
Ó luz que ninguém vê 
e nos acendes
o espanto das coisas 
que iluminas:
De onde chegas tu 
que fazes branca 
a noite do caminho 
que seguimos?
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Jorge Serapicos (Vila do Conde, 20016-03-24)

Fernando Viterbo (Setúbal, 2016-04-04)

António Manuel Rodrigues (Coimbra, 2016-03-29)

José Eugénio Pereira (Águas Santas, 20016-03-30)

CORREIO 
dos LEITORES

Olá, Arsénio:
Recebi hoje a nossa Palmeira que, como sempre, está maravilho-
sa e que já li parcialmente. Os meus parabéns a ti e a todos os que 
colaboraram para que ela chegasse a cada um de nós! Aproveito 
para te comunicar que, para ajudar no seu custo, acabo de trans-
ferir a importância de 25€ para a conta da AAAR. Obrigado, um 
abraço e uma boa Páscoa!

Amigos:
A Palmeira é sempre esperada e desejada. Lida por mim e pela 
Carolina, quase em disputa. Depois, trocamos opiniões sobre os 
artigos e autores preferidos que, afinal, são todos. Mas, desta vez, 
ela achou uma especial graça às “Minhas tias” do Aventino. Pa-
rabéns a todos os colaboradores!

Ontem, ao início da tarde, a nossa Palmeira chegou à minha cai-
xa de correio. Folheei-a, li algumas passagens e, agora, durante 
uns tempos, vai ficar aqui por perto de mim. Gostei de toda ela, 
mas, ao mesmo tempo, não deixou de me causar um profundo 
choque a reportagem fotográfica que, nas suas páginas 10 e 20, é 
feita daquela palmeira que se encontrava à entrada do seminário. 
Como é triste olhar para aquelas fotos e observar os ramos da-
quela majestosa árvore já completamente secos, ver o seu tron-
co serrado em diversos pedaços, vê-la carregada num camião e 
ser transportada para uma lixeira qualquer! Ela, qual sentinela 
sempre vigilante, era a primeira que nos acolhia ao chegarmos 
e a última a despedir-se de nós quando partíamos. E agora ela 
não estará mais lá e sentiremos uma profunda dor. Fique-nos 
a memória dela mais a saudade dos tempos que foram nossos. 
Agradeço a todos quantos providenciaram esta reportagem foto-
gráfica, reportagem tão oportuna, tão lúcida e corajosa! 
Saúde para todos.

Arsénio:
Já li parte da Palmeira. Continua com a mesma qualidade e a ex-
pectativa permanece a mesma... Portanto, ela não pode morrer, 
apesar do tal escaravelho destruidor. Quanto à minha preferên-
cia na leitura de artigos, continuo a ser mais sensível àqueles que 
relatam testemunhos. Foram esses exatamente os primeiros que 
agora li. Na tua pessoa, agradeço a todos os que, através dela, me 
fizeram reviver tempos de saudade.
Um grande 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).

Belmiro Gomes (Madalena – Gaia, 2016-03-30)
Arsénio:
Recebi mais este número da nossa revista. Está excelente. Gostei 
muito da entrevista ao amigo Martins Ribeiro. Parabéns a ele, 
a ti e a todos os que colaboraram para que mais esta Palmeira 
chegasse até mim!

José Manuel Lamas (Navarra – Braga, 2016-03-31)

Meus amigos:
O número 39 da nossa Palmeira já chegou a Navarra. Não a Na-
varra de Espanha, mas a esta daqui, à minha, junto ao rio Cáva-
do. Gosto de toda a revista, tanto da combinação das suas cores 
como dos textos que a compõem. São textos que atestam bem 
da qualidade dos seus autores. Mais uma vez, estão de parabéns 
todos quantos participaram neste tão bem conseguido trabalho. 
Com os meios disponíveis, não deve ser nada fácil de realizar, 
não é, Arsénio? Obrigado a todos!

José de Castro (Penafiel, 2016-04-08)
Meus caros amigos:
Antes de mais, obrigado a todos os que, de alguma forma, contri-
buíram para que me tenha chegado a casa mais este número da 
nossa Palmeira! Agora seguem umas notas soltas sobre as várias 
páginas que li (e, desta vez, foram mesmo todas):
1 – O texto de “As Bulas” que o Gaudêncio foi comprar com dez 
tostões está realmente uma história deliciosa. Como todas as de-
lícias, esta certamente também se comprava para garantir uma 
boa Páscoa. Eu comprava!
2 – O Martins Ribeiro mostrou-nos o que fazer para assegurar 
a eterna juventude. Gostei em particular desta frase: “Sabes que 
não sou ninguém nem pretendo ser. Só quero a amizade daque-
les que ma dão generosamente”. Um verdadeiro hino à humilda-
de e à amizade de que só os grandes são capazes. Bonito!
3 – O nosso Ismael Vigário também nos brindou com um belo 
texto sobre a sua aldeia, de que destaco estas palavras: “O largo 
da minha aldeia era mais bonito que o Forum Romanum”. Viva 
Vale de Espinho!
4 – Do Fernando Rosinha, entre os temas abordados, saliento 
todo o texto sob o título: “O Vulcão Francês”. Para ler e meditar.
5 – Do Zé Rodrigues, fica marcante a carta que deixou escrita 
à sua mãe e que partilhou connosco. Somos mesmo especiais!
6 – Do Alexandre, e da sua “Helena Rebelde”, ficou-me uma fra-
se; “O afecto, às vezes, cede o lugar à cortesia e à boa educação”. 
Apetece-me perguntar-te: Há quanto tempo não dizes a quem 
ainda te ama: “Amo-te!”?
7 – O Luís Gerreiro será sempre um guerreiro do pensamento. 
Amado por todos os que o conhecem, em particular pelos que 
beberam ensinamentos seus, continua a ser sempre professor de 
todos nós. Obrigado!
8 – Caro Sampaio, tu “Campeão da culpa” por esfolar umas rãs 
ou arrancar umas pernas aos saltões? Então que dizer do ato de 

(Continua na p. 8.)
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e
A última canção 
de Leonardo Cohen

Alexandre Gonçalves
Curso 1957

Em agosto de setenta e sete, pelas 
três da tarde de um dia qualquer, ando 
pelas montanhas de Andorra. Dentro 
do carro, faço tempo, espero em vão 
pela vida e olho o horizonte sem ale-
gria. Um pouco antes, vi a polícia de 
Franco a atirar sobre um grupo de jo-
vens. Uma rapariga caiu, alvejada nas 
pernas, a ambulância ainda não che-
gou. Tento vê-la de perto mas a mul-
tidão impede qualquer acesso. As pes-
soas gritam palavras de ordem que mal 
entendo. Foi esta manhã pelas onze 
horas.

Agora é verão mas o céu de Andor-
ra não é azul. Para aliviar a inquietação, 
ligo a telefonia e espero. Por quem? 
Nem eu sabia. Neste contexto, dão-
-se dois acontecimentos inesquecíveis. 
Primeiro, começa a nevar. Não é uma 
neve literária. É uma neve literal, tão 
fria como a gelada memória. Segundo, 
do nevado céu de Andorra, da alma da 
telefonia que acendi, vem uma voz dra-
mática, densa, sussurrante e arrasa-me. 
Era Leonard Cohen a chegar aos meus 
sentidos. Só sabia o nome. Agora pos-
so ouvi-lo pela primeira vez. É anun-
ciado em espanhol como um poeta, 
compositor e intérprete canadiano: “El 
hombre que viene cantando el amor e la 
soledad del mundo”. Ouço-o como se 
fora uma voz íntima, a libertar-me de 
todas as ausências. A infância tinham 
sido montes, carvalhos e pedregulhos. 
Vila nova derrubara desejos e utopias. 
Por fim, é o mundo real, aquele que 
dava para um labirinto, onde nenhuma 
Ariadne indicava a saída. Em vila nova 
não havia heróis. Nunca se passava de 
anjos caídos, a desfazerem-se em argila 
molhada. 

 
Leonard Cohen (1934-2016), poeta 

de inspiração bíblica, de coração uni-
versal, muito cedo entendeu que as 
palavras eram insuficientes. O mundo 
não cabia nelas. Nem sequer chegavam 
para cantar o esplendor de Marianne. 

Pegou na sua cí-
tara, escolheu as 
palavras que o 
aguardavam nos 
seus livros e deu-
-lhes a alma que 
faltava: a melan-
colia melódi-
ca do amor.  As 
palavras dizem o 
corpo. A melodia 
diz a alma. Com 
esta sonoridade, 
desce até às lágri-
mas, que vigiam 
inquietas a dor 
humana. Pelos 
poemas e canções, pela profundidade e 
beleza com que trata a humanidade, ele 
é o grande cantor dos últimos cinquen-
ta anos. Várias gerações se reconhecem 
na sua voz imponente. Em jovem, era 
um barítono sedutor, que tecia arran-
jos e canções avassaladoras. Nos últi-
mos anos, a gravidade vocal descia aos 
abismos e arrepiava como um tremor 
de terra. O amor, a tragédia da solidão 
contemporânea, o horror da guerra, 
tudo o que é desejo, tudo perpassa nos 
discos e nos concertos. Comecei a ouvi-
-lo em setenta e sete. Fui aos concertos 
de Lisboa. Foi a luz que achei na cidade 
para não me perder. Morreu agora em 
novembro, como quem escolhe a chu-
va para lavar os olhos. “Estou pronto 
para partir. Talvez encontre Marianne 
no caminho.”

Quem é Marianne? É muito mais 
que a “musa inspiradora” de Cohen. 
Regressemos aos anos sessenta. Nesse 
mundo em chamas, a juventude assu-
me um protagonismo até então desco-
nhecido. A literatura, a música, a liber-
dade e a paz são todo um programa de 
mudança. Cohen e Marianne apanham 
esse navio e encontram-se casualmen-
te na ilha grega de Hidra. Mas a bela 
norueguesa tem uma ferida silenciosa. 

Cohen encontra-a derrubada pela dor, 
um saco de compras na mão e um me-
nino de meses nos braços. O marido, 
olímpico e famoso escritor, mudara 
de rota. É nesta solidão mortal que o 
amor começa. Uma história que o ci-
nema vai contar, para mostrar ao nosso 
tempo como se ama, como se faz bele-
za, como a vida, apesar de tudo, ainda 
pode ser intensamente apetecível. Ele é 
um poeta já considerado, ela a mulher 
“mais bonita” de Hidra. Nem Helena 
de Tróia fará sombra à sua demorada 
passagem pela terra. Esta é a idade que 
gera fogo para a vida inteira: ela vinte 
e cinco anos, ele vinte e seis. A paixão 
transforma-se em amor e o amor em 
poesia e canções. Este amor dura a vida 
inteira e mais durara, se mesmo longa 
não fora tão curta a vida e tão grande 
o súbito poder da morte. É esse vento 
maligno que os leva inesperadamente 
para o frio das estrelas. Primeiro ela, 
com oitenta e um anos. Três meses de-
pois, ele com oitenta e dois. Solidários 
até ao fim, nem sempre o itinerário foi 
comum. Isso não impediu Cohen de 
cantar sempre a mesma canção. Até 
quando mudava tudo: nomes, ritmos e 
melodias. Ele só tinha um título para 
lhes dar: MARIANNE. ●
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A IX Sinfonia 
e a Fé de Beethoven

José M. Pedrosa
Curso 1955

apresenta também a 2.ª estrofe – Quem 
conseguiu o grande tesouro...) – se-
guindo o quarteto vocal com – Freude 
trinken ale Wesen (todos os seres be-
bem a alegria) – prosseguindo o coro 
– Küsse gab sie uns… (deu-nos ela os 
beijos...) – até – und der Cherub steht 
vor Gott (e o querubim está diante de 
Deus). Aqui encontramos a primeira 
expressão de retórica musical: é que 
Beethoven repete a frase por inteiro 
duas vezes – und der Cherub steht vor 
Gott –, prosseguindo e modulando de 
RÉ para LÁ com – steht vor Gott (está 
diante de Deus) – e insiste duas vezes – 
vor Gott –, sendo que a última vez, nos 
agudos e em ff, faz a inesperada modu-
lação de LÁ para FÁ. Que outra expli-
cação teremos nós para esta primeira 
repetição enfática de texto, assim sa-
lientado no fraseio musical ascendente 
e em ff, senão a de uma primeira  ex-
plosão confessional de Deus?

Mas Beethoven prossegue (C, Alle-
gro vivace alla Marcia), dando voz ao 
Tenor – Froh, wie… (Alegres, como...) 
– logo repetido pelo coro – Laufet Brü-
der eure Bahn freudig wie ein Held, 
(fazei, irmãos, o vosso caminho, como 
um herói), atingindo um verdadeiro 
clímax; entretanto, o compositor de-
monstra a sua capacidade orquestral 
com um fugado, eventualmente suge-
rido pela corrida do herói, terminando 
a secção com a exposição ipsis verbis 
do coro inicial – Freude schöner Göt-
terfunken… (Alegria, bela centelha 
dos deuses...).

Em nova secção (D, Andante maes-
toso), o coro inicia o convite à união 
dos homens – Seid umschlungen Mi-
llionen… (Abraçai-vos, milhões de 
seres...) –, e à crença num “Pai bom” 
que tem que habitar sobre as estrelas. 
Já em nova secção (E, Adagio ma non 
troppo, ma divoto), o coro prossegue 
convidando à adoração da humanida-
de – Ihr stürtz nieder (prosternai-vos) 
– perguntando ao mundo se  não adi-
vinha o seu Criador – ahnest du den 
Schöpfer,Welt? (Vislumbras, mundo, 
o Criador?) – e dando como resposta: 
sobre as estrelas ele tem que morar. 
Fá-lo, todavia, obviamente com toda 

a consciência, com a ênfase que só a 
música permite, ao colocar esta frase 
repetidamente nos agudos do coro, 
primeiro em ff, e logo em pp e em 
grande suspensão. Será que se pode 
afirmar a crença no Criador mais elo-
quentemente?

E Beethoven vai insistir nas suas 
ideias (F, Allegro enérgico, sempre bem 
marcato) através da sobreposição mu-
sical das duas frases – Seid umschlun-
gen e Freude, schöner Göterfunken 
– que trata soberanamente em dupla 
fuga. No fim, junta as duas frases num 
novo clímax ff sobre o Lá agudo dos 
Sopranos, como atingir todo mundo 
num beijo universal, e termina a sec-
ção, com a pergunta, agora entrecor-
tada e em p, “não adivinhais, irmãos, 
o criador”, com o convite renovado de 
o procurarem no alto dos céus, onde 
mora um “Pai querido”.  

Com o quarteto de solistas, logo se-
guido pelo coro (E, Allegro ma non tan-
to), Beethovem apresenta novamente, 
no auge da sua euforia, a estrofe inicial 
– Freude schöner Götterefunken… –, 
insistindo na magia (deine Zauber) de 
unir tudo o que a moda separou, e que 
todos os homens serão irmãos. 

Finalmente, em jeito de grande 
coda (F, Prestissimo), o compositor re-
nova a mensagem já exposta, atingin-
do um último clímax em – diesen Kuss 
der ganzen Welt (este beijo ao mundo 
inteiro) – em valores longos, acentuan-
do até à exaustão, e pela última vez, a 
alegria como centelha dos deuses.

Eis aqui, a música da Ode à Alegria 
de Schiller, que Beethoven adoptou na 
sua última sinfonia. Nela perpassa, não 
só o sonho revolucionário da liberda-
de, mas o anseio profundo de quem 
acreditava profundamente na possibi-
lidade da união dos seres humanos sob 
as asas suaves da Alegria, alicerçada na 
crença de um Bom Pai que preside e 
fomenta o abraço utópico de todos os 
homens.

Por alguma razão, em 1985, o ar-
ranjo desta Ode à Alegria foi declara-
do oficialmente como hino da Nova/
Velha Europa. ●

eEscrevi há vários anos sobre a IX 
Sinfonia de Beethoven, tecendo con-
siderações pertinentes sobre a sua es-
tética. Todavia, tive que esperar pelo 
seminário “Sacralidades” que dei no 
curso de Estudos Artísticos/Música na 
FLUC para descobrir que Beethoven 
fizera uma verdadeira profissão de fé 
ao compor o seu Hino à Alegria. São 
algumas dessa ideias que pretendo 
aqui partilhar com os meus colegas e 
alunos do seminário, na certeza de que 
provavelmente nunca terão ouvido 
este sermão.  

Acontece que Schiller, na linha do 
melhor ideário maçónico, escreveu a 
sua Ode à Alegria em 1785 na qual se 
propagava a ideia da fraternidade uni-
versal sob as asas de um ser criador. 
Beethoven manteve a ideia de compor 
aquele poema ao longo da sua vida, 
mas foi somente em 1823 que se dis-
pôs a compor o seu Hino à Alegria. 

Conhecendo embora o sentido 
universalista do texto que Beethoven 
musicou, nunca me tinha apercebido 
da sua profundidade, até ao momen-
to em que o expliquei em Coimbra. 
É que, apenas do ponto de vista esté-
tico, o compositor está a proclamar 
bem alto a sua crença não apenas na 
fraternidade (todos os homens serão 
irmãos) mas sobretudo na existência 
de Deus, com a força que só a música 
permite. Sigam comigo, se não na par-
titura, ao menos na letra, que poderão 
obter facilmente na Net.  

A verdadeira cantata festiva que 
constitui o 4.º andamento da IX Sin-
fonia começa com o recitativo original 
do compositor (A) – Amigos, nada 
destes sons, entoemos antes um outro 
mais agradável e mais alegre – apre-
sentado na orquestra enquanto vai ci-
tando ao de leve os temas dos 1.º, 2.º e 
3.º andamentos, até levantar finalmente 
o véu do tema do hino, que expõe aos 
poucos desde os sons mais graves até ao 
pleno tutti orquestral. É então que o Bai-
xo executa o tal recitativo que conduz 
de imediato à primeira estrofe do hino 
– Alegria bela centelha dos deuses... – 
(B, Allegro assai, Baixo, Coro e Quarteto 
vocal), logo apanhado pelo coro, que 
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As Botas 
    do David

Eu não sabia cantar. Era fraco a jogar à bola e estudante me-
diano. Em nada me destaquei no seminário e nem sequer algu-
ma vez fui escolhido para uma peça de teatro. Tinha, portanto, 
a falta de todas as condições para que alguém me reconhecesse, 
decorridos mais de 50 anos.

Reconheceu-me o Assis, que é quase conterrâneo, e também 
o David, que tem mais memória do que uma manada de ele-
fantes. O David, assim que me viu, apontou-me o dedo e disse 
com voz bem alta, para que todos ouvissem: “Tu és o Viterbo e tu 
deste-me umas botas!”

Eu que não me lembrava dele nem de botas nenhumas, não 
sabia que dizer e nada disse. Mas ele continuou: “Aquilo nem 
eram botas, eram umas luvas! Calcei-as e eu até pulava, eu com 
elas até voava! Nunca tive coisa de que gostasse tanto! Coisa que 
me fizesse tão feliz!”

Muito mais disse, mas eu já não recordo e durante todo o dia 
que durou o passeio, sempre que passava por perto, repetia: “Tu 
deste-me umas botas!” e passou a acrescentar um abraço de gra-
tidão, uma gratidão amadurecida durante mais de meio século.

Depois de muito tentar desenterrar algum vestígio de me-
mória e sempre com a ajuda dele, acabei por me recordar dumas 
botas pretas de cano alto, que eram dum primo meu que andava 
nos pupilos do exército, e que a ele já não lhe serviam e que a 
mim me apertavam. Foi assim, então, que num gesto de supre-
ma generosidade foram parar ao David.

Agora, passados mais de 60 anos, decidi tirar proveito de 
tão magnânimo gesto e, assim, no dia em que tiver de pôr tudo 
nos pratos da balança, num deles vou colocar as botas. Depois, 
de mãos nos bolsos, vou assobiar para o ar (também não sei 
assobiar, mas não faz mal, finjo que assobio...) e então alguém 
que vasculhe tudo quanto de mal fiz, porque, por muito que 
encontre, não há-de chegar nem sequer aos tacões das botas 
do David. ●

Na sala de aulas do 5.º ano, por volta das duas horas da tarde 
de um dia de verão. Era o primeiro tempo de estudo depois do re-
creio a seguir ao almoço. Por instantes, deixei-me embalar por um 
cochilo. Não deveria ter durado mais que um minuto. O tempo 
suficiente para ser observado pelo diretor desde o canto da janela 
do corredor. Assustador, irrompeu pela sala perante o olhar atónito 
de todos e dirigiu-se a mim: “Anda cá à frente”. Ele próprio tinha 
acabado de dormir a sesta. Denunciavam-no os olhos ainda en-
sonados e a voz com pigarro!  Fiquei aterrorizado. Levou-me até à 
janela virada para a quinta e disse: “Vês acolá o Irmão, ao sol, a ar-
rancar batatas? Não sei se não seria melhor tu passares a ser apenas 
como ele”. Imediatamente entendi: estaria eu mais moldado para 
servir como auxiliar! Não era dos poucos escolhidos… Rematou: 
“Vai-te sentar e estuda que bem precisas”. Sem mais palavras, saiu. 
E o silêncio voltou, ainda mais sepulcral. Sem uma palavra de soli-
dariedade. Talvez apenas uma passageira compaixão… Inquietou-
-me a culpa por tão grave falta e o desejo profundo de não voltar a 
acontecer. Tinha medo de ser excluído dos escolhidos… Assimilei 
a pública humilhação como penitência merecida!

 A esta humilhação junta-se uma outra, ainda mais funda por 
ter acontecido já em idade mais madura. Foi em Nava Del Rey, 
Espanha, no fim do noviciado. O diretor não permitiu que eu 
professasse como os companheiros fizeram. Julgo que fui o único 
interditado! Obrigou-me a assistir à cerimónia e, no fim, tive que 
saudar um por um. Aliás, recordo outras humilhações públicas 
que, durante aquele ano horrível de noviciado, me foram infligidas 
por aquele sinistro diretor.

Revoltado, desprezo estes e outros episódios e quero esquecer 
os seus autores.

Afinal, apesar das purificações, nem para auxiliar iria ser dos 
escolhidos… Tudo não passou de uma utopia! ●

O cochilo 

     proibido 
     e os votos negados

Bernardo Cardoso
Curso 1957

Fernando Viterbo
Curso 1952
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À memória do poeta 

Fernando Pessoa
Ismael Vigário

Curso 1966

Imagino-te ainda a passeares pelas 
ruas de Lisboa, a desceres o Chiado até à 
Baixa e a entrares no Martinho da Arca-
da. Imagino-te nos dias de sol, a olhares 
o Tejo e os barcos cacilheiros a entrarem 
na barra. Imagino-te a vislumbrar as nu-
vens que pairam sobre o largo estuário 
desse grande rio. Sim, ele é o maior rio de 
Portugal, mas não é o rio que corre na mi-
nha aldeia, porque pelo Tejo vai-se para o 
mundo, e o rio da minha aldeia leva-me 
só até ao mais íntimo de mim mesmo.

Nos dias de chuva, descias pela Rua 
da Prata e de novo entravas no Martinho, 
onde ocupavas o teu canto, aquele canto 
que te estava reservado. O garçon vinha 
com uma chávena de café a fumegar e logo 
a tua imaginação seguia as piruetas do seu 
vapor. Não havia palavras para pedidos 
ou saudações. O teu olhar circunspeto 
imediatamente repousava numa folha de 
papel sobre a mesa solitária, secretária 
antiga, onde escrevias o mundo mesmo 
antes de ele ter nascido. O teu mundo 
era ocupado por tantas personagens que, 
mais que um homem, em ti reunia-se 
uma multidão de gente. Tanta gente a vi-
ver dentro de ti e tu sempre a dar-lhe voz! 
És uno e diverso, o poetodrama, o poeta da 
hora absurda, como dizem os comentado-
res. Tu, um modernista, lias os clássicos 
por seres diferente. És tudo menos um ho-
mem unidimensional. A tua poesia cabe 
mais no Romantismo que no Classicismo. 
O teu olhar era futurista. Vias para lá do 
horizonte. A barra do Tejo era apenas um 
ponto da viagem. De ti mesmo, da cons-
ciência de ti, partias para a consciência da 
consciência, para uma viagem a escrever-
-se. Tantos modos de tu seres à procura 
do Ser! Não eras católico, nem judeu, nem 
muçulmano, nem hinduísta... Porém, um 
homem profundamente religioso. Um ser 
sempre em desassossego. Às vezes, acor-
davas durante a noite e escrevias à luz do 
luar. Abrias as janelas e sentias o aroma do 
Tejo, exorcizavas os tormentos próprios e 

alheios. Escrevias estrelas no teu cosmos 
habitado, vias nascer nelas mundos novos 
e outros seres para além do teu ser. Um 
poeta assim é um vidente. Transcende-se 
para lá de si próprio. Claro que tinhas um 
corpo, mas era a tua alma que animava 
esse indício visível de ti. A persona dizia 
pouco de ti. A imagem dos outros a teu 
respeito até era simpática, mas pouco ou 
nada te comovia essa consciência. Tu, 
poeta, eras a tua obra. Mesmo assim, o 
que conseguiste escrever foi pouco do 
que tinhas para dizer. Tu és uma obra 
inacabada. Começaste a secretária e não 
a concluíste. Iniciaste o caminho e não 
encontraste a saída. Desceste por várias 
ruas e nunca chegaste ao cais de embar-
que. És o vizinho da vida. Ao perceciona-
res a vida, tocavas o tédio e a melancolia, 
assistindo, como espetador, ao correr das 
personagens no grande palco do mundo. 
Objetividade? Foi sempre um desejo, mas 
não era o teu modo de ser. A objetividade 
é uma simplificação do real e tu querias o 
todo e não a parte, embora tu fosses uma 
parte do todo, ao qual sempre estavas a 

regressar. Com nostalgia, assim falas para 
a pobre ceifeira: “Ah, poder ser tu, sen-
do eu!/Ter a tua alegre inconsciência,/E a 
consciência disso!”. Pensar dói e hoje ape-
tece apenas olhar, apenas ver e não pensar. 
Pensar é estar doente do pensamento – di-
zias. És um ser à procura do Ser. Tu não 
és um poeta, mas muitos poetas juntos. A 
tua prosa nunca deixa de ser poesia, ação 
e verdade íntima procurada em todos os 
interstícios da alma humana. A procura 
de ti levou-te longe de ti, como anjo alado 
de palavra a voar em queda no universo. 
Será possível ser gente e ser Poeta assim?! 
Num ímpeto de estro desta natureza, só 
havia um desfecho: perder-se o homem 
e ganhar-se o Poeta. Foste um Dédalo a 
construir uma obra e um Ícaro a cair à 
Terra. 

És um crítico do Catolicismo balofo: o 
Menino Jesus de Caeiro é bem o retrato de 
um Deus Menino simples e profundo. É 
uma glória seres português de Portugal e 
escreveres sobre Portugal, “o mito é o nada 
que é tudo”. Identificaste-nos como um 
povo trágico. Honra-nos seres nosso. ●
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um exercício de protecção contra um 
possível ataque terrorista. Resistir ao 
medo, à submissão e à morte são as no-
vas técnicas que o Islão integrista impõe.

O catolicismo e a família são artigos 
que se arrumam cada vez mais nos cai-
xotes do lixo ou mesmo desprezados e 
atacados. Achei sempre incompreensível 
que, num país onde a beleza e a grandeza 
dos seus valores se encontram na histó-
ria do catolicismo, embora a prática não 
ultrapasse os 7%, quando há debates pú-
blicos sobre as religiões, a única ausente 
seja, frequentemente, a católica.

À coragem de Fillon chamaram 
provocação. O povo aderiu em 66% à 
necessidade duma ética pública e dum 
comportamento impecável dos que go-
vernam, à importância da família e dos 
valores do cristianismo na história duma 
França ameaçada.

Um beija-flor nas escolas
16 anos de experiência anda comigo, 

sinfonia inacabada, a semear palavras e 
o bom entendimento por lares e escolas. 
Entre 10 jovens, mais de 8 acham a nossa 
sociedade violenta. O medo, o horror e a 
morte cobrem a Ásia, a América, a Áfri-
ca e Paris. De vez em quando cresce uma 
linda flor, como a voz daquele homem 
que, aos assassinos das 120 pessoas, en-
tre as quais a sua própria mulher, no Ba-
taclan de Paris, em 13 de Novembro de 
2015, declara: “Não é com o meu ódio que 

Tudo vale a pena?
Desci do eléctrico. Lisboa e o Tejo, 

com entusiasmo, davam-se as mãos ob-
servando os barcos de turistas. Os Jeróni-
mos olhavam para mim como um abra-
ço de beleza. Entrei. Junto do túmulo do 
Pessoa, o silêncio segredou-me: “Tudo 
vale a pena se a alma não é pequena”. 
Fui para casa e um cataclismo me inva-
diu quando soube que o senhor Trump 
conseguiu ser eleito o 45.º presidente 
dos Estados Unidos. Bastou modificar 
a maneira de falar ao povo e a forma de 
apresentar alguns dos valores comuns, 
atacar o sistema indolente, ameaçar algu-
mas corrupções, garantir a segurança a 
quem vive no medo. Uma vez eleito, sou-
be adaptar as suas opiniões e a sua dia-
léctica para preservar a vitória, acalmar 
o medo dos políticos e dos economistas 
e consolidar o triunfo. “Ser descontente é 
ser homem”, disse o nosso poeta. Foi esta 
a imagem que Trump deu de si e do povo 
americano. E foi assim que ele ganhou 
esta eleição que encheu de ridículo os 
jornalistas e as sondagens tradicionais. 

Esperando o futuro, houve nove dias 
de luto por Fidel Castro.

Uma grande surpresa
Como um salva-vidas em dia de 

naufrágio, Fillon, esse antigo primeiro-
-ministro, ignorado, com um sorriso 
quase triste, foi a grande surpresa france-
sa nestas eleições do partido das direitas. 
É uma evidência: a França vive numa 
guerra sem fim e numa angústia perma-
nente. Medo do desemprego, medo do 
estrangeiro que chega dos horrores da 
guerra da Síria, do Iraque, da Líbia ou da 
miséria dos países africanos. Atentados e 
medo são o pão de cada dia. O turismo 
arrefeceu. Pela primeira vez, não me sin-
to à vontade no metro ou no comboio. 
Há dias, uma menina de 9 anos regressa 
da catequese e conta que tinham feito 

vou responder ao vosso crime”.
Eram as duas da tarde. À minha fren-

te, um grupo de 30 alunos. Rapazes e ra-
parigas dos 11 aos 14 anos. O rosto deles 
fazia-me andar por terras da África do 
norte e centro, da Ásia e de toda a Euro-
pa. Todos eles se preparam para ser me-
diadores nas escolas. Coloco-lhes duas 
perguntas: Por que razão quereis ser 
mediadores e qual deve ser a condição 
primeira e indispensável para isso? Os 
trinta responderam: “Para ajudar os ou-
tros”. E depois de traçar rectas e círculos, 
o grupo decidiu que o primeiro requisito 
era a estima de si e a confiança nas suas 
capacidades. Durante duas horas, dia-
logámos sobre sentimentos e emoções, 
sobre a maneira de os viver e a forma de 
conviver.

Antes de partir, pedi a um aluno para 
ler a seguinte lenda, que seria o progra-
ma e o objectivo de cada um deles no seu 
liceu: Um dia, um incêndio espantoso 
consumia a floresta. Animais e pássaros, 
aterrados, fogem para todos os lados. 
Mas o beija-flor corre até ao ribeiro. E, 
gota a gota, tenta apagar o incêndio. Um 
dos animais grita-lhe: “Beija-flor, tu és 
doido? Não é assim que vais apagar o in-
cêndio. Faz como nós. Foge e salva a tua 
vida”. E o beija-flor responde: “Eu sei. 
Mas eu faço a minha parte”.

Durante o ano, em cada novo encon-
tro com os alunos, eles falam-me sempre 
desta história. ●

Ecos de Paris
Fernando Rosinha

Curso 1950
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prender um gato e matá-lo à pedrada de fisga? Ficas abolvido.
9 – Quanto às “Tias” do Aventino, elas são tão deliciosas como 
as minhas. “Agarravam-me a cabeça, puxavam-na para baixo e 
com a boca a saber a caldo verde, a tronchudas ou a frango de 
cabidela, besuntavam-me as faces com um beijo a ouvir-se bem, 
com som de doçura e felicidade”. Até me cresceu água na boca!
10 – O Jerónimo e o Guedes têm que ser comentados em con-
junto. São sem dúvida nenhuma os Conselheiros que faltam aos 
nossos desvairados desgovernos. Para o Governo, já! 
11 – Relativamente ao Vieira, como admiro o seu talento e empe-
nho nas novas tecnologias de comunicação! Depois, está sempre 
a estender o seu abraço amigo de Presidente a esta Associação! 
Obrigado.
12 – Por último, para o Arsénio, obreiro incansável da AAAR, 
que na hora certa sempre aparece, quer seja para apagar foguei-
ras quer seja para cantar um poema à palmeira defunta, um 
abraço especial.

Luís Guerreiro (Brasília, 2016-04-11)

(Continuação da p. 2)

Amigos:  1 – O que penso sobre a Palmeira 39? – Nada.
                2 – O que gostaria de pensar sobre ela? – Nada.
Após a leitura de tanta pronúncia sobre a Palmeira, arquivei os 
dois textos que escrevi sobre ela: “O seu ser” e “O seu dever ser”.
Marquei, porém, três consultas médicas: uma no oftalmologista; 
outra no neurologista; e a terceira no psiquiatra. Receio bem que 
esteja afetado na minha capacidade de ver, de sentir e de enten-
der. Do que for o resultado dessas consultas, voltarei ao meu ar-
quivo; ou não. Um abraço para todos.

Caro Arsénio: A nossa Palmeira 39 chegou-me há dias. Alegrei-
-me de a ver de novo, quando já tinha imaginado o pior. A sua 
apresentação está feita com arte, a escrita só diz bem dos antigos 
alunos das Devesas e os artigos são enriquecedores e atraentes. 
Mas o que mais me tocou nesta revista foram as imagens dos 
restos da defunta palmeira. Estive para compor uma elegia, mas, 
embora tivesse o sentimento, faltaram-me as palavras. Essa pal-
meira viveu connosco. Cresceu com os gritos dos adolescentes 
das Devesas. Acompanhou os seus sonhos. Sentiu as suas tris-
tezas e participou das suas alegrias. Entretanto, quando “os me-
ninos” se foram e nunca mais vieram, quando eles nunca mais 
entraram e saíram daquele grande e belo edifício, ela adoeceu, 
vestiu-se de tristeza e, por fim, morreu de solidão…
Arsénio, os meus parabéns e um grande abraço! 

António Rosa Gaudêncio (Lisboa, 2016-04-11)
Caros amigos: Sabeis que apreciei e gostei muito deste número 
39 da nossa revista? Equilibrada, bons textos, escrita escorrei-
ta e artigos com interesse. Depois de um longo período em que 
pensávamos que a Palmeira já era (tal como a palmeira-árvore), 
eis que surge este número que vem provar o contrário. Parabéns 
a todos os escribas pelo esforço que fizeram em nos trazer os 
seus pontos de vista, as suas histórias, os seus versos. Todavia, 

Bernardo Cardoso (V. N. Gaia, 2016-04-13)
Amigos: Depois de receber e ler este número 39 da nossa Palmei-
ra, sentiria um forte sentimento de culpa se não manifestasse (e 
já o devia ter feito também noutras ocasiões) a minha profunda 
gratidão pela generosidade daqueles que têm trabalhado para 
que a nossa revista continue viva e venha a lume de tempos a 
tempos. Sim, obrigado e parabéns pela qualidade do seu traba-
lho! Bem hajam também os autores dos textos publicados, textos 
que eu acho todos eles brilhantes e que tanta admiração me cau-
sam. Para todos, um abraço amigo.

Alexandre Gonçalves (Palmela, 2016-04-17)
A última edição da Palmeira 39 é mais do que amadorismo. Reve-
la com evidência indiscutíveis possibilidades. Após leitura atenta, 
pode-se confirmar que se evoluiu muito quer nos conteúdos, quer 
na expressão. Os AAR podem alevantar o ânimo. Ainda haverá 
mais Palmeiras, mais leitores, mais vida, mais associação, para lá 
das mais funestas previsões anunciadas. Fica assim claro o reco-
nhecimento e o mérito de todos aqueles que a deram à luz. Uns 
deram-lhe o corpo, táctil e sensorial, metendo as mãos directa-
mente na massa. Outros deram-lhe a alma que, embora invisível, 
transforma o corpo em desejo. Outros ainda deram-lhe razão de 
ser, lendo-a e comentando-a. Uns e outros deram-lhe tempo e 
vida. Todos têm a haver um sentimento geral de gratidão.

Aventino Pereira (Porto, 2016-04-19)

causa-me alguma tristeza que, número após número, veja repe-
tidos quase sempre os mesmos colaboradores. Gostaria de ver 
outros colegas a contar-nos as suas vivências, a trazer-nos os seus 
pontos de vista e a recordar-nos os tempos bons ou maus que 
passámos juntos. Finalmente, uma palavra de agradecimento ao 
Arsénio e àqueles que com ele colaboram mais diretamente para 
que a Palmeira chegue à casa de cada um de nós.

Patavina
Do seminário, lembro momentos bons. Mas também 
este terrível e humilhante. Um dia, tive que ir ao oftal-
mologista. Faltei a uma aula. Na aula seguinte, fui cha-
mado ao quadro. Patavina! A certa altura, o professor já 
completamente enervado levantou a sua mão ameaça-
dora contra mim. Se a palmada tivesse acontecido, te-
ria sido dramático. Felizmente, não aconteceu, mas não 
pude esquecer. Só arrumei interiormente este episódio, 
quando cheguei à docência. Logo no primeiro ano, tive 
um aluno com paralisia cerebral.  Depois, outros alunos 
com graves dificuldades de leitura e escrita. Fui sempre 
muito compreensivo e um auxíliar precioso para eles.

ALGUNS ACONTECIMENTOS INSIGNIFICANTES GUARDAM-SE-NOS NA MEMÓRIA PARA SEMPRE

Um ovo
Seria primavera e, desde o início da 
aula, um de nós acautelava consigo 
algo muito precioso. O nosso pro-
fessor, homem de humor e ironia, 
dirigiu-se-lhe:
– Traz cá o que guardas na tua mão!
Coloca-o aí em cima da secretária!
E dirigindo-se para todos nós: 
– Nunca viram um homem pôr um 
ovo? Olhem lá.

Cacofonia
Uns dias antes de irmos para o no-
viciado, tínhamos falado de “caco-
fonias”.
Ora, naquela tarde, acomodados 
no nosso transporte, passávamos a 
ponte D. Luís em direção ao Porto e 
um de nós: “Cá se nos fi(caGaia)”! 
Não houve olhares de soslaio nem 
sorrisos amarelos. Apenas um sor-
riso cúmplice e sadio de quantos 
íamos.

António M. Rodrigues

CORREIO 
dos LEITORES

Envia a tua opinião sobre esta Palmeira para:
arseniopires@gmail.com
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Do outro lado 
           do tempo

Pe. Manuel Costa Pinto
Curso 1942

Eu nunca perdi a vocação. Nunca 
fui ao chamamento de ninguém. Vi o 
horizonte. Andei o caminho.

Tinha já catorze anos quan-
do quis ser missionário. Os padres 
redentoristas Isaías Aliste e José Maria 
Gonçalves inspiraram-me. Entrei na 
Quinta da Barrosa em Setembro de 
1942. Festejara em Maio 14 anos de 
rapaz pobre, sadio e trabalhador.

Nunca ninguém ao meu redor, 
nem eu mesmo pensara em ser padre 
ou doutor. Perspectivas, económica e 
culturalmente, radicalmente impensá-
veis. Em 1940, aprovara com distinção 
no exame da quarta classe. E pronto. 

A partir daí, horizontes apenas o tra-
balho à enxada, criado agrícola e, isso 
sim, os largos horizontes geográficos 
da minha terra encostada na vertente 
sul da Serra de Montemuro.

Admissão no seminário? Só para o 
3.º ano! E se fosses para Irmão coad-
jutor?! Não! E se eu fizer, nos tempos 
livres, os 1.º e 2.º anos? Mas serás 
capaz? Sou, sim! Matriculado efeti-
vamente logo no 3.º ano, lá consegui 
fazer também, com o apoio do Pe. De 
Mingo, os 1.º e 2.º. 

Depois dos estudos do seminário, 
segem-se em Espanha o noviciado, 
os votos e ainda estudos de Teologia. 
Ordens Menores? Calma aí! Frade? Só 
se for para Irmão Leigo; Padre, não. 
Então, passem muito bem. E eis-me 
no mundo. Dez anos de glória a Deus 
nos esplendores da natureza que o 
Criador nos deu para alegria e prazer. 
De repente, ela morreu. E viúvo para 
sempre.

Naquela noite ao jantar, após a 
conferência: Doutor, porque não se 
ordena? Senhor Bispo, não tenho pen-
sado nisso. Então, pense e diga-me 
alguma coisa. Pensei e disse. E em De-
zembro de 1964, ordenação sacerdotal 
em Bragança. Pároco durante 16 anos 
e professor durante 36, jubilei-me aos 
75. Entretanto, de regresso da Guiné 
como capelão militar, trabalhei duran-

te 3 anos em Lisboa com o pároco de 
Santos-o-Velho, o Pe. David Paixão, 
homem grande totalmente vestido de 
tempo novo.

Em 1970, publico o livro “O Casa-
mento dos Padres”. Provoca reações. É 
apreendido pela PIDE, por ordem da 
Censura. Esta, porém, depois de pro-
testo e requerimento meu, comunica-
-me: “Por ordem superior, informamos 
que o livro pode ser posto à venda e os 
exemplares apreendidos devem ser de-
volvidos”. Junto, vinha um cartão de 
cumprimentos do Primeiro-Ministro 
Marcelo Caetano. E na Diocese de 
Bragança? Do meu Bispo, D. Manuel 
de Jesus Pereira, chega-me a “suspen-
são a divinis”. Glória a Deus!

Em 2007, referendo sobre a des-
penalização do aborto. Gritei o meu 
“sim”, com certeza. Morderam-me à 
distância, mas ninguém me bateu. Em 
2012, publico: “A Fragilidade do Nó 
Cego”. Preocupado com a felicidade 
das pessoas, aí proponho a possibili-
dade do divórcio e de um segundo ca-
samento na Igreja.

Hoje, padre jubilado, ajudo os co-
legas das redondezas e estou redigin-
do memórias que fui deixando espa-
lhadas ao longo dos meus 88 anos, 
com muitos dias de luta, com várias e 
variadas manhãs. ●

DESAPARECIDOS POR ENCANTO
Se o que hoje recordo corresponde ainda ao que, então, ocorria, 
a forma como se processavam as saídas do seminário é algo que 
continua a suscitar-me interrogações sobre a Instituição onde vi-
vemos e nos formámos.
De um dia para o outro, mesmo dum momento para o outro, 
alguém desaparecia sem deixar qualquer sinal, sem que ninguém 
se apercebesse de qualquer movimentação, sem que qualquer in-
formação fosse dada, sem que algum de nós questionasse quem 
quer que fosse, sem que o nome do desaparecido fosse sequer 
mencionado em conversas futuras. O antigo colega, simples-
mente, nunca tinha existido.

M. Simões dos Santos

JÁ NÃO HÁ HOMENS
Era dia feriado. Não sei bem porquê, mas tinha sido proibido fi-
car em casa: todos deveriam estar no recreio. Na minha pequena/
grande obsessão pelo piano, fiquei a exercitar os dedos naquele 
quarto pequeno, junto à saída principal do seminário. Eis senão 
quando alguém bate à porta: era o Prefeito, o Pe. Luís Guerreiro. 
Muito sério, como era seu timbre, dispara à queima-roupa:  “Não 
sabes que não podes tocar a esta hora?... Já não há homens!”
Fechei o piano. Humilhado e cabisbaixo, saí para a rua a pensar 
em como haveria de reconquistar o estatuto de homenzinho, que 
tão bruscamente me tinha sido negado.

José M. Pedrosa
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nNa altura não gostei nada de ou-
vir um historiador dizer-me que os 
Redentoristas, pelos métodos usados 
nas Missões Populares, ficaram co-
nhecidos não por Redentoristas, mas 
por Terroristas. Mas a educação que se 
recebia em Gaia, destinada a formatar 
pré-adolescentes em padres, ressen-
tia-se ainda muito disso e o medo 
era-nos introjectado, bloqueando as-
sim um desenvolvimento correcto da 
nossa personalidade e levando 
à submissão, perda da indivi-
dualidade, por uma repressão 
autoimposta. O medo incutido 
e a nossa própria autocensura 
criavam a repressão e o recal-
camento. Fomos os polícias de 
nós mesmos. Para tal, era-se 
metralhado, não diariamente 
mas quase, com pecado, pure-
za, perda da vocação, inferno 
eterno, amizades particula-
res, deixar pai e mãe, etc., etc. 
Tudo isso actuava no domínio 
do nosso inconsciente, numa 
idade em que, tal como cimen-
to fresco, se estava indefeso e aberto a 
tudo o que aí se gravasse, segundo ima-
gem de Freud. Pouco sabemos do que 
aí ficou introjectado, e recalcado conti-
nua ainda agora vivo no inconsciente a 
comandar-nos, sem que, como tal, nos 
dêmos conta disso. Sabemos por Freud 
que não são os acontecimentos em si 
que provocam os traumas, mas a manei-
ra como os vivenciamos, como somos 
afectados por eles. 

Do seminário saía-se padre ou aga-
panto (à falta de um termo melhor). A 
catarse e a resiliência ajudam à recon-
ciliação com nós próprios, mas o que 
há de agapanto fica sempre. Então a 
que chamo agapanto? Quando acabei 
por ir a um primeiro encontro da nos-
sa Associação, quis a sorte que logo aí, 
num grupo de cinco, alguém afirmasse 

o seguinte: “Eu hoje podia ser um bom 
padre. Não sei por que saí. O director 
tinha a mania de mandar embora toda 
a gente, assim sem mais”. E logo ou-
tro concordou plenamente com isso e 
disse o mesmo de si. Os dois restantes 
não se manifestaram, parecendo acei-
tar a ideia. Em mim, soou um alarme: 
como é possível ouvir uma coisa as-
sim? E desde então reflecti. Vejamos. 
Tal como o agapanto-planta que é 

aquela fina flor que logo pela manhã 
suspira pelo calor da tarde e à tar-
de deseja o orvalho da manhã, assim 
também o nosso agapanto gostaria de 
ser, mas é impossível ter o melhor de 
dois mundos incompatíveis, daí a sua 
solidão e inadaptação. É uma situação 
edipiana que caracteriza a ado-
lescência, permanente conflito, 
complexo. Vive-se em terra de 
ninguém, minada, pronta a ex-
plodir, como um curto-circuito 
de energia. No seminário, quan-
do estávamos dentro, olháva-
mos pelas janelas e desejáva-
mos estar fora, abolir os muros 
e sair… Mas agora, em que se 
está fora, há um desejo secreto 
de estar dentro, uma pulsão que 
chama até a quem parece vaci-

nado e resistente a balas de canhão. 
Desejávamos ter uma mulher e, agora, 
talvez queiramos no íntimo libertar-
-nos dela. Não há agapantos descren-
tes ou ateus, mesmo que o afirmem 
categoricamente e vivam como tal; o 
outro polo lá continua dentro. Enfim, 
rejeitamos e amamos a mesma coisa, 
fugimos e somos atraídos, gostávamos 
de voltar a essa vida que deixámos. E 
compreende-se porquê. Benzer me-

dalhas e terços, perdoar peca-
dos, ensinar os ignorantes de 
cá e o povo dito inculto das 
missões de lá, corrigir os que 
erram, distribuir bênçãos ou 
vender graças e passaportes 
para o céu, apontar o caminho 
da verdade, falar em nome de 
Deus, malhar nos pecadores 
até eles se arrependerem, fa-
zer orientação espiritual… em 
suma, tirar o maior número 
possível de almas das garras 
do diabo é muito apelativo, 
heróico. Não será isto melhor 
e superior a uma vida em que 

se tem de trabalhar, aguentar mulher 
e filhos, submeter-se a patrões e com 
as Finanças sempre à perna? Não se 
preocupar com cama, mesa e roupa 
lavada é uma bênção, é tentador. Só 
que o filme pode não ser bem assim... ●

(Continuará no próximo número.) 

O ADN psicológico
                do “agapanto”

Adolfo de Barros
Curso 1955 I – Agapanto: adolescente até morrer
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agapantos

nA PAIXÃO

Não quisera que houvesse paixão nos verbos.
É que de amadas as coisas morrem
e de contínuo também o pensamento muda
volátil.
Essente só a alma, talvez.

Como e o que ficou após a tempestade?
A que adjectivos nos agarramos e como náufragos retemos
sob a pele?
O esplendor das labaredas desmoronou-se,
foi esquecido o estudo interrogativo do absoluto 
e do cais tão nosso nada resta.

Já esqueci o que comi ontem, nem se fez sol 
ou não. 
Transitivo evoco um rosto ilusivo que foi o meu,
o tempo antigo dos olhos à deriva,
o azul mais alto, o nevoeiro entre montanhas ou sobre a ponte
de um rio cujas águas já foram tumultuosas.
E ouço sons esfarrapados ao longe.

Não sei como lidar com o relativo. 
Por isso, desculpa, prefiro não dizer que te amo.
Aceno-te desde o caos, isso basta-me.
E humildemente, enquanto aguardo, 
confio.          Adolfo de Barros

A solidão 
dos

pCHUVA DE NOVEMBRO

Escrevo a chuva triste de novembro.
Ouço-a a bater nos vidros da janela.
De tão serena nem sequer me lembro
de a ter ouvido alguma vez tão bela.

Esta chuva tem dedos femininos.
De tão macios são puro algodão:
a transparência torna-os cristalinos,
o táctil ritmo dá-lhes lentidão.

Novembro rima com melancolia,
como quem não suporta a brevidade:
mas a dor que há no tempo nem é fria,
nem retira alegria à nossa idade.

Escrevo chuva como se te amasse
e a tua face fosse transparente:
uma janela aberta que mostrasse
que a chuva tem lá dentro muita gente.

Esta chuva não molha os teus cabelos,
nem as malhas impostas pelo tempo:
Ela despe sem dó os teus anelos,
que sucessivos passam como o vento.

Novembro, chuva triste, céu nublado,
saudades infinitas do verão:
dói saber que o teu rosto está molhado,
porque os teus olhos chovem solidão.

Alexandre GonçalvesoSALMO DE OUTONO
Ó Deus do silêncio
das folhas maduras caídas
nas chuvas primeiras do outono.
 
Ó Deus do silêncio
das nossas palavras já gastas 
nos seixos polidos dos rios que morrem.
Deixa que sejam a chuva e os ventos
a dar-nos conforto nas noites de inverno
e nós sangraremos os lábios sedentos
roendo as areias do nosso deserto. 

Ó Deus do silêncio,
se ao menos mandasses um anjo de fogo,
alguém que acendesse as cinzas da lua, 
pra vermos a noite que não nos desvelas
olhando o vazio gelado de estrelas…

Arsénio Pires
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oOuvimos muitas vezes esta máxi-
ma: “Jesus, sim! Igreja, não!” Todavia, 
de certo modo, sem a Igreja, Jesus não 
poderia existir.

Jesus não fez nenhum esforço para 
fundar e organizar uma Igreja. Segun-
do Mc 13,32, Ele acreditava que o fim 
do mundo estava iminente e, para pre-
parar a gente, anunciava o Reino dos 
Céus.

Mas o mundo não acabou. En-
tão, fez-se urgente anotar por escrito 
a sua pregação, a fim de que ela não 
se perdesse. E assim se escreveram os 
Evangelhos, o que aconteceu já relati-
vamente tarde, quarenta ou cinquenta 
anos depois da morte de Jesus.

Esses escritos devêmo-los às co-
munidades cristãs primitivas. E não 
desapareceram, como aconteceu a 

Luís Guerreiro
Curso 1942

Jesus, Sim! 
          Igreja, Não!

tantos outros livros da antiguidade, 
porque a Igreja os conservou, os es-
tudou e os traduziu em cerca de duas 
mil línguas.

Contudo, não se há de esconder 
que, por vezes, a Igreja também obs-
cureceu a figura de Jesus. A organiza-
ção e a instituição são necessárias, mas 
quando se tornam autónomas, con-
vertem-se muitas vezes em estruturas 

mecânicas, em estruturas sem alma 
nem vida. Uma fixação da doutrina é 
importante, mas quando se cristaliza 
em dogmas e escraviza as pessoas, faz-
-se inimiga do ser humano.

Por isso, temos de atuar na Igreja 
como cristãos críticos. O amor à Igre-
ja não consiste em achar certo tudo 
o que ela faz. A Igreja tem continua-
mente necessidade de se reformar. E 
as reformas nunca vêm de cima, vêm 
de baixo.

O Evangelho está nas nossas mãos. 
O mundo só pode ouvir a voz de Je-
sus por meio da voz da Igreja. Mas só 
escutará a voz da Igreja, se nela ouvir 
a voz de Jesus, a voz do Evangelho. ●

Quase Finado 
Eis o título do último livro do nosso colega Bernardino Henriques. 
Trata-se de um pequeno livro de 102 páginas, cheias com belíssimos 
poemas e sugestivas ilustrações. Está dividido em três partes princi-
pais, assim intituladas: 1.ª Mal-nascido – 2.ª Mal-vivido – 3.ª Quase 
Finado. Destes três títulos, podemos deduzir que o Bernardino, com 
grande emoção, pretende descrever os sentimentos de alguém que 
nasceu pobre, que vivia pobre e se sente quase morto. Mas esse alguém 
terá morrido mesmo? E quem é ele? Cada um encontre a resposta, 
adquirindo e lendo o livro. É uma leitura muito fácil, que se faz rapi-
damente de uma assentada. Cada página, cada poema empurra-nos 
logo para o seguinte e assim, atraídos por tanta sensibilidade e melodia 
poética, não se pára até chegar ao fim.
Certamente que este não será o último “filho” do Bernardino. É de crer 
que outros se seguirão ainda na sua já longa lista de livros publicados. 
Entre eles, pode-se destacar: Os Desafios do Evangelho (2006), Miguel 
Torga (Quase) na Primeira Pessoa (2007), Terra Íntima (2007) e No 
Limiar da Bíblia (2012). O Bernardino, além de toda a sua produção 
como escritor, tem dedicado também muito do seu tempo à tradução. 
São já cerca de duas dezenas de livros por ele traduzidos.
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i1. O Sr. Coutinho é o dono de Li-
nhares. Da terra, das sementes, dos 
homens, das enxadas dos homens e do 
pão que os homens levam para casa. 
Não ouviu o “ide em paz” que o padre 
lhes atirou do altar-mor. Esperou fora 
da igreja. O palco é o adro e o Domin-
go.

– Quero o Bilhó, o Pisco, o Zé-Zé 
(apartou-os num gesto seco da mão). 
Amanhã, vão para a Quinta de Baixo. 
Começam a redra pela geia cimeira. 
Entendido? Segunda, Terça, Quarta. 
Quinta-Feira estamos no olival.

Para os outros, muitos, aquela se-
mana é de fome.

– Esses são os vadios. Apartou-os 
com o dedo o Sr. Coutinho.

– Ite, missa est.

2. Tinha sido chamado ao Muni-
cípio. Manhã cedo. O Valentim vestiu 
camisa lavada, ponteada, calças sem 
remendo. O casaco, o dos dias santos. 
Levou botas novas. Ia à Vila, tinha sido 
convocado. No bolso, o papel-branco-
-ofício. A cair do cinto, debaixo do ca-
saco, um cibo de pão e azeitonas em 
saco de pano.

O funcionário da Repartição, ma-
gro, seco, prometeu fazer qualquer 
coisa por ele. Perguntou-lhe se queria 
colher as uvas antes das obras.

– ?.
Amanhã começam os trabalhos. 

Tem que compreender que a estra-
da não pode passar pelo olival do Sr. 
Coutinho. E demais a mais, trata-se de 
uma expropriação por utilidade públi-
ca. Quanto à indemnização, receberá 
depois nova convocatória. E fechou-
-lhe o postigo na cara.

A. Sampaio Gomes
Curso 1957

Cinco epitáfios
As recordações são por vezes confusas. O surgir de um de-
talhe, duma imagem, e porque não de uma pessoa, apa-
recem no quotidiano da criança até adulto e trazem-lhe 
uma série de emoções incertas, testemunhando tempo 
largamente passado.

O Valentim chegava tarde nesse 
dia. E não nascia o sol quando o en-
contraram dependurado na oliveira 
da vinha. Debaixo dos pés, o saco da 
merenda, intacto, e o papel-branco-
-ofício.

– Na sexta-feira iniciaram os tra-
balhos da estrada. Não podiam ser 
adiados. Nem as máquinas pararam 
quando o enterro passou e ali bem 
perto.

 
3. O João Tarelo, mal se lembra, 

foi há tantos anos, tem a certeza de ter 
ouvido dizer ao Sr. Coutinho-Velho 
que havia uma fortuna debaixo da-
quela soleira-pedra-pesada.

– Lá pedras d’ouro trouxe ele do 
Brasil. Tantas que os condes de Sam-
paio não dormiram na noite em que 
ele lhes fez a oferta. Comprava tudo.

– “Amanhã pago-lhes e o Solar é 
meu”. E pagou. Deu-lhes mais que o 
peso da condessa em prata.

Foi à Conservatória, e nesse dia o 
Solar dos Condes de Sampaio passou 
a chamar-se o Solar dos Coutinhos. 
Mandou correr editais e pregá-los na 
porta da Junta e da taberna que assim 
rezavam, e o padre deu a informação 
da igreja no meio da homilia. Quanto 
aos condes, assentaram poiso para lá 
da raia de Espanha. Foram com a ver-
gonha, segundo consta.

– Na noite seguinte, havia arraial 
ali à porta. A capela de S. João. E foi 
o último. Três dias mais e um muro 
alto integrava-a no património do Sr. 
Coutinho. Houve protestos, surdos, a 
medo, sem esperança. E os homens 
voltaram para casa com algumas moe-
das no bolso. Não chegavam a trinta 

dinheiros.
– Agora é a capela privada do So-

lar dos Coutinhos. Pintou-a de branco 
virgem e deu-lhe telha nova. O povo 
agradeceu. O deão, na igreja, louvou 
tão manifesto zelo e pediram todos 
em coro:

- O pão de cada dia nos dai hoje... 

4. Quando o sino tocou a rebate, já 
na terra sabiam que o Bilhó caíra da 
oliveira. Varejava a azeitona encarra-
pitado lá no alto. Escorregou e a vara 
entrou-lhe firme junto aos rins. Uma 
padiola serviu-lhe de maca até à ra-
mada das casas. Esperou que o levas-
sem. Esperou até à manhã seguinte 
quando chegou o médico, que em dois 
segundos lhe deixou cair o pulso. Foi 
o irmão que o cobriu com a manta. E 
nunca viram o Sr. Coutinho tão tris-
te, que prometeu prescindir daquela 
azeitona mais alta.

– Que a comam os melros, disse ele 
com lágrimas na cara.

 
5. – Tome lá, Sr. João, um garra-

fão de vinho, por alma dos meus que 
Deus tem e bem gostavam dele.

O João da Brígida tropeça no fun-
do das escadas. O garrafão partido 
ficou-lhe debaixo do queixo e cortou-
-lhe a cara, num golpe. O vinho sujou-
-lhe a camisa, lavada, a única, e que 
ele vestira para oferecer os primeiros 
figos, os da novidade, à Sr.ª D.ª Cândi-
da Coutinho.

– Deus lhe pague!
No cimo das escadas D. ª Cândida, 

indiferente, fechava a porta:
– Que desperdício, o vinho! E os 

meus que gostavam tanto dele! ●

Amigo: Tens novamente a Palmeira contigo. É o número 40. Ela é, sem dúvida, uma grande 
obra de todos nós. Mas a tiragem de cada número, para além da muita colaboração e 
trabalho gratuitos que supõe, implica custos: à volta de 1200 euros.
Se quiseres manter de pé este nosso elo de amizade, envia o teu contributo para o
NIB da Associação: 0035 0281 0000 8025 93020 (CGD) (Neste caso, dá-nos conhecimento da tua transferência.)
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aa
A geringonça 

e o muro

As sociedades em que vivemos - todas elas - mas muito es-
pecialmente as do lado ocidental do mundo, são estruturas com-
plexas, frágeis e de funcionamento precário, sujeitas a desengon-
çarem-se a qualquer momento. 

E como devemos designar uma tal estrutura? Só encontro 
uma palavra que englobe todos estes predicados – a geringonça.

Habitamos numa geringonça, onde há peças que permanen-
temente precisam de ser oleadas, parafusos que constantemente 
precisam de ser substituídos, em que a instabilidade é aquilo que 
temos por mais certo. E a geringonça será ainda a nossa morada 
e o nosso destino, enquanto apreciarmos, como valores determi-
nantes, a liberdade e a diferença.

A instabilidade que causa a geringonça aos que nela moram 
tem conduzido a que muitos dos seus habitantes reclamem cada 
vez mais e com mais urgência a construção de uma outra estru-
tura mais resistente, capaz, pelo menos, de conter a força dos 
ventos e das tempestades que são uma das maiores ameaças de 
todas as geringonças – o muro.

A história dos muros é antiga e, para já não falar daqueles que 
foram tornados obsoletos e inúteis pelo avanço da técnica, todos 
temos presente o derrube daqueloutro mais emblemático que foi 
levantado para impedir que fosse ouvido no exterior o lamento 
dos que aparentemente celebravam os amanhãs que cantam.

Mas, quando podíamos pensar que a queda de um muro po-
deria conduzir ao fim da história, eis que por todo o lado sur-
gem apelos à construção de novas estruturas de cimento e arame 
farpado, cada vez mais altas, cada vez mais frequentes. Crescem 
muros no Médio Oriente, no centro da Europa, na terra que faz 
da estátua da liberdade o seu símbolo mais marcante. E um pou-
co por toda a Europa, há uma nova exigência de reposição de 
fronteiras, que mais não são que muros virtuais, mas igualmente 
difíceis de ultrapassar.

Concluo esta fábula com aquilo que nos diz a longa história 
dos homens: as geringonças, sempre frágeis, por vezes resistem; 
os muros, por muito largos ou altos que sejam, acabam sempre 
por cair. ●

Aos que já não estudaram latim, lembro que iniquitatem se tra-
duz por desigualdade. O termo latino equus quer dizer justo e jus-
tiça é sinónimo de equidade. O autor deste texto bíblico preocupa-
-se com o que se passa em redor, provavelmente em Jerusalém, há 
milénios, e nestes anos todos, a igualdade e a justiça estão longe de 
cumprir o que seriam os desejos do vetusto escritor e homem de 
bem. Bem pelo contrário, a iniquidade está perto de destruir povos 
pioneiros na elaboração de leis e construção de civilizações. Duran-
te séculos, as duas religiões monoteístas lutaram por destruir-se. 
Na má hora em que se descobriu que eram países ricos em petró-
leo, foram atacados e conquistados pelas máquinas de guerra dos 
países ditos civilizados, e o que se pensava ser uma riqueza para 
todos cavou a sepultura de muitos, não se vislumbrando fim para 
tanta mortandade. Estas guerras perderam grande parte do cariz 
religioso da Idade Média. Trata-se agora de guerras de conquista, 
colonização, saque e destruição dos países que lutam contra a sub-
missão, maioritariamente muçulmanos. Autores da façanha são os 
mesmos povos do norte da Europa que no tempo das descobertas 
pirateavam e saqueavam as caravelas portuguesas e espanholas, 
chefiados agora pela grande república americana e movidos pelo 
racismo e ganância, motores que são o contrário da justiça e da 
igualdade. Paradoxalmente ou não, foram cientistas americanos, 
ingleses e de outros países nortenhos (sociólogos, biólogos, psicó-
logos e não só) que deram uma forte machadada no racismo. Com-
parando resultados de desenvolvimento cognitivo, verificaram nal-
guns países africanos um deficit cognitivo em relação aos padrões 
de normalidade. Mas, ao mesmo tempo, observaram também que 
africanos de segunda e terceira geração, a viver nos países do nor-
te, revelavam padrões normais. As doenças tropicais, sobretudo a 
malária, são hoje consideradas causa do desfasamento verificado. 
Na base, estão as condições de vida e não a cor da pele ou a origem. 
As guerras, a destruição, a fome, a pobreza, o acesso à saúde devem 
preocupar a todos os governantes e a todos nós. Vamos enterrar a 
iniquidade. ●

Vamos enterrar 
a iniquidade

Ricardo H. Morais
Curso 1955

M. Simões dos Santos
Curso 1958

“Ecce concepit iniquitatem, gravidus
est malitiae et paruit dolum.”
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te. Foi logo 
no mês de 
S e t e m b r o . 
Os temas do 
pregador fo-
ram sendo 
diversos, até 
que chegou 
o dia dos te-
mas quentes, 
o das verda-
des eternas: 
Morte, Juí-
zo, Inferno 
e Paraíso. 
O medo in-
fundido em 
mim pelas suas palavras e gestos foi 
tal que não consegui dormir durante 
várias noites seguidas. Só o cansaço 
me vencia já pela manhã. Eu conside-
rava-me perdido. O medo do inferno, 
com o seu fogo e eternidade, havia-se 
apoderado de todo o meu ser. Tinha 
que, a qualquer custo, tornar-me san-
to para não ir parar ao inferno! Como 
gostaria hoje de me encontrar com 
esse pregador e juntos darmos umas 
valentes gargalhadas sobre toda aque-
la sua pavorosa pregação! 

Há outra pequena história que 
nunca esqueci. Um dia, brincávamos 
no bosque todos os então chamados 
de pequenos (l.º, 2.º e 3.º anos). Sen-
tado na mesa do prefeito (pessoa que 
normalmente nos acompanhava e vi-
giava), encontrava-se naquele dia o 
mestre do coro. Procurava entre os 
recém-chegados quem pudesse fazer 
parte do grupo coral. Chegou a hora 
de ser eu a mostrar os dotes da minha 
voz e do meu ouvido. “Canta lá uma 
canção de que gostes”, diz-me. Come-
cei. Da primeira canção, gostou. Já da 
segunda, não. E como podia ele gos-
tar, ao ouvir cantar-me que os portu-
gueses “contra os mouros e castelhanos 
alcançam sempre a vitória”? Sabia lá 
eu que ele era castelhano... Sabia que 
era espanhol, mas castelhano... Ora, 
isso foi o suficiente para eu ouvir esta 
sentença: “Tu não serves... Continua 

lá a jogar!”. Tive de aguardar um ano 
para um dia ser reconhecido com va-
lor para o coro, como “triple de 2.ª 
voz”.

Tantas outras pequenas histórias, 
menores para os historiadores, mas 
de grande valor para cada um de nós, 
que poderíamos recordar aqui na Pal-
meira! Bastaria que lembrássemos os 
passeios que dávamos à praia da Ma-
dalena, à Foz do Douro, ao aeroporto 
(onde só chegava um pequeno bimo-
tor duas vezes por semana vindo de 
Lisboa), ou a outros locais: a fábricas 
de meias de nylon, de sabonetes, de 
fósforos, de conservas ou de vidro.

Quanto a férias em família, eram 
apenas alguns dias em Julho/Agosto. 
As do Natal e Páscoa eram passadas 
no seminário e normalmente apro-
veitadas para representações teatrais. 
A presença na família era vista como 
um perigo para a nossa vocação e 
chamamento de Deus. Assim se pen-
sava então e nós, inocentemente, en-
tregávamos a nossa liberdade na mão 
dos superiores que tinham o papel de 
pensar por nós. Este foi certamente 
o maior erro educativo cometido na 
Barrosa, aliado àquele “policiamento” 
que era feito, ainda que inocentemen-
te, por alguns dos nossos colegas (no-
meados vigilantes).

Menor a nossa História? Responda 
a consciência de cada um. ●

Francisco de Assis
Curso 1954

Histórias 
que os historiadores não contam

sSão essas histórias não contadas 
pelos historiadores que fazem a nossa 
vida, a história dos comuns mortais, a 
história de todos nós. Para os historia-
dores, só os grandes acontecimentos é 
que costumam ter interesse: histórias 
de reis e ditadores, de guerras e revo-
luções, enfim, de tudo quanto de algu-
ma maneira se manifesta como gran-
de acontecimento mundano.

As nossas histórias, tal qual nos 
acontecem no dia-a-dia, são sem im-
portância para eles. Não obstante, 
são elas que verdadeiramente movi-
mentam a vida. De facto, a História, 
com agá grande, é fruto do trabalho 
das pessoas comuns. Tudo o mais não 
passa de fruto isolado de gente ilumi-
nada, ou louca. A História faz-se de 
forma discreta, passo a passo, silen-
ciosamente. Se para os historiadores 
são os generais quem ganha as guer-
ras, a verdade é que, sem os soldados, 
eles não obteriam quaisquer vitórias.

Na Barrosa, também a nossa his-
tória foi de gente comum, razão pela 
qual os historiadores nunca poderão 
interessar-se por ela. Contudo, ela 
será sempre a nossa História. Todos 
nos recordaremos de momentos que 
nos marcaram indelevelmente. Por 
vezes, até com alguma graça... Porque 
não recordar alguns deles? 

Por exemplo, que importância po-
deriam dar os historiadores às mais 
das 2 terríveis e longas horas que eu, 
naquele sábado de 28 de Agosto de 
1954, indo pela primeira vez para o 
seminário, aguardei sozinho e aban-
donado na estação de São Bento, por 
quem havia prometido esperar-me e 
não aparecia? Que importância da-
riam eles às lágrimas amargas que 
então escorreram pelo meu rosto de 
criança de 12 anos, ou ao gesto tão 
humano e salvador daquele pobre 
carrejão de malas que, vendo a minha 
aflição e angústia, se aproximou de 
mim e me foi meter no eléctrico que 
me conduziria até à Barrosa?

Também o primeiro retiro feito no 
seminário me marcou profundamen-
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Ocorreram nos últimos meses três 
atos eleitorais surpreendentes:

– O referendo no Reino Unido favo-
rável ao Brexit;

– A vitória de Donald Trump nas 
eleições presidenciais americanas;

– A eleição de um bispo (Marcelo 
Crivella) da Igreja Universal do Reino 
de Deus (IURD) para prefeito do Rio de 
Janeiro. 

Os dois primeiros eventos, que “não 
podiam acontecer”, vieram evidenciar 
a revolta do homem comum contra a 
globalização e a imigração. A eleição de 
Crivella veio ilustrar a escalada do po-
der da IURD no Brasil, a par da erosão 
do catolicismo tradicional (estima-se 
que menos de 46% da população do 
Estado do Rio de Janeiro seja ainda ca-
tólica). 

A globalização veio trazer progresso 
económico e melhoria de vida a grandes 
fatias da humanidade na Ásia, América 
Latina e mesmo na África. A imigração 
tem sido a consequência das diferenças 
abismais de rendimento entre países ri-
cos e pobres, bem como da demografia 
decadente dos países ricos. Porquê esta 
revolta do homem comum contra a glo-
balização e a imigração? Se repararmos 
bem, estão afinal em causa alguns ideais 
humanistas dos últimos decénios: a fra-
ternidade humana global, contraposta 
ao nacionalismo e racismo; a melhor 
repartição mundial do progresso eco-
nómico, a favor dos países mais pobres. 
Porquê então a revolta? 

São referidas como causas a per-
da ou a estagnação de rendimento por 
via da maior competição salarial bem 
como o mal-estar derivado da erosão 
da identidade nacional ou de grupo. 
Além de que a nova repartição mundial 
do trabalho beneficiou notoriamen-
te os acionistas das grandes empresas 
globais, agravando a desigualdade nos 
países ricos.

Nos movimentos económicos e 
sociais, mesmo que favoráveis a uma 
maioria, há quase sempre perdedo-

A. Jerónimo Lopes
Curso 1959

res. As situações em que alguns ga-
nham alguma coisa e ninguém perde 
são como os unicórnios: existem, mas 
ninguém os vê.  Mas quando os perde-
dores vivem em países mais ricos, não 
deveriam eles conformar-se, a bem da 
Humanidade? Ora bem, os perdedores 
em geral não se conformam e por vezes 
revoltam-se. Estes atos eleitorais vieram 
pôr em causa, uma vez mais, a ilusão de 
que o homem comum, que decide os 
atos eleitorais, é um sujeito virtuoso, no 
sentido de ser capaz de sacrificar parte 
dos seus interesses a favor de um obje-
tivo louvável, como o desenvolvimento 
global, os refugiados, os mais pobres, 
o meio ambiente, e não se ficar apenas 
por bons sentimentos.  

Aqui entram Trump e os vários 
populismos. Porque deverá o homem 
comum aceitar a redução do seu rendi-
mento e bem-estar a favor de chineses 
ou sul-americanos, de refugiados ou 
imigrantes? Ou correr o risco do de-
semprego a favor da “defesa do meio-
-ambiente”? 

O homem comum concorda com 
as boas causas e tem bons sentimentos. 
Comove-se com os dramas dos refugia-
dos, com as crianças afogadas que dão 
às costas do Mediterrâneo, deseja o fim 
da pobreza para todos os povos, ama a 
Natureza. Mas não está disposto a sacri-
ficar muito por essas causas. E quando 
a imigração ameaça o seu estilo de vida 
e a sua identidade de grupo, quando 
a globalização e a defesa do meio am-
biente ameaçam o seu emprego e o seu 
rendimento, o homem comum revolta-
-se. Para surpresa do pensamento cor-
reto.

 E que dizer sobre a eleição de um 
bispo da IURD para prefeito do Rio 
de Janeiro? O sucesso das confissões 
evangélicas na outrora catolicíssima 
América Latina, com destaque para a 
IURD no Brasil, sobretudo nos grandes 
centros urbanos de São Paulo e Rio de 
Janeiro, pode ser explicado por razões 
de comunicação e imagem, é certo, mas 

também, em meu entender, por uma 
“vantagem comparativa” decisiva face 
ao catolicismo tradicional. Nelas, o ho-
mem comum é convidado a investir an-
tes de mais em si próprio. E a bênção de 
Deus, que a nova Igreja lhe garante, sig-
nifica sucesso financeiro, estabilidade 
familiar, reconhecimento social, poder 
e não apenas uma longínqua recom-
pensa após a morte, a troco de sacrifí-
cios na vida presente. A dízima é um 
insignificante investimento altamente 
rentável. A IURD cultiva a imagem do 
sucesso, investe no poder e no dinhei-
ro, não precisa de prosélitos virtuosos 
prontos para se sacrificar pelos outros, 
mas apenas de pessoas comuns insatis-
feitas com a sua condição presente. 

O Papa Francisco, questionado so-
bre Donald Trump antes da sua vitória 
eleitoral, respondeu: “Eu não faço jul-
gamentos sobre pessoas e sobre os polí-
ticos, quero apenas compreender quais 
os sofrimentos que os seus comporta-
mentos causam aos pobres e aos excluí-
dos”. Ora, 80% dos cristãos evangélicos 
brancos e 60% dos católicos brancos 
votaram em Trump, contra apenas 26% 
dos católicos hispânicos. “America first, 
me first.” ●

A revolta 
do homem comum
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Foram muitas as guerras, as atro-
cidades e os ódios de toda a espécie a 
que o mundo, na primeira metade do 
século vinte, assistiu e em que a mar-
cha da humanidade regrediu. Bem 
perto da nossa história e com o velho 
continente como palco de cena, a pri-
meira grande guerra mundial eclo-
diu e, algumas décadas depois, uma 
segunda invadiu os espaços de todos 
nós. E, aqui mesmo ao lado, um con-
flito fratricida haveria de dividir uma 
nação e de, consigo, trazer vingança, 
morte e destruição. Os fuzilamentos 
ficaram-no a marcar e, ainda hoje, al-
gumas feridas continuam a sangrar.

 Com este passado não muito dis-
tante, um novo mundo se começou a 
construir e uma nova Europa reapare-
cia com outro rosto e uma diferente fi-
sionomia. A União Europeia, o maior 
feito de uma Europa de sempre, co-
meçava a renascer e uma nova aurora 
anunciaria os caminhos que, doravan-
te, cada um palmilharia. Cimentada, 
esta nova realidade, em valores que 
faziam da solidariedade uma espécie 
de polo catalisador, daqui se começa-
va a partir para um encontro de povos 
e de diferentes gerações que esbatiam 
fronteiras e até o conceito de nações. 

E, de repente, esta Europa, que pa-
recia vergada ao peso da sua idade e 
incapaz de ultrapassar os achaques da 
sua antiguidade, num ímpeto fora do 
comum apresenta-se com um projec-
to inovador que vai bem para além do 
cidadão eleitor. Independentemente 
da sua origem, da sua cor, etnia ou re-
ligião, ninguém é excluído. Pelo con-
trário, uma nova mentalidade começa 
a imperar e os processos de inclusão a 
marcar a nossa história. 

Mas este movimento, que parecia 
irreversível e ao qual todos faziam 
questão em aderir, começou a sofrer 
os primeiros revezes impulsionados 
mesmo por parte de quem o estava a 
gerir. Foi o que nos começou a trans-
mitir a classe eurocrata que, em Bru-

As bolsas de 
resistência

A. Guedes Oliveira
Curso 1961

xelas, se instalou e, sem percepção do 
curso da história que se estava a dar, 
se começou a burocratizar. E, de re-
pente, este farol, no seio da humani-
dade, perdeu toda a sua capacidade de 
atracção e passou a funcionar como 
fonte de desmotivação. 

Tudo o que de primário perdu-
ra no homem e nas próprias nações 
começou a emergir e rapidamente as 
manifestações, um pouco por toda a 
parte, começaram a eclodir. O Brexit 
foi apenas uma simples manifesta-
ção desta tendência de desagregação. 
Outras, como as de se erguer muros 
e barreiras ou de se fechar fronteiras 
a quem foge da morte e da destrui-
ção, caminham no mesmo sentido. 
Os valores que nos norteavam e que 
se anunciavam aos homens de toda a 
terra começaram a colapsar em fun-
ção de exigências e conveniências di-
versas.  

Com este movimento a alastrar, 
projectos, um pouco por todo o lado, 
fazem questão de recuperar o ódio e a 
segregação, acabar com o conceito de 
pessoa e, sobretudo, deixar de consi-
derar o outro como irmão. A vitória 
de Trump, na América, com todas as 
suas excentricidades, representa um 
passo atrás em todo o percurso que a 
humanidade já alcançou, nesta cami-
nhada, rumo ao infinito, que o dealbar 
da história, com o homem, iniciou. E 
com as muitas medidas segregacionis-
tas que se continuam a anunciar, estão 
outros projectos que, sob o efeito de 
mimetismo, correm o risco de proli-
ferar. As eleições, à porta, em vários 
países europeus, parecem beber da 
energia que os novos ventos da Amé-
rica vieram trazer a esta ideologia.

Mas, no meio desta avalanche de 
fundamentalismos e nacionalismos 
extremos, há quem tente resistir e, 
pela palavra e pelo exemplo de vida, 
abrir as portas a horizontes fraternos. 
Muitos são os que continuam a levar o 
conforto e a ajuda a situações de pri-

vação e onde o sofrimento é um lugar- 
-comum. É o que se passa com muitas 
ONGs constantemente a trabalhar 
e a levar uma réstia de esperança a 
quem continua a sofrer e a sobreviver 
no limite da resistência humana. A 
par destas organizações, estão muitas 
outras instituições. O mesmo pode-
remos dizer de todos os líderes políti-
cos que, contra a corrente, continuam 
afirmar o primado dos princípios de 
liberdade, de inclusão e do respeito 
pelos direitos humanos que continua-
rão como garantes do nosso próprio 
futuro.

Com outro quilate e uma grande-
za maior, aparecem duas personagens 
que, estamos em crer, continuarão a 
marcar a agenda mundial e, com a sua 
palavra e o seu exemplo, a dar expres-
são à mensagem de Natal. Referimo-
-nos a António Guterres e ao Papa 
Francisco. Cada um, à sua dimen-
são, continua a semear a esperança e 
a restituir à humanidade o caminho 
do encontro, da inclusão e da solida-
riedade. Graças a esta persistência, as 
nuvens negras que se fazem anunciar 
encontrarão bolsas de resistência que 
impedirão o seu crescimento e a sua 
proliferação. É sinal de que esse Nasci-
mento distante continua, na era actual, 
a dizer-nos que é tempo de Natal. ●
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a1. Amigos, é desde 
o Brasil, mais concreta-
mente desde o Santuário 
Nacional de Aparecida, 
onde agora eu trabalho 
no setor das confissões 
e onde, em 2017, cele-
braremos os 300 anos de 
devoção e culto à Mãe 
de Deus e nossa Mãe, a 
Senhora Aparecida, que 
estou a comunicar con-
vosco. Os Redentoristas 
dirigem e administram 
este Santuário há qua-
se 130 anos. Trata-se do 
maior templo católico do 
Brasil e o segundo maior 
do Mundo, logo a seguir 
à basílica de S. Pedro, no 
Vaticano. Anualmente, 
é visitado por mais de 12 milhões de 
peregrinos, vindos de todas as partes 
do Brasil e arredores. Aqui, nós, além 
do atendimento pessoal e religioso, 
temos em funcionamento um poten-
te canal de TV, um canal entre os 10 
mais ouvidos do Brasil, e também a 
Rádio Aparecida, rádio muito ouvi-
da em todo o território brasileiro e já 
com mais de 60 anos de evangeliza-
ção, e ainda, desde  há 7 anos, a  nossa 
internet (A12.com) que vocês podem 
acessar. Hoje, contra as nossas expec-
tativas e as de milhões de brasileiros, 
parece ser certo que o Papa não virá 
para esta celebração dos 300 anos. Se 
para o ano ou numa ocasião qualquer, 
algum de vocês vier por aqui não dei-
xe de me procurar. Aqui fica o número 
do meu contato: 12.997146466. 

2. O XXV Capítulo Geral da Con-
gregação do Santíssimo Redentor, 
reunido no Centro Redentorista de 

Pattaya, na Tailândia, reelegeu no pas-
sado dia 9 de novembro o padre Mi-
chael Brehl, de 61 anos, como Superior 
Geral da Congregação. Assim, o Pe. 
Brehl estará à frente dos Redentoristas 
durante os próximos sete anos. Ele é 
do Canadá, tendo nascido em Toronto 
no dia 7 de janeiro de 1955. Fala muito 
bem o inglês, o francês e o italiano, e 
acompanha bem o português e o espa-
nhol. Numa das suas comunicações, 
recordou já aos Redentoristas a sua 
missão de evangelizar, tendo sempre 
uma especial atenção pelos mais po-
bres e abandonados. Também o nosso 
Pe. Provincial daqui, da Província de 
São Paulo, o Pe. Rogério Gomes, de 
42 anos, foi escolhido para o Governo 
Geral. É uma honra e uma imensa res-
ponsabilidade.

3. Permito-me lembrar a todos que 
os Redentoristas do Brasil assumiram 
agora, desde o passado mês de julho, 
a responsabilidade das 3 paróquias 

que estavam ao cuidado 
dos Redentoristas portu-
gueses na Amadora, Lis-
boa, a saber: Paróquia da 
Damaia, Buraca e Venda 
Nova. O coordenador é o 
Pe. Geraldo de Paula, da-
qui mesmo de Apareci-
da, de 55 anos, e forma-
do em psicologia. Esta 
ajuda dos Redentoristas 
do Brasil é, sem dúvi-
da, uma bênção para a 
Província Redentorista 
Portuguesa, que tanto 
está sofrendo da falta de 
membros, sobretudo de 
membros novos e ain-
da com total capacidade 
para o trabalho. 

4. Todos vocês sabem que a situa-
ção política e económica do Brasil não 
se encontra nada bem. Estamos lutan-
do para que as coisas possam melho-
rar para todos e não só para alguns. É 
natural que continuemos a ter bastan-
te turbulência em termos de manifes-
tações, mas acredito que as coisas pos-
sam melhorar bastante para o nosso 
querido povo.

5. Desejo a todos um feliz e aben-
çoado Natal. Que o Menino Jesus vos 
traga muita alegria e paz, e oxalá que 
o novo ano de 2017, ano do centenário 
das aparições da Senhora de Fátima, 
seja para todos vocês e vossas famílias 
um ano cheio de paz, amor e fraterni-
dade. Um abraço para todos. ●

Pe. José Marques Dias
Aparecida, Brasil

Redentoristas 
em Portugal e no Mundo
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hHoje sou só uma neta sem avó. “A 
tua avó era avó de muita gente”, escre-
veu-me um amigo no último dia em 
que a vi. E era. E é. Hoje sou só uma 
neta que nunca mais usará o vocati-
vo avó! (Eu que já não podia usar o 
de avô! E era já tão difícil!). Uma neta 
sem avós já nem neta é porque não 
há aluno sem professor nem pai sem 
filho. Sou só o ramo de uma árvore a 
que secou a última raiz. Será que a ár-
vore continuará a crescer? Como fica-
rá agora a cabeceira da mesa do Natal 
que tão a custo assumiste no lugar do 
avô? Quem dirá aos netos, que já não 
somos, “Vejam lá qualquer coisinha de 
que gostem para pôr no pinheirinho!”? 
Quem nos dará agora o pai natal de 
chocolate que sempre fazias questão 
de nos dar, sendo nós os três já mulhe-
res e homem feitos? Que sabor terão 
agora os Ferrero Rocher que não nos 
comprarás este ano?

Sou pequena e pegas-me ao colo 
para eu ver melhor a procissão da Se-
nhora da Agonia, compras-me algo-
dão-doce e eu sujo-te a blusa com as 
mãos pegajosas e tu ris feliz. Levas-me 
a ver os coelhinhos e os pintainhos que 
acabaram de nascer e fazes pão-de-ló 
só para eu rapar a massa.

Doem-me ainda as tuas lágrimas de 
quando te mudava a fralda, de quando 
te dava a comida à boca ou te virava na 
cama porque já não tinhas forças. Bem 
te explicava que não era nada mais do 
que fizeras por mim quando eu era 
criança, mas sei que tinhas vergonha.

Fui tão feliz contigo pela veiga a co-
lher espigas de milho, na eira a debu-
lhá-las e tu a dar-me o milho-rei por 
trás das costas para que todos tivessem 
que me dar um beijinho e eu risse mui-
to!

A terra está agora aberta para as se-

mentes das ervilhas, as que 
disseste que o papá tinha 
posto na barriga da mamã 
quando eu perguntei como 
tinha ido lá parar. E eu 
percebi porque tudo o que 
explicavas fazia sentido. 
Embora depois de alguma 
reflexão te tenha pergunta-
do: “A mamã tem terra na 
barriga?” E tu riste como 
quando agora eu dizia pia-
das parvas para ambas nos 
esquecermos da aproxima-
ção do teu fim. 

As memórias são trai-
çoeiras. Aparecem de re-
pente, trazidas por insig-
nificâncias e ficam a sufocar-nos com 
pormenores: o cheiro da cevada que 
não bebo mas adoro só porque me 
cheira a ti; o sabor das bolachas de 
canela que molhávamos na chávena 
de chá até ficarem moles e boiarem lá 
dentro; um chapéu de palha de abas 
largas que alguém usa na praia e me 
parece o que sempre usaste para traba-
lhar na terra e o sol não te queimar. Tu 
a dizeres “Não venhas tarde, cuidado 
na estrada” sempre que um dos netos 
saía.

Avó, lembrar-me-ei sempre de ti 
como uma mulher forte mas confor-
mada. Tu sempre a viver em função 
dos outros, sempre a pores-te em úl-
timo lugar, sem queixas nem reclama-
ções, tantas vezes com lágrimas cala-
das que só o cão grande entendia de 
cabeça pousada no teu colo a lamber-
-te as mãos enrugadas.

Até ao momento em que se tornou 
impossível, pousei também a cabe-
ça no teu colo, deitei-me ao teu lado 
na cama de candeia acesa a vigiar-te, 
atenta ao teu mínimo gesto. Sempre à 

espera da tua mão entre os meus ca-
belos, em diálogos mudos que só nós 
entendíamos.

Agora o Natal, o encontro da fa-
mília que vai diminuindo. Um Natal 
em que tinhas ainda que estar à mesa, 
mesmo que de pijama e roupão por já 
não teres forças para te vestir. Eu tra-
go-te na cadeira com rodinhas e apito 
pelo corredor para te rires no caminho. 
Mas não. A memória, que é um rio 
que corre sempre para trás, pôr-me-
-á na mesa o teu arroz-doce (que será 
sempre o melhor do mundo), os teus 
bolinhos de chila e os de abóbora (que 
não comia mas que adorava por passar 
a tarde contigo na cozinha a fazê-los) 
e teremos ainda que ir buscar troncos 
grandes e pequenos galhos para toda a 
noite a lareira nos aquecer.

Este ano, embora tenha os olhos 
embaciados, o Menino que nasce para 
nós traz-me a certeza da tua merecida 
paz e estarás ao nosso lado feliz por 
nos veres reunidos. Tu sabes, estarei 
toda a noite de mão dada contigo. ●

Uma neta sem avó
Lígia Pires

(Filha do nosso 
associado Arsénio Pires)
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UMA ALEGRIA INTERIOR FERMENTA.
Prepara a ceia onde já se expande
o efeito do pão. E o calor da mesa,
erguida a recente claridade
dos que, à volta, nostálgicos, se sentam
em memória de quantos, ao passarem,
acrescentaram esta luz intensa,
tocada por um júbilo tão grave.
Mas outros primam por uma outra ausência:
furam curvas de frio na cidade
e rasgões aluados de pobreza,
enquanto as luzes do conforto sabem
ao interdito brilho das janelas.
A alegria fermenta. A piedade, 
recolhida se expande. Estende a mesa
àqueles, generosos, que nos trazem
apenas a abundância da pobreza.
E o fermento da nova claridade.

Fernando Echevarría

FELIZ  NATAL
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