic).
Fiquei perplexo. Esta, sim, é que me parece ser uma aﬁrmação com muito pouco de “objec�vidade”. Para bem de todos nós,
seria salutar que não te ﬁcasses pelo “parece pairar” e passasses à objec�vidade dos factos. Para bem da nossa Palmeira e,
sobretudo, da nossa credibilidade como Associação dos An�gos Alunos Redentoristas junto da Congregação, seria muito salutar
que desses corpo a essa tal “pairação”. É que essa nunca foi a orientação do grupo que desde o início trata da Palmeira. Mas
pode ser que tenhas algum colaborador ou ar�go(s) em mira; neste caso, conviria que o alvejado se explicasse depois de receber
a “acusação”. Na Palmeira, respeitamos a liberdade e opções de cada um. Uma condição: que essa liberdade e opções respeitem
a liberdade e opções de cada um dos outros. Nunca usámos tesoura nem lápis azul. Também nunca toleraríamos ofensas, que de
certeza seriam totalmente injustas, àqueles que com tanto amor e carinho nos educaram, alguns dos quais já temos recordado e
homenageado, com toda a jus�ça e amor, nesta nossa Palmeira. Muito menos aceitaríamos agressões à ins�tuição que sempre
nos acolheu de braços abertos: ontem, quando lá entrámos e vivemos, e hoje que lá regressamos todos os anos e sempre que
queremos.
4. O ar�go “Meu Deus, meu Deus”, segundo a tua opinião, não é das minhas “produções mais felizes”. A priori, aceito o teu ponto
de vista, apesar de não saber em que se fundamenta. Sei que as palavras só existem porque temos poucos meios mais para nos
entendermos, especialmente quando estamos ausentes ou distantes. É que, como diz o Eclesiastes (Qohélet), “Todas as palavras
estão gastas. O homem não consegue já dizê-las.” Apesar de seres um especialista da palavra que muito admiro (ou talvez por
isso), penso que seria bom para todos nós que as palavras que usaste nesta carta fossem um pouco mais transparentes. E que
as que não disseste aparecessem sem receio algum.
É certo que Homero algumas vezes “pesava ﬁgos” mas nem por isso deixou de nos relatar que Ulisses preferiu o amor ﬁel a Penélope, à promessa de eternidade que a deusa Calypso lhe fez em troca do seu amor por ela! Há valores que são eternos! Mesmo
quando dormimos ou dormitamos eles estão connosco.
5. De seguida, julgo entender nas tuas palavras que, sempre que a Palmeira te chega, não perdes tempo aplicando o bisturi na
“análise letal” da “secura dos desertos” que por ali abundam, e corres veloz para a Solidão dos Agapantos onde medram “textos
mais sub�s”.
Não te condeno o gosto e a apetência. Também por essa Solidão eu passo e me detenho, embora nunca deixe igualmente de
apreciar a fundo a diversidade de enfoque dos vários pontos de vista que pelas outras páginas vão aparecendo, todos eles verdadeiros porque reais (Novalis, não?).
Se alguma coisa aprendi na vida é esta: O meu ponto de vista não passa da visão que tenho a par�r do ponto em que me encontro. E, meu caro Álvaro, ainda bem que há vários pontos de vista… Se formos leais, ﬁcamos todos mais ricos. Penso ser também
o caso deste diálogo em que lealmente nos colocámos.

2. O MAIS importante é o «J»

Para mim, o mais importante não é o «R». Foi-o durante vários anos e con�nuo a evocá-lo sempre com muito gosto e honra. Não
esqueço nem nunca esquecerei que fui um “aluno redentorista”. Mas, para mim, o MAIS importante é o «J». Importante desde
o colo dos meus pais, passando pelas carteiras da Quinta da Barrosa, pelas palavras e exemplo de todos os nossos venerandos e
queridos mestres, alguns deles, felizmente, com o «R» e com o «J», outros, também felizmente, já só com o «J».
Evoquemos, sim, o «R» ao menos uma vez cada ano no Grande Encontro em que estão sempre os mesmos poucos e nunca os
mesmos muitos que passaram pelo seminário, mas invoquemos sempre o «J» que é o que nos resta até à consumação dos dias.
E depois também!
Não me perco nos labirintos da semân�ca. Não promovo, nem aprecio, “redentorismos” de fachada. Sou o que sou, graças, em grande
parte, à Congregação. Por isso mesmo, tenho todo o prazer em colaborar com ela como venho colaborando desde há tempos. Penso até
ser meu dever.

3. Em jeito de conclusão

Ah! Já me esquecia. O nome de Jesus começa pela letra «J»!
Fica bem. Esperamos sempre por �.
E obrigado por me dares esta oportunidade.
Porto (quase sem barcos), 30 de Agosto de 2009 •
6

A PROPÓSITO
DE UMA CERTA VIAGEM
Francisco Assis

Curso de 1954
Tlm. 964 657 753
f.assis.conceicao@gmail.com

“Peregrinar é ir e ﬁcar sempre em cada lugar.”

A

1 – Um alqueire raso
justa medida de trigo há muito estabelecida pelos seus
antepassados para aquele campo. Mesmo em anos de
fome, esse alqueire era a primeira medida a ser posta de
parte, pensando na sementeira próxima. Medida sagrada.
Saudando a manhã, sorridente, com passos largos, “sai o semeador a semear a sua semente”: no saco, nem menos um grão, a
medida certa. Já sol posto, nos sulcos da mão, só o pó da terra
testemunha a labuta suada do lavrador. As cãs são já muitas,
mais que os anos, mas sobrepõe-se-lhes a alegre esperança dos
dias vindouros que se encerra no seu coração. Pela noite, um
sonho dourado de seara farta vem sobrevoar a sua cama. Grávida de espigas, a Primavera anuncia-se ﬁnda e dá lugar à ceifa es�val. O pão dos humanos, de todos,
apropria-se da sua mente e nela instala o
seu reino. Um reino de par�lha.
Outro campo, outro semeador. A semente já
não é de trigo. A cizânia toma conta dos sulcos
e a seara faz-se reino de morte.
Contrariamente ao reino do pão, o da cizânia
produziu mil por um, não apenas cem por um.
Diz-nos o Evangelho que, por vezes, o
semeador deste campo é mais diligente,
aconselhando-nos, por isso, a que “estejamos atentos aos sinais dos tempos”. O pó que cobre os seus
dedos não é o do húmus gerador da vida. É pó de ouro, sangue de crianças, de mulheres e homens por ele escravizados. O
campo da cizânia fez-se banca e bolsa de valores (?), mercado
de armas. Reino de fome, de morte.
2 – O que nos dizem os jornais e as televisões?
• X de mortos nas estradas durante os dias de férias ou da temporada fes�va.
• A crise internacional é mais grave do que parecia. Instalou-se
e está aí para durar.
• Emprego estável é coisa com que já ninguém pode contar.
• O desemprego e os assaltos à mão armada aumentam.
• Sucedem-se os ataques terroristas.
• Os escândalos ﬁnanceiros brotam como cogumelos nos países
democrá�cos.
• O melhor futebolista do mundo foi transferido por x.
• O treinador mais bem pago em todo o mundo é fulano.
O que eles nos escondem:
Vinte e cinco mil crianças, nossos irmãos dos países mais pobres, morrem diariamente ví�mas da fome (Relatório das Nações Unidas).
Só nos Estados Unidos, no ano de 2008, o dinheiro ﬁc�cio (o
das especulações), dinheiro que mais nada produz do que ricos
parasitas, era equivalente a 167 triliões de dólares. E o dinheiro
real, o produ�vo de bens concretos, era apenas de 48 triliões,
isto é, quase 4 vezes menos do que aquele (Leonardo Boﬀ).

Morrem de fome irmãos nossos nas favelas do Brasil, nos bairros
miseráveis da Ásia, nas sanzalas de Angola e, em geral, em toda a
África, enquanto nós desbaratamos os alimentos e bens, como se
Deus nos �vesse entregado só a nós – os ditos civilizados – o mundo para que dele abusássemos sem pensarmos nos demais.
3 – Será que Deus se deixou ofuscar pelo brilho do ouro e concorreu a administrador da banca?
“Olhai o tempo... Quando virdes a ﬁgueira...”
De quando em vez, paro o relógio do tempo e imagino o carpinteiro de Nazaré ves�do a rigor: de mitra na cabeça, anel de
diamantes no dedo, empunhando um báculo de prata de vários milhares de euros, em vez do cajado de madeira que o terá
apoiado nas suas andanças pelas terras
de Nazaré e Jerusalém. Noutras ocasiões,
imagino a sua mãe, a Maria de Nazaré, no
dia do seu aniversário, sentada num trono
com uma coroa de ouro: 25 mil contos, em
moeda an�ga, sobre a sua cabeça – valor
de uma certa coroa avaramente guardada
na caixa forte dum qualquer banco durante os restantes 364 dias do ano. E ali,
bem perto deles, numa esquina das nossas ruas ou na lixeira vasta e nauseabunda
da grande cidade, um bando de miseráveis, idosos, mulheres
e crianças, vasculhando no lixo à procura dum pedaço de pão
bolorento ou dum naco de carne pes�lenta, que de imediato
levam à boca sem qualquer preparo. Apesar de ser quo�diana
esta realidade, raramente as televisões nos apresentam estas
imagens ou, se as apresentam, fazem-no pela calada da noite
para não perturbarem o sono dos “justos”.
A Escritura Sagrada diz-nos que a Terra foi dada por Deus ao
Homem, mas não a um homem concreto, a menos que con�nuemos ingenuamente a aceitar o relato de Adão e Eva como
verídico. Porquê, então, a sacralidade da propriedade privada?
“A propriedade privada é um bem sagrado, inalienável.” Assim
nos ensinavam quando ainda não pensávamos por nós próprios,
‘quando ainda éramos pequenos’, como nos diz S. Paulo.
Teremos de con�nuar a temer que nos apelidem de pertencermos
a este ou àquele par�do por não concordarmos com esta sacralidade? Será que temos de pertencer a algum desses par�dos para
defender a jus�ça da par�lha? Ou terá Deus mudado de campo?
Por mim, quero con�nuar sentado na fraga, quero tão somente
contemplar o gesto belo do semeador e, se possível, juntar ao
seu suor algumas gotas do meu.
O arado sulca a terra e voam sedentos os meus olhos com a
semente. Ao mundo dos homens, ele, o semeador, neste seu
gesto simples, anuncia já a promessa do pão par�lhado.
Só este tem o direito ao “sagrado Nome de Pão”, como diz o
poeta. •
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GRANDE ENCONTRO 2009
DO MEU ENCONTRO… AO REENCONTRO
Manuel José Rodrigues

J

ulho de 1969. Interrompida a caminhada de seminarista,
redeﬁni o rumo da minha vida. Carreguei uma educação de
que me orgulho e que nunca reneguei. Coloquei a formação
entre parênteses, é certo, e par� para outra diversa, contudo, a
todo o momento, socorri-me de muitos elementos da formação
anterior. Os meus companheiros de jornada, sobretudo os que
giraram mais próximos de mim, transportei-os, para sempre, na
memória e no coração.
Durante tempos e tempos fui ruminando a saudade. Tive conhecimento da cons�tuição da AAAR. Es�ve presente em alguns
encontros regionais com par�cipação restrita de associados.
Fui-me mantendo atento e ligado, à distância, através de informações de colegas e da chegada pontual da nossa Palmeira.
Houve alterações na minha vida proﬁssional que me deram disponibilidade de tempo e outras oportunidades de dedicação e
par�cipação. Em Setembro de 2009,
passados – num relâmpago! – 49
anos desde que, por vez primeira,
transpus o portão férreo da Barrosa
pela mão do meu pai, decidi: vou ao
Grande Encontro Nacional da Associação de An�gos Alunos Redentoristas consumar o reencontro com os
rapazes que orbitaram o meu tempo
de Gaia. E fui. Porque fui? Porque
houvera, em tempos longínquos,
um grande e signiﬁca�vo encontro
– o meu, o primeiro!
Corria o ano de 1960. Eu �nha 11 anos tenros e estava em Setembro. No dia 1, foi a úl�ma vez que, montando uma égua linda, ágil e travessa que me fez cavaleiro, conduzi o gado bovino
ao pasto, despedindo-me, deﬁni�vamente, da lavoura anunciada. À ceia, só falavam do Seminário, do número 14 bem bordado
que o garoto levava no enxoval e do padre às direitas que dali
iria sair. (O nome de uma peça de vestuário que era pedida – o
guarda-pó – deu que pensar: ninguém sabia dar-lhe u�lidade! O
meu irmão mais velho disse, com graça, que também queria um
guarda-pó para a lavoura, mas, tanto quanto sei, nunca teve
direito a ele). O garoto ouvia e calava. (Só depois vim a sen�r no
corpo a extrema importância que o guarda-pó �nha, em coisa
simples como ves�r ou despir o pijama).
No dia dois, deixei para trás a égua linda, o aconchego do ninho,
os irmãos, a mãe chorosa e santa que – eu sei! – ﬁcou de coração par�do, mesmo tendo por maior bem a entrega de um ﬁlho
a Deus. O pai levou-me a Gaia, por sorte (?), de boleia. Nunca eu
rasgara horizontes longínquos e de carro pouco viajara. O enjoo
foi constante e a cada “�c”, �veram que parar por causa do garoto. (Não me ﬁcaram as entranhas nas “vol�nhas” do Marão,
porque… porque…).
Só ao ﬁm da tarde transpus o portão férreo, pela mão do meu
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pai, que me entregou ao então Sr. Pe. Beça, director, muito
simpá�co e afec�vo no acolhimento que nos fez. Mostrou-nos
o edi�cio novo do Seminário – e eu pensei: ena! Cabem aqui
todos os habitantes da minha aldeia e arredores! Levou-nos a
ver tudo e acabámos no gabinete dele. Encheu-me as mãos com
um livro grande – estou mesmo a vê-lo! Pediu-me que lesse um
parágrafo em frente ao micro. De voz trémula, obedeci. Pôs o
enorme gravador de bobinas a reproduzir o som e eu – o meu
pai, também?! – abri a boca de espanto! Se, naquele tempo, já
havia “choques tecnológicos”, para mim, sem dúvida, este foi
um! O meu pai deu-me beijos, despediu-se do senhor director
e foi-se embora. Não me lembro se algum de nós chorou. O Pe.
Beça entregou-me à atenção do Víctor Pascoal, meu conterrâneo e amigo, que – disse ele, o Víctor – era “anjo”. Fiquei a saber, ali, que eu fora o primeiro “novo” a chegar e que, para já,
era o único.
Depois do jantar, em que me man�ve bastante expectante e até um
pouco assustado – nunca vira mesas
tão grandes e tantos garotos juntos
a fazerem tanto barulho! – em passeio, rumámos ao bosque. Rapazes, em número elevado, aglomeraram-se em torno de mim, ciosos
de sa�sfazerem a curiosidade. Por
detrás da minha �midez, vi-me com
importância: terá sido este um dos
primeiros confortos signiﬁca�vos
para o meu ego pueril. O “anjo” não
me largava um momento, nem me dava mais que meio metro
de espaço. Eu, com o meu sotaque transmontano, lá ia dando
resposta, como podia, às perguntas que me a�ravam, num
grande mis�fório. Um rapaz engraçado – não recordo quem
terá sido, mas, se recordasse, hoje dava-lhe os meus parabéns
pela sua perspicuidade e imaginação! – quis testar-me. Aﬁrmou
peremptório e desaﬁador: “Olha, sabes, ali em cima do seminário há um campo de aviação!” Eu, que nunca vira qualquer
campo de aviação e aviões vira poucos e no ar, olhei para cima,
�rei as medidas ao edi�cio e, sem me revelar minimamente crédulo, respondi-lhe em transmontano bem cerrado: “Bô!… bem
me eu ﬁnto!”; que foi o mesmo que se �vesse dito: “Hum!… não
acredito!”. O “anjo”, muito solícito, interveio em minha defesa,
dizendo, solene: “Deixai lá o garoto… se o arreliais, ainda vos
manda aí algumas asneiradas!”
Foi com estes rapazes que eu aprendi a viver e a crescer: rezei
com eles aos mesmos santos; comi da mesma sêmea; estudei
o mesmo la�m; cantei as mesmas canções; joguei com a mesma bola; li pelos mesmos livros; par�lhei as mesmas alegrias,
tristezas, algazarras e silêncios. Outros vieram, anos sucessivos, comungar dos mesmos encantos e das mesmas provações.
Com estes rapazes, vivi durante nove anos, incorporando, lado

a lado, os princípios morais, é�cos, cívicos e todas as aprendizagens que nos deram o conhecimento e ajudaram a cimentar a
nossa personalidade. Eles foram autên�cos irmãos, numa grande família de adopção, subs�tuta da minha família de sangue
que cedo me viram abandonar. Eles foram e são meus verdadeiros amigos.
E, então… fui. O que me levou lá? A memória. Um misto de saudade, gra�dão e empenho para o futuro que me restar.
Sábado, dia 5 de Setembro, pelas 09:15 horas, cheguei junto
da palmeira: lá estava ela, no seu pedestal, ﬁrme, verde e alta.
O edi�cio do Seminário con�nuava imponente e, olhando-o do
exterior, não se viam alterações notáveis. Aparentava, mau grado o tempo decorrido, um ar mais jovial que outrora. No interior, alguém me disse, houve alterações signiﬁca�vas. Falta-lhe,
porém, a vida de outros tempos, que fora a sua razão de exis�r
– as crianças e os adolescentes. Nos espaços envolventes – ui!
Horrorizo-me ao referi-lo! – há inúmeras alterações de fundo,
tantas e tão grandes que fazem doer cá dentro. Garanto que
forneceriam matéria abundante para uma crónica bem longa.
Reﬁro-me à Quinta, ou melhor, ao bosque aniquilado. Pode ser
que, um dia, vos diga como sen� na pele esta realidade, quando, noutra ocasião, a constatei.
Logo que saí do carro, veriﬁquei a presença de associados,
acompanhados, maioritariamente, por familiares. Andei por ali
a trocar abraços apertados e sen�dos com alguns an�gos colegas, meus contemporâneos, que reconheci perfeitamente. Com
outros, que eu não conhecera pessoalmente por serem de um
tempo que não o meu, troquei igualmente calorosos cumprimentos, enquanto concluía que estamos todos irmanados na mesma
mís�ca. Junto dos que conhecia melhor, veriﬁquei com espanto
que, se exteriormente estávamos diferentes, acusando os efeitos
implacáveis do tempo – questões de pormenor! – por dentro estávamos pra�camente iguais: irradiávamos a mesma bondade, a
mesma afec�vidade e afabilidade de outros tempos.
O Programa, divulgado com antecedência, era aliciante. Para
além do que foi visível, é fácil imaginar o trabalho de bas�dores que terão desenvolvido os nossos colegas
organizadores – gente altruísta, muito
empenhada na prossecução do bem
colec�vo, profundamente humanista.
Entre outros, e sem menosprezo por
ninguém, quero realçar o Nabais, o
Arsénio e, evidentemente, o Manuel
Vieira, nosso ilustre presidente, pessoas a quem, em termos pessoais,
agradeço os bons momentos que me
proporcionaram.
Um bem estruturado “Porto de Honra” foi o balanço para a parte
mais burocrá�ca – a reunião da Assembleia-Geral. Nesta, discu�ram-se assuntos e aprovaram-se propostas importantes para o
desempenho de tarefas associa�vas. Da parte da tarde, teve lugar uma palestra sob o tema “Jus�ça dos homens”, que se revelou
muito interessante e esclarecedora. Foi apresentada pelo nosso
an�go colega Sampaio Gomes, juiz desembargador. Seguiu-se
alguma discussão – ou melhor, troca de ideias – bastante par�cipada, com contribuições – a par de outros – de alguns an�gos
colegas que exercem com brilhan�smo a proﬁssão de advogado.
Momento alto foi a celebração da Eucaris�a, presidida pelo Sr.
Pe. Faus�no Ferreira, representante da Congregação junto da
Associação. Foi sabiamente preparada e orientada – sob o tema
“Jus�ça de Deus” – pelo nosso an�go colega Arsénio, com a
competência do conhecimento e da experiência feita. Em pou-

co tempo, ensaiámos os cân�cos que, lindíssimos, ajudaram a
solenizar a celebração. A sintonia foi perfeita, em termos sonoros e emocionais. Tudo esteve tão cer�nho que, sem diﬁculdade de qualquer ordem, regressei aos momentos de maior fervor
e enlevo vividos em criança e adolescente, por ali, bem perto
daquela capela.
As refeições de sábado realizaram-se no refeitório do Seminário. Além de termos saboreado excelentes iguarias, pudemos
também fruir momentos de rara felicidade, durante a sã convivência entre nós, familiares de associados e alguns senhores
padres da comunidade.
No domingo, fomos visitar o Oceanário do Porto (Sea Life). Por
comparação com as ac�vidades de sábado, notou-se a presença
de maior número de associados e de familiares. Estes deram colorido e um brilho especial ao grupo. Todos ﬁcámos encantados
com tanta beleza da vida marinha e do próprio espaço em que
ela está patente. Aconselha-se, vivamente, esta visita.
Almoçámos no restaurante “Manjar do Nordeste”, na praia da
Madalena. Posso garan�r-vos que tudo esteve irrepreensível:
ementa de qualidade; excelente serviço; longo, afec�vo e enriquecedor convívio; perfeitos enquadramentos fotográﬁcos; e
a cereja em cima do bolo que, como vem sendo tradição, leva
o convívio ao auge e prepara a despedida – o grande, o belo, o
insubs�tuível hino ”Vivat”, cantado com energia, sen�mento e
emoção. Julgo não correr o risco de exagerar por dizer que as
esposas e outros familiares de associados presentes sen�ram a
mesma emoção que os próprios associados. Reconfortados no
corpo e na alma, aquela bela e leda tarde – céu azul, sol brilhante,
o mar de prata ali à mão… – convidava-nos a um passeio ao longo
da praia da Madalena, recapitulando memórias acumuladas, em
dias an�quíssimos, no fundo da nossa adolescência. Mas, desta
vez, por manifesta falta de tempo, não pôde realizar-se senão na
imaginação. E, assim, chegou a hora da despedida: mul�plicaramse cumprimentos, abraços apertados, sinceros e sen�dos, à mistura com promessas de regresso e projectos de novos encontros.
A amizade entre todos saiu reforçada. Ficámos a conhecer-nos
melhor, nós, an�gos companheiros, e
as respec�vas famílias.
Sinceramente, para mim, foi uma felicidade muito grande esta oportunidade
de convívio junto dos colegas da AAAR.
Considero que tenho perdido tempo;
tenho �do prejuízo – no que ao enriquecimento pessoal diz respeito – com
a privação do convívio e da par�lha
com os colegas de Gaia. Acreditai, estou determinado a con�nuar por perto
de vós! Exorto, com veemência, todos
aqueles que ainda não experimentaram este convívio a que o façam na primeira oportunidade, sem
qualquer receio. Eia! Aparecei quanto antes! O tempo urge! Tenho a certeza de que ireis gostar tanto – pelo menos – quanto
eu gostei. Se assim acontecer, todos ganharemos e a Associação
ﬁcará cada vez mais forte. Todos nós, independentemente do número de anos em que sorvemos o néctar da Quinta da Barrosa,
temos mo�vos sobejos para a ela nos sen�rmos profundamente
ligados, a menos que queiramos pulverizar os sen�mentos e as
emoções. Companheiros, por mim falo: bendito seja o dia em
que vos encontrei, naquele início an�go, para agora ter o grato
prazer – como �ve! – de poder reencontrar-vos!
A vós, Padres Redentoristas, estou eternamente reconhecido
pelo trabalho que comigo �vestes, por me terdes dado pra�camente tudo o que tenho e sou. Para sempre, muito obrigado.
Um grande abraço, amigos. •
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TRAUMATIZADO
Nasci! E logo o TRAUMA
Se me colou à alma.
Foi o barulho, a luz, o beijocar da �a!…
Com sete anos sofria
Da palmatória o TRAUMA.
Aos onze enfrentaria
Os portões das Devesas, altos e escuros,
E o casarão notório, que os sonhos prendia
Em traumá�cos muros.
Com os anos o TRAUMA se adensa, se amplia:
Ou foram as MULHERES ou foi a ausência delas!
Ler porém em la�m sub�l ﬁlosoﬁa,
Eis um TRAUMA que explica múl�plas sequelas.
Mas sem comparação o TRAUMA da G3,
A qual na “Angola é Nossa” o povo convencia
Da honra de ﬁcar quie�nho e português.
E o meu primeiro emprego? Foi o TRAUMA pleno!
Um TRAUMA de sete horas cada longo dia.
Oh TRAUMA desumano!
E o TRAUMA da função de bom pai de família?...
Trauma�zado sigo. Meus TRAUMAS completo.
Porém, sem IRONIA,
Meu TRAUMA predilecto,
De todos os meus TRAUMAS a mãe verdadeira
É o TRAUMA mistério que qual ventania
De vez em quando agita as folhas da Palmeira!

SER E NÃO SER
A mulher que anda na rua
Nos nossos olhos desenha
Uma criança bem suja.
Todos nós somos o mito
Que renuncia e se empenha
Ser de pó e de inﬁnito,
De alvorada e podridão.
Para uns o mundo é pouco.
Outros acham que é ser louco
O desejo de ter pão
Na boca de cada dia.
Sou a mulher, a criança?
Ou sou aquele que se avança
E cujo olhar se desvia?
Fernando Rosinha

Jerónimo Lopes

PADRE EM GESTAÇÃO

MÃOS FERIDAS
Em silêncio te espero lentamente,
assim rente ao crepúsculo que resta:
sem este risco nem a vida presta,
nem há razão bastante que a sustente.
Quem olha, quem espera, quem não mente
nem pressente que há medos na ﬂoresta:
a própria len�dão é uma festa
que faz arder a luz con�nuamente.
Discreto esperarei sem condições.
Não vivo das verdades prome�das
que trocadas me foram por ﬁcções.
Porém caminho em vão de mãos feridas.
Em muitas vidas ardo de paixões,
já tão inúteis como apetecidas.
Alexandre Gonçalves

1.
Vivi lá quase de tudo,
Inda cravo em botão:
Cheguei só, quieto, mudo,
Par� com opinião;
Fui alegre, fui sisudo,
Joguete de mão em mão.

2.
Sorri, chorei, ba� palmas
Aos meus heróis… no salão.
Mamei la�m – manhãs calmas! –
E lamentei-me – oh, não!
Sen� arderem mil almas,
Noite escura… no sermão!

Fui servente, jogador,
Músico de es�mação;
Barbeiro exímio, actor,
Escritor e sacristão;
M’nino do coro e leitor;
Poeta e pintor anão.

Fui pequeno, médio, grande,
Tive toda a dimensão:
Fui a espiral que se expande
No alto da solidão.
Comi mel e fel: exangue,
Sonhei sol e escuridão!

Bom aluno, mau aluno
– Rezava a avaliação;
Comportado com aprumo
– Como se dizia então.
Inconformado, presumo:
Disse sim e disse não!

Sofri na carne o amor,
Sendo padre em gestação.
Jurei ser… – o quê? – … doutor!
(Soldado… fui no porão).
Do meio-dia ao sol-pôr:
Cravo em plena ﬂoração.
José Rodrigues
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Encontro Regional do
Nordeste Transmontano
António Gaudêncio

M

uitas vezes sugerido, algumas vezes adiado e, só agora concre�zado, o encontro, a que vou chamar de regional do nordeste transmontano, acabou por ser um
êxito e só não foi, eventualmente, mais par�cipado porque o
calendário não ajudou. Fosse o evento marcado para um ﬁmde-semana e, quase de certeza, teríamos connosco mais companheiros nossos da zona de Mirandela, de Macedo de Cavaleiros e Bragança; mas a realização deste encontro, por mo�vos
que agora já não interessam, foi marcado para os dias 1 e 2 de
Outubro (quinta e sexta, dias de trabalho). A experiência, no entanto, foi boa, a semente está lançada e, certamente, no futuro,
iremos alcançar uma par�cipação mais numerosa.
Mas vamos aos factos e às presenças.
Para além do principal impulsionador deste encontro, o Ricardo
Morais, es�veram com ele mais os seguintes companheiros:
Da margem sul do Tejo, compareceu o David, obrigado a sair de
casa às tantas da ma�na para dizer presente; do Porto, vieram
o Arsénio, o Assis e o Alexandre que, por andar em vilegiatura
pelo País, se encontrava, ao tempo, naquela cidade. O Ismael
com a esposa, a Guidinha, nossa compincha em muitos outros

encontros, compareceu trazendo com ele o irmão Bernardino, de
Mirandela. Da zona, juntaram-se a nós o Gumesindo, o Zé Rodrigues e o Zé Correia. Com este vosso cronista éramos 12, mas que
valíamos por bastantes mais (perdoem o exagero, claro).
A concentração ocorreu em frente do local de trabalho do Gumesindo, a Agência de Seguros da AXA (a publicidade é grá�s)
em Macedo de Cavaleiros. Reunidas as hostes (asseguro-vos
que foram todos de uma pontualidade digna de registo), rumámos para um restaurante que distava uns escassos 200 metros,
onde comemos e bebemos bem, em qualidade e quan�dade.
Findo o ágape, cantámos o VIVAT, perante o ar risonho dos úl�mos comensais do estabelecimento e iniciámos, logo, uma pequena digressão pelo interior rural de Macedo de Cavaleiros.
A primeira paragem ocorreu numa povoação (Olmos) onde matámos a sede e descansámos um pouco antes de prosseguirmos
para Balsemão. O que é Balsemão? Para quem conhece, não
vale a pena dizer mais mas, para quem não conhece, vou tentar
12
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descrever o sí�o. Imaginem uma sucessão de montes, não muito altos, cobertos por uma vegetação serenamente verde, e no
meio desses montes, encarrapitado num deles, surge-nos, do
nada, um convento, que logo deixa antever uma visão de paz,
de sossego e de tranquilidade. Subida a encosta, depara-se-nos
um conjunto arquitectónico que, para além do convento com
um harmonioso claustro, tem uma capela (que anda em obras
de restauro), uma secção a que chamarei de turismo rural e
zonas ajardinadas e frondosas sombras onde apetece sentar e
ﬁcar para sempre a olhar a paisagem e a ouvir aquele espantoso
silêncio que só a natureza sabe musicar. Para quem aprecie descanso, silêncio, meditação, boa comida e boa cama, sugiro que
passem uns dias em Balsemão, convento de Padres Polacos,
que já são donos do lugar há muitos anos, mas cuja afabilidade
e hospitalidade todos louvam.
Mas como nenhum de nós ia preparado para pernoitar em Balsemão, avançámos até ao Rio Azibo, onde fomos ver, avaliar e
“classiﬁcar” uma ponte que atravessa o mesmo. Seria a mesma
romana ou românica? E nós, exper�ssimos em pontes e quais
vendedores de menires, fomos dando opiniões que não conduziram a lado nenhum, claro. No trajecto que prosseguimos,
passámos por uma pequena povoação, Paradinha de Besteiros,
que não nos mereceu uma paragem mas, por informações posteriores que colhi, parece-me que não andámos acertados. O
sí�o �nha interesse.
Depois de mais alguns quilómetros, caímos em casa do Ricardo
Morais, sita num simpá�co burgo, entalado entre dois montes,
que dá pelo nome de Macedo do Mato ou Macedinho. O conjunto arquitectónico da casa, de que uma das partes exibe a
data de 1752, mantém íntegros, na sua quase totalidade, os traços caracterís�cos de uma casa transmontana tradicional: habitação por cima, cortes dos animais por baixo, adega, etc. Claro
que foram feitas, ao longo dos tempos, algumas alterações e
melhorias pois um homem não é de pau... e o conforto de antanho não compagina com o actual.
Finda a visita guiada à casa (eu diria ao casarão), o Morais puxou
do pão de centeio e de condutos vários e fez-nos arranjar boca
para bebermos uns bons canecos da colheita dele. Um bom �nto que, depois de mais um ou dois invernos lhe passarem por
cima, ainda vai ﬁcar melhor (opinião minha).
Mais que para matar fomes, aproveitámos a merenda para falarmos, recordarmos e comentarmos as nossas vivências passadas
(e actuais). A conversa esteve animada e a alegria contagiante
do Bernardino, a poesia “diletante” do Alexandre e as achegas
de todos os outros presentes ﬁzeram-nos entrar naquela noite
escura sem darmos por isso e era tempo de pensar em arranjar
cama. A hospitalidade do Ricardo Morais franqueou-nos toda a
capacidade de acomodação da casa e nós lá nos fomos repar�ndo pelos quartos para dar descanso aos corpinhos.
O dia seguinte (cujo despertar não teve direito a palmas nem a
música sinfónica) começou com um pequeno-almoço colec�vo,

faltando apenas os nossos companheiros Gumesindo, Zé Rodrigues e Zé Correia, que �nham ido dormir a suas casas (e que,
por mo�vos proﬁssionais, já não nos acompanharam neste segundo dia ), e o Arsénio e o Alexandre que foram pernoitar num
“pueblo cercano”. Liquidado o pequeno-almoço e agregados os
dois companheiros atrás citados, fomos, em peregrinação, cumprir uma “promessa“ an�ga: conhecer a vinha do Ricardo Morais e, concomitantemente, a CEPA TORTA (lembram-se dela?).
Para lá chegarmos, �vemos que trepar uma ladeira “bem melhor de descer que de subir” mas acabámos por chegar, cansados todos, embora mais uns do que outros. Este passeio,
agradável sem dúvida, teve o condão de abrir o ape�te e tudo
aconselhava a que se iniciasse a confecção do almoço. E aqui,
amigos meus, o nosso anﬁtrião rapou do avental e começou
a obra (-prima) que foi o almoço que nos ofereceu. A ementa
meteu um bacalhau assado no forno delicioso (sem sombra de
favor) acompanhado por umas saborosíssimas batatas a murro
(ou pontapé?). O conjunto merecia um poema mas o Alexandre
não estava para aí virado naquele momento!!!
Comemos bem (durante o repasto fomos acompanhados por
um irmão, cunhada e sobrinha do Morais, o que deu à conversa

um aspecto diferente mas interessante), tornámos a entrar no
�nto, falámos muito e rematámos com um bom café num estabelecimento da terra (onde me pareceu que nos tomaram por
uma “task force” para apoiar o Morais nas eleições autárquicas). E chegámos ao início da tarde e à hora das despedidas e da
debandada. E fomo-nos, sa�sfeitos, cada um ao seu des�no.
Valeu a pena termos passado juntos estes dois dias? Valeu e
bem. Podia ter sido ainda melhor? Pois podia. Mas, atenta a
maneira como o encontro foi combinado, não houve tempo
para o planearmos melhor. Em futuros encontros podemos programar visitas à região, deﬁnir um tema de fundo para discu�r
ou acrescentar outras quaisquer inicia�vas que, para além do
prazer de nos vermos e conversarmos, enriqueçam este �po de
reuniões. Ideias e sugestões acolhem-se de bom grado.
Esta foi a primeira vez que o Morais conseguiu reunir tantos
companheiros na sua terra mas, por tudo o que o Morais é, e
pelo que representa na nossa Associação, ele merecia isto. Espero que haja con�nuidade.
Obrigado, Morais, pela tua hospitalidade e pelo resto. Só que,
em novos encontros (se os houver), tens que repar�r connosco,
para além das alegrias, as despesas que ﬁzeste em solitário. •

Em Orbacém…
Manuel Vieira

O

padre Henri Le Boursicaud já está em Portugal, tendo
passado alguns dias a descansar no Lugar de Cabanas,
em Orbacém, Vila Praia de Âncora, em casa do nosso
colega Assis, onde o sossego é companheiro de belas e extensas
paisagens que se estendem até ao mar.
Os 89 anos de vida do Padre Henri refreiam já um pouco a sua
força empreendedora mas todos conhecemos bem os seus sonhos e também a sua acção.
Num destes úl�mos dias de descanso no Minho, recebeu a visita de vários amigos a quem o Assis ofereceu e cozinhou um
agradável almoço, estando presentes os padres Faus�no e Teixeira e os nossos colegas Barros e Manuel Vieira. Ao café, ainda
apareceu o Mar�ns Ribeiro dos Arcos de Valdevez.
Foram momentos agradáveis de conversa e o Padre Henri sen�u de certeza a força solidária que a amizade transporta. •
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A CASA DOS MEUS AVÓS
Alexandre Gonçalves

J

á lá vão vastos anos. Era outubro, salvo erro. O outono português caía na cidade com alguma neblina. Mas nos campos, perdurava ainda uma doçura verde, iluminada por um
sol demorado. O Humberto, que é o mais velho dos meus irmãos, telefonou. Era bom que nos juntássemos ainda outra vez.
A vida pode não esperar por um dia perfeito. Não foi di�cil deﬁnirmos uma data. Das muitas vidas que semeámos pelo mundo
fomos chegando ao local de encontro. O Francisco, que era o
mais renitente, foi o primeiro. Transbordava de alegria. Depois
apareceu o António, alto e pontual, já inclinado pelos anos. Um
homem maduro, tão virado para os impropérios quanto para
a ternura. O Abel, o Alberto e o Aris�des vieram juntos e chegaram a tempo. Deles se diz, com alguma injus�ça, que o importante é chegar, seja a que horas for. Não se admirem desta
pontualidade. É que eles não vieram de carro. Foi um pequeno
avião par�cular que os deixou no centro da vila. O Gracindo, que
é o benjamim da família, chegou aperaltado, digno de uma capa
de revista. Ao Zé sobrava entusiasmo, ainda extasiado por um
ócio recente que uma aposentação antecipada lhe deu de bandeja. Os úl�mos foram o Bernardo,
o Henrique e a Ana. A alegria que
trouxeram foi superior à generosa
mesa que os recebeu, que ali se
abriu de abraços comovidos. Ali é
Trás-os-Montes, uma vila silenciosa
e limpa. O prato predominante, que
mereceu a escolha geral, foi a fala.
E com a fala a memória. Vermo-nos
assim, quase sem pretexto, trouxenos uma emoção sub�l e intensa. O
Humberto lembrava o avô nos seus
tempos áureos. Não se con�nha
nem no riso, nem nas saudações a todos os presentes, a quem
apelava para as vinosas taças. Foi um almoço lento, quase grego.
No ﬁm, para surpresa até de comensais estranhos, cantou-se o
macarrónico hino que o nosso pai nos trouxe da guerra civil espanhola.
Em outubro, as tardes inclinam-se mais depressa e depois caem
com estrondo. Na fronteira entre o crepúsculo e a noite, chegámos ao velho casarão umbroso, cheio de recantos e segredos.
Os avós já se ausentaram para parte incerta. A mãe foi a primeira a despedir-se. O mundo, tal como hoje se conhece, não �nha
lugar para ela. O pai labutou sem limites e acabou praguejando
contra o Governo central. E contra qualquer criatura que pernoitasse no piso de cima, que era o céu. O que ali se encontra
ou são resíduos duma qualquer encarnação anterior, ou gestos
recentes do meu irmão mais velho. Em rigor, é só dele que apetece falar. Um dia, como todos nós, ﬁrmou-se bem no solo e
com uma agilidade de pássaro voou por cima destes montes.
Foi parar às cidades. Estudou, ilustrou-se, tornou-se um contribuinte escrupuloso. E aposentou-se, claro. Percebeu então que
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sobrava. E antes que alguém o notasse, regressou à aldeia com
uma vinha na cabeça. Dum espaço, onde só a pedra �nha direitos, fez um lugar habitável. Limpou, arrumou, alargou, equipou,
e nos abismos sombrios da adega concentrou um aroma que
não é deste mundo. Recuemos um pouco. A aldeia chama-se
Outeiro do Mato e as casas seguram-se umas às outras contra o
frio e contra a morte. É um lugar primi�vo de solidão e de sede.
Na fonte de mergulho, no largo em frente, não corre uma gota
de água. Nos poiais não se sentam raparigas nem há cântaros
para levar para casa.
Entremos. A casa, sem perder nenhum dos sabores an�gos, está
feminina e acolhedora. Lembra a mãe quando fazia caldo à lareira.
A sala prolonga a cozinha. No chão de pedra, onde ainda não é
necessário acender o lume, perpassam todos os antepassados. Há
três escanos dispostos em meia-lua para aconchegar os afectos.
Um dos escanos é escuro. De tempo, de mágoas, de fogo, de narra�vas. Os outros parecem vinho novo em casco de carvalho aguardando aromas futuros. Tudo isto é lateral. Só o centro nos agarra
o coração. E o centro é uma ampla mesa. E na mesa cresce o reino
transmontano: pão moreno, queijo,
vinho e aﬁns. E distribuindo estes espirituais gestos, o Humberto assume
o tamanho do meu avô, cujos olhos
se comoviam de estarmos juntos. A
noite não nos concedeu muito tempo. Cada qual recolheu-se ao sono
possível, porque amanhã é o dia da
vinha.
Na cabeça do Humberto cresceu
uma vinha. É um morro coberto
de xisto. Nas gretas do xisto semeou cepas e desejos. O resultado
é um milagre bíblico. Bem queria ele que chegássemos no dia
da vindima. Era a festa do mosto, dos aromas sub�s, das pipas
ansiosas. Quando chegámos, já o vinho se acolhia ao ventre materno da madeira. A apalpação ou o toque dos dedos devolviam
um som opaco e sereno. Este fruto é um deslumbramento. É
um excesso de espírito, a elevar-se por cima de uma sede colec�va sem nome. Eu já voltei ao morro. Há uma sensualidade
delicada nestas paisagens altas. Montes arredondados, linhas
suaves entre as vertentes e uma difusa terra a ex�nguir-se. O
Humberto gere estes silêncios, memórias, saberes e como um
poeta compõe textos vínicos, que são obras-primas do espírito.
O Humberto, que um dia saiu de casa e se ilustrou e regressou
com os olhos rasos de água. Do escano escuro onde se senta
ﬁnta o tempo. Aconchegado a um lume de carvalho, um farto pão na mesa e uma taça de espírito, protestando contra a
con�ngência e a necessidade. Humberto é o nome de meu pai,
que também já foi do meu avô, o bíblico homem da vinha, de
onde se contempla com lucidez o entardecer. Éramos doze e
testemunhámo-lo. •

Ecos de Paris
Fernando Rosinha

O declínio da Igreja católica
(É pouco o tempo que nos ﬁca…)
O Padre Henri Boulad, canadiano, reitor do seminário dos
Jesuítas no Cairo, conhece bem a situação da Igreja católica.
Aos 76 anos, escreveu directamente ao Papa para lhe expor as
suas preocupações sobre a Igreja e fazer algumas sugestões
para se sair da presente crise. Faço-vos um resumo desta carta, publicada em França em Julho de 2008.

O

Santo Padre,
uso escrever-lhe, pois o meu coração está em sangue ao
ver o abismo onde a nossa Igreja se afunda. Desculpe a
minha franqueza ﬁlial, vinda da liberdade dos ﬁlhos de
Deus de que nos fala São Paulo, e do amor apaixonado que sinto
pela Igreja. Desculpe também o meu tom alarmista, mas acredite que é pouco o tempo que nos ﬁca para sair desta situação.

Primeiramente, eis uma lista de constatações, lista que não é
exaus�va:
1. A prá�ca religiosa diminui constantemente. As igrejas são
frequentadas por pessoas cada vez mais idosas que vão desaparecer num prazo bastante curto.
2. Os seminários e os noviciados esvaziam-se de dia para dia e
as vocações desaparecem a um ritmo assustador. O futuro
apresenta-se sombrio e não vemos quem virá atrás de nós
para melhorar a situação.
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3. Muitos padres deixam o exercício sacerdotal e o pequeno
número dos que vão ﬁcando, cuja idade frequentemente
ultrapassa a da reforma, são obrigados a assumir o encargo
de várias paróquias, fazendo-o de uma maneira apressada
e administra�va.
4. A linguagem da Igreja é anacrónica, aborrecedora, repe��va, moralizadora e completamente inadaptada à nossa
época. Não pretendo aﬁrmar que se deve dizer sim a tudo
nem adoptar uma a�tude demagoga, pois a mensagem do
Evangelho deve apresentar-se com toda a sua exigência e
signiﬁcado. O importante é começar a “nova evangelização” de que falava João Paulo II. E, ao contrário do que muitos pensam, ela não consiste na repe�ção de tudo o que é
an�go e que não interessa a quase ninguém, mas na invenção duma nova maneira de proclamar a fé aos homens do
nosso tempo.
5. Para o conseguir, é urgente uma renovação profunda da teologia e da catequese que devem ser completamente repensadas e reformuladas. Infelizmente, temos de constatar
que a nossa fé é demasiado cerebral, abstracta, dogmá�ca
e que fala bem pouco ao coração e ao corpo.
6. A consequência é que uma grande parte dos cristãos foram bater à porta das religiões asiá�cas, das seitas, da “new
age”, do espiri�smo das igrejas evangélicas ou de outras
parecidas. Ficamos admirados? Eles buscam noutro lado o
alimento que não encontram entre nós, pois têm a impressão que em vez de pão lhes oferecemos pedras.
7. No que respeita à moral e à é�ca, as imposições do magistério sobre o casamento, a contracepção, o aborto, a eutanásia, a homossexualidade, o casamento dos padres, os divorciados casados de novo, etc., já não interessam a quase
ninguém e provocam nas pessoas cansaço e indiferença.
8. A Igreja católica que, durante séculos, foi a grande educadora na Europa, esquece que esta Europa se tornou adulta
e intelectualmente madura, recusando ser tratada como
uma criança que ainda não a�ngiu a idade do uso da razão.
As maneiras paternalistas duma Igreja “Mater et Magistra”
passaram de moda e são rejeitadas pela nossa época.
9. As nações que outrora foram as mais católicas deram uma
reviravolta de 180 graus, caindo no ateísmo, no an�clericalismo, no agnos�cismo, na indiferença...
10. O diálogo com as outras igrejas e religiões tem recuado. O
progresso constatado durante meio século está actualmente muito comprome�do.
Perante tais constatações, a reacção da Igreja é dupla:
– Ou considera sem importância a gravidade da situação e se
consola constatando certos fervores e conquistas no campo
tradicionalista ou nos países pobres ou a caminho de um certo
desenvolvimento e progresso.
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– Ou invoca a conﬁança no Senhor que a socorreu em muitas
outras crises durante 20 séculos e que vai con�nuar a ajudá-la
também neste momento di�cil.
A isso eu respondo:
– Para resolver os problemas de hoje e de amanhã, não basta
refugiar-se no passado nem apoiar-se em amostras sem fundamento sério.
– A aparente vitalidade da igreja nos con�nentes em vias de
desenvolvimento é falaciosa. Mais cedo ou mais tarde, essas
novas Igrejas passarão pelas mesmas crises vividas pelo actual
cris�anismo europeu.
– A modernidade é incontornável e foi por a Igreja ter esquecido isto que passa hoje por uma tal crise.
– Por que razão con�nuar uma polí�ca como um jogo da cabra-cega? Até quando recusar ver as coisas como elas são? Porque é que havemos de tentar salvar as aparências, uma fachada
que hoje não consegue convencer ninguém? Até quando con�nuar nesta teimosia, nesta crispação de recusar todas as crí�cas, em vez de ver nelas uma ocasião de se renovar? Até quando iremos adiar uma reforma que se impõe impera�vamente e
que já tardou demais?
– Repito o que disse no princípio: é pouco o tempo que nos ﬁca.
A história não ﬁca à nossa espera, sobretudo numa altura em
que o ritmo se acelera e tudo anda tão depressa.
– Qualquer empresa comercial, ao constatar prejuízos ou um
mau funcionamento, põe-se imediatamente em questão, convoca peritos, tenta recuperar, mobiliza todas as suas energias
para se transformar radicalmente.
– E a Igreja? Quando pensa ela mobilizar todas as suas forças
vivas para uma transformação integral? Vai ela con�nuar dominada pela preguiça, cobardia, medo, orgulho, falta de imagina-

ção e cria�vidade, por um quie�smo culpável, convencida de
que Deus tudo vai arranjar e de que a situação actual acabará
por ser ultrapassada como já o foram outras situações, talvez
piores, no passado?
O que é que se pode então fazer:
A Igreja precisa de três reformas urgentes:
1. Uma reforma da sua teologia e da sua catequese, repensando
completamente a fé e reformulando-a de uma maneira coerente e compreensível para a sociedade contemporânea.
2. Uma reforma da sua pastoral, abandonando as estruturas
herdadas do passado.
3. Uma reforma da sua espiritualidade, inventando outra mís�ca e concebendo os sacramentos de outra maneira, para
os incarnar na existência actual e adaptar à vida do homem
de hoje. A Igreja é formalista demais. Temos a impressão de
que a ins�tuição abafa o seu carisma e de que, para ela, o
importante é, ao ﬁm de contas, a estabilidade exterior, superﬁcial, aparente. Corremos mesmo o risco de que Jesus,
um dia, nos trate “de sepulcros caiados”.
Para terminar, gostaria que houvesse em toda a Igreja um sínodo geral com a par�cipação de todos os cristãos, católicos e
não só, para analisar franca e abertamente todos os aspectos
de que lhe falei e outros que poderiam ser sugeridos. Esse sínodo (evitemos a palavra concílio) duraria 3 anos e seria concluído
por uma assembleia-geral que faria um resumo de todos os resultados e elaboraria as conclusões.
Termino, Santo Padre, pedindo-lhe para me perdoar tanta franqueza e audácia e solicitando a sua bênção paternal.
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Abre a tua gaveta
e envia-nos
“coisas antigas!”
Nós publicamos.
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www.apalmeira.com
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onforme foi referido no Grande Encontro, era nosso objec�vo reformular o nosso site, procurando dar-lhe mais visibilidade
através de uma nova imagem e forçar mais a sua u�lização como instrumento de informação e par�lha, não colidindo de
forma alguma com a nossa revista Palmeira que é imprescindível no acto de comunicar com todos os colegas. Assim:
Vamos procurar que seja um local privilegiado de no�cias, que centralize toda a informação sobre a Associação, a sua história, os
seus estatutos e os órgãos sociais, os associados, a ﬁcha de inscrição muito simpliﬁcada e a galeria de imagens sobre as nossas
ac�vidades.
A par�lha de um tema pode ser feita em “pontos de vista” e os colegas podem transmi�r sugestões no “fale connosco”.
Também podem par�lhar poemas que serão publicados em “solidão dos agapantos”, uma rubrica que já u�lizávamos e que tem
“mercado” emissor.
Procuraremos ter também sempre uma “entrevista “ que vá “mostrando” a nossa gente.
O site vai ter ainda um “fórum” a exemplo de outro que já �vemos e onde foram abordados com alguma profundidade alguns
temas interessantes como o aborto.
Pretendemos também ter disponível online os diversos números da Palmeira para que possam ser consultados.
Importante será referir que o site irá sendo ajustado conforme se entenda que as alterações sejam uma mais-valia, sendo um instrumento dinâmico voltado para os nossos associados.
Por isso, a colaboração de todos os colegas é um gesto de vitalidade de cada um e responde à estratégia de comunicar como forma
de consolidação do nosso grupo.
Manuel Vieira (presidente da Direcção)

Já viste?

Somos cerca de 300 associados.
Só uma média de 40 é que paga as quotas.
Enviamos a Palmeira a todos os associados.
Custos de cada número:
Tipograﬁa e paginação..... € 490
Correio..............................€ 200
Reuniões de preparação...€ 150
Envelopes.........................€ 40
Total € 880

Recebeste esta Palmeira?
Se quiseres, envia €uritos para:
Palmeira
Rua Visconde das Devesas, 630
4400-338 VILANOVA DE GAIA

Sabias?

Cada exemplar da Palmeira ﬁca por € 2,90.

Apesar da crise...

Desde Janeiro de 2009 recebemos (excluímos as
importâncias entregues no Encontro Nacional):

Nome

José Duarte Macedo
Alexandre Costa Gomes
Fausto Lopes Lucas
Cecílio Capelo
Cândido M. Alves
Vitor Pina Metelo
Joaquim Gomes Dias
António Gaudêncio
José Carlos Mar�ns
Pedro Barreira
Peinado Torres
Pe. João Gomes
José Dias Troca

Quotas

Palmeira

€ 25
€ 25

€ 25

€ 20
€ 20
€ 20
€ 20
€ 10
€ 25
€ 50
€ 50
€ 25
€ 28
€ 20
€ 5

Podes depositar directamente no
NIB da Associação:
003502810000802593020 (da CGD)
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BENTO XVI: u ma decisão
polémica
Irene e Luís Guerreiro

Curso de 1943
Residente em Brasília
luisirenecacais@solar.com.br

J

oseph Ratzinger foi, quando jovem, um dos teólogos mais respeitados de uma época de grande renovação teológica. Como tal par�cipou, na qualidade de perito, com outros teólogos, no
Concílio Va�cano II.
Quando, mais tarde, João Paulo II o escolheu para presidir, como Prefeito, à Congregação para a
Doutrina da Fé, herdeira do Santo O�cio ou Inquisição, ele revelou-se um verdadeiro inquisidor,
silenciando grandes teólogos ou obrigando-os a retratar-se de avanços e resultados que lhes haviam
custado anos de reﬂexão e estudo. Joseph Ratzinger parecia ter mudado.
Eleito Papa sob o nome de Bento XVI, a desilusão foi grande para muitos, enquanto outros man�veram a esperança de que ele, obrigado a decidir agora, não como subalterno, mas como chefe
supremo, demonstrasse outra a�tude perante necessidades e problemas concretos. Não foi assim.
Aparentemente, tudo mudou para pior. Alguém escreveu que as suas decisões anacrónicas estariam
a revelar incapacidade para conduzir o Va�cano.
É claro que ele não é o único responsável. É-o também a Cúria, os seus colaboradores e conselheiros. Todavia, o atual governo
da Igreja tem muito da sua marca, a dar crédito a um seu coetâneo e an�go colega docente na universidade de Tübigen, o teólogo suíço Hans Küng. Diz ele: “Joseph Ratzinger não mudou. Não se comete injus�ça alguma, aﬁrmando que ele, simplesmente,
ﬁcou parado no tempo! Quis ﬁcar ancorado na Igreja e na teologia la�nas da an�guidade e do medievo, tal como as conheceu
e aprendeu a amar nos seus estudos de Agos�nho e Boaventura... O teólogo Ratzinger contribuiu pouco para a evolução da
teologia, mesmo com o seu livro sobre JESUS. Também não era essa a sua pretensão”.
Uma decisão desastrada
Em 24 de janeiro deste ano, 2009, veio a público a no�cia de que Bento XVI levantava a excomunhão que pesava, desde 1988, sobre os bispos da Fraternidade tradicionalista de S. Pio X, nascida, em 1970, da resistência do arcebispo francês Marcel Lefèbvre às
reformas e orientações do Concílio Va�cano II. A reabilitação dos bispos foi uma decisão altamente ques�onável que teve grande
repercussão. Na origem, estariam conselheiros da Cúria, encabeçados pelo cardeal Castrillón Hoyos, conservador, hoje com 80
anos, presidente da Comissão Pon��cia “Ecclesia Dei”, que não quis largar o cargo sem conseguir essa vitória! Juntando-se a outras
decisões fortemente regressivas, esse ato do Papa era mais um passo na direção hoje visível na cúpula da Igreja: a do retrocesso a
um passado pré-Va�cano II.
Não se pode imaginar que Bento XVI, como Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, desconhecesse o espírito que persistentemente guiou os membros da Fraternidade Sacerdotal de S. Pio X. Para mais, ele, com espanto de muitos, livrou os bispos da
excomunhão, sem lhes exigir, ao que parece, nenhum retorno.
Um desfecho incompreensível, se olharmos à história da Fraternidade. Quando do Concílio Va�cano II, o arcebispo Marcel Lefèbvre
era Superior Geral da Congregação do Espírito Santo e exercera uma ação notável como bispo missionário na África. Convocado
pelo Papa, fez parte da Comissão Preparatória. No Concílio dis�nguiu-se pelas suas posições conservadoras, convencido de que as
tendências ali dominantes conduziam ao modernismo e ao liberalismo, condenados por Papas anteriores, e levariam à “protestan�zação da Igreja”. Em decorrência disso, fundou, em 1970, na Suíça, uma casa para a formação de sacerdotes no espírito pré-conciliar e a Fraternidade Sacerdotal de S. Pio X, que foi aprovada canonicamente. Contudo, na carta de aprovação do cardeal Wright,
então Prefeito da Congregação para o Clero, já era possível adivinhar sinais de desconﬁança. Diz ele: “...a Fraternidade Sacerdotal
de S. Pio X vai poder harmonizar-se bem com o ﬁm querido pelo Concílio para a distribuição do clero no mundo”.
As ideias transmi�das no seminário de Ecône, profundamente adversas ao Concílio Va�cano II, obrigaram o Papa a enviar visitadores apostólicos. Mas tais visitas deram em nada. Lefèbvre con�nuava a rejeitar o Concílio e as suas reformas, principalmente a
missa renovada por Paulo VI. Preocupado com o crescimento do movimento tradicionalista, Paulo VI proibiu Lefèbvre de ordenar
sacerdotes. Não obstante, ele ordenou, em 1976, vários jovens provenientes da França, Bélgica e Estados Unidos. Dois dias após, 1
de julho, o Papa mandava anunciar a suspensão dos 26 padres e diáconos ordenados e, 24 dias depois, a suspensão “a divinis” do
arcebispo. Este, no entanto, nos anos seguintes, não acatando as ordens de Roma, con�nuaria a formar e a ordenar sacerdotes.
Em 1984, foi-lhe autorizada a celebração da Missa Triden�na, sob condições rigorosas, uma delas a de aceitar como legí�ma a
Missa de Paulo VI, coisa que a Fraternidade não queria de modo algum.
Como o conﬂito se agudizava, Roma tentou um acordo que, após várias conversações, foi assinado, em 5 de maio de 1988, por
Lefèbvre e Ratzinger. Este acordo previa a transformação da Fraternidade Sacerdotal de S. Pio X em Sociedade de Vida Apostólica
e a sagração de um bispo entre os padres da Fraternidade. Lefèbvre denunciou-o logo no dia seguinte, ao perceber que Roma não
estava disposta a permi�r que ele realizasse as ordenações episcopais que já havia programado para 30 de junho. João Paulo II,
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pediu-lhe expressamente que não o ﬁzesse, mas Marcel Lefèbvre, acompanhado de D. António de Castro Mayer, bispo emérito de
Campos, Brasil, sagrou, na data marcada, quatro novos bispos: Bernard Fellay, suíço, Bernard Tissier de Mallerais, francês, Alfonso de Galarreta, espanhol, e o inglês Richard Williamson, o único sobre quem caiu a comunicação social, quando da revogação da
ex-comunhão, não por causa dela, aparentemente de somenos importância, mas por ele negar a realidade histórica do Holocausto.
Dois dias depois da sagração, João Paulo II publicou o motu proprio “Ecclesia Dei”, onde revelava a aﬂição da Igreja por essas ordenações episcopais ilegais, declarava a excomunhão de Lefèbvre e dos bispos ordenados e convidava os seguidores a afastarem-se
da Fraternidade. Foi essa a excomunhão que o Papa Bento XVI revogou em 24 de janeiro de 2009.
Reações diversas
A decisão de Bento XVI veio somar-se a uma série de gestos conservadores. Por isso, é impossível entendê-la como uma simples
oferta de reconciliação. Para mais, ele não pediu nada em troca, não foram postas condições. Mas não aceitando as decisões do
Concílio Va�cano II, não haverá lugar para a Fraternidade Sacerdotal de S. Pio X na Igreja Católica. A unidade dos cristãos não pode
ser ob�da com o sacri�cio da verdade.
Reagindo ao problemá�co levantamento da excomunhão, um grupo de teólogos e teólogas alemães, austríacos e suíços, a que
se juntaram sacerdotes, religiosos e leigos atuantes na Igreja, assinaram, já no dia 29 de janeiro, uma Pe�ção internacional, a ser
enviada ao Papa, onde se exigia um “reconhecimento irrestrito das decisões do Concílio Va�cano II”. Esta Pe�ção encontrou logo
grande ressonância e rápida difusão, não só na Europa, mas também fora. E então foi pedido ao “Movimento Nós somos Igreja”
da Alemanha e da Áustria que assumisse a parte logís�ca da adesão à inicia�va.
Em ﬁm de fevereiro, haviam assinado a Pe�ção mais de 30.000 pessoas. Até à Quinta-Feira Santa, término preﬁxado da recolha de
assinaturas, elas a�ngiram a soma de 50.000. Provinham de 79 países.
Das enviadas pela Internet (21.534), a vantagem foi da Alemanha, com 15.272, seguida pela Áustria, com 1.893, e pela Suíça,
com 1.660. O Brasil enviou 65 assinaturas, menos que o pequeno Portugal, 84. De admirar que países como a Noruega e a Suécia,
quase totalmente luteranas, tenham correspondido com 51 e 17 assinaturas, respec�vamente. E até a Rússia e a China o ﬁzeram.
Tal como o longínquo Timor Leste, Taiwan, Singapura, Macau, etc. Bastante estranho que os países da América La�na não tenham
�do, em geral, uma par�cipação maior.
Os autores desta inicia�va esforçam-se agora por fazer chegar os resultados, o mais pronto possível, à Congregação para a Doutrina
da Fé.
Há que referir ainda que, lançada a ideia da Pe�ção, surgiu uma outra ação paralela para recolher assinaturas de apoio a Bento
XVI. A data do seu encerramento seria 1 de maio. Em 10 de abril, Sexta-Feira Santa, �nham assinado 20.208 pessoas de 55 países.
Eram, na sua maioria (86,2%), leigos. Mas havia também, em ordem percentual, padres (7,2%), religiosos/religiosas (7,2%), mulheres consagradas (1,1%), diáconos (0,8%). Com a sua assinatura, – disseram – declaravam “explicitamente a sua solidariedade
com Sua San�dade!”.
Com tudo isto, ﬁcamos a pensar que, se a Igreja, ao longo dos séculos, não �vesse sido tão tolerante com os momentos obscuros
do Papado, que foram tantos, não assis�ríamos hoje a uma quase divinização dos Papas. Tantos poderes num homem só e solitário
deixariam Pedro, o pescador, assombrado. Do episódio de Cesareia, a Igreja parece haver re�do apenas: “Tu és Pedro e sobre esta
Pedra ediﬁcarei a minha Igreja”, e esquecido um outro versículo que vem quase a seguir: “Afasta-te, Satanás! Tu és para mim um
estorvo, porque os teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens!” •
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Encontro Nacional 2010

Mosteiro de Alcobaça
Dias 1 e 2 de Maio

NO

Continuaremos a “Rota dos Templários”
iniciada com a nossa ida a Tomar
em Abril de 2006
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