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As Mães
que são as nossas
nascem das pétalas
das rosas
e cobrem de azul
os seus corpos
nuvens de veludo
os seus corpos
que são os nossos.

Pelo calor do Natal
elas renascem nos filhos
e os filhos renascem nelas
também
e todo o Universo
adormece
ao colo desta palavra
Mãe.
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Fernando Echevarría (Porto, 2013-03-19)
Meu caro amigo Arsénio,
Obrigado pela Palmeira, que irei lendo aos poucos, por razões
várias. Entre elas avulta a do susto, algo maior do que supõe o
teu cordial bilhete. E que exige adaptação um pouco morosa, até
ficar apto aos passeios à beira-mar.
Entretanto fui assistindo ao resultado do conclave e primeiras
manifestações do Papa Francisco, nome já em si inspirado e a
corresponder, para já, em obras, à inspiração da escolha.
Um grande abraço.
António Peinado Torres (Porto, 2013-03-20)
Bom-dia, companheiros!
Já recebi a Palmeira, dei já uma vista de olhos, li alguns textos.
Gostei da apresentação, o Trio Maravilha está de parabéns. Gostei
do que já li, apenas um apontamento: apesar de ter melhorado a
impressão, a grafia é bastante reduzida, é preciso ter em atenção
que a revista se destina a jovens de idade avançada, e para ler alguns textos foi com a ajuda de uma lupa, e torna-se cansativo.
Meu caro Arsénio, agradeço-te a bondade do teu post, mas não
agradeço o facto de teres publicado correspondência pessoal e
de carácter privado, mas acredita que a estima que por ti tenho
mantém-se inalterável.
Guerreiro (Brasil, 2013-03-29)
Meu caro Arsénio:
Desta vez a Palmeira chegou aqui como de surpresa. Não esperava por ela tão cedo.
Como aconteceu de outras vezes, deixa que gabe, antes de mais,
a beleza da apresentação. Que bela ilustração, quanta criatividade! A revista não se repete.
Quanto ao conteúdo, pareceu-me que ela alargou os seus horizontes. Surgiram novos colaboradores e também nova temática.
É preciso ampliar os espaços e insistir nesse caminho. A meu ver,
a Palmeira não há de ser só um meio de criar e fortalecer a união;
convinha que fosse também um meio de partilhar as nossas diversíssimas experiências de vida.
Os meus parabéns aos coordenadores e colaboradores!
Para ti e para todos os teus, uma Páscoa feliz!
Aventino Pereira (Porto, 2013-03-30)
SE AO MENOS AO FINZINHO DA TARDE FÔSSEMOS VER O MAR!
Não venho escrever-vos sobre a nossa Palmeira, não. Nem falar-vos desse encanto dos dias em que me bate o coração, aceleradamente, à espera da voz dos que nela escrevem. Tenho pudor,
decoro e reserva de me pronunciar sobre essa boa nova que ansiosamente chega a nossas casas, apenas, pela simples ou complexa razão de que nela escrevo. E quem nela escreveu, apenas
nela escreveu. O demais, o sentir e a crítica, a elevação ou a derrota, fica para ti, querido AAR que ainda não nos falaste dos teus
dias. E se algumas vezes aqui te provoquei a abrires o teu coração foi porque há duas pessoas que o querem ouvir. Uma sou eu
próprio. A outra?! A outra?!Quem sabe se não és tu, tu que vives
num silêncio inquieto, que queres, perdidamente, partilhar.
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Manuel José Rodrigues (Macedo de Cavaleiros, 2013-04-03)
Caro Arsénio: Como está a V/ senhoria, de saúde e bem-estar?
A crise é grande, mas não o é de água, certamente, que por aqui
tem passado abundante em viagem para o Porto. A continuar assim, temo que tenhais de andar embarcados por essas ruas mais
encostadas ao Douro!
Quanto a mim, estive um período longo no remanso da aldeia,
até à consumição do folar, dedicado a algumas actividades privadas e a outras comunitárias. Lá, as condições de rede da internete
são péssimas. Assim se explica porque só agora estou a escrever-te desde a cidade... E também porque só agora estou a dizer-te
que a Palmeira continua um luxo! Ela está excelente em conteúdo e apresentação! Desta vez fizeste o favor de me dar descanso
e eu agradeço. Ainda bem que apareceram contributos novos de
novos autores de grande qualidade; assim, tenho a certeza de que
o seu futuro (dela, Palmeira, e deles, autores) será risonho!
Até à vista! Um abraço.
António Manuel Rodrigues (Coimbra, 2013-04-14)
Recebi e li a bem cultivada Palmeira, n.º 35.
Decidi logo elaborar um pequeno texto de apreço para esta secção.
Arsénio e toda a equipa editora, mereceis bem quantos amigos
tenhais. Ponde-me lá no fim da lista.
Mandando a modéstia às urtigas, agrada-me muito ver-me publicado em tão boa companhia.
Numa apreciação pessoalíssima, permiti-me reincidir na minha natural admiração e salutar inveja perante todos os poetas e, neste momento, quero contar com a benevolência do Alípio para me associar
à homenagem por ele prestada ao nosso querido Pe. Augusto. Às vezes temos a oportunidade de nos cruzarmos com verdadeiras excelências. Conto também com a benevolência do Alexandre Gonçalves para poder felicitá-lo pela sensibilidade e arte em tratar o amor
e a mulher, ambos temas inesgotáveis e inultrapassáveis. É enternecedor ver como um tópico de formulação tão simples – amo-te,
ama-me – permite textos tão vários, tão artísticos e tão profundos.
Para além desta apreciação afectiva, nada mais do que isto, continua a agradar-me muito a secção Polis e o tratamento dado ao
problema religioso. Feliz Páscoa!
Francisco Assis (Maia, 2013-04-25)
Quero agora dizer-vos, meus amigos, que no n.º 35 da Palmeira
aprendi coisas novas, sempre novas apesar de algumas delas
serem já bem antigas. O bom gosto poético; os devaneios do
silêncio e da eternidade; as raízes das montanhas em que descortinámos o primeiro raio de sol e nelas soltámos o primeiro
grito “cheguei, já cá estou!”; as raízes que lançámos num novo
lar, quando arrancados aos nossos progenitores, quase no fim do
mundo, tal a distância que deles nos separou; os testemunhos:
uns acabados, felizes, outros descontentes e até com direito a autópsias; também alguns com um saboroso deleite de reencontro
de amigos e cantos de aleluia. A Palmeira foi realmente tempo de
ressurreição, de autêntica Primavera. E outras certamente virão...

R E P O R T A G E M

ENCONTRO NACIONAL
Pelos trilhos de

f

Miguel Torga

Foi o reencontro, a partida para uma viagem inesquecível em que o turbilhão de
sensações todas agradáveis, todas diferentes e avassaladoras ainda hoje me deixam
confuso.
O Encontro Nacional. Óptima organização, os inesquecíveis momentos vividos, o
grande contributo cultural e apaixonado
do Bernardino, o reencontro com novos
colegas... Todos nós temos as nossas vivências e a maneira como terminou fala
por si... Calo-me!
E veio a viagem cuja memória foi constantemente marcada pela sombra inspiradora do Torga que vagueia pelo nosso
imaginário e nos desafia a um mergulho
fotográfico lá das alturas do miradouro
de S. Leonardo de Galafura para a arquitectónica imensidão do Douro vinhateiro
que nos embriaga com a paisagem e o sensual desejo de, num único abraço, morrermos e com ele vivermos para sempre.
S. Martinho de Anta, pela novidade e

secretismo, acabou por constituir um
marco na nossa viagem. Desde a surpresa da riqueza ornamental do interior da
capela de N.ª Sr.ª da Azinheira, um misto
de barroco com neoclássico, à paisagem
deslumbrante do seu miradouro e à velhice centenária dos seus castanheiros e carvalhos, à visita surpresa do Espaço Torga,
faltam-nos palavras para exprimir tudo o
que, como um vulcão, rompe cá de dentro: útil para digerir o apaladado almoço
do restaurante Solar 1, proveitoso e prático para melhor interiorizarmos os trilhos
de Torga...
No que respeita ao Espaço Torga, politicamente estamos conversados, mas deixou
um cheirinho a saudade e vontade de lá
voltarmos.
Aquela Quinta do Tedo ficou-me no goto.
A simplicidade do guia, as deliciosas provas de vinhos e o nosso olhar sobranceiro mas reverente sobre o rio, ouvindo ao
longe e tão perto o silvar do comboio que
durante tantos anos me revoltou as tripas

António Vaz
Curso 1958

mas, temporariamente, me levava ao conforto do lar, remexeu no meu sótão e trouxe à tona memórias esquecidas...
A Quinta de S. Domingos foi uma espécie
de catarse... Não sei se por, simbolicamente, marcar o fim dos trilhos, se por o almoço ter sido um banquete digno de um
casamento, se pela envolvência paisagística, se pelo clima de descompressão, atingiu uma espécie de clímax! Daqui para a
frente só teríamos que ir para casa. ●

Fica o convite para 2014: BEJA.
“Em Beja não vereis o arrebique
a sua escritura é mais sem ornamento.
Estética do recato.
Poesia que
vem de dentro.
Onde outras serão excesso Beja é pouco
mais de sombra que sol é seu circuito.
Procurai no recanto e no reboco
Vereis então que Beja é muito.”
Manuel Alegre

S. Leonardo de Galafura
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Momentos
do ENCONTRO NACIONAL
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OURO

Viagem anual da Associação ao Douro vinhateiro
em Setembro de 2013

Não falarei da organização,
porque o óbvio não se diz. Não
falarei das ausências, porque
os tempos são obscuros. Não
farei o inventário dos infinitos
pormenores que encheram a
viagem, por pertencerem ao
foro individual. Cada um viu
e viveu o que pôde. Também
não comentarei nem as ideias
semeadas nem as saudáveis
divergências discutidas. Somos uma associação viva, inquieta, com olhos atentos para
ver e ouvidos treinados para
escutar. Quero apenas subir
ao promontório de S. Leonardo. Ler os textos de azulejo de
Miguel Torga. E aprender com
ele a comover-me com tanto
esplendor.
Pedi então aos olhos que dessem a mão às palavras. De
tão frágeis, comovem-se e
alteram-se. E ficam mudas
perante tão súbita paisagem.
Esperam em silêncio que o
tempo abrande a intensidade
da luz e da cor. Como quem se
afasta um pouco, só para ver
melhor. Para focar melhor a
câmara. Para filtrar um olhar,
um rosto, um rio, ou um simples ponto de exclamação. As
doces palavras são tímidas,
donzelas de iniciação, apetecíveis promessas de futuro. Pouco a pouco,
aqui e além, começam a aflorar na solidão
do espaço branco. Só então vale a pena tentá-las, provocá-las e pedir-lhes que digam,
que iluminem, que respirem como nós.
A grande paragem foi S. Leonardo, habitado
por Miguel Torga. É ele que nos recebe e nos
mostra o fim do mundo. E logo ali nos diz
que esta viagem é uma introdução ao Douro todo. Ao suor dos homens que inventaram os socalcos. Ao líquido espiritual que
escorre daquelas videiras. À verde luz que se
derrama pelas encostas abaixo. Nos ouvidos
já soa a palavra “torga”, pequeno arbusto que

se infiltra pelas costuras das pedras. Agarra-se ao áspero chão, formando grossas raízes,
como que para resistir à vertigem do rio. Já
se percebe agora quem ousou chamar-se a si
próprio de Torga. E esta identificação com
o deslumbramento que há nestes montes,
como se desde aqui se visse toda a Ibéria.
Estamos a ver o DOURO pelo olhar universal de Miguel Torga. Compreendemos
agora o nome completo. Miguel, inspirado
em D. Miguel de Unamuno, um nome glorioso da grande literatura espanhola, como
quem se abre ao mundo, visto do alto do
seu espanto. Torga, porque tem raízes de

Alexandre Gonçalves
Curso 1957

aço, presas à terra que habita.
Numa imanência telúrica, de
identidade e diferença, onde
radica todo o sentido da existência.
Este Douro é ouro puro. Estas
pedras são tão líquidas como
as águas azuis, que lá nos fundos rebrilham de frescura e
fecundidade. E nos socalcos,
penteados em cordão, as uvas
desfazem-se em sangue, amorosamente recolhido em taças
sumptuosas, que o grande rio
leva à mesa dos príncipes. Esta
rota de setembro abre-nos,
pela mão de Torga, o livro da
nossa idade. VIVER. Não há
outra saída airosa. Viver até ao
limite das forças, dando a cada
célula em pânico a ilusão da
esperança. Existir é um jogo.
Alguns ganham frequentemente, e são felizes. Outros
perdem sistematicamente, e
são infelizes. Mas, a ganhar
ou a perder, nenhum bem
se compara ao de acordar de
manhã e aninhar os olhos na
paisagem do mundo (M. Torga, Diário XIV). Do mundo,
que é este reino terreno, até
onde a palavra der. Até onde
as forças o consentirem. Onde
não há lugar para a resignação,
para a lamúria, para a postumidade. É proibido morrer e ficar depois
a contemplar-se piedosamente, como num
velório. Dói ser homem mas não se é homem sem um duro combate. Estes vinhedos, esta polifonia de ritmos, de frutos e
de cores, mostram como se deve construir
o sentido. Porque ele nunca nos é dado.
É-nos exigido que o construamos. O homem não nasce feito, tem que se fazer.
Como se faz uma vinha. Como se constrói
uma casa. Como quem tem pressa de viver, para atingir a lentidão da sabedoria. E
acordar os sentidos para a infinita beleza
do mundo. ●
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Desde tempos imemoriais que o Douro tem
atraído sobre si múltiplas atenções e concentrado, ao longo do seu percurso, inúmeras
populações. Apesar de a sua paisagem rude
e agreste constituir um desafio a quem aí se
quisesse fixar, desde épocas remotas foram
muitos os que a quiseram desafiar. E esse desafio foi ao extremo de a quererem domesticar.
Foi o que aconteceu quando aqueles declives,
feitos de escarpas e de fragas, se começaram
a preparar para darem origem ao seu famoso
néctar. Com outros povos a descobrir aqueles
vales e cumes de dimensões que fazem assustar, cedo essas terras misteriosas começaram
a exercer a sua magia sobre quem as percorria. E se lhe juntarmos esse clima invulgar,
a par de um terreno xistoso, estão criadas as
condições para esse fascínio e esse poder de
atracção que se exerce sobre quem percorre
uma terra como aquela.
Foi toda essa magia que um dia se viria a exercer sobre os ingleses que a ousaram percorrer.
Essa dureza, que vai das suas altitudes até às
suas profundidades, haveria de chamar a atenção e de ser um factor de persuasão, ao ponto
de se começar a pensar nas potencialidades
que daí se poderiam retirar. E a que haveria
de internacionalizar o Douro e de humanizar
a sua paisagem foi a dos seus socalcos onde
as vinhas começaram a nascer e a das gentes
tisnadas pelo sol que quotidianamente as começaram a percorrer. E a si associaram esses
quadros lendários dos barcos rabelos com
pipas a transbordar que, Douro abaixo, transportavam esse famoso néctar. Assim se foi
criando essa imagem à qual o mundo se rendeu e que, com o rótulo de vinho do Porto, se
globalizou. E hoje é uma das maiores marcas
que deu a conhecer o nome de Portugal e que
ombreia com qualquer outra no panorama
internacional.
E parecia que o Douro se rendia apenas ao
vinho do Porto que brota das suas entranhas.
Foi o que pareceu sair dessa paisagem tão fascinante como distante das grandes metrópoles e outros centros urbanos. Escondida por
detrás das suas serranias, parecia que mais
ninguém lá ia para além de quem trabalhava
as suas vinhas e comercializava o seu produto.
Este isolamento começou a ser quebrado por
um comboio que teimava em dar a conhecer
aquela dádiva de Deus a quem ousasse percorrer aquele vale profundo dentro de uma
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carruagem. Mas, um dia, a navegabilidade do
Douro chegou e esta primeira região demarcada do mundo começou a mostrar as suas
potencialidades turísticas. E começa a ser dos
destinos mais apetitosos que Portugal tem
para oferecer.
Para, mais uma vez, admirarmos esta obra da
criação, fomos, a 4 de Junho, percorrê-la ao
longo do percurso que o comboio, nos dias de
hoje, ainda nos pode oferecer e contactar com
muitas das potencialidades que se estão a explorar. Um local de passagem periódica, como
é o da estação de São Bento, no Porto, merece
sempre a nossa admiração, ou não fosse uma
das estações mais belas que se pode encontrar
em qualquer parte do mundo. Acompanhados por um dia cheio de sol e com o calor a
fazer-se sentir, lá fomos percorrendo as diversas estações que se alinhavam ao longo
daquele percurso. Ladeados por grupos de
turistas que faziam questão em desbravar um
destino como aquele, começamos a mergulhar na paisagem cativante do Douro pouco
depois de termos atravessado as águas do Tâmega. E com aquele percurso serpenteante, lá
fomos caminhando, por entre um panorama
verdejante, a caminho da Régua. Com toda
uma paisagem vinícola a aparecer, os socalcos
começavam a subir e a descer. E à medida que
o caminho avançava, os cumes começavam-se a elevar e a paisagem a mostrar a sua verdadeira beleza. Era o que se podia ver entre a
Régua e o Pinhão. Daí em diante, a austeridade começa-se a acentuar e o percurso entre
o rio e as escarpas a manifestar a sua rudeza.

Guedes de Oliveira
Curso 1961

Tudo é mais rude, selvagem e inóspito. E, de
repente, a foz do Tua está pela frente. Seria
mais um convite para desbravar esse percurso
rio acima. Mas, infelizmente, o seu traçado,
selvagem e cativante, já foi desactivado e não
pode ser percorrido. A viagem continuou em
direcção ao Pocinho, a última estação da linha
do Douro, por terem desactivado a restante
até Barca d’Alva. Com uma paisagem cada
vez mais agreste, aquele percurso lá se ia rasgando por entre fragas e outro tecido rochoso.
Ao fundo, o rio inconformado continuava a
rasgar aquele que fora o seu leito e que é para
continuar. Até que, por fim, o Pocinho chegou
e com ele ficou a frustração de não podermos
continuar por comboio essa viagem que outros rasgaram e que, incompreensivelmente,
para o turismo e beleza do Douro, alguns
fecharam. E com esse património ainda por
desvendar, percorremos o Pocinho para, depois, regressar.
Para trás ficou uma viagem cá dentro que requer continuação devido à magia do Douro e
ao seu poder de atracção. É, sem dúvida, devido a essa magia que, cada vez mais, o Douro se
está a descobrir e que, em crescendo, muitos
turistas nacionais e estrangeiros o estão a seleccionar. Vê-se nos comboios cheios de gente
que o estão a percorrer, como se vê nesses cruzeiros de rio que o vão navegando e penetrando nas suas entranhas. Mas vê-se ainda nesse
turismo rural que está a despontar e em todo
o turismo vinícola que está a prosperar. E tudo
acontece devido a essa paisagem fascinante e a
essa magia que a ninguém deixa indiferente. ●
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Nómadas
pela

E cá chegou a Palmeira com uma folhagem
rejuvenescida. E eu a pensar que as raízes
da amizade tinham apodrecido!
Dá cá um abraço Luís Maria! E continua
a jogar a “pelota” ali, no frontão, com o
teu inseparável amigo Amarelo (não sabes
dele?)!
Olá, Alípio! Volta a aprimorar o teu stick,
porque qualquer dia havemos de realizar outro campeonato de “hóquei” num
campo improvisado qualquer que se há-de parecer com o “multiusos” ali, ao pé da
sala dos Filósofos, no “Vaticano”, em Valladolid, e subiremos de divisão pela certa!
Guarda, guarda bem guardado o abraço
que me vais dar num dia não muito distante! E, já agora, continua a alimentar a tua
inquestionável (que surpresa, meu Deus!)
veia poética!
E que lindo o silêncio escrito diariamente
no Diário do Aventino! Que bom, meu
amigo (lembras-te de mim?)! Que maravilhoso seria se fôssemos sempre nómadas, e
o que bebêssemos fosse sempre a novida-

novidade
de! Bravo! Eu sei que tens uma pena bem
aparelhada, e é pena que esses teus rios de
inspiração não cheguem até cada um de
nós. E se construíssemos uma feira-albufeira com todos os nossos rios?
Ih!… Há que tempos não via o nome do
Francisco Cabral, do Pinheiro, do Adolfo,
do Trovisco, e do António M. Rodrigues
que eu já mal conheci!
Não vou falar daqueles que perpassam
amiúde pelas páginas da revista. Mas, já
agora, obrigado Morais, Peinado, Simões
e Gaudêncio, pelos vossos textos cheios de
sabedoria!
Guardei para último, o homem da “escatologia”, o serviçal aniversariante Martins
Ribeiro. Se a gente pudesse estar em todas,
lá teria estado também. Dá gosto ouvir pessoas cujos horizontes são pautados pelos
princípios bebidos no húmus da família e
que foram enraizados ali, para os lados da
Barrosa! Força, Martins Ribeiro! Na tua
análise tão lhana como sincera, perpassa
toda a Escritura. Em ti, a Páscoa é verda-

Bernardino Henriques
Curso 1953

deiramente Primavera, e não naqueles que
negando toda e qualquer seiva espiritual, e
não vislumbrando nada para lá dos obscuros sete palmos de terra, afirmam não temerem a morte, o que não passa, como tu
muito bem dizes, “de uma bravata do pensamento para esconjurar um objectivo pavor”! Que mau gosto esse de, sempre com
a mesma melopeia, se criticarem os outros
por não serem anjos, mas mortais, e, numa
tão deliberada como néscia blasfémia, exibirem ser ignorantes do infinito amor do
Pai! Não seria preferível dizerem que todo
o tempo é Primavera e Ressurreição? É
caso para pedir ao Alexandre que afine essa
garganta (eu sei que ele a tem, e boa) para
interpretar melhor o seu “Cântico de Aleluia”, porque também ele é fruto da redenção, a única que gera o amor! Que até pode
ser que o bom do Francisco tenha coragem
para reconstruir esta Igreja em ruínas que,
não deixando por isso de ser Igreja, obscurece a fé dos débeis! ●

Porque “nem só de pão vive o Homem”, na terra lavrada da AAAR os pequenos grãos
de trigo temos de lançar... e a Palmeira na premissora seara continuará verdejante em
esperança.
O tesouseiro: F. Assis Conceição

Receitas 2012

Recebimentos por correspondência
Quotas…..............…………......................... €
Ofertas à Palmeira................................... €
Recebimentos no “Encontro Nacional 2012”
Quotas…..............…………......................... €
Ofertas à Palmeira................................... €
Organização “Encontro em Messines”
Saldo positivo ……………………...........…...... €
Venda de DVD..…………………….................. €
Proveitos financeiros
Juros de depósito a prazo........................ €

Despesas 2012

75,00
355,00
825,00
314,00
740,00
77,00
45,00

Total das receitas..................................... € 2431,50
Resultado negativo do ano...................... € 913,51
€ 3345,01

Recebeste esta Palmeira...

Se quiseres enviar a tua colaboração, fá-lo para

Palmeira n.os 32, 33 e 34
Planeamento/preparação …................... € 332,00
Paginação …………………........................... € 300,00
Impressão – tipografia ..…...................... € 1712,76
Envio pelos correios ………....................... € 538,59
Envelopes e etiquetas……........................ € 135,83
Outros gastos……………….......................... €
98,54
Encontro Nacional 2012
Gastos diversos……………......................... €
40,00
Gastos diversos……………......................... €
73,68
Gorgetas…………………............................... €
55,00
Outras despesas
Renovação do site…….........................….. €
52,64
Requisição de cheques …........................ €
5,97
Total das despesas................................... € 3345,01
Associação dos Antigos Alunos Redentoristas (AAAR)
Rua Visconde das Devesas, 630
4400-338 VILA NOVA DE GAIA

Podes também depositar directamente no NIB da Associação: 003502810000802593020 (CGD)
(Neste caso, dá-nos conhecimento da tua transferência.)
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o direito de amar ?

Em 15 de março de 2012, a Corte de Cassação italiana, negando o registo a um casamento homossexual celebrado fora do
país, sancionou, contudo, a seu favor, “um
tratamento idêntico ao que a lei garante aos
casais unidos por casamento”.
Algum tempo depois, o cardeal Martini,
ex-arcebispo de Milão, afirmava não haver
sentido nenhum em demonizar os casais
homossexuais e impedi-los de fazer um
pacto entre si. Desafiava assim a doutrina
de Ratzinger que, como Papa, impôs aos
políticos católicos ajustarem-se aos “princípios inegociáveis” ditados pelo Vaticano,
contrários à aprovação de leis sobre uniões
civis, sobretudo gays.
Carlo Maria Martini exercia, havia anos,
uma notável liberdade de pensamento,
exortando a Igreja a não trocar o núcleo da
fé por posições fossilizadas, insustentáveis
perante o sentir contemporâneo.
Acompanhou-o o cardeal de Berlim, Rainer Maria Woelki, que, embora fosse conhecido por posições conservadoras, afirmou, perante uma multidão pasmada, em
17 de maio, no 98 Katholikentag (magno
congresso dos católicos alemães), que,
“quando dois homossexuais assumem a
responsabilidade um pelo outro e se relacionam de uma forma fiel e a longo prazo,
temos que ver isso da mesma forma que
vemos as relações heterossexuais”. Juntava
assim a sua voz ao crescente coro de bispos que clamam por uma mudança: que a
hierarquia deixe de se recusar, de modo absoluto, a reconhecer a bondade moral das
relações lésbicas e gays.
A esse coro há que acrescentar o arcebispo argentino Jorge Mario Bergoglio, hoje
o Papa Francisco. Enquanto arcebispo de
Buenos Aires, opôs-se tenazmente ao governo de Cristina Kirchner, que, afinal,
havia de acabar por aprovar o casamento
homossexual. Tal decisão foi para o arcebispo “um retrocesso antropológico”, “um
ataque destrutivo ao plano de Deus”, porque a introdução do casamento de dois
homens ou de duas mulheres enfraquecerão uma instituição milenar, tanto natural
como humana. Não obstante, o mesmo ar8

cebispo, sendo presidente da Confederação
dos bispos da Argentina, tentou convencer
os colegas a aceitarem a união estável entre
homossexuais. Não o conseguiu. Foi vencido pela maioria.
Um fenômeno que não é de hoje
O fenômeno dos desejos homossexuais é
de todas as épocas e culturas. Sempre houve mulheres e homens que sentiram atração por pessoas do mesmo sexo. É uma
constante na história. E não se pode dizer
que o fenômeno só se deu em sociedades
em decadência.
As artes e a literatura de todos os tempos
descrevem relações sexuais e histórias
de amor entre pessoas do mesmo sexo. É
célebre a Epopeia de Gilgamesh (1700 a.
C.) que fala de um rei mítico desse nome
e da sua paixão pelo bravo Enkidu; estava
apaixonado por ele “como por uma esposa”. Na Bíblia, Davi chora por Jónatas, cujo
amor era para ele “mais maravilhoso que
o das mulheres” (2 Sm, 1, 26). No século
VI (a.C.), Safo, poetisa grega, canta o amor
entre mulheres de uma maneira que ainda
hoje nos enternece.
Hoje o fenômeno atingiu uma visibilidade
tal que não é de admirar que, vez por outra,
nos vejamos a indagar se a natureza não estará provida de meios próprios como esse
para controlar os excessos da proliferação
humana. As estatísticas dizem que os homossexuais constituem hoje cerca de 10%
da população mundial.

Luís Guerreiro
Curso 1942

Homossexuais e heterossexuais
Se os homossexuais representam só 10% da
Humanidade, os restantes 90% serão heterossexuais?
Em meados do século passado, o conhecido Relatório Kinsey demonstrou que,
nos Estados Unidos, eram cerca de 5% as
pessoas entrevistadas que se comportavam especificamente como homossexuais
e 5% como heterossexuais. E as restantes
90%? Não foi possível atribuir-lhes uma
condição clara. Por isso, a dicotomia
homossexual-heterossexual parece não refletir a realidade humana, mesmo que lhe
acrescentemos a bissexualidade. Estes três
conceitos partem da idéia de que existem
só dois sexos biológicos: masculino (par
cromossomático XY) e feminino (par cromossomático XX).
Foi a bióloga americana Anne Fausto-Sterling quem originalmente defendeu a teoria de que não há só dois sexos, mas seis.
Dependendo das diversas variações dos
cromossomas sexuais, os seis gêneros biológicos constituem-se das seguintes combinações genéticas: X, XX, XY, XXY, XXX,
e XYY. Sendo assim, em casos concretos,
o heterossexual pode confundir-se com
o homossexual: uma lésbica “masculina”
pode apaixonar-se por um gay “feminino”.
A homossexualidade e a teologia
Nos dez primeiros séculos, a teologia cristã
não tinha um conceito geralmente usado e
bem definido das ações homossexuais. No
século XI, o bispo Burkhard de Worms, em
seu livro Decretum, destinado aos confessores, fala da “luxúria como a dos sodomitas”. Outros autores associaram ao adjetivo
“sodomítico” idéias diferentes, até mesmo
atos sexuais de homem e mulher sem o
objetivo de procriar. Na própria Bíblia, a
interpretação da narrativa de Sodoma
(Gn, 19) está frequentemente centrada
em outros aspectos que não os sexuais.
A leitura exclusivamente sexual começou
com S.to Ambrósio e S.to Agostinho.
Foi São Pedro Damião quem cunhou o
substantivo “sodomia”, em 1049. Com a
crescente difusão do “vício sodomítico”

no clero e nas comunidades religiosas, ele
propõe graves castigos, o pior deles a pena
de morte.
No século XIII, no seu livro Summa de
poenitentia, Paulo da Hungria usa o termo
“sodomia” como sinônimo de “pecado
contra a natureza”, querendo expressar
com isso uma série de atos sexuais não
visando a geração. Diz ele: “Os sodomitas
são os inimigos de Deus, os assassinos e
destruidores da Humanidade. Eles parecem dizer a Deus: ‘Criaste os seres humanos para que se multiplicassem. Mas
nós trabalhamos para que a tua obra seja
destruída’”.
O termo “homossexualidade” não é tradução da expressão medieval “sodomia”.
Quando, em 1869, o escritor austro-húngaro Karol Maria Benkert criou
esse neologismo, associava-lhe um intuito emancipatório. Esperava livrá-lo
da condenação que a “sodomia” merecera da teologia moral. Como inclinação dada pela natureza, a “homossexualidade” não podia ser um pecado. Essa
tendência ou inclinação foi depressa assumida pela teologia, atacada, porém, a
idéia de a isentar de culpa. E, em poucas
décadas, nos dicionários teológicos, os
artigos sobre “sodomia” foram substituídos por artigos sobre “homossexualidade”.
E, em 30-10-1986, a Congregação para
a Defesa da Fé declarava: “Na verdade, a
inclinação específica da pessoa homossexual não é, em si, pecaminosa, mas
serve de base a uma tendência mais ou
menos intensa voltada para uma conduta moralmente má. Por isso, a própria
inclinação deve ser considerada como
objetivamente desordenada”. O porquê
da rejeição da homossexualidade ficava
por conta da Bíblia. Davam-se por erradas as objeções dos exegetas, quando
tentam mostrar que, na Bíblia, não existe “um testemunho constante”, e afirmava-se que a Sagrada Escritura só é entendida corretamente, quando não está
em contradição com “a tradição viva
da Igreja”. A norma para interpretar a
Bíblia era, portanto, a tradição que, com
os seus erros e restrições, estabeleceu, ao
longo da história, uma leitura das narrativas bíblicas como contrárias ao desejo
homossexual. Exigia-se, portanto, que
se ignorasse os conhecimentos da ciência bíblica, que se aceitasse uma posição
bíblico-eclesiástica de base fictícia e que
se concordasse em admitir que “a prática da homossexualidade ameaçava a
vida e o bem de um grande número de
pessoas”. E, embora estes argumentos
não tivessem a força ética necessária, as
posições da Igreja não mudaram.

A discriminação
A doutrina católica proclama que, aos
olhos de Deus, tanto mulheres como homens, inclusive lésbicas e gays, possuem
igual dignidade. Os homossexuais “devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles
todo o sinal de discriminação injusta”. É
uma afirmação genérica. Supõe, contudo,
a existência de uma discriminação justa.
Qual? A motivada pela “tendência homossexual (que) é uma desordem objetiva e requer solicitude moral”. Daí que, se a
legislação tornar ilegal tal discriminação,
ela poderá provocar “um impacto negativo na família e na sociedade”, devendo por
isso ser rejeitada.
Mas a discriminação não é só uma atitude
da Igreja católica. Ela é também demasiado comum em sociedades culturalmente
diversas. Exemplo disso são os dados divulgados pela Unesco em 2011, que revelam um elevado número de gays e lésbicas
vítimas de bullying em escolas de diferentes países: Brasil, 40%; Chile, 68,4%; Canadá, 20%; Estados Unidos, 85%; Japão,
83%; Austrália, 80%; Índia, 50%; França,
58%; Holanda, 88%; Reino Unido, 97%.
É evocando a lei natural que a Igreja católica pretende convencer o mundo da
verdade da sua doutrina sobre a homossexualidade. O cristão dispõe de outros
argumentos, mas os argumentos da lei
natural são os únicos que ele pode exibir perante as nações, culturas, credos e
épocas. Todavia, não é fácil reconhecer e
interpretar a “norma escrita pelo Criador
no coração do ser humano”. A história do
Mundo e da Igreja está cheia de exemplos
de aplicação equivocada desses argumentos.
“Qualquer ato conjugal deve permanecer
aberto à transmissão da vida”, diz o ensinamento da Igreja. E mais: “A capacidade
procriativa inscrita na sexualidade humana é, na sua mais profunda verdade, uma
cooperação com a força criativa de Deus”.
Sendo assim, a realidade biológica do sexo
que conduz à criação reveste-se de sentido
religioso. E a sua leitura teológica como
expressão imediata da vontade de Deus
acaba por nos impedir até de pensar que
a intimidade sexual entre pessoas de mesmo sexo possa ser uma expressão válida de
amor humano.
É natural que os seres humanos se sintam
atraídos sexualmente por pessoas do sexo
oposto. É a norma. Há pessoas, porém, que
sentem e agem diversamente. O que fazem,
diz-se, é contra a natureza. O remédio seria seguirem a norma. Mas elas objetam:
“A mim, mulher, a minha natureza faz-me
sentir atração por mulheres e a mim, homem, a natureza faz-me sentir atração por

homens”. Por que é que, aqui, essa natureza não há de ser também norma? Se Deus
os fez assim e isso não prejudica ninguém,
não terão eles o direito e até o dever de se
comportarem de acordo? Quem será realmente capaz de dizer ao certo o que é o natural? Não foi o homossexual que escolheu
ser assim. Foi Deus que fez a lésbica e o
gay e não lhes outorgou o dom do celibato.
Outro olhar, outra visão
A visão da Igreja católica e, possivelmente, a de outras igrejas cristãs incidem mais
sobre os comportamentos homossexuais
do que sobre a pessoa que busca realizar-se humanamente a partir da condição
homossexual. Bem o expressou aquela ex-freira lésbica americana que tinha como
companheira também outra ex-freira: “O
Papa só pensa no que fazemos na cama e
não na riqueza espiritual que nos transmitimos uma à outra no dia-a-dia, no bom
entendimento, no amor que nos une, na
ajuda e apoio mútuos”. A pessoa humana,
heterossexual ou homossexual, oferece variadas facetas e valores: honestidade, retidão, amor ao próximo, empenho profissional, etc. A orientação sexual é apenas uma
entre essas facetas. Estimada, trabalhadora, bem-sucedida, amorosa, a pessoa não
muda de personalidade, quando ficamos a
saber que é homossexual.
O desejo sexual é a expressão da tendência humana natural a unir-se, a preencher
os anseios uns aos outros, a desfrutar da
companhia uns dos outros e a sentir prazer em ser desfrutado como companhia
e realização mútua. Deste ponto de vista,
nenhuma forma de comportamento sexual é em si mesma natural ou contranatural.
Alguém escreveu: “Nenhum comportamento sexual precisa de ser descartado.
Se constrói laços estáveis e humanizantes
de mútuo compromisso e respeito, em
que o Eros se transforma em expressão do
Ágape, ele contribui para a diversidade da
bondade, do que é bom, sendo integrado
na plenitude da vida, meta da nossa existência comum como seres humanos em
comunhão com o resto da criação. Explorar uma vida gay ou lésbica genuína em
todos os seus aspectos, derrubar barreiras
e descobrir possibilidades novas e libertadoras, pode ser uma contribuição preciosa
para a Humanidade”.
Trata-se de libertar, sem artificialismos
conceituais, pessoas diferentes de estigmatizações culturalmente impostas. Libertando-as, talvez a criação de Deus tenha
a oportunidade de ser reconhecida como
um dom do qual todos os desejos humanos fazem parte, não como algo perigoso,
mas como uma força capaz de produzir
proximidade, solidariedade e amor. ●
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O que é dito o vento o leva.
O que se escreve na pedra fica.

Escrever

Dezembro à vista. Natal na sucessão do
tempo. A publicidade já deu o mote. E os
produtores de objectos comerciáveis parecem um enxame de abelhas em fúria. A liturgia do consumo prepara-se para os mais
surpreendentes rituais da época. A matéria
de onde tudo se extrai, e por onde tudo se
exporta, são as múltiplas linguagens que organizam socialmente a realidade. Em última
instância, são palavras que se dizem ou se
escrevem em redor da mais bela narrativa
da história. A Sociologia constata,
compreende e justifica. Ninguém
lhe pede mais. Mas os que amam
as palavras podem e devem ir mais
longe. Se apenas falam, importa
que o façam como quem leu, não
um livro mas o tecido complexo
da vida. Caso contrário, apenas se
amplia o ruído, que só por si já é
um insuportável poluente. Recorde-se que o verbo original (legere
= ler), na sua primeira acepção,
significa recolher dados, organizá-los, em ordem a uma escolha. Isto
exclui a leitura deslizante, oblíqua,
como quem salta para chegar ao
fim. Uma boa leitura é sempre lenta. Sem
essa mediação, não se filtra a colheita, nem
se pode escolher. Porém, na fala há outros
elementos decisivos, quase sempre de ordem
afectiva, que absolvem com facilidade os excessos.
Já o mesmo se não passa na escrita, sobretudo se há uma intenção de rigor, seja ele de carácter estético, científico ou de outra ordem
qualquer. Aqui as palavras não as leva o vento. Prendem-se às tábuas da lei ou às pedras
sagradas. Elas organizam e moldam o futuro.
Adquirem uma durabilidade bem mais longa que a vida do seu autor. Elas não se improvisam nem caem do céu, por ordem de
S. Pedro. Nem são fruto de inspirações fictícias. São antes “transpirações” (Picasso) de
quem cortou a pedra no monte e a transportou para uma oficina. Depois, com martelo e
escopro, com raiva e ternura, tenta extrair da
matéria bruta o esplendor de um rosto comovido. Escreve-se porque se olhou muito,
porque se viu muito, porque muito se filtrou
e se escolheu. Olhar, ver, distinguir e amar
10

Verba volant, scripta manent.

são verbos lentos. Porém, moram perto de
toda a gente. Não é difícil tropeçar neles. Eles
frequentam a vida minuciosa, os pormenores mais íntimos da existência. Só exigem
um pouco de silêncio, um pouco de música,
algum tempo e a preservação dos sentimentos. Isto é, escrever não é monopólio de ninguém. Nem é uma questão de talento ou inteligência. Basta querer. Basta sofrer. E sentir
o coração a fugir pela boca. No entanto, há
muitos equívocos. E muito pouca tolerância

para a obesidade literária daqueles que, sem
pudor, vão esgotando o escasso território
editorial, com obscenas adiposidades.
Fiz esta abstrata introdução para falar da
Palmeira. Mais recentemente, folheei vários exemplares, comparando-os entre si,
com especial referência ao n.º 35, de Abril
de 2013. Apraz-me concluir que é irrecusável uma contínua evolução. De número para
número, verificam-se mudanças notáveis,
com particular relevo para a organização dos
conteúdos e sua apresentação gráfica. Quando se surpreende na caixa do correio, ela traz
qualquer coisa imediata de incontrolável
curiosidade. Ao rasgar o invólucro, ela emerge muito feminina, perfumada, de cintura
macia e cores matinais. Um puro objecto de
desejo. Isso explica alguns testemunhos que
dizem devorá-la duma assentada, lamentando a rapidez com que chegam à última página. Outros vão mais longe e afirmam ser
ela um dos pilares da Associação. Em rigor,
não discordo destas opiniões. Mas considero que há muita distracção no que se refere

Alexandre Gonçalves
Curso 1957

ao trabalho escondido daqueles que a fazem
nascer. Ela não aparece por geração espontânea, nem quanto ao seu corpo, nem quanto à
sua alma. Por um lado, é preciso escrever, antes de insinuar que são sempre os mesmos a
fazê-lo. Cheguem-se à frente! Façam! Não se
trata de uma alma qualquer. É uma corrente
de sangue que poderá circular entre duzentos ou mais leitores. Leitores de um extracto
cultural apreciável, num país que não tem a
tradição da leitura. Por outro lado, é preciso
moldar-lhe um corpo atraente e
jovem, que acorde desde o primeiro contacto os sentidos, que em
alguns casos começam a acelerar
a decadência. Ora esta tarefa é ainda mais delicada, porquanto exige
da direcção uma entrega intensa e
exclusiva, na hora de pôr o pão no
forno. São conhecimentos técnicos
de alguma complexidade, servidos
num voluntarismo incondicional,
de certo modo insubstituíveis.
Concluindo, duas atitudes se esperam daqueles que esperam convictamente a chegada da Palmeira.
Primeiro, escrever. Não é bom serem “sempre os mesmos” a fazê-lo. Aqui não
pega a desculpa da falta de tempo ou de não
se ter português bastante para colaborar. Já
se percebeu ter havido nesse campo um razoável aperfeiçoamento da expressão escrita.
Só se espera que se treinem cada vez mais os
verbos olhar e ver, por forma a distinguir o
ser do parecer. Em segundo lugar, impõe-se
que todos os colaboradores pratiquem uma
cumplicidade generosa com a direcção, por
forma a evitar-lhes embaraços e quaisquer
formas de complicações.
Mãos à obra! Escrever é preciso! Com lentidão e ternura. Ora lendo o mundo, ora
criando-o de novo, à imitação dos deuses
primordiais, que, ao fazê-lo do nada, só o
podiam deixar incompleto. Sentidos não
faltam, memória há em excesso e o pensamento e a emoção andam à solta no ócio da
idade. É dessa força espiritual que se alimenta a Palmeira. Ela merece e agradece.
E a Associação também! ●

A solidão
dos

agapantos
No Natal
É no Natal que elas chegam
as ausências
e nos entram casa adentro pra cear.
Os assentos em volta da toalha
são por elas neste dia ocupados
agora que nos sentamos
no que foi o seu lugar.
O caminhar das facas e dos garfos
sobre os pratos antigos desta ceia
acende o choro das achas
na lareira
e semeia as amêndoas e os pinhões
nos montinhos do rapa-tira-põe-deixa.
É o Natal que nos chega desde a aldeia
onde agora já não vemos
quem sopre sobre as brasas da fogueira
e reze em coro
“um padre-nosso
pelas almas de quem lá temos”.
Mas um Natal virá
(e talvez só alguns mais)
em que tu regressarás para ocupar
o lugar que era o teu
onde outros também se irão sentar.
E assim será até ao fim dos tempos
porque os lugares da casa são
não terrenos baldios
mas campos de pais e filhos
lavoura do coração.
			

Arsénio Pires

Mais Branca do que a Neve
é esta Noite
É uma noite oval e perfumada,
pesada como um útero maduro:
é um sonho inocente mas obscuro,
numa oblíqua cidade sequestrada.
Noite grávida, maternal e amada,
numa ondulada forma de futuro:
poema colectivo, quase puro,
que um impuro terror enche de nada.
É dia de nascer, de ser menino,
como se fora o único destino
regressar à infância e renascer.
Mas esta noite está cheia de neve.
É ternurento o mito mas tão breve
que a neve apenas pode arrefecer.
		

Alexandre Gonçalves

O outono é uma segunda primavera em que cada folha é uma flor.
Albert Camus
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Crise

Começamos por verificar que, por estas
paragens, a fome não ataca com a ferocidade das zonas industrializadas do país, para
onde migraram as gentes dos campos, que
agora ficaram de mãos a abanar, sem eira
nem beira. A desconfiança em relação às
modernices, o amor à terra e às leiras que
cultivam, a naturalidade com que imitam
o que aprenderam com pais e avós, e, acima de tudo, o trabalhar dia a dia, até morrer, sem esperar reforma, vão afastando
das nossas gentes a fome e a encabada às
avessas, sua companheira. Pelo contrário,
muitos dos trabalhadores de fábricas e serviços, que migraram para os subúrbios das
nossas cidades da costa, ao perderem o trabalho, perderam tudo. Não podemos fingir
desconhecer a realidade daqueles que nada
têm para além de cabeça e braços para trabalhar, entre eles muitos estrangeiros. Com
a recessão diminui a riqueza e aumenta o
desemprego e o Governo apressa-se a produzir legislação em que ficam diminuídas
no valor e encurtadas no tempo as almofadas sociais de indemnização por despedimento e subsídio de desemprego. Os que
ainda não perderam a memória lembram-se
das ingentes tarefas a que denodadamente
se dedicam os sucessivos governos: a revisão
da Constituição, para limpeza do que cheirasse a justiça social ou a socialismo; e as leis
do trabalho, para tornar o país competitivo
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à custa do trabalho mal remunerado e da
miséria. Entre os países desenvolvidos (de
que ainda fazemos parte) Portugal vem
ocupando o primeiro, ou um dos primeiros
lugares, na desigualdade da distribuição do
rendimento entre o trabalho e o capital. As
associações patronais portuguesas já mais
que uma vez ganharam o prémio de mais
retrógradas nos congressos internacionais
da classe. De portas a dentro foram agora
ultrapassadas pelo Governo em funções,
que quer ir ainda mais longe nos cortes de
salários e nas pensões, tornando-se ponta
de lança na guerra contra quem trabalha
ou trabalhou. Tudo isto acontece no mesmo país em que os trabalhadores têm, em
média, mais habilitações que os agora ditos
empregadores. No estrangeiro é apreciado
o trabalho dos nossos emigrantes, dentro
das fronteiras verifica-se o mesmo para os
trabalhadores das multinacionais, incluindo uma conhecida construtora de automóveis em Palmela.
Para os mais atentos à já nossa provecta
história, a perda de soberania em mais uma
crise tem pouco de novo. Na que começou
em 1383, com a morte de D. Fernando, a
nobreza em bloco tomou partido pelo rei
estrangeiro contra o próprio povo. Por
1580, nas cortes reunidas para aclamar o
futuro rei, em Almeirim e Tomar, a maioria
do clero e a nobreza em bloco proclamaram

Ricardo H. Morais
Curso 1955

o rei estrangeiro, tendo os representantes
das comarcas ficado em minoria. Nas invasões francesas o rei e a nobreza abandonaram o reino, deixando-o a saque de uma
corja de maltrapilhos que teria sido muito
fácil impedir de chegar a Lisboa e saquear o
país. As atrocidades e pilhagens cometidas
contra as gentes dos campos levaram-nas
a empunhar armas, sobretudo no interior
norte e centro, abatendo muitos franceses.
Só depois se organizaram tropas regulares
que, com alguma ajuda de ingleses e, posteriormente, dos espanhóis, infligiram aos
exércitos napoleónicos as maiores derrotas
antes de 1812 na Rússia. A nobreza tinha
como funções organizar as tropas e fazer a
guerra. A sua fuga fez com que fôssemos
comandados e governados por generais
de sua majestade inglesa em grande parte
do século XIX. Durante grande parte do
Estado Novo Portugal manteve alguma
independência, a que melhor podemos
chamar isolamento, como meio de defender as colónias da cobiça das grandes
potências. O Estado totalitário instituído
propagandeava valores já então caducos.
O resultado foi o atraso de décadas em relação à maioria dos países desenvolvidos.
A guerra colonial sugou a grande fatia dos
orçamentos sustentados pelas remessas
dos emigrantes, sempre maltratados pelas leis do país de origem, que continua a
discriminá-los negativamente nas pensões
em relação aos que não tiveram coragem
para emigrar. Uma amostragem das aldeias
que conheço revela que, numa população
envelhecida, cerca de vinte por cento dos
reformados são antigos emigrantes que todos os meses recebem um cheque remetido
de outra nação. Com pequenas variações
acontece o mesmo em todo o interior do
país e, em menor percentagem, no litoral.
São os mesmos que comem e bebem o que
conseguem produzir, aliviando o peso das
importações. A crise atual já nos levou a
soberania, as maiores e mais rentáveis empresas, as remanentes estão na lista para o
mesmo caminho, incluindo as da água e
não me admira que venham também a privatizar o ar e a paisagem. Com as empresas
voam as cores da nossa bandeira. O processo das privatizações é deveras perverso. Os

sucessivos governos privatizam em nome
das potencialidades da economia de mercado e da internacionalização das empresas, para o que a nossa economia não estava nem está preparada. Defendem a gestão
privada face à pública, apoderaram-se do
Estado para o fazer emagrecer, engordam
à sua custa, quando saem do Governo vão
gerir as empresas que privatizaram, em
poucos anos ou meses optam por opíparas
e vitalícias pensões e esquecem que a bancarrota se deve à gestão da banca privada e
às fraudes ali praticadas, um enorme roubo
que transitou para a responsabilidade do
Estado e que está a ser paga pelos impostos
de trabalhadores e reformados. A mesma
banca privada entrou em crise quando arrastou incautas famílias a comprar casa e
carro com dinheiro de fora. A mesma foi
atrás de lucros fáceis em investimentos no
estrangeiro, para onde o nosso dinheiro foi
transferido e lá ficou, açambarcado pela
banca internacional capitalista, já desligada
da economia real, num mundo em que os
mais pequenos são sugados por vampiros.
Isto não teria acontecido se as leis da República não tivessem sido revistas no sentido
de permitir a fuga de capitais. Neste esquema muitos portugueses foram despojados,
no todo ou em parte, das suas poupanças,
acreditando em promessas falsas de multiplicação dos seus capitais. Dentro da grande comunidade, a que pertencemos sem
que o povo tenha sido diretamente consultado, os povos nossos parceiros elegem
governos que defendem as respectivas economias e o bem-comum do seu povo. Os

“

“

No processo que nos
submergiu nesta crise temos
mais uma vez, na pior
tradição portuguesa, as
elites e os governos aliados
aos interesses estrangeiros
contra o próprio povo.

governos portugueses dedicam-se a vender
o que tem valor. Nas negociações de adesão sacrificámos grande parte da agricultura, pescas e indústria. Pagaram-nos para
parar, enquanto eles se mantiveram ocupados. No início das privatizações as empresas públicas começavam por ir para mãos
privadas, que se apressaram a vendê-las a
estrangeiros, tendo muitas sido fechadas
para evitar a concorrência. Agora são diretamente vendidas aos estrangeiros. É o acabar com os ferros de compor. Quando vivi
na Alemanha (1967-1969) a Grundig foi
comprada pelos americanos e todo o país ficou de luto. Também no dia-a-dia notei que

“

o que se consumia era alemão. Não bebiam
vinho, apesar de terem dinheiro e gostarem, porque Alemanha tem pouco sol.
Regam-se com a nacional cerveja. Grande parte do que lá se come está longe dos
paladares lusos, mas esmeram-se por dar
qualidade ao que têm. De Portugal recordo ter comido conserva de sardinhas, ter
temperado o esparguete com a nossa polpa
de tomate e de usar talheres feitos em Guimarães. Com o nosso sistema produtivo
de pantanas, vamos aos supermercados (o
comércio tradicional quase desapareceu)
e conseguimos enxergar alguns produtos
portugueses camuflados entre os que vêm
de fora. Os governos deram incentivos fiscais aos supermercados das redes internacionais ao mesmo tempo que sacrificaram
nas negociações o nosso sistema produtivo.
Os turistas que nos visitam alimentam-se
com produtos que, a serem criados com o
nosso sol, até seriam de melhor sabor. Do
turismo ficam os salários sazonais na indústria hoteleira, o vinho e o azeite, em que
somos autossuficientes. No processo que
nos submergiu nesta crise temos mais uma
vez, na pior tradição portuguesa, as elites e
os governos aliados aos interesses estrangeiros contra o próprio povo. Perguntamos
como podem ser entregues a estrangeiros
empresas como a EDP, a PT e outras, cuja
factura todos pagamos cada mês e cujos
lucros fogem para accionistas parasitas e
estrangeiros. Perdemos a soberania e os
bens. Na economia caseira, a que nos dá
mais dores de cabeça, o pedir emprestado
é pobreza e fome.
Nas crises de independência da nossa história tivemos de correr os inimigos à paulada
e a tiro. Vivemos tempos em que os avanços tecnológicos deviam significar prosperidade, e não pobreza e não faltará quem
pense recorrer aos arcaicos meios de cura.
E sabemos que o inimigo principal vive de
paredes meias connosco. O capitalismo foi
capaz de levar o homem à Lua, mas não
erradicou a miséria, até na Alemanha e
noutros países considerados prósperos. De
há umas décadas a esta parte o capitalismo
deixou de ter alternativa a nível mundial.
Poucos são os povos que ousam bater o pé
ao monstro, que não se inibe de recorrer à
força para fazer prevalecer os seus interesses. Portugal, país pequeno, nunca acompanhou o ritmo dos verdadeiramente capitalistas. Vivemos séculos de um colonialismo
serôdio, que acabou abruptamente e deixou
traumas. O movimento de Abril fez renascer esperanças que, como em todas as crises
anteriores, as classes dominantes, vindas
do anterior regime, não tardaram em cercear e não pararão até reverter tudo a seu
favor. Somos um país sem projeto nacional
estruturante, vazio de ideias para o futuro,

Crise significa, fogo,
depuração, crivagem.
Vamos usar um crivo para
atirar os maus governantes
para o lixo. Até podemos
fazê-lo com uma arma que
se chama voto.
comboio sem horário nem destino, nave
perdida em calmaria, sem brisa que enfune
as velas e a mova para novos horizontes. Os
timoneiros, por nós eleitos, apressam-se a
salvar-se a si próprios e seus pertences e a
nave precipita-se no abismo, deixando-nos
desavindos, sem condições para criar filhos
em que perdure a nossa língua e cultura, a
fazer o mesmo que em casa onde não há
pão. Somos ainda obrigados a ver e ouvir os
comentadores de serviço, representantes do
poder instituído, que tentam anestesiar-nos
e provar que ou nos rendemos ou será pior.
O povo português acabará por sobreviver a
mais esta crise. A memória dos governantes
que a geraram e alimentam poderá sobreviver pelas piores razões. Convém lembrar
que se perderam quase por completo as tradições de reis, nobres e clérigos, seus costumes, culinária e linguagem, tendo prevalecido os do povo. Acontece ainda que para os
nordestinos e todo o interior foi quase indiferente o que de revoluções e crises houve
nas terras de por i abaixo. Por contraste, as
regiões onde o rendimento é mais baixo são
as mesmas onde a miséria menos se sente.
O campo nunca deveria ter sido abandonado. Ali cada família tenta construir a própria casa, em entreajuda, sem necessidade
de recorrer a empréstimos e endividamento. Não são as gentes do campo as culpadas
da crise. Estaríamos melhor se dois terços
do país não tivessem ficado desertos. Teríamos sempre alguma coisa para cozinhar e
menos luxos e desperdício. Penso que estamos melhor preparados para superar esta
crise que nas anteriores. Somos conhecidos
por boas condições de saúde, educação e
infraestruturas. Mais conhecidos ainda por
governos maus e corruptos. Crise significa
fogo, depuração, crivagem. Vamos usar um
crivo para atirar os maus governantes para
o lixo. Até podemos fazê-lo com uma arma
que se chama voto. Nos anos de democracia temos ignorado algumas cores do arco-íris e optado sempre pelas mesmas. Verdes
e rubros são os campos e as cores da nossa bandeira. O importante é escolhermos
quem se comprometa com um projeto para
Portugal e para os portugueses e nos ponha
a todos a produzir, a sorrir e a fazer filhos.
Não vamos repetir a asneira de escolher
quem só se quer governar. ●
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A Igreja e o seu
Império “Divino”

Nas breves notas que seguem, não procurem rigor histórico nem análises muito profundas pois este texto apareceu por
virtude duma leitura recente de um livrinho sobre o Papa Inocêncio III. Possivelmente foi no tempo dele que se registou o
maior protagonismo de um Papa em tudo
o que era terreno sob o pretexto de aumentar o poder de intervenção da Igreja
e do Papado em todas as questões fossem
elas políticas ou religiosas.
Este Papa, que duvidava da existência de
Deus e que, pouco antes de morrer, pensava em decretar, como dogma, a existência
do Purgatório, passou grande parte do seu
reinado a fazer política e, praticamente,
toda ela muito baixa.
O actual “empório” rico, poderoso, influente e controlador que dá pelo nome
de IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA
ROMANA teve, como sabemos, um princípio modesto, titubeante, frágil, recheado
de hesitações, desvios e indecisões. Os
Apóstolos eram pessoas simples, limitadas e, não fora aparecer em cena Saulo de
Tarso, as débeis comunidades cristãs, que
começavam a surgir nas franjas orientais
do Império Romano, teriam, possivelmente, soçobrado e a história do cristianismo poderia ser, hoje, contada de outra
forma.
Mas S. Paulo, que foi Apóstolo sem conhecer Cristo, com o entusiasmo típico
dos neófitos, ao ver o marasmo que grassava, começou a visitar muitas dessas comunidades e a escrever-lhes cartas onde
foi delineando uma estrutura doutrinária, filosófica e teológica, que alterou a
imagem da incipiente religião que sentia
alguma dificuldade em separar-se do judaísmo. Este trabalho de S. Paulo, na fase
inicial, orientou e manteve o dinamismo
daquelas primeiras comunidades. Depois
ensaiou e implementou uma espécie de
hierarquia local para as guiar e dirigir. Em
meu entender, foi S. Paulo o grande “inventor” do cristianismo.
Estes tópicos sobre o nascimento da Igreja
surgem aqui para contrapor ao poder centralizado e à burocracia que, no decorrer
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dos séculos, vieram alterar totalmente
a “face” daquele cristianismo genuíno,
puro, baseado na simplicidade evangélica,
onde Cristo era sempre a figura central.
A organização das primeiras comunidades cristãs, não obstante as dificuldades
que sentiram naqueles primórdios, era
simples, exemplar e partilhada por todos os crentes, sendo os presbíteros e os
bispos escolhidos e destituídos por cada
comunidade. Com maiores ou menores
percalços, a Igreja manteve este cariz nos
três séculos seguintes, embora, aquando
da realização do primeiro Concílio de Niceia, se notasse já um certo predomínio
das igrejas de Alexandria, Antioquia, Éfeso e Corinto. (O Ocidente era ainda quase
todo pagão.) O Papa da época (Bispo de
Roma) nem foi a esse concílio, o que mostra a pouca importância que o Papado representava, ao tempo, na organização da
Igreja. Todavia, a partir de 380 (d.C.), ano
em que o Cristianismo foi declarado Religião oficial do Imperio Romano, a Igreja
passou a ser “poder” e com isso perdeu a
sua inocência para sempre. A partir daí
iniciou-se um movimento centralizador e

António Gaudêncio
Curso 1955

a liberdade e independência, que tinham
sido apanágio e privilégio das comunidades antigas dos crentes, foram sendo
transferidos para Roma, para o Papado. E
os Papas, para além da sua missão religiosa e espiritual, começaram a imiscuir-se,
sorrateiramente, na política e a defender
interesses que, nem sempre, levavam em
conta o preceito de Cristo (a Deus o que é
de Deus e a César o que é de César).
Creio não exagerar mas, a partir do século V (época em que terminou a conversão dos bárbaros ocidentais), os Papas
dividiram-se entre o reforço do poder de
Roma e o do seu próprio poder pessoal. A
partir daí torna-se complicado enumerar
os casos (tantos eles foram) em que os interesses terrenos e políticos da Igreja fizeram esquecer ou esmagaram os princípios
religiosos. A História da Igreja, amigos
meus, tem capítulos muito feios, embora,
a intervalos, também floresçam coisas bonitas.
Mas para justificar o título que dei a este escrito posso aflorar alguns episódios (poucos) para vermos que, em muitas épocas,
as preocupações da Igreja se centravam,

apenas e só, em defender, aumentar ou
preservar o seu império terreno.
Sabiam que a IV Cruzada, convocada
pelo aludido Papa Inocêncio III, em vez
de ir reconquistar os Lugares Santos aos
muçulmanos, foi desviada, através de um
acordo secreto celebrado por ele com os
comandantes da mesma, para irem arrasar Constantinopla? O fito era unir o Império Oriental com o Ocidental e acabar
com a divisão das igrejas mas o resultado
foi uma tremenda chacina de cristãos por
cristãos.
A mortandade de albigenses e cátaros foi
também uma vontade do mesmo Papa e os
cátaros, afinal, perseguiam o mesmo ideal
religioso que os seguidores de S. Francisco
de Assis com a diferença de que estes obedeciam cegamente ao Papa e os “herejes”
não.
Os séculos foram passando mas o comportamento dos Papas de Roma manteve-se quase inalterado inclinando-se ora
para o divino ora para o terreno ou para
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ambos em simultâneo. Poucos foram os
que fugiram a essa tentação. Mas, entretanto, esta tendência da Igreja para as
questões terrenas foi evoluindo para outra
faceta: a acumulação de riquezas e a formação de um império financeiro.
Poucos ou ninguém se lembra já de um
livrinho publicado no início da década
de 70 do século XX onde o autor, um jornalista abelhudo, escancarou os imensos
interesses do Vaticano nas grandes empresas italianas e não só. Eram participações financeiras que atingiam números
pornográficos. O livro, cujo título não me
ocorre, deu brado na época.
E mais recentemente todos se lembram
do escândalo que envolveu o Banco do
Vaticano, representado pelo Arcebispo
Marcinkus, a Loja Maçónica P-2 e o Banco Ambrosiano. Lembram-se do seu epílogo? Tudo por causa do vil metal. (!!!)
Especula-se sobre o eventual assassínio do
Papa João Paulo I mas nada se sabe porque no Vaticano «o que não é sagrado é

O meu

Eu, por exemplo, vivo preocupado por
causa do meu Relógio de Sala.
Que terá ele lá dentro?, perguntava-me
constantemente.
E, há tempos, nasceu-me esta resposta que
se tornou numa obsessão permanente:
Se calhar, o meu Relógio de Sala tem lá
dentro armazenado todo o tempo que
ainda me falta viver. E ele está ali, não para
dar horas mas para cumprir uma secreta
missão: ir subtraindo esse tempo, que é só
meu, tiquetaqueando incansavelmente na
sua velha máquina de calcular. Será?
Já me lembrei de o parar… de lhe rebentar
a corda… sei lá! Talvez desfazer-lhe as vísceras como aconteceu ao primeiro relógio
que o meu pai me deu quando fiz a quarta
classe. Só queria saber o que o que estava
lá dentro…
Mas, pensando melhor, decidi imediatamente:
Não! Eu quero o meu Relógio de Sala
sempre a trabalhar. Que cumpra o seu dever até ao fim. E não me vou esquecer de
lhe dar corda pois não quero que ele pare.
Diz-se que um relógio de sala parado dá
azar. Se ele tem que subtrair o meu tem-

segredo» e a verdade nem sempre vem ao
de cima. Consta que ele terá tido a “ousadia” de querer pôr na ordem o Banco do
Vaticano! Nos derradeiros anos ficámos a
saber que existiam estranhos lóbis na Cúria (lóbi gay, financeiro, etc.) e que o ambiente era de épica luta pelo poder em sectores que englobariam tudo menos causas
religiosas. Os contornos desta luta apenas
os podemos presumir por alguns pormenores que vieram a público. Mas do que
não se têm dúvidas é que o presidente do
IOR (Banco do Vaticano) foi defenestrado
(e morreu) por se ter oposto a operações
financeiras mais que duvidosas. No Banco
da Igreja até os mafiosos eram acolhidos
“com amor”.
Surgem, agora, sinais de que algo está a
mudar, mas sejamos prudentes porque
a Igreja continua com o tique de pensar
que a Sociedade existe para a servir e não
o inverso. Assim sendo, pouco resta aos
crentes para além de crer e sujeitar-se... ●

Relógio
de Sala

Arsénio Pires
Curso 1958

po, que subtraia! Dia e noite, sem nunca
parar. E eu que o ouça sempre a tiquetaquear. Até ao fim. Como agora que estou a
ouvi-lo claramente a fazer as suas contas.
Mas (curioso!), durante todo o dia em
que andei com a Palmeira para a frente
e para trás (corrige ali, ilustra acolá, telefona àquele, imeila ao outro), não o ouvi
trabalhar. Será que esse tempo me vai ser
acrescentado, ou seja, vou viver mais este
dia em que não o ouvi martelar desfazendo o granito dos meus dias?
Nunca se está só. Na televisão vai iniciar-se agora o Concerto para Violino, em Mi
menor, de Mendelssohn. (Ele começou a
escrever este concerto por volta de 1838 e
só o acabou em 1845… dois anos antes de
morrer. Trabalhou nele cerca de 7 anos!)
Surge o 1.º Movimento: Allegro molto
appassionato!
Pus mais alto o som para não ouvir o meu
Relógio de Sala. A violinista é uma deusa
grega. A curva dos seus ombros nus emergidos duma túnica tecida com neve do
Olimpo contém todo o Concerto. Os
seus dedos são raízes que sugam do

violino toda a seiva que alimenta este meu
tempo (leve e ligeiro) concertado em Mi
menor molto appassionato.
Allegro? Talvez.
Será isto a eternidade? ●
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Num dado momento deste ano em que os
meios de comunicação social anunciavam
repetidamente que não teríamos verão,
quis o acaso que me viesse parar às mãos
(ou, antes, ao Tablet) um livro (e-book) de
Camilo Castelo Branco, que de todo desconhecia. O livro tem por título A Sereia
e foi escrito em 1865 (já lá vão 150 anos).
Tendo o problema das alterações climáticas a dimensão e a gravidade que tem,
penso, contudo, que o vemos e pensamos
como um fenómeno relativamente recente. E não será raro, sobretudo para aqueles
de nós que já entrámos na idade da reforma, que tendamos a recordar com nostalgia a regularidade e a previsibilidade
das estações da nossa meninice, em que
o Inverno se retirava na data prevista e
a Primavera nos deslumbrava na hora
preanunciada.
Mas, a crer em Camilo, estamos, quanto
a isso, rotundamente enganados e todos
nascemos já bem dentro da civilização do
fumo e dos arames eléctricos – a hipótese camiliana explicativa das perturbações
climáticas que caracterizavam este nosso

M. Simões dos Santos
Curso 1958

mundo já no longínquo ano de 1865.
Se não, leiamos:
“Estamos no dia 15 de maio de 1762.
Naquele tempo, os dias de maio, no Porto,
eram temperados, alegres, perfumados, encantadores. A primavera, há cem anos, aparecia quando o calendário a dava. Ninguém
saía da sua casa às cinco horas duma tarde
cálida de maio, com um casaco de reserva no
braço para resistir ao frio das sete horas; nem
o peralta portuense levava escondido na copa
do chapéu o cache-nez, com que, ao anoitecer, havia de resguardar as orelhas da nortada cortante.
O globo, naquele tempo, movia-se em volta do sol com a regularidade assinada pelos
astrónomos. A gente ditosa, que então viveu,
podia confiar-se nos entendidos em rotação
dos planetas; e os sábios podiam sem receio
responsabilizar-se pela pontualidade das estações. Quem, à face da folhinha, se vestisse
de fresco em maio, podia sair à rua trajado
de holandilha ou vareja, que não entraria em
casa a espirrar constipado pela súbita frialdade que o surpreendeu. A gente fiava-se dos

sábios, os sábios da ciência, e a ciência dos
factos repetidos.
Depois, porém, daquela época, desconcertaram-se os sistemas das regiões altas. As pessoas muito espirituais receiam que este desconcerto venha a desfechar no fim do mundo;
outras, mais racionalistas, pretendem que a
desordem das estações proceda de causas que,
passado um indeterminado período, cessem
de existir. Ninguém se lembrou ainda de conjecturar que as vaporações constantes das fornalhas e o fluido eléctrico de que o ambiente
está saturado, possam ter influído na substância dos sólidos e fluidos componentes do
maquinismo celeste, alterando-lhes o modo de
actuarem sobre a terra. Se algum sábio estivesse de pachorra para demonstrar a profundeza desta minha hipótese original, ficávamos
convencidos nós de que a civilização do fumo
e a dos arames eléctricos, afinal, acabariam de
todo com a primavera. Em compensação, os
engenhosos destruidores das nossas alegrias
de maio haviam de inventar uns fogões cómodos para o nosso uso em julho.”
Vale a pena continuar a ler Camilo. ●

A corrupção e a crise
“Quem viveu e esbanjou muito acima das suas possibilidades nas últimas décadas foi a
classe política portuguesa e seus apaniguados. Muitos foram e são os que se alimentaram da enorme manjedoura que é o orçamento do Estado. A administração central e
local enxameou-se de milhares de boys, criaram-se institutos inúteis, fundações fraudulentas e empresas municipais fantasmas. Atrás deste regabofe veio uma epidemia fatal:
a corrupção.”
“Nas últimas décadas, assistimos a uma festança sem limite com os dinheiros públicos,
que foram canalizados, com a cumplicidade de muitos, para os grupos económicos
que dominam a vida política nacional. A política transformou-se numa megacentral
de negócios.
E de central de negócios passou agora para uma central de propaganda que nos vende
esta ideia de que o estado a que chegámos é inevitável e inalterável.”
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A austeridade
e a “Ciência Triste”

Esta austeridade que entristece Portugal é necessidade, virtude ou masoquismo?
Por meados do século XIX batizou-se
a “ciência económica” como “dismal
science” (ciência triste), em oposição
à “gay science” (ciência alegre). Podem
consultar no Google a curiosa história
deste apelido. Lembram-se da “Gaia
Ciência” de Nietzsche? Há uma relação!
A “dismal science” evoca-nos coisas desagradáveis, como escassez, Malthus,
limitações, pobreza, austeridade… Não
sem razão! Os economistas não dão
em geral boas notícias, pregam a contenção do consumo, a necessidade da
poupança, os perigos do endividamento, ou seja, matam o sonho, limitam o
homem, despojam-no até o tornar no
“homo economicus”, um sujeito desagradável e unidimensional, que só age
de acordo com a “racionalidade económica” e interpreta os factos e o mundo
com base nesta premissa.
Mas a “gay science” fabrica a poesia, o
sonho, o desejo, o poder ser, a utopia, a
transgressão, aquilo a que eu tenho direito, o homem super, sem ser manietada por contabilidades ou orçamentos…
E perguntam-me: Que tem isto a ver
com a AUSTERIDADE?
A “dismal science” remete-nos para
alguns factos desagradáveis: o Estado português foi gastando muito para
além das suas receitas (os impostos…)
e tem vindo a acumular uma dívida
colossal. A dívida em si não é uma
maldição, se servir para financiar investimentos rentáveis, capazes de gerar
receitas para pagar os juros e reembolsos. Mas quando utilizada para financiar
o consumo ou investimentos sem retorno
ou com retorno diluído no muito longo
prazo (como as autoestradas…), o serviço
dessa dívida (juros e reembolsos) acaba

António Jerónimo Lopes
Curso 1959

por se tornar um grilhão insuportável.
A equação é simples, qualquer dona
de casa a compreende. Se um Estado
gastar de forma persistente mais do
que recebe em impostos, gera défices
sucessivos que terão de ser financiados por mais dívida. Este desequilíbrio manter-se-á enquanto os credores
estiverem dispostos a emprestar. Mas
chegará o momento fatal da visita dos
credores. O dia da “dismal science”!
Como sair da armadilha? Para reduzir a dívida para um nível suportável,
a “dismal science” e os credores mandam-nos cortar os défices orçamentais,
ou seja, reduzir as despesas do Estado,
os benefícios do Estado Social e/ou
aumentar de impostos. É a armadilha
da AUSTERIDADE! Pois a austeridade implicará menor crescimento económico, menos rendimentos, menos
receitas de impostos e em consequência maiores reduções nas despesas do

Estado e nos benefícios sociais. A dor
multiplicada.
Há alternativa? Que nos diz a “gay
science”? A “gay science” tem sempre
uma solução alegre! Neste caso chama-se crescimento económico. Com mais
crescimento aumentam os rendimentos, as receitas dos impostos, não será
necessário cortar tanto nas despesas do
Estado e no Estado Social. Mas o problema da “gay science” é que não é muito precisa nas suas soluções (não fosse
ela a ciência da poesia e do sonho…)
e não tem um GPS muito preciso para
a localização em Portugal dessa “avis
rara”, o crescimento económico.
Como relançar o crescimento económico? Nesta questão, meus amigos,
vamos precisar não só das duras disciplinas da “dismal science” mas também
de uma boa dose de inventividade da
“gay science”. ●
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a

O magusto

A vida corre, o tempo esvai-se mas nem
tudo se perde pois a lembrança das coisas
boas perdura e, de certo modo, compensa
as agruras que, irremediavelmente, quase
todos vamos sentindo nesta idade crepuscular.
Mas hoje (para longe se esfumem as tristezas!!!) quero falar-vos de um evento alegre que, longe de se banalizar, continua
com o mesmo, ou até maior, encanto do
que quando começou há uns anitos atrás.
Refiro-me ao Magusto que, ano após ano,
se vem celebrando na Quinta Oliveira do
Paraíso, em Palmela, território onde o
Alexandre é rei mas que ele, magnanimamente, põe à nossa disposição. Quem conhece sabe que é um magnífico sítio para
conviver, recordar, comer, beber e filosofar. E foi isso o que fizemos com afinco.
No passado dia 9 do mês de Todos os
Santos, lá pelas dez e picos, começaram a
chegar “à reserva (Q.ta do Alex) todos os
índios” que ouviram o apelo e quiseram
e aceitaram estar presentes naquela celebração. Sabemos que alguns quiseram
mas não puderam estar connosco mas
nós recordámo-los. Quando cheguei, o
Grande Chefe (Alexandre) não estava em
casa. Tinha ido às compras com o outro
Grande Chefe (cozinheiro Davide) mas
isso não impediu que, pouco depois, já as
esposas dos vários colegas, que vinham
chegando, tivessem começado a organizar (com o auxílio deles) a logística para
tratar das nossas almas. O sucesso foi total pois, sem exagero, asseguro-vos que
entradas, almoço, sobremesas, vinhos e
digestivos foram todos de excelente qualidade facto que se ficou a dever à generosidade do dono da casa, às achegas trazidas
por todos e aos excelentes doces com que
as esposas de alguns companheiros nossos
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de Palmela

nos brindaram.
Já a tarde ia para além do meio quando
começaram os preparativos para a «Dança
Ritual do Fogo» ou «O Círculo do Fogo»
momento que julgo ser o clímax de todo
aquele dia.
Feita a fogueira, reunimo-nos todos à sua
volta (e desta vez havia uma banquinho
para todos ou quase todos) e começaram
as cantigas, as chalaças, as fugas ao fumo
que, de quando em vez, mudava de direcção e, por fim, vieram as castanhas. Entretanto caiu a noite e quedámos só com a
luz da fogueira, o que conferiu à reunião
uma maior intimidade e aproximação. E,
se calhar, ainda lá estaríamos mais umas

António Gaudêncio
Curso 1955

horas se, entretanto, não tivesse soado o
aviso de que os colegas do Norte tinham
um encontro marcado com o comboio na
Gare do Oriente.
Começámos, por isso, os “discursos” finais.
Contrariamente às directivas traçadas pelo
Alexandre, nem todos usaram da palavra mas isso não tirou brilho a este nosso
encontro que se converteu num excelente
convívio. Encerrámos com o Vivat.
Para que conste, estiveram presentes 25
pessoas e que dois companheiros foram
estreantes nestas andanças: o Alípio Pinto
e o Cardoso que vive e exerce em V. N. de
Gaia. Desejamos que para o ano apareçam
mais “noviços”. ●

t

Verbum

“

F E L I C I T A Ç Ã O

caro factum est...”

Três vezes por dia, a Igreja Católica nos
convida a rezar ou a cantar: “Verbum
caro factum est et habitavit in nobis.” – O
Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós – (Jo. 1, 14). Com esta oração, os
cristãos saudamos e veneramos a Deus e
celebramos o mistério da Encarnação do
seu Amado Filho, Jesus Cristo, no seio
puríssimo da Virgem Maria, por acção do
Espírito Santo.
Vindo ao mundo e assumindo o risco de
se revestir da nossa natureza humana,
o Verbo ou Palavra de Deus constitui-se
modelo e fundamento de toda a verdadeira união e comunhão humanas. E, assim,
toda a verdadeira comunhão, quer seja a
comunhão das comunidades meramente civis, quer seja a união ou comunhão
das comunidades religiosas, é, antes de
tudo, uma realidade teologal: “As pedras
(a construção) que vós sois, têm como fundamento ou pedra angular Jesus Cristo.”
(Ef. 2, 20).
“Verbum caro factum est...” O Verbo, ou
seja, a Palavra de Deus, fez-se carne, fez-se homem, para a comunicação, para a

comunhão com os homens, para curá-los
e sará-los da sua divisão, do seu egoísmo
e individualismo, e, com esse efeito, fundar mais e edificar melhor a Comunidade
Humana, a Fratemidade entre os homens.
A Encarnação do Filho de Deus na nossa história humana faz-nos descobrir, por
uma parte, a face ou o rosto da suprema
bondade de Deus: “Deus amou de tal
modo o mundo que lhe deu o Seu próprio
Filho.” (Jo 3, 16); e, por outra parte, manifesta claramente a dignidade dos homens,
nossos irmãos: “O que fizerdes ao mais
pequeno dos meus irmãos é a Mim mesmo
que o fazeis.” (Mt. 25, 40).
A Encarnação de Jesus, na sua lógica mais
simples, convida-nos a ir ter com os mais
pobres, os famintos, os mais fragilizados,
os frustrados sociais, os doentes, e incita-nos a caminhar na direcção de todas as
desgraças e misérias humanas: “Ide dizer
a João tudo o que vistes e ouvistes: os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são
curados, os mortos ressuscitam e os pobres
são evangelizados.” (Mt. 11, 3-6).
Este envio e esta presença, junto dos

P.e Faustino Ferreira
Assistente da AAAR

nossos irmãos e irmãs mais pobres e mais
abandonados, é o que impedirá que a nossa fé cristã se transforme numa ideologia.
“Os pobres são evangelizados” quer dizer
que serão despertos para o único poder
que eles têm: a sua união e a sua comunhão entre si.
É meu profundo desejo e de toda a Comunidade dos Missionários Redentoristas que todos vós, caros amigos da AAAR,
graças à união e comunhão que nos trouxe o Verbo de Deus feito carne, possamos
descobrir, por ocasião das Festas de Natal
e Ano Novo, a alegria e a paz dessa mesma
união e comunhão entre todos os homens
e possamos, sobretudo, vivê-las e celebrá-las comunitariamente, no seio das nossas
Famílias e das Comunidades Civis ou Religiosas em que estivermos inseridos.
Em meu nome próprio e em nome de toda
a Comunidade dos Missionários Redentoristas.

Boas Festas de Natal
e Feliz Ano Novo 2014! ●

NOVIDADE
Do nosso associado e antigo colega, Bernardino Henriques, recebemos esta que é a sua mais
recente publicação: o livro No Limiar da Bíblia.
Recordamos que o Bernardino, a viver em Trás-os-Montes, é professor do Instituto Diocesano
de Estudos Pastorais (IDEP) da Diocese de Bragança-Miranda.
No Limiar da Bíblia apresenta-se-nos como uma sucinta mas muito clara e objectiva introdução ao estudo da Bíblia, cadeira que ele exerce no referido instituto.
A abordagem é feita numa linguagem muito acessível que todos podemos entender facilmente
e nos introduz no processo histórico da canonicidade e mensagem dos vários livros da Sagrada
Escritura com base nos mais recentes avanços científicos e teológicos nesta matéria.
Somos, pois, facilmente introduzidos no corpo e no espírito da mensagem bíblica inspirada e
oferecida por Deus a todos os homens de boa vontade.
Um livro cuja leitura recomendamos a quem se sentir motivado por estes temas.
Arsénio Pires
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Mensagem
de

Natal

E

ra uma vez um Natal…

Podia começar assim uma história de um dia frio, entre
tantos de uma vida calejada de presépios e ceias fumegantes, atento às memórias que são tantas mas que se confundem por tantas serem.
De tantas gravaram-se os tempos de meninice, do sapatinho
que não tinha, das nozes, das avelãs e figos num novelo de papel velho que era a prendinha repetida para os meninos pobres,
de um Pai Natal misterioso e injusto.

Fomos amadurecendo ao lado
de um Pai Natal bonacheirão, reluzente e sorridente que
acenava em cada lojinha da
área comercial e se multiplicava milagrosamente nas ruas
da cidade.
Sentei-me na tradição e estive estes dias a construir a
minha árvore de Natal, alta
e cheiinha de enfeites natalícios com estrelas de um lindo prateado. Em cada estrela
escrevi o nome de um amigo
que esboçara numa lista longa e vi que a árvore se encheu.
E é com sorriso largo que
vou sempre lá conferir as
estrelas com receio que me
falhe alguma.
Depois alongo os meus braços e sonho que a todos abraço e digo baixinho: Dai-lhes
Senhor saúde, muita saúde
e bem-estar, que vivam um
Natal muito Feliz e o prolonguem por todo o ano que
vem e que eles entendam
que o ano de 2014 vai trazer
oportunidades de reencontros, vários reencontros que
só fazem bem.
Manuel Vieira
Presidente da AAAR

