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Correio
dos leitores
A. Martins Ribeiro (Arcos de Valdevez, 2015-04-01)
Amigos:
Hoje, ao chegar do café, tinha em cima da secretária a nossa Palmeira. Abri-a assim de relance e (que quereis?) fiquei de boca
aberta, linda que ela está: muito bem concebida, bom aspecto
gráfico e muito bom papel. Poderá não ser uma Lady sofisticada,
mas é, certamente, um motivo de grande satisfação para a nossa
alma de AARs. Não me tendo pedido o Arsénio uma colaboração específica para este número, fiquei surpreendido com a publicação nele de um pequeno texto que em tempos inseri no FaceBook. Trata-se de um trecho sem grande interesse, escrito em
tempos de fogoso romantismo e que já viraram saudade... Enfim,
os meus parabéns ao Arsénio e a toda a equipa da Redacção por
mais este protuto tão belo que deram à luz.
José Lamas (Navarra – Braga, 2015-04-09)
Amigo Arsénio,
Embora com atraso, informo ter recebido a Palmeira. Só o faço
hoje, por entretanto ter acontecido a semana pascal, durante a
qual estive um pouco mais ocupado. Ainda não li toda a revista, mas, pelo que já pude apreciar, verifico que ela mantém toda
aquela qualidade a que nos tem vindo a habituar. Os meus parabéns pelo excelente trabalho que, sob a tua orientação, é realizado. Aquele abraço.
José Eugénio Pereira (Águas Santas, 2015-04-14)
Boa-noite, Arsénio!
Acabei de ler a Palmeira. Desta vez, ela chegou ainda mais bonita.
Nem parece feita por gente entradota na idade e exclusivamente
masculina. Bonita no aspecto e excelente no conteúdo. Como já
to exprimi noutra ocasião, embora aprecie também os textos literários que costumam aparecer nas suas páginas, mormente no
canteiro dos Agapantos, o que me desperta mais a curiosidade
e àquilo a que vou logo directamente mal a recebo, é à cata dos
possíveis testemunhos, partilhas de vida, vivências e histórias
comuns nela inseridas. E, desta vez, a Palmeira foi pródiga neste aspecto, começando logo pelos testemunhos no Correio dos
Leitores, passando pela bela homenagem que tu fazes aos Nossos
Mestres e acabando pelas merecidas palavras de louvor e admiração que, na figura do Irmão Pompeu, o Zé Rodrigues dedica,
com merecida justiça, aos nossos irmãos auxiliares, também eles
nossos formadores, verdadeiros formadores escondidos, verdadeiros Heróis no Silêncio. Oh como eu guardo ainda bem na memória aquele saboroso arroz de frango que o Irmão Pompeu nos
fazia em Guimarães, durante o noviciado! Depois, na entrevista
ao Guerreiro, revi-me cruzado com ele na sua história em Angola. No texto do Pedrosa, revivi os tempos da Semana Santa e da
Páscoa passados na Barrosa. E no artigo do Bernardino, embora
eu não fosse dos tempos do Noviciado em Nava del Rey, ouvi de
lá muitas histórias que, de algum modo, me fizeram familiar esse
lugar, assim como Valladolid, por onde muitos passaram e terão
certamente inúmeras recordações a evocar. Mas esse tem sido
um lugar ainda pouco recordado e do qual haverá, sem dúvida,
muito a dizer por parte de quem por lá passou. Até o artigo do

Sampaio, O Primeiro Pecado, me fez lembrar as minhas férias na
aldeia nos tempos do semináro. Enfim, caro Arsénio, certamente
que a boa literatura e assuntos sérios terão interesse na Palmeira,
mas o que para mim é original e identitário é o património comum das nossas memórias, de que ela é a fiel repositária e transmissora. E, nesse domínio, muito haverá ainda para partilhar:
recordações, afectos, etapas de crescimento conturbado, perturbado, sadio, enfim, crescimento normal, porque de rapazes
normais se tratava. O estilo deverá ser o mesmo: autenticidade e
liberdade na expressão e respeito pela sensibilidade de cada um.
Um grande abraço e parabéns por mais este belo fruto que tão
bem soubestes cultivar!
Luís Guerreiro (Brasília, 2015-04-19)
Caro Arsénio:
A Palmeira era esperada. Recebi-a só no passado dia 14. Ainda
não fiz toda a sua leitura. Mas já posso dizer-te que ela, sem perder a apresentação a que estamos habituados, avançou em conteúdo, em variedade e em autores. Quem escreve ou de qualquer
outra maneira colabora para que ela viva e cresça está a manter
e a estimular a nossa união. Isto, para mim, é o essencial. Então,
os meus parabéns para ti e para todos os que contigo cooperam!
Estou-vos sumamente grato, como estarão, sem dúvida, todos os
outros associados.
Permito-me acrescentar uma observação que me diz respeito.
Quando o Alexandre, já a edição quase pronta, me pediu uma
resposta rápida a três perguntas, eu colaborei, porque entendi
que outros iriam responder a perguntas similares. Ora, não foi o
caso, e senti-me ali algo sozinho, tanto mais que a minha vida já
estava suficientemente desvendada.
Lamentei a morte do Peinado. Despertou-me lembranças memoráveis de momentos e de histórias de alguns de nós. Ele era
agora uma presença influente na Associação.
Nós estaremos em Portugal no princípio de Junho. Até lá, um
grande abraço.
Diamantino Alves (Moreira da Maia, 2015-05-18)
Arsénio,
Embora tarde, venho dizer-te que considero a nossa revista com
uma excelente apresentação e saborosos conteúdos. A sua evolução qualitativa tem sido constante, graças ao teu empenho e
ao de outros artífices. Trata-se de um trabalho que merece, sem
dúvida, o reconhecimento de todos nós. Nesta última Palmeira,
gostei particularmente do convite feito pelo Zé Rodrigues a curvar-nos respeitosamente perante os grandes Heróis no Silêncio,
os nossos irmãos coadjutores, e da homenagem que tu fazes aos
Nossos Mestres, gesto de memória e gratidão a quem nos deu
tanto conhecimento e nos inculcou tão excelentes valores. Aproveito ainda para comunicar que fiquei profundamente triste, ao
saber que a nossa querida palmeira da entrada do Seminário se
encontra gravemente doente, devido a um feroz escaravelho vermelho vindo do Magrebe. Perante a teimosia de tal vírus, cerremos fileiras, não baixemos os braços, não deixemos morrer
aquela árvore que tanto diz a cada um de nós. Um abraço.

Nota da Redacção: Os autores dos artigos da nossa Palmeira têm inteira liberdade para escrever segundo o anterior Acordo
Ortográfico (1945) ou segundo o novo Acordo Ortográfico (1990).
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A Páscoa

e as pequenas memórias de um menino curioso

m

Mais que do Natal, guardo da Páscoa algumas recordações desse meu
tempo triste de menino. Ser “menino”, naquela época, não era fácil e julgo que muitos de nós pertencem ao
grupo «dos homens que nunca foram
meninos» (Soeiro P. Gomes dixit).
Mas isso já passou e, por conseguinte,
vamos à Páscoa e ao que dela recordo.
Lembro-me da impaciência com
que aguardava a festa da Páscoa. Posso
jurar que a ressurreição de Cristo não
estava entre as razões que me faziam
ansiar por essa época festiva. Os motivos eram bem mais simples e triviais
e prendiam-se, apenas e só, com o fim
do inverno e do penoso frio que me
açoitava há vários meses; prendiam-se com a perspectiva da chegada dos
dias maiores, com mais luz e mais
calor; prendiam-se com a anunciada
explosão da Natureza que se desfazia
num mar de flores e na esplendorosa
folhagem nova que vestia a nudez das
árvores. E para celebrar esse tempo
novo, surgiam os bandos de pardais
que haviam passado o inverno quase
em silêncio mas que agora enchiam
os ares com as suas alegres chilreadas.
Parecia que a Natureza havia libertado
uma enorme força telúrica perante a
qual até a ressurreição de Cristo parecia um acto natural. E mais tarde, o
“menino” havia de encontrar um poeta que confirmaria isso mesmo:
«Não foi milagre ressurgir, Senhor,
num dia natural de primavera».
Mas antes da festa da Páscoa, era
necessário atravessar o sombrio tempo da Quaresma com a proibição de
comer carne em certos dias (coisa
que ao menino pouco incomodava,
pois carne já era um luxo quase ausente na maior parte dos dias do ano)
e mesmo para os outros era preciso
comprar as “Bulas”. E a propósito de
Bulas, recordo que o meu pai um dia

António Gaudêncio
Curso 1955

meteu-me na mão dez
tostões (um escudo) e
mandou-me ao padre
comprar as ditas cujas.
Como os nossos teres
e haveres eram parcos,
só nos tocava contribuir com cinco tostões
(cinquenta centavos).
Cheguei ao padre, que
me metia um medo de
morte pois não era boa
rês, e disse-lhe o nome
do meu pai e ao que ia.
Ele foi lá dentro da casa
onde vivia, trouxe-me as Bulas, recebeu os dez tostões e foi para dentro e
fechou a porta. Passado um imenso
tempo, ainda ele não tinha voltado
com os cinco tostões do troco. E eu
sem coragem para lhe bater à porta
para lhos pedir, mas tão-pouco me via
a chegar a casa sem eles. (Meus amigos, ao tempo, cinco tostões valiam
muito, sobretudo para quem tinha
pouco). Passou uma eternidade e eu
sentado nas escadas esperando pelos
cinco tostões. Aproximava-se a noite,
e da paróquia até à minha casa tinha
ainda de percorrer, ou correr, cerca
de sete quilómetros. Mas os tormentos também acabam e, depois de um
tempo infindo, o rei da paróquia abriu
a porta e entregou-me os meus cinco
tostões. Ainda hoje penso que ele quis
vencer-me pelo cansaço para me “sacar” aquela “fortuna”. Com as Bulas
numa mão e os cinco tostões no bolso, abalei, mas, até chegar a casa, creio
que esgotei todos os nomes feios que
havia para chamar àquele padre. Mas
voltemos a outras recordações pascais.
No que toca à parte religiosa, lembro-me que, naquele tempo, os foguetes a anunciar a ressurreição de Cristo
começavam a estralejar no sábado,
costume que depois desapareceu. Mas
o importante era o Dia de Páscoa. Ia
à missa, aperaltado com uma camisita

nova, e na igreja reparava que os santos
já não estavam tapados e mostravam,
de novo, as suas caras sorumbáticas,
para não dizer feias. Alguns pareciam
amaricados mas outros tinham cara
de bandidos. Todos me causavam
medo. Depois, vinha o sermão e dizia
o pregador que estávamos a celebrar a
ressurreição de Cristo que tinha vindo
à terra para ser crucificado, para que
Deus perdoasse os nossos pecados.
Aqui, meu Deus, começam as dúvidas do menino que mesmo hoje, já
crescidote, ainda não conseguiu ver
esclarecidas. Sempre me ensinaram
que Deus é bondoso, misericordioso,
perdoador e esta cena de deixar crucificar um filho para resgatar a humanidade deixa-me estupefacto.
Se há uma escala para mensurar os pecados, só Deus a conhecerá,
mas eu gostaria de entender e saber
os seus critérios, pois se Ele os mantivesse, atentas as grandiosas barbaridades que se praticam no mundo,
diariamente, então agora teria Deus
que crucificar o seu dilecto Filho, pelo
menos de quinze em quinze dias. Para
as pequenas dúvidas, ainda vou recebendo algumas respostas, mas Deus
nunca quis esclarecer as minhas dúvidas grandes. Como esta! Fico esperando. ●
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Entrevista
a...

A. Martins Ribeiro
Conduzida por Arsénio Pires

António Martins Ribeiro, com 83 anos feitos no passado dia 18 de janeiro, nasceu na aldeia de Cortes, concelho de Monção, perto da fronteira com a Galiza. Mora em Arcos de
Valdevez, onde casou e exerceu as funções de gerente bancário até à sua reforma, depois
de ter passado por outras agências da Caixa Geral de Depósitos. Desde que em 2007 teve
conhecimento da nossa Associação, tem sido uma presença contínua nos nossos Encontros e a sua paixão pelas novas tecnologias tem favorecido o registo em fotografia e vídeo
dos nossos Eventos. De ideias firmes e esclarecidas, é um dos mais assíduos animadores
do nosso site e facebook .

Caro Martins Ribeiro, obrigado por
concederes esta entrevista para a nossa Palmeira. Olha, estive a investigar
e descobri que entraste na Quinta da
Barrosa em 26-09-1944. Só não consegui saber quando saíste…
R – Caro Arsénio, se és tu quem o diz,
eu acredito nessa data. Sabia que tinha
sido por essa altura, mas a data exacta
desconhecia-a. Quanto à minha saída,
terá sido nos fins de 1949 ou princípios
de 1950.
P – Porque entraste ou quais as circunstâncias que te levaram a entrar
no Seminário?
R – A minha ida para a Barrosa foi decidida pelo meu falecido pai e aconselhada pelo meu professor primário de
então. Como os tempos eram difíceis
e de muita pobreza, sobretudo para
quem vivia em meios rurais, ingressar nalgum estabelecimento de ensino
era quase um sonho, e então o meu pai
serviu-se do Seminário, na convicção
de que me poderia dar, de forma pouco dispendiosa, a educação e instrução
que para mim desejava. É evidente que
a minha vontade nesse aspecto pouco
contou.
P – Estiveste em Nava del Rey, no Noviciado, no ano letivo 1949-1950. O
que te levou a sair?
R – A fase da vida dos 16/17 anos
foi para mim uma etapa tempestuosa, tanto a nível de crescimento físico
4

como de formação mental. A certeza
da minha saída tomou logo conta
de mim, pouco tempo depois de ter
ingressado em Nava. É que, chegado lá, depressa me comecei a sentir
como um estranho. Não me conseguia encaixar de maneira nenhuma
naquele ambiente de rigor e disciplina, achava aquilo estúpido e sem
sentido, aqueles rituais nada me
diziam, o resfriamento da minha fé
era evidente dia após dia e o clamor
dos meus sentidos era cada vez mais
forte e barulhento, o que, tudo junto,
me levou rapidamente a concluir que
não era por ali que iria o meu futuro.
Mais tarde, dizia meu pai que a minha saída tinha sido por culpa duma
carta menos correcta que ele escrevera para o Noviciado, queixando-se
do trato pouco humano que lá nos
era dispensado. Mas não foi isso. Saí
simplesmente por uma questão de
congruência comigo mesmo e de honestidade com a Congregação.
P – Saíste, portanto, muito antes de
teres concluído o Noviciado. Nele,
um dos teus colegas foi o Pe. Sameiro,
já falecido. Lembras-te de outros?
R – Lamento não poder dizer muito
sobre o assunto. Tudo isso foi há tantos anos!... Só recordo que para Nava
del Rey partimos 6. Quem? Além do
Pe. Sameiro, lembro-me também do
Pe. Artur da Silva que, segundo me disseram, ainda é vivo, sendo pároco na
freguesia do Carriço, Pombal.

P – Mudemos então de registo. Como
foi o teu ingresso na vida civil e no
mundo do trabalho?
R – Regressado à minha aldeia, passei
por tempos um tanto perdido. Porém,
o meu pai lá conseguiu arranjar-me um
lugar no Registo Civil a título de praticante, isto é, trabalhar só pelas gorjetas.
Mas daí depressa ingressei num estágio
na secção de Finanças de Monção, cujo
chefe dessa altura, encontrando no
então Diário do Governo um anúncio
de um concurso para a Caixa Geral de
Depósitos, me incitou a concorrer. Seguindo esse conselho, obtive uma classificação muito boa e que me garantia
emprego naquela instituição em menos
de 2 anos. Entretanto, fui cumprir antecipadamente o serviço militar e uns
meses antes de terminar a tropa, pelo
Outono de 1954, fui já convocado para
me apresentar na sede da Caixa em Lisboa, para nela iniciar a minha actividade, com a categoria de aspirante. Posso
afirmar que tudo me correu conforme
os meus planos e desejos, sendo verdade que naquela época existia quase o
pleno emprego e gente com as habilitações do seminário era mesmo disputada para certos serviços, especialmente
os da Banca. De Lisboa, rapidamente
consegui a transferência para Arcos de
Valdevez, terra donde nunca mais saí,
onde casei, onde nasceram os meus
filhos e alguns netos, onde vivi desde
então, onde me aposentei e onde ainda vou vivendo pela graça de Deus.
Posso pois dizer que foi sem grandes

percalços que me integrei na vida normal de qualquer cidadão e a ela me fui
adaptando sem qualquer trauma.
P – Porque sempre me pareceste ser
um homem de fé e de valores, assertivo na defesa das tuas convições,
sentes que o Seminário te marcou e
influenciou positivamente para seres
o que penso que és: um homem feliz
e realizado?
R – Sem qualquer dúvida: no meu caso,
posso afirmar com toda a certeza que o
Seminário me preparou de forma absoluta para o resto da vida, sem qualquer
espécie de traumas ou constrangimentos. Admito que outros companheiros
os pudessem ter tido, mas, quanto a
mim, confesso que passei por lá com a
maior das naturalidades. Por isso, nesta fase da vida, reconheço, com total
convicção e certeza, que a minha passagem pelo Seminário de Cristo Rei me
apontou um caminho importantíssimo
de fé, seriedade, honradez, educação
moral e sentido de responsabilidade,
valores que sempre procurei seguir e
me orientaram nos meus actos. Seguramente que, se me pude considerar
sempre uma pessoa realizada, foi o
Seminário que contribuiu em grande
parte para isso. Certamente que, se o
não tivesse frequentado, não teria sido
o que fui e o que sou no contexto social. Tudo isso o devo, na verdade, ao
Seminário.
P – Martins Ribeiro, tu és considerado por todos nós como o nosso
Decano (etimologicamente, o mais
antigo e orientador dum grupo). És
dos mais assíduos às nossas realizações comuns e tens desempenhado
um papel dinamizador, sobretudo na
cobertura em vídeo e produção em
DVD dos nossos Encontros. Queres
contar-nos como chegaste até à nossa
Associação?
R – Aqui, há anos, encontrei em Monção o Cândido Marques, também companheiro nosso dos meus tempos do
Seminário, que me falou da existência
duma associação de antigos alunos redentoristas. Nessa altura, pouca importância dei ao caso. Mas depois, certa
vez, fazendo uma visita ao Porto, disse
à minha mulher: “Como nunca mais
entrei no Seminário desde que saí dele,
hoje vou até lá fazer uma visita”. Assim
sucedeu. Que emoção! Tudo radical-

mente diferente: edifício, quinta, ruas,
caminhos. E informaram-me que ali,
numa casa ao lado, funcionava a revista
Míriam, onde trabalhavam o Assis e o
Nabais, colegas que me receberam com
grande alegria e entusiasmo e me puseram ao par de muitas realizações da
nossa Associação. Depois, meses mais
tarde, apareceu-me aqui, na minha
casa dos Arcos, o Manuel Vieira, sem
nunca nos termos visto ou conhecido,
ficando então selada a minha entrada
definitiva na Associação. Com todo
o gosto o fiz e nela procurei integrar-me com o melhor do meu entusiasmo. Para mim foi muito bom, porque
me permitiu regressar, depois de tantos anos, a um mundo perdido e que
foi meu, a um mundo que me trouxe a
emoção de encontrar tantos amigos, a
um mundo que me inseriu em muitos
eventos de convívio e sã camaradagem.
Apesar da idade, tenciono continuar
nela com o mesmo serviço e dedicação
como até ao presente. Até quando me
for possível.
P – Tu estás muito à frente de nós no
que à utilização das chamadas “novas
tecnologias” diz respeito. De onde te
vem esse conhecimento e esse gosto
de que tanto tem beneficiado a nossa
Associação?
R – Caro Arsénio, sinceramente não
sei dizer o motivo que me leva a gostar
dessas técnicas. Quando era pequeno, e
mesmo no Seminário, eu era tido como
um engenhocas por gostar de ver as
“tripas” às coisas. Não descansava enquanto não compreendesse a maneira
como elas funcionavam. Com o decorrer do tempo e a chegada da electrónica, tudo evoluiu. Deves saber que uma
das minhas grandes paixões foram os
filmes e a fotografia. Cheguei a gastar
rios de dinheiro com aparelhos analógicos para conseguir os melhores resultados em termos de qualidade, mas
eles deixavam-me sempre uma grande
frustração. Até que chegaram as plataformas digitais, um sonho. Há cerca de
12 anos, abriu aqui nos Arcos uma loja
de informática, por sinal gerida por
um padre também fervoroso adepto
dessas tecnologias. Fiz-me seu amigo e
então ele e mais outro sócio foram-me
ensinando tudo e pondo ao corrente
das novidades que iam aparecendo.
Depois, a entrada na Associação forneceu-me um terreno fértil para exercitar
os meus conhecimentos e desfrutar do

grande prazer que essas actividades me
davam. O meu próximo passo, se ainda tiver tempo, vai ser a compra de um
“drone”, para ver se ainda faço uns clipes de futuros eventos do nosso Grupo,
com esse método mais recente. Pode
ser. Eu não desanimo.
P – Estamos a chegar ao fim… ao fim
da entrevista, claro! Acabaste por
dizer, agora mesmo, “se ainda tiver
tempo”. Preocupa-te o fim da viagem?
Como sentes o fim disto tudo?
R – É sabido que o nosso tempo, que a
nossa vida vai acabar um dia. Todos temos de morrer, ninguém cá fica. Dizes
bem, trata-se, na verdade, de uma viagem e o fim da minha, que já pressinto
tão próximo, tem-me trazido algumas
preocupações. Como terminará, o
que me acontecerá no fim? A morte é
uma lei natural que todos os seres vivos têm de cumprir. Por isso, teremos
de encará-la com naturalidade, pois
nada poderemos alterar. Pode-se, isso
sim, mitigá-la, tentando viver com a
plenitude das nossas forças e entusiasmo. Nas minhas orações, peço sempre
ao Criador e à Virgem nossa Senhora
que me concedam força para enfrentar
essa difícil hora da minha “passagem”
com paz, serenidade e sem medo. Não
só como crente, mas também como
simples ser humano, sei que existe um
meio poderoso e eficaz para nos levar
ao fim do caminho com a maior calma
e alegria: o Amor. Quanto mais se ama,
com sinceridade, com paixão, com loucura, tanto mais poderemos encarar o
fim último sem medos, sem traumas,
em paz e com naturalidade. Amando
intensamente, entramos num Nirvana
onde só existe felicidade. Assim sendo,
meu amigo, vou procurando sentir o
meu fim com o maior sossego e resignação, entregando-me cheio de confiança nas mãos do universal Administrador da vida e da morte. Suponho
que tudo me correrá como espero.
P – Chegámos ao fim, caro amigo. Relendo toda a tua entrevista, só tenho
isto para te dizer: Gostei muito. Obrigado, em nome da Palmeira!
R – Eu é que te agradeço, caro Arsénio,
o te lembrares de mim. Sabes que não
sou ninguém nem pretendo ser, só
quero a amizade daqueles que ma dão
tão generosamente. ●
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Ismael Vigário

A minha aldeia
há de morrer comigo

Curso 1966

A minha aldeia é o ontem que ainda
é hoje. O ontem está mais presente que o
hoje. Dói lembrar pessoas de que gostei
muito e que ainda magoam na minha memória de hoje. Quando estou na aldeia,
dou comigo a sentir as coisas da aldeia. O
rio da minha aldeia corre em mim, como
uma flor cresce no meu jardim. Delineio-lhe os meandros, sigo na viagem das suas
correntes, deixo-me levar pelos choupos,
paro numa sombra, vejo um camponês a
mondar a erva à horta, ouço a água que
continua a entrar nos moinhos abandonados, sigo os caminhos que derivam do
rio. Nas minhas memórias vazias da cidade, aflora-me a aldeia com tanta nitidez
que me distraio das pessoas que comigo
se cruzam. Elas não me parecem gente e
são menos que os pássaros que vagueiam
na minha aldeia. Há dias que estou tão absorto que tudo o que vejo na cidade não
me parece real e me causa sensações que
me fazem viajar até à minha aldeia.
Daqui, da minha casa, vejo o Monte
do Bom Jesus de Braga. Mas é à minha
aldeia que este monte me leva. Na minha infância, os montes entornavam-se
em cima da minha aldeia, e eu sentia-os
a entrar em mim e eu neles. Eram um
mundo a entrar dentro de mim e eu a entrar dentro do mundo deles. Um dia, viajei
até ao mar, em Gaia. E o mar pareceu-me,
quando se embrulhava em ondulação,
os montes da minha aldeia. Expliquei ao
meu irmão, que também nunca vira o
mar, que ele era como se as ondas todas se
levantassem e juntas fizessem um monte.
Quando viajei e deixei para trás a aldeia, estava sempre a lembrar-me dela.
Para onde fosse, ela lá estava sempre a
visitar-me: lembrava-me muito dos meus
pais e irmãos, dos aldeãos mais castiços,
mas, sobretudo, dos meus amigos de
quem me sentia rei e que eram também
reis para mim. O meu sentimento era uma
nostalgia permanente que me impedia de
ver novas coisas, de estar atento nas aulas,
de ouvir os professores. O mundo da aldeia continuou a viver em mim, como se

6

a viagem não tivesse acontecido, como se
a cortina do tempo não se tivesse fechado. Às vezes, durante a noite, acordava e
chorava com lembranças do largo: a ver
dentro de mim as corridas que fazia atrás
de uma bola desfigurada, a ver-me a atirar
com as patelas, a ver chegar os caçadores
de espingarda ao ombro e com coelhos e
lebres à cintura, a contemplar os rebanhos
de ovelhas e de cabras a atravessarem as
ruas como se fossem gente a valer.
O nascer do sol na minha aldeia vinha
pelo lado da Barreira e Outeirinho e só depois chegava ao largo do povo. O largo da
minha aldeia era mais bonito que o Forum
Romanum que mais tarde, no Seminário,
aprendi nas lições de latim. No largo cabia lá tudo: a festa do S. João com a banda
de música, a fogueira do rosmaninho e
os estendais dos feirantes com amêndoas
e guloseimas que nunca mais esqueci; o
desfile no dia de entrudo com os marafonos; a festa de Nossa Senhora de Fátima
em maio, agora com uns pastorinhos de
pedra e uma santinha de pedra; era sempre ao largo que chegavam os feirantes, os
trapezistas e os saltimbancos; era ainda no
largo que nasciam todos os fóruns sociais.
Que interessa que a aldeia tenha mudado, que não tenha muitas pessoas, que
tenham construído casas tipo maison, que
no verão se falem lá muitos idiomas?...
O que me importa a mim é que a minha
aldeia continua vivinha dentro de mim,

como um paraíso que ninguém ainda buliu. Que há menos eleitores, que se calcetaram as ruas?... Sim, mas a minha aldeia,
aquela que eu lembro, há de morrer comigo. E enquanto eu viver é essa gente do
meu tempo e os espaços do meu tempo
que quero relembrar. E, agora, quando a
visito fisicamente, ainda é a aldeia da minha lembrança que é a minha rainha.
Os lugares rústicos pouco mudaram,
os meus montes ninguém os levou, têm
muitos penedos e barrocos com figuras
de gente que à noite assustam os incautos.
E há lobos e javalis que rodeiam a aldeia
e a guardam de todos os males da civilização. Nunca ninguém na minha aldeia
precisou de negociar com esses animais
ferozes, como fez S. Francisco de Assis
com o Lobo de Gúbio. Esses animais são
como os deuses antigos, espécie de Lares e
Penates que permitem que a minha aldeia
continue a dormir em paz.
Nos meus sonhos, estou sempre a voltar à aldeia, como meu lar, porque é a terra dos meus antepassados e onde me sinto
protegido e em paz de todas as ideias verdadeiras ou falsas. Mesmo que sejam as
ideias políticas em que já poucos confiam.
A pólis antiga devia ser como a minha aldeia: todos se conheciam e interajudavam.
Na minha aldeia, todos se davam a salvação e todos diziam bem-haja! ●

Ecos de Paris
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O concerto macabro
Nas folhas mortas desse 13 de Novembro passado, o sol ria de felicidade.
No Bataclan, 1500 pessoas aclamam o
grupo Eagles of Death Metal. Encorajada pelas guitarras, uma voz extasia o
público com o convite “Kiss de devil”
(Beija o diabo). De repente, rajadas de
metralhadoras estouram. Inúmeros feridos e 130 mortos são o epílogo trágico
desse concerto macabro. A vida perdia
todos os direitos. A destruição da nossa cultura e a morte são proclamadas
como valor religioso absoluto.
O nome da rosa
Faleceu o grande escritor Umberto Eco. No seu livro O nome da rosa,
fala-nos da violência vivida pelo cristianismo. Uma biblioteca é carbonizada.
Vários monges são assassinados pela
loucura dum monge fanático e intolerante, recusando ao indivíduo o direito
de rir. Livro-profecia do que se passa
nos países árabes e na Europa.
De França, cerca de 2000 jovens, dos
12 aos 20 anos, fascinados pelo poder,
dinheiro, sexo e uma religião extremista, partiram para a Síria, decididos a
destruir a nossa cultura e civilização e
quantos não se submetem ao Alcorão.
O vulcão francês
A França é um vulcão político, social, intelectual e religioso. O país caminha para o reino do ódio, das greves, dos
protestos e da corrupção. O egoísmo dos
grupos financeiros e políticos empurra
os indivíduos para a procura violenta
do lucro e do bem-estar pessoal. Antes
mesmo de acabar uma eleição, entra-se já na seguinte, através da calúnia, da
vingança e da sede do triunfo.
O partido socialista cai em ruínas. Os
republicanos, por seu lado, fazem-me
lembrar aqueles cães que correm nos
concursos olímpicos, cheios de raiva e

Fernando Rosinha
Curso 1950

de desespero para chegarem em primeiro. Já o partido dito de extrema-direita,
esse espera à sombra das macieiras das
discórdias para colher todos os frutos
podres e maduros que for possível.
Eric Zemmour, no seu livro O suicídio francês, acusa a classe política de
hoje, para quem o ganhar uma eleição
tem mais valor do que a união nacional
na procura do equilíbrio económico,
social, cultural, espiritual e familiar do
país.
Os seis milhões de muçulmanos em
França afirmam-se orgulhosos duma
cultura religiosa dominadora. E a maioria restante não protesta. Refugia-se no
silêncio. Num país onde se proclama a
morte de Deus e se caminha para a eliminação dos valores espirituais, o povo
muçulmano recusa a integrar-se e a
aceitar os valores ocidentais. E os franceses submetem-se, culpabilizam-se e
pedem desculpa…
Um árabe ameaçado de morte
Migrantes e refugiados, enganados
pelo sonho europeu, buscam a proteção
da Europa, inconscientes do verdadeiro
futuro europeu, ameaçado pela explosão duma guerra e por uma situação
económica cada vez mais absurda. A generosidade e o acolhimento que lhes são
prestados são insuficientes. Os países
árabes, por seu lado, nunca se preocuparam em encontrar uma solução para
essas regiões suas vizinhas, que vivem
no inferno dos massacres. O petróleo
serve para comprar o Ocidente, conde-

nar a nossa cultura e impor-nos a visão
do Alcorão.
O escritor muçulmano argelino Kamel Daoud, contestado e ameaçado de
morte, fez a análise da mentalidade islâmica que conduz ao terrorismo. Crente,
lúcido e humano, ele diz-nos que a lógica da religião islâmica é de dominação,
violência e morte. A vida não tem valor.
E é na morte infligida ou aceite que o
crente muçulmano se realiza e atinge
a suprema aspiração. A mulher, incapaz de liberdade e de direitos, define-se
como um mero instrumento sexual ao
serviço dos homens, detentores do poder e dispostos a matar e a morrer. Ela
não merece respeito e deve viver oculta,
separada e submissa. Para os terroristas,
é urgente educar as crianças na opressão
da mulher e na decapitação dos infiéis.
Entre Deus e o diabo
Em 1945, na Polónia, o exército soviético irrompe num convento de religiosas. Das 40 consagradas, todas violadas, 20 faleceram. Das sobreviventes,
7 ficam grávidas, daí resultando um
doloroso problema entre a fé, por um
lado, e a certeza da maternidade, por
outro, problema que ninguém parece
saber gerir. O encontro entre uma médica agnóstica, um médico judeu, uma
superiora atormentada e a lucidez de
algumas religiosas jovens na véspera de
serem mães cria nesse filme de Anne
Fontaine um ambiente comovedor, profundo e sublime. A coragem dessas beneditinas e dessa médica diz-nos que a
vida vale mais que a moral. Esse filme,
As Inocentes, é uma maravilha no céu de
Paris vestido de luto. Ele fará, certamente, menos barulho que o Spotlight, mas
reúne a humanidade num imenso gesto
de amor e solidariedade, enquanto este,
tão aplaudido pelos americanos, acusa
cinicamente o catolicismo. ●
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Cruzes

carregadas na memória
Manuel José Rodrigues
Curso 1960

e

Em tempo quaresmal lembramos intensamente a Cruz. Porém, hoje, é doutras cruzes de sofrimento que falamos.
Mas… o que vinha dizendo?... Ah!... a
casa! Acedia-se a ela por largas escadas
exteriores. Na varanda, à esquerda, uma
velha porta, em castanho, convidava a
entrar. Em frente, outra porta marcada
pelo tempo dava acesso a um quarto independente. Não importam os demais;
deste, vale a pena dizer alguma coisa:
a mobília era sóbria; a decoração, pura
simplicidade. Apenas persistia, pendurada na alvura da parede, uma estampa
emoldurada, amarelecida pelo tempo, de
uma “santa incógnita” (com esta designação, não se pretende diminuir a importância que tenha em relação aos seus
pares, mas, tão-só, informar que não estava visivelmente identificada!).
A uma hora calorenta de Julho, o
menino ouviu, incrédulo, a inesperada
sentença: “Vais estudar para padre!”. Esta
frase seca ecoou pela concavidade da sua
cabeça dias e dias a fio! Não foi considerado em semelhante decisão. Não se
lhe espelhou no rosto entusiasmo. Bem
conversado, acabou por, receoso, aceitar
o veredicto.
A terra clamava insistentemente por
braços audazes que espalhassem sementes de sobrevivência (então, a dificuldade
de contrariar este chamamento era total!). Havia bocas a alimentar e uma sementeira imensa. Para felicidade futura
deste menino, o acaso ditou que, numa
série de seis irmãos, ele viesse à luz do dia
em quarto lugar. Estando – como estava
– garantida a força de trabalho por dois
rapazes mais velhos, este era dispensável para ser entregue ao serviço de Deus
(assim se geravam outrora algumas vocações para o sacerdócio, que tão lícito
seria atribuir a altos e secretos desígnios,
como a uma singela casualidade!).
Ingressou no Seminário. Por lá foram crescendo ele e o seu saber. Em
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A catarse adiada

fugacíssimos interlúdios regressava às
origens para gozo de curtas férias, que,
de tão curtas serem, não bastavam para
recarregar o acumulador de energia de
amor familiar. Rompidos os frágeis vínculos, regressou à aldeia natural, onde
reatou a ligação a uma vida antiga. Mal
chegou, quis recuperar todos os dias e
noites duma pesada ausência: associou-se a outros rapazes e, juntos, idolatraram Baco pela noite adentro.
As cruzes? Já lá vamos!
O quarto independente estava disponível, facto que se revelou valoroso para
testar a personalidade autónoma que o

rapaz estruturou à sombra duma certa, duma majestosa palmeira. Depressa
esqueceu os horários rígidos! Antes de
ser empurrado para as tenebrosas matas
africanas – crudelíssima cruz! –, fruiu a
vida plácida da aldeia, trabalhando um
pouco e saboreando futebóis e bailaricos. Por razões explicáveis, enfrentou
dificuldades na segunda das áreas referidas, mas, passo a passo, foi evidenciando nela um regular desempenho.
Mais do que as aprendizagens das técnicas de dança, foi-lhe difícil remover da
memória as figuras pecaminosas, como
demoníacas, de virgíneas adolescentes
inofensivas que sermões e ausências distorceram.

Um dia, de que se lembrou? De pôr
à prova as suas magras capacidades na
arte da carpintaria. E que fez? Aplainou,
pacientemente, uma magnífica cruz de
sobro, linda, rebrilhante do verniz! Alguém disse que estava perfeita; que tinha quase tudo para ser uma verdadeira
cruz. Não recorreu a conselho de quem
quer que pudesse emitir opinião sobre o
assunto (o assunto, como se infere, foi a
decisão de dar dignidade de verdadeira
cruz àqueles pedaços de pau de sobreiro). Decidido, colocou-a, solenemente,
no lugar da estampa da indefinida santa.
A esta, retirou-lhe visibilidade, isolando-a no fundo da escuridão duma gaveta.
Mas, não se fez mais velha na gaveta a
santa. Também não envelheceu na parede a cruz. Apercebendo-se da notável e
inesperada alteração, a mãe do rapaz fez
regressar a estampa ao seu lugar habitual. À belíssima cruz de sobro terá dado
também o destino mais natural, que, tidas em conta opiniões insuspeitas, seria
o de alimentar o borralho, crepitando na
lareira. Ainda está por explicar este misterioso sumiço. O destino, seja qual for o
que tenha tido, foi adequado. Só não poderia ser uma imitação bizarra, fazendo
de verdadeira cruz. Foi um erro, uma indelicadeza atroz, ferir susceptibilidades
religiosas desta virtuosa mulher, católica
praticante de princípios inabaláveis! Não
foi?
(Querida e doce mãe, dissemos tudo,
nada dizendo: o assunto terá ficado esclarecido pelos nossos silêncios. Por via
da dúvida, suplico-lhe hoje com vigor:
donde quer que esteja, envie-me o seu
reconfortante perdão por aquele sacrílego devaneio, tido no fulgor da juventude,
com que, impensadamente, a feri. Saiba,
também foi uma cruz pesada a que transportei com onze anos, por ser arrancado abruptamente do aconchego do seu
ninho! Foi por bem, eu sei. Assim, estou
eternamente grato! – Manuel). ●

Helena, a rebelde
Curso 1957

homem que, na sua arrogância intelectual e autocrática, inventou um Deus
ambivalente, para usar segundo as conveniências. Quando precisou de um
Deus belo e bom, transferiu para Ele a
bondade e a beleza, até então atributos
superiormente femininos. Quando fez
falta um Deus forte e despótico, bastou
atribuir-Lhe, em grau infinito, a força
bruta que emana da sua musculatura.
O filho de Adão nunca se resignou à
insuficiência. Criou por isso, desde as
épocas mais recuadas, um Deus masculinizado e manhoso, apoiado nas
mais diversas teologias, que têm em
comum o estudo teórico-prático do
poder. Através de negociações, com
algumas cedências e não poucos ganhos, procura-se estabelecer uma ordem
universal, de inspiração divina, onde
uma elite iluminada assegura pretensamente a paz do mundo e a prosperidade das nações. A história testemunha a
eficácia pretendida. Os iluminados, em
percentagem mínima, têm direito ao
céu e à terra. Os restantes têm direito
à consciência crítica, que os dispensa
perfeitamente da terra e do céu. Esse
Deus-homem não conhece o remorso nem o pudor. Faz a guerra quando
lhe convém. E é insensível ao grito das
mães, à doçura dos afectos e às lágrimas do mundo.

“

“

s

Sei de uma rosa alvíssima, que
emerge com as águas de março. Cresce
ondulada de orvalho até maio. Expande-se em todo o esplendor ao sol do
verão. Depois, como tudo o que é vivo,
sofre a pressão outonal e arrefece. Há-de vir o inverno, há-de tremer de frio,
há-de fenecer de hipotermia. O nome
extinguir-se-á naturalmente, como a
chama de uma vela que arde até ao fim.
Mas há sementes no ventre silencioso da terra. Em vindo a lua de março
e o húmido sol de abril, cumprir-se-á o tempo. Não tardará o retorno e a
brancura da floração. E a alegria da luz
inundará o mundo.
Falo de Helena, a mais formosa mulher da história. Casada com Menelau,
rei de Esparta, ela traçou o perfil da
mulher futura. Ora acontece que os reis
se ausentam com assiduidade, ou por
ofício ou por obscuras guerras ou por
outras causas afins. Menelau, já bem
entrado na vida, partiu por tempo incerto para Creta, sem calcular os riscos
de tanta ausência, deixando em casa
os insinuantes vinte anos da virtuosa
Helena. Como se isso não bastasse, tinha acolhido como hóspede um belo
príncepe, de nome Páris, filho do rei de
Tróia. Então, como hoje, as circunstâncias são mais poderosas do que a boa
intenção dos homens. Páris e Helena,
apesar dos riscos das paixões fatais, envolvem-se num incêndio amoroso, que
os arrasta numa fuga de cavalo branco,
em noite de luar. É uma fuga matriz de
todas as fugas que hão-de vir, imortalizadas pela literatura. Elas são sempre
um grito de rebeldia, de afirmação da
força feminina. É certo que não seremos nós os heróis convidados, para
partilhar essa glória. Mas nem por isso
devíamos desistir de o tentar. Trata-se
sempre de uma libertação, de um acto
justo e altamente meritório.
Helena tem um perfil universal. Podia chamar-se Isolda, Julieta, ou a Teresa de Camilo ou a Lídia de Pessoa. Ela
tem o rosto, o olhar e a doçura de todas as mulheres. Não foi seguramente
Deus que a extraiu das costelas do homem. Foi o homem que tirou uma costela da mulher para criar Deus. Foi o

Alexandre Gonçalves

Amar é ser igual. Mas a
masculinização do mundo
não suporta a igualdade.

Os homens e as mulheres não têm
igual acesso aos bens da terra. Deriva
daí uma tristeza de rotina, tão natural como acordar todos os dias, escovar os dentes, ligar as notícias. Uns e
outras habituaram-se à distracção, às
ausências, ao tédio. O amor, essa doce
inquietação da existência, tornou-se
uma palavra fatigante. Não soa bem
na idade madura. Um homem bem
formatado não tem que se ocupar com
isso. Até porque o amor também se
compra, sem que daí venha mal algum

ao mundo. O essencial é o dinheiro, o
poder que dele emana e as fontes que o
produzem.
Helena não suporta estas boas práticas. Não se resigna à solidão conjugal. Sofre e cala. Trata dos meninos, da
cozinha e das peúgas. Depois vai para
o trabalho. Regressa a casa exausta.
Deita-se tarde e antes de adormecer
tem ainda de servir o senhor seu marido. E tudo se vai repetir nos dias e anos
seguintes. O rosto envelhece. O corpo
descai nas diversas dimensões. O espelho sussurra-lhe subtis decadências
alarmantes. O deslumbramento anatómico, tantas vezes assediado, sossobrou na segunda gravidez.
De início, não era assim. O homem,
depois do trabalho, regressava a casa
com alegria, ao sorriso que a mulher
acumulara para ele. Era a mesa posta,
a cama lavada, e o corpo dela cheirando a rosas. Tudo isso valia a pressa do
regresso. Nessa época, ele amava devagar. Era jovem e a lentidão do amor
dava-lhe em prazer o que lhe faltava
em privilégios. A arrogância fisiológica derretia-se em gestos de ternura. Os
negócios e as guerras podiam esperar.
Porém, o corpo da mulher “amada” é
tão breve!, dirá em segredo. O mercado
amoroso é tão vasto!... Pouco a pouco,
desenvolve-se quase imperceptivelmente um espaço sem ar, sem desejo,
sem imaginação. Os objectos envelhecem. Perdem o sentido original, que
lhes fora dado com algum encanto. O
afecto cede o lugar à cortesia e às vezes
à boa educação. As palavras e os sentimentos entram em ruína.
Amar é ser igual. Mas a masculinização do mundo não suporta a igualdade. A solidão inunda as vidas, as
camas, as paisagens... Na flor da idade, as hormonas comandam os gestos.
Algum tempo depois, por razões bem
diversas, homens e mulheres perdem a
porosidade dos corpos e das almas. Já
nada se admira, e nada se diz, porque
nada se ouve. Tudo se muda na vida,
mas a vida não se muda. Só Helena, a
rebelde, aguarda em vão (?) um ajuste
de contas. Com uma luz tão intensa no
riso, que pode cegar os predadores. ●
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As d u a s p a l m ei ra s
“Recordas-te dela?
Estava à tua espera quando
chegaste (ou te trouxeram)
com esse ar de quase assustado que teimas em conservar.
Sorriu-te de entre os seus cabelos penteados pelos frios
ventos marinhos corridos
dos lados de Coimbrões.
Talvez não desses por isso…”
Editorial do 1.º número da Palmeira, 1998
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A solidão
dos

agapantos
(A pretexto do Dia Mundial da Mulher, 8 de Março-2016)
A todas as mulheres que, passando perto de mim, me olharam e me sorriram. De algum
modo, todas me aumentaram as razões de que disponho para amar a vida. Torno assim
público o meu reconhecimento.

e

Escreverei de verde
o teu nome precário,
o teu rosto voltado para o mar,
sempre a gritar
contra o vento contrário.
Direi ainda a sede que desejo,
o infinito beijo
que não te posso dar.
Injustamente chove em teus cabelos
a tristeza molhada
que há nos dedos,
quando estendidos não encontram nada.
Tu não podes morrer assim
antes de mim,
porque és sol, porque és água,
porque és o meu jardim.
O teu ventre é um grito de futuro.
Tu és a mãe de toda a humanidade.
Com tuas doces mãos,
frágeis mãos de menina,
a terra inundas de bondade
e de água cristalina.
Não morras antes de eu partir!
Não desistas de ti por dentro!
Preciso de te ver sorrir
e de sentir
que tu andas moendo o sentimento.

e

BRILHAVA

ROSTO DE ÁGUA

Eu te saúdo,
Senhora Nossa da alegria!
Ave-maria,
tão humana
que pareces divina!
Mulher samaritana
no poço de Jacob,
dando a quem passa
água cristalina.
Ave-maria plena
de graça e harmonia,
mulher morena
como a Virgem Maria!
Eu te saúdo,
mãe humana,
mãe divina,
formosura serena,
mulher-menina!
Alexandre Gonçalves

e vestia-se festiva
papoila
quase transparência
então a inocente e límpida
criança de olhos vítreos
o sorriso na carícia
vogava por nós uma seiva única
com pétalas ao vento florescendo
vivas e quentes as flores
vagueantes do pensamento
e as estações duravam pouco
pouco durava o trémulo
dedo contornando a rósea
face da ternura

p

Manuel Freitas Escaleira

Plantámos no jardim uma roseira
Que costuma florir por esta altura!...
Para ti fui colher a flor primeira,
Rosa frágil que of’reço com ternura.
Observa e beija a flor, ‘inda em botão,
De pétalas macias e orvalhadas!...
Candura que refresca o coração,
Manhã de Março em tardes já cansadas!
Gosto muito de rosas, meu amor.
Mirá-las, sobretudo, na roseira
Que temos, junto à porta, no jardim!
É beleza onde vejo o Criador.
E nela, mergulhando, fico à beira
De um céu maravilhoso… junto a mim!
Carlos Barata (1944-1998)
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Para onde vai
a humanidade?

f

Foi no início do ano corrente. Reuniu-se em Lisboa, na Fundação Champalimaud, um grupo de sábios (três
Prémios Nobel e vários cientistas), para
responder a esta pergunta: “Como será
o mundo daqui a 100 anos?”. Eles podiam prognosticar livremente os seus
pressentimentos, pois, após um século,
nenhum deles já cá estará.
Encontrando-se numa fundação
de excelência na luta contra o cancro
e AIDS, os sábios começaram por aí.
Do cancro disseram que é uma doença curável, mas que ainda não tem total
cura. Existe o conhecimento necessário
e uma ampla informação. Entretanto,
todos ou quase todos terão cancros no
futuro. Nalguns, eles não se desenvolverão. Noutros, eles serão diagnosticados e tratrados como hoje, ou curados
como amanhã. Mas poucos hão de
já morrer de cancro. O maior desafio
serão as doenças da mente, não as do
corpo. Serão a Alzheimer, a depressão e
outras como as epidemias locais e globalizantes: dengue, zika, chikungunya,
por exemplo.
Para os que nascerem doravante em
países avançados, a sua média etária

alcançará os 105 a 120 anos. E a vida
deixará de ser um problema da ciência. Será antes um problema da economia. Pois, como é que o mundo poderá
sustentar tantos idosos? Nenhum país
sabe como enfrentar tal desafio. Essa
situação já a antevemos hoje. Os países esforçam-se por melhorar as condições de bem-estar dos cidadãos e as
vidas alongam-se. Mas onde podemos
encontrar um acolhimento digno para
tanta velhice?
E se por acaso a ciência conseguir
determinar a aparência e o caráter das
pessoas pela manipulação do ADN?
Não se correrá o risco de que se controle a rotina do próprio comportamento
humano? E maior risco será, se a Web
for monopolizada pela empresa ou pelo
Estado, como instrumento de dominação e entrave à liberdade.
A pessoa tornar-se-á um organismo
informacional numa esfera informacional. Em 2020, seis de dez pessoas do
mundo estarão diariamente conectadas
a algum dispositivo de informação. Em
2030, serão oito as conectadas a mais de
um tipo de dispositivo de informação.
Tudo conectado, ser inteligente signifi-

Associação (AAAR)?
Revista Palmeira?
Reparaste bem na página 10 desta revista? Aquela nossa
querida palmeira, que à entrada do Seminário nos recebia sempre de braços abertos, secou e foi cortada. Será
isso o pré-anúncio do fim da nossa revista e Associação?
Tudo depende de ti, de todos nós, daquilo que cada um
activamente fizer. E tudo pode ser importante: o ser um
bom leitor e apreciador da revista, o escrever nela, o participar nos nossos convívios regionais e nacionais, o não
faltar às assembleias gerais, o contribuir para um ambiente de amizade entre todos, enfim, o colaborar monetariamente, como fizeram estes nossos colegas…
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Luís Guerreiro
Curso 1942

Este artigo não é próprio. Foi extraído da crónica de um jornalista brasileiro, Joaquim Falcão, publicada no Correio Braziliense no passado dia 9 de janeiro. Luís Guerreiro ordenou o texto e
inseriu nele exíguos comentários.

cará ser capaz de entender o outro. Ser
sábio significará ser capaz de entender-se a si mesmo. Quase Sócrates. A física compreenderá melhor o espaço e o
tempo, inclusive a origem do universo.
Mas, a partir daí, já não será área da
ciência. O campo dos valores, do direito, do ser humano, será a área da ética.
O que significará humanidade? Haverá mais de uma maneira diferente de
ser humano? Isso já se está a esboçar no
choque das culturas do Leste e Oeste.
Quais são os valores que nos caracterizam? Quais os comportamentos que
queremos regular? Quais os que queremos incentivar ou proibir? Quanto
a isso, no encontro de sábios, o pessimismo foi total. O sistema político no
mundo está totalmente sem saída. Não
há horizontes, nem sequer vislumbres. E
o estado de direito está à beira do colapso. Um dos presentes gritou alto e bom
som: “Eu não quero este futuro para
mim”. Este grito parece manifestar mais
do que aquilo que esta sumária crónica
descreve. Mas ela sugere ou, melhor,
traça linhas de várias cores que, ao fim,
nos apresenta um quadro claro e escuro,
cujo valor mal podemos apreciar. ●

Importâncias recebidas em 2015
Nome 			
Fernando Manuel Trovisco
Afonso Ferreira 		
António Manuel Rodrigues
Luís M. Flor Brígida 		
Fernando Viterbo e Sousa
Fernando Neves Moreira
José de Castro		
Manuel Maria Monteiro

Quotas
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25

Palmeira
€ 15
€ 75
€ 75
€ 25
€ 75
€ 10
€ 50

Colabora, transferindo para o IBAN da Associação:
PT50 0035 0281 0000 8025 9302 0

Também podes enviar para:
Associação de Antigos Alunos Redentoristas
Rua Visconde das Devesas, 630
4400-338 V. N. GAIA

Curta-metragem
A. Sampaio Gomes
Curso 1957
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Isto será um filme de uma vintena
de minutos. A câmara estará colocada
em contraluz numa janela, fixa. Uma
mulher estará sentada na borda da
cama colocada diante da janela. Ela
também em contraluz. Não se pode
dizer que ela existe. Move-se, não parecendo olhar pela janela. Mesmo disto,
não pode estar-se muito seguro.
Pela janela, ligeiramente entreaberta, percebe-se o rumor indistinto
duma rua, mas será difícil saber se é
duma grande avenida, ou, ao contrário,
duma rua secundária, não figurando
ninguém sobre qualquer dos planos
da cidade. O mise au point da câmara,
apesar da contraluz, será feito sobre a
mulher sentada sobre a borda da cama.
Não se perceberá nada da vista sobre a
qual se abre a janela. A cena será imóvel, não muito tempo, mas o tempo
necessário para descrever esta cena em
tudo o que ela tem de pouco invulgar.
De repente, um homem entra rapidamente na cena, e atingirá a mulher
com um golpe seco no crânio. O que
acaba de acontecer é muito rápido, mas
suficientemente lento, entretanto, para
que o espectador tenha tempo de compreender o que acaba de se passar.
Na rapidez da cena e na violência
do golpe único, o homem, de um gesto,
terá amarrado uma corda ao suporte da
cortina. Enquanto a mulher cai desamparada, sem vida, a câmara não muda e
continua a filmar o movimento de pêndulo da corda que se vai atenuando até
ficar totalmente imóvel. O que demora
perto de doze minutos.
Fundo negro... Genérico...
Eu não conheço o título deste filme, eu não o vi, eu não me lembro dele
exactamente, mas parece que o seu
texto foi escrito por um estudante de
fotografia em Paris ou então por um
estagiário da Faculdade de Direito. Na
verdade, não estou assim tão seguro.
Talvez o tenha inventado. Ou sonhado,
também. O guião deste filme não mais
me deixou, depois de ter ouvido falar
dele ou de o ter sonhado. Como eu tinha este género de sonhos de cenários
curtos quando habitava no interior da
cidade, pequena comarca no interior

transmontano, sei que este filme data
dessa época. Eu anotei sempre estes
sonhos, estas visões rápidas, estes devaneios. Mas nunca anotei isto, sem
dúvida, porque jamais o fiz enquanto
o vi, ao contrário de todos os outros
sonhos e pensamentos despertos que
anotei nos meus cadernos de croquis.
Encontrei todos estes cadernos durante
uma viagem recente. Tinha esquecido
completamente estas histórias curtas.
Tinha esquecido até a existência destes
cadernos.
Acabo de os reler todos, e o escrito
do filme da corda a balouçar no varão
do cortinado não está lá.
Ignoro se estas são todas as páginas
consagradas ao episódio, ou se teriam
uma continuação que se tivesse queimado. Seja como for, não posso impedir-me de relacionar esta história com
uma recordação que conservei da infância, com o desaparecimento de uma
mulher sem nome, que, acompanhada,
vivia sozinha. Ou então, com o julgamento do sr. Adaúlfo, comerciante de
gado, dado à violência, com cicatriz em
cada uma das mãos, atribuída a queimadura por fricção de uma corda. Tendo em conta que o manuscrito nada diz
sobre o filme preenchido, em doze minutos, com a câmara fixa a continuar

a filmar o movimento do pêndulo da
corda até ficar imóvel, é me difícil pensar que não se tratasse do sr. Adaúlfo.
Ou então, de um daqueles sonhos curtos, com escassez de factos para condenar alguém, apesar da certeza da
mulher atingida com um golpe seco no
crânio. Escassez de alguém que visse a
mulher sentada na borda da cama.
Quando era mais novo, era um especialista da culpa, e agora, que sou
mais velho, também. Em criança,
quando matava rãs e lhes esfolava as
patas, ficava a olhar a rã ainda a mexer,
já sem pele, até que lhe esmagava a cabeça com um seixo do rio. Ficava sem
sono essa noite, com remorsos, porque
a figura descarnada da rã dava-me a
certeza de ela não continuar a viver, e
então era a morte que eu projectava na
parede do quarto. A morte da rã, como
dos gafanhotos, cujas pernas arrancava
voluntariamente e que metia numa lata
com água a ver-lhes o esforço a subir.
Era um campeão da culpa. Hoje, essa
culpa é outra, a de não ser feita justiça,
quando a câmara de filmar fixa o movimento pendular de uma corda até ficar imóvel, e sem que haja alguém que
tenha visto o golpe seco no crânio da
mulher caída junto à janela. ●
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Lista de Alunos 1970-1971
Primeiro Ano

Quarto Ano
Segundo Ano

Quinto Ano

Terceiro Ano
Sexto Ano
Sétimo Ano
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As minhas tias

e

Eram muitas. Uma, duas, três,
quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Em
uma década, as minhas tias deixaram
de ser minhas tias. Agora são retratos,
lápides e flores no cemitério do fundo,
lado a lado umas com as outras, numa
eternidade possível.
As minhas tias sabiam dar-me beijos.
Agarravam-me na cabeça, puxavam-na para baixo e com a boca a
saber a caldo verde, a tronchuda ou a
frango de cabidela, besuntavam-me as
faces com um chocho a ouvir-se bem,
com som de doçura e felicidade.
As minhas tias diziam que não
tinham nada e eu dizia que sim, tem
sim, minha tia, o quê, Tino?! “Amor”,
minhas tias, e os olhos delas, brilho,
humidade, palavras belas “as minhas
tias” como sempre as disse, inebriado
por esse sentir de mulheres que amam,
sem pedir nada, sem querer nada, sem
nada esperar.
Amar-me já é tudo, minha tia, disse à tia AMÉLIA, num fim de tarde do
dia de Natal em que a visitei. A última vez. (Não, não, não há última vez
com as minhas tias.) Agora vejo-as
uma vez por mês, fotografia de jovens
na lápide, o pó-de-arroz no rosto e os
olhos a sorrirem-me por sobre as minhas lágrimas e as letras húmidas da

Aventino Pereira
Curso 1964

“eterna saudade do sobrinho”.
As minhas tias Deolinda e Amélia
viveram 48 anos juntas. A mais nova
das duas ficou solteira e a mais velha
enviuvou aos quarenta anos e perdeu o
seu único filho aos 35. Casa pequenina, modesta, um quarto, cozinha, sala,
casa de banho e um pequeno quintal
para as “curiosidades”. Do penhasco
onde a fizeram há dezenas e dezenas de anos, elas dominavam o vale.
Sentavam-se no pequeno banquinho
à soleira da porta e vigiavam os movimentos nas casas das irmãs, plantadas
por entre campos e leiras do vale que
dali se abrangia em toda a extensão. A
que horas as portas se abriam, quem
saía e quem entrava, como ia indo o
amanho das terras. Se a rotina dos
dias se alterava por qualquer razão
que elas desconhecessem, ali logo lhes
sobrevinha a inquietação e o medo de
que qualquer mal tivesse acontecido
às suas irmãs ou a qualquer membro
da família. A vida delas não era a vida
delas que lhes interessava. Era a força
do sangue familiar que as dominava,
que lhes dava sentido aos dias e que as
conduzia a abrandar a tristeza.
Ambulantes entre a luta do rasgar
a vida e o desejo que isto corra depressa para junto da mãe, do marido e das

irmãs, afloravam assim o seu existir, e,
uma vez por outra, diziam-no entre o
enigma de um sorriso e as lágrimas de
saudade dos que já partiram. De resto,
a vida não tinha outras emoções. Nem
impostos, nem Cavaco ou Sócrates,
nem doença alguma, alguma vez as
apoquentou. Não se sabe bem o que
comiam e de onde lhes vinha a energia
de que todos os outros seres vivos carecem para sobreviver. Dizia-se até no
lugar que elas, às tantas, alimentavam-se do ar puro do seu posto de vigia e
do encanto que punham a ajudar e a
proteger as irmãs e os sobrinhos que
foram os desígnios das suas vidas.
No dia de Páscoa, lá ia eu, atrás de
compasso e campainha, de foguetes e
de pão-de-ló, a beijar a cruz em casa
delas como se, nos meus silêncios,
quisesse apenas segredar-lhes que as
amava. Num desses dias, disse-lhes
que queria oferecer-lhes uma “coisa”.
Calaram-se. Nem curiosidade nem
desejo de nada. Continuei, então.
– Quero oferecer-lhes uma televisão.
– Uma televisão?! Perguntaram-me. E assustadas:
– Meu Deus, não nos faças isso!
Não queremos cá barulho! ●
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P o
Tempos

t

novos!

(e a economia?...)

A. Jerónimo Lopes
Curso 1959

Todos necessitamos de tempos novos! A civilização criou datas e rituais
para celebrar a renovação. No Ano
Novo, o tempo recomeça. Na Páscoa,
celebramos a ressurreição e a primavera.
Celebramos até as mudanças de Governo! Porquê? Porque precisamos de esperança e não há nada mais desmotivante
e aborrecido que o passado.
Uma das grandes vantagens dos regimes democráticos é podermos celebrar
periodicamente a queda de um Governo
e a nomeação de outro, convencendo-nos, sobretudo enquanto somos mais
novos, de que “desta vez vai ser diferente”. As mudanças de Governo são naturalmente festivas, na esperança de “tempos novos”.
Mas, neste ponto, salta-me à memória o soneto de Camões “Mudam-se os
tempos, mudam-se as vontades”:
Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança:
Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem (se algum houve) as saudades.

Embora não concorde totalmente
com este pessimismo de Camões, suspeito, contudo, que ele tem alguma razão. De facto, as novidades que vamos
celebrando não acabam quase sempre
“diferentes em tudo da esperança”? E
não é a frustração permanente das nossas esperanças a raiz da nossa necessidade compulsiva de mudança?
É meu objectivo relacionar a nossa necessidade de tempos novos com a
discussão sobre o Orçamento do Estado
para 2016 e a nova política económica
para Portugal. Tempos novos e novas
esperanças! Mas poderá o ritmo de mudança da realidade económica satisfazer
as nossas esperanças, apaziguar as nossas
urgências? Queremos sair desta austeridade que nos entristece? Não há milagres
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em economia! Queremos um Orçamento do Estado que permita maior desafogo aos cidadãos? Não há almoços de
borla em economia! Se alguém almoça,
alguém paga, seja o próprio beneficiário
do almoço ou um terceiro, directamente
ou por vias oblíquas, agora ou no futuro.
Um orçamento é uma coisa terrivelmente prosaica! O Estado cobra-nos impostos e com o nosso dinheiro paga bens
e serviços, como o serviço nacional de
saúde, a educação pública, a defesa, etc.,
redistribui uma parte por razões sociais
(ou eleitorais…), aplica outra parte em
investimento público, como infraestruturas e utilidades públicas, e paga ainda
os juros da dívida pública acumulada. Se
gasta mais do que os impostos que cobra, para financiar este défice emite mais
dívida. E se o défice orçamental se for
repetindo de forma sistemática, como
tem acontecido em Portugal, a dívida
vai aumentando até ao sufoco! Então,
pedir-se-á aos credores o alongamento
dos prazos de reembolso, a redução de
juros ou até o perdão parcial da dívida,
obviamente com a condição de se poder
continuar a pedir mais dinheiro emprestado, pois o endividamento tornou-se
uma condição de vida. A síndroma do
devedor capturado na armadilha da dívida é por de mais conhecida…
Porque tem vivido o Estado português tão sujeito a esta impulsão para o
défice e para o endividamento? Desde
1995, o Estado tem convivido com um
défice superior em média a -5%, em nenhum ano inferior a -3%, e que em 2010
atingiu -11,2%. Porque é que no Parlamento se tem discutido, no passado e
no presente, não o equilíbrio das contas
mas apenas a dimensão maior ou menor
do défice? Porque é que um maior défice e um maior endividamento parece de
“esquerda” e um menor défice e um menor endividamento é dito de “direita”?

Porque é que a redução do défice é sempre imposta por entidades externas, sendo isto visto como um atentado à nossa
soberania? A acumulação de dívida, colocando o país à mercê dos credores e
limitando as opções e possibilidades de
desenvolvimento, não conduz, ela sim, a
uma perda de soberania?
A acumulação de défices e de dívida pelo Estado pode ser explicada por
algumas razões compreensíveis e por
outras pouco louváveis. É natural que os
políticos, sobretudo os de esquerda, desejem gastar mais dinheiro com a saúde,
a educação, apoios sociais, sem sobrecarregarem demasiado os contribuintes
com impostos. Mas não se consegue
a quadratura do círculo. Mais despesa
sem mais receitas significa mais dívida.
Qualquer família experimenta quotidianamente a verdade desta teoria no seu
próprio orçamento.
Claro que o aperto orçamental será
maior em períodos de menor crescimento económico, pois maior crescimento significa mais rendimento para
os cidadãos e, mesmo sem aumento
de taxas, mais impostos para o Estado. O crescimento económico permite assim, quase miraculosamente, aumentar as receitas do Estado sem dor.
Mas como promover o crescimento
da economia? O crescimento depende
do investimento produtivo, privado
e público. E o investimento privado
depende de variadíssimos factores e
o bom investimento público tem, em
geral, impacto apenas a médio e longo
prazo.
A mudança e os tempos novos fazem bem à alma? Sem dúvida que sim.
Apetece-me, no entanto, citar o velho
Horácio: Carpe diem, ou seja, aproveita o melhor que puderes o dia de hoje,
sem esperares demasiado do dia de
amanhã. ●

l i V
Temas

n

fraturantes

Numa altura em que todos os olhares estão voltados para o orçamento
e em que outras questões, como as do
Banif, as dos Swaps e as do BES, causam a todos nós os maiores sobressaltos
e as maiores preocupações, eis que são
lançados para a ordem do dia temáticas
que causam a maior perplexidade por,
um pouco à força, passarem a dominar
a actualidade. Não era nada de esperar
que alguns temas fraturantes, nesta fase
da nossa vida colectiva, começassem a
desviar as atenções e se impusessem em
tertúlias e em debates como se estivessem a responder a um problema que
os portugueses estão a viver. É verdade
que não há temas tabu e que todos os
problemas, por mais melindrosos que
sejam, chame-se-lhes fraturantes ou
não, devem ser objecto de estudo e de
reflexão.
Mas causou alguma estranheza a
forma encarniçada como alguns deputados abordaram as dúvidas e reticências levantadas pelo ainda Presidente da
República sobre a lei da adopção, por
casais do mesmo sexo, e sobre a interrupção voluntária da gravidez. Goste-se ou não, o Presidente da República,
no âmbito das suas competências, tem
toda a legitimidade e até o dever moral de levantar algumas questões que
fazem também parte das preocupações
de uma significativa fatia do eleitorado.
A lei confere aos pares do mesmo sexo
o poder de se unirem e de passarem
a ser um casal legalmente instituído.
Mas uma coisa é respeitar o seu modo
de viver e outra, bem diferente, é que
possa ter repercussões em quem ainda
não tem capacidade de manifestar as
suas opções, como é o caso das crianças. Mais do que de um preconceito, trata-se de uma realidade que se deve estudar, reflectir e analisar, acima de tudo,
tendo em conta o superior interesse da
criança. E não é por alguns deputados se

A. Guedes Oliveira
Curso 1961

encarniçarem e até utilizarem uma linguagem contundente, agressiva e pouco
conveniente que o Presidente deixa de
ter razão, ao levantar este problema para
debate e reflexão.
O mesmo se poderá dizer em relação
à interrupção voluntária da gravidez. Sabemos que é uma situação limite e que
requer ajuda e compreensão. E numa
hora dessas, tudo o que se possa fazer é
pouco para ajudar quem decide deitar
mão à lei que permite a interrupção da
sua gravidez. São sempre momentos difíceis de se descrever e, sobretudo, de se
viver. Comportam situações bem complicadas, por a angústia e até o desespero andarem de mãos dadas. Seria, por
isso, justo e até reconfortante que, antes
da decisão final, houvesse alguém com
quem se pudesse falar e, num ambiente
de compreensão, se pudesse até reconsiderar. Tudo isto se inseriria num processo natural de quem está perante uma
decisão que poderá ter repercussões na
sua vida futura. Não se compreende, por
isso, alguma gritaria, alguma exaltação
e até um coro de catalogações, como se
não houvesse o direito e até o dever de
levantar algumas objecções.
E no que aos temas fraturantes diz
respeito, nos últimos dias a agenda mediática começou a dar grande expressão
a uma temática que exige grande estudo
e a maior reflexão. O problema da eutanásia que, de repente, se começou a discutir parece chamar para a sua causa o
direito de morrer para aqueles que não
querem continuar a sofrer. Com o sofrimento a aumentar e a vida sem saída,
parece que nada mais resta para além
da última partida. Mas, nesta encruzilhada de interrogações, ter-se-á de deitar mão a muitas outras opções. E uma
delas, em relação ao sofrimento, é a de
encontrar formas de o eliminar ou, pelo
menos, de o atenuar. A velhice e a decrepitude fazem parte de um ciclo vital

que temos de encarar e de lhe dar o verdadeiro sentido. Numa sociedade em
que o descartável dita a regra, começa a
imperar a mentalidade de se desfazer de
quem perdeu vitalidade para continuar
a viver. E o sentido para o sofrimento e
a decrepitude deixa de existir e a melhor
forma de nos livrarmos deles é fazê-los
partir. Todo o investimento que se possa
fazer para dar dignidade a uma vida antes da sua partida é pouco mobilizador
por não ter qualquer retorno. O melhor,
então, é criar a mentalidade da sua inutilidade. E uma sociedade sem valores
é a que aposta no facilitismo e na inutilidade dos seus maiores; sobretudo,
em fase sofredora.
Causa, por isso, a maior estupefacção que os nossos representantes chamem a si a exclusividade de decidir,
sem ouvir a população portuguesa. Foi
assim com a adopção por casais do mesmo sexo, com as objecções da interrupção voluntária da gravidez e ainda mais
parece ser com a lei da eutanásia que se
prepara para avançar. Não é por um ou
outro tema entrar na ordem do dia que
se vai a correr legislar sem ouvir a sociedade civil em geral e os diversos sectores
específicos, para se obter uma apreciação global. Com o afã da renovação, o
nosso Parlamento perdeu maturidade,
independência e aquele conhecimento
que vem também com alguma idade. E
no que à eutanásia diz respeito, o debate
terá que ser o mais alargado e não confinado a um hemiciclo por mais significado que se lhe atribua. Quando em causa
estão temas tão estruturantes como o
dom da vida, o debate deve ir bem para
além dos nossos representantes. É que,
em situações como esta, a teimosia da
sua supremacia limitará a própria democracia. ●
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Novo romance
de

Luís Guerreiro

UMA TARDE DE TODOS NÓS?
O livro que gira à volta de dois episódios reais (segundo
o autor nos informa) conta-nos a “estória” do Manuel Ferreira, um contrabandista que desapareceu no rio numa das
passagens para a outra banda frente a Gondarém. A estória
está muito bem estruturada, e melhor contada, agarrando
o leitor até ao fim. Talvez que este Manuel Ferreira viva
ainda pelas ruelas e tascas de Viana e venha dormir o seu
mistério lá para os lados da antiga doca, junto ao rio Minho em que, um dia, naufragou!
Este personagem tem um pouco de todos nós como
povo português: pobre, consciencioso, aventureiro, amoroso e… incógnito!
O leitor é muitas vezes agradavelmente surpreendido
por estas páginas (que sabem a pouco…) em que, na minha leitura, perpassa todo o drama dum povo sempre a
ter que sair vivendo fora de si, construindo impérios que
outros continuam a devassar em nome dos mais altos valores humanos. Os apontamentos que o autor vai fazendo
ao longo do romance revelam uma boa pesquisa histórica,
etnográfica e política, e são muito elucidativos para compreendermos todo o drama da descolonização angolana.
O romance é duma concisão surpreendente. Nada de
roupagem exterior nem de descrição física ou psicológica
dos personagens; mas, de tal maneira são os traços da narrativa que nós vamos completando o retrato de cada um.
Neste romance, só o principal e o interior contam… bem
ao jeito do homem Guerreiro que todos bem conhecemos!
E assim o autor nos vai cativando, entre o canto e o silêncio do mesmo melro faminto de morangos, com esta
“estória” que bem podia ser narrada numa só noite de serão de inverno. Ela prende até ao fim.
Apetece-me dizer que esta trama poderia ser o esqueleto dum mais extenso romance ou um bom argumento
para um filme que contassem o drama do nosso povo que
não soube colonizar, não soube descolonizar e acabou sendo colonizado por quem nem sequer foi verdadeiramente
colonizado.
A meu ver e gosto, o amor não concretizado entre Isabel e Adérito poderia ser mais desenvolvido e menos contido de emoção e afecto, transformado, assim, em símbolo
do amor impossível entre Portugal e Angola (colónias…)
nunca consumado, porque as balas da incompreensão e da
violência, alimentadas também pelas utopias desumanizadoras, não o permitiram. Permitirão algum dia? (Mistério
que só o mistério do Manuel Ferreira nos poderia revelar?!).
Gostei muito. E tu irás gostar também. ●
Arsénio Pires
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O RIO DA MINHA ALDEIA
Li o último livro do Luís Guerreiro com curiosidade e
entusiasmo. Trata-se de uma narrativa simples, depurada e
com um ritmo surpreendente. Todos lhe conhecemos a sobriedade austera, quer na vida que fez, quer na escrita que a
diz. Numa centena de páginas, conta-se a história verídica
de um trágico naufrágio no rio Minho, junto da aldeia natal
do autor, Gondarém. A acção, começando nos anos trinta
do século XX, prolonga-se de certo modo ainda nos dias de
hoje. O que se sabe com alguma certeza é que de um grupo
de contrabandistas, três morreram, um salvou-se e um quinto terá desaparecido.
Guerreiro esclareceu que devia esta história aos seus
conterrâneos. Foram eles que lhe deram o “guião”. Destaco
esta palavra, porque o livro sugere um guião para um filme
de reconstrução histórica e denúncia social. Refere-se à vida
dramática das populações e aos perigos terríveis do contrabando. O autor preenche com ficção as lacunas abertas pela
insuficiência dos factos. Ora é aqui que o livro passa a ser
o “rio da minha aldeia”. A ficção põe o protagonista a correr mundo, o náufrago desaparecido, que teve de fingir de
morto para reencontrar a vida, primeiro em Angola, depois
no Brasil e de novo em terras minhotas, para contar como
foi. Podia ter acrescentado que estudou em Vila Nova, em
Espanha, em Roma e que no verão aparece em Gondarém.
Não se nasce impunemente numa aldeia onde passa um rio.
O rio da infância, em cujas margens ainda moram os rostos
decisivos, os últimos gestos e as primeiras palavras.
O autor contou uma história universal, que é a sua própria história. Contou-a com o seu estilo, severo e monástico, sem ruído nem ornamentos. Escrever é um acto íntimo,
como quem faz um filho. Escrever assim é um estímulo para
aprendermos a estar vivos e a praticar a repugnância pela
estéril e conflituosa indolência. ●
Alexandre Gonçalves

Perto de ti
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O seguimento das redes sociais e a familiarização de
muitos usuários com os seus benefícios vieram dar dimensão, importância e notoriedade a estas ferramentas
de comunicação, gerando hábitos na vida diária das pessoas.
Referimo-nos especificamente ao facebook, onde se
compartilham imagens, eventos e conversas em tempo
real e a qualquer instante. Não ficando indiferentes às
oportunidades de reencontro de antigos colegas também
usuários dessa rede, criámos um grupo fechado identificado por Palmeira, só aberto a todos aqueles que um dia
viveram no Seminário da Barrosa.
Partilhar e rever imagens da infância e da juventude
guardadas no baú das memórias, ver registos recentes
dos nossos encontros, conversar, relembrar percursos e
fomentar reencontros tem sido o mote de quem já chegou
à nossa página.
Com mais de 4 dezenas de colegas registados em tão
pouco tempo, com várias dezenas de imagens do nosso
passado tão avidamente visualizadas, depressa percebemos que as formas de comunicar atuais fomentam os
reencontros e facilitam a proximidade que parecia lenta.
A nossa Associação tem já em funcionamento um site
institucional que serve de alojamento à informação sobre o grupo, onde podem ser consultados os estatutos, os
associados, os últimos números da nossa revista, muitas
imagens, notícias, entrevistas, espaços largos de opinião
e conversas. Em www.apalmeira.com, que tem já cerca de
150 000 visitas, pode ser percebida a realidade da nossa
Associação que cedo optou pelas novas ferramentas associadas ao desenvolvimento tecnológico digital.
Vários colegas, sobretudo os mais jovens, já são utilizadores privilegiados destas ferramentas e, através delas
e de uma curiosidade natural, desvendam facilmente os
acessos até nós.
O uso crescente das novas ferramentas de comunicação, e sobretudo da internet, veio contribuir para o aproximar das diferentes gerações e percebemos que estas
oportunidades favorecem o reencontro e não nos podemos dissociar delas. São claramente oportunidades.
Tem sido o e-mail o meio mais utilizado para o primeiro contacto e sabemos que a palavra “redentorista”
tem sido a referência principal nas pesquisas e consultas
que são feitas para chegar à Associação dos Antigos Alunos.

Manuel Vieira
Curso 1966

quintadabarrosa@gmail.com é o endereço certo para
chegar até nós e estamos convictos de que a nossa revista
Palmeira, que vai já no n.º 39 e chega a cerca de 300 famílias, por bater a tantas portas, continua a ser o modo
de ligação mais forte entre a Associação e muitos que
frequentaram os mesmos espaços e tiveram uma mesma
vida comum. ●
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da

Despe
di

Do alto olhava a neblina até ao mar
sem sonhos
(ou cabelos brancos)
guardando o silêncio inquietante
do portão distante
que nos viu chegar.
Entraram no seu corpo
serra e fogo
e os pássaros de azul esvoaçaram
desenhando um fumo breve
quase novo
raízes fundas que ficaram
apodrecendo sem voar.
O sol da tarde despediu-se dela.
Um só dia mais
e era quase primavera.
Arsénio Pires

