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Editorial

NATAL:
O ESPLENDOR
DA NEVE

A

primeira palavra, vinda do início da história, é nascimento. Trata-se de uma narrativa maravilhosa, cheia de factos extraordinários, que estruturam paradigmaticamente a memória dos povos. Não é apenas um menino que nasce. É um nascimento colectivo, é um regresso geral à infância.
O Natal é na sua génese um mito perfeito, duma beleza inesgotável. Uma jovem de
quinze anos, muito bela, é convidada por um embaixador de Deus para ser mãe de um
menino. Ela não entende. O seu corpo está absolutamente selado. Que homem haverá
que o possa abrir? A resposta é claríssima: o que é impossível aos homens é fácil para
qualquer deus. O embaixador esclarece: o espírito atravessará o teu corpo como o sol
uma vidraça, sem a quebrar. Cumpriu-se o tempo. Tal como fora anunciado em livros
antigos, o menino nasceu numa manjedoura, entre palhas, fenos e animais. Uma estrela
mágica iluminou o mundo e guiou pastores e reis, porque este menino era obra divina. E
tão deslumbrante foi este relato que por séculos sem fim se tornou o centro emocional
das mais diversas práticas religiosas.
(Continua pág. 2)
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No nosso tempo tão científico, o menino continua nas palhas frias. Nu, sem casa, sem
lume. A neve cobre os campos para ampliar o mistério. Ouvem-se melodias ondulantes
carregadas de melancolia e de esperança. Desejam-se boas festas, trocam-se prendas e
abraços. Inventam-se velhinhos a descer pelas chaminés. As crianças deliram com a sua
chegada. As ruas cobrem-se de exóticas iluminações, as catedrais dos vendilhões impingem um infinito arsenal de objectos e ornamentos, para que à felicidade nada falte. Para
convencer os hesitantes, apela-se à criança adiada em cada homem grande. É preciso
descer pelo tempo abaixo, até onde se volta a ser menino. Isto anda no ar colectivo e
infiltra-se pelas frinchas das portas. Resultado: mesas repletas de todos os excessos,
objectos brilhantes por todo o lado, ritualização intensiva da vida social.
Não há bela sem senão, como não há Natal sem o reverso da noite. Noite de paz e amor
para uns, noite de trevas para outros. Os primeiros comem a paz e o amor que vem
do recheio. Os outros conhecem apenas a luz lívida da paisagem nocturna coberta de
neve. Uns afundam-se em gástricos prazeres, outros salivam de longe, como animais
sem dono em frente das montras. O mito, na brancura melódica que o envolve, anuncia
um tempo novo, sem senhores nem escravos. Mas os homens ouviram-no segundo a
sua conveniência. O ritual da solidariedade transformou-se impunemente em cruel solidão. É urgente repor aquela noite quase branca, onde a poesia e a música nos levam
pela mão até à infância. Como se cada um de nós ainda lá estivesse à nossa espera. Regressando, voltamos a meninos, sem a arrogância que caracteriza a guerra dos homens
grandes. Natal, neve e amor, fraternidade e paz, biografia universal da humanidade.
Alexandre Gonçalves

CORREIO DOS LEITORES
Pe. Manuel Bernardo (Castelo Branco, 2010-10-21)
Meus caros amigos Arsénio, Assis e Nabais:
Para vós que sois o núcleo forte da Palmeira vão, em primeiro lugar,
a minha saudação cordial e os meus votos de felicitação. Estes votos
estendo-os igualmente a todos os que colaboram e escrevem neste
importante órgão de comunicação e diálogo dos antigos alunos redentoristas, onde aparecem artigos e poesias de muita qualidade e que eu
muito gosto de ler.
Ao escrever-vos estas palavras, faço-o também em representação tácita de quantos na Congregação vos estimam como eu e sentem apreço
por todos os antigos alunos redentoristas.
Já desde há bastante tempo que não tenho contactado convosco, apesar de não me faltar vontade. É que, ou como colega ou como professor e educador, convivi com grande parte dos associados da AAAR e
isso deixou-me marcas e recordações que não se apagam facilmente
de mim.
Presentemente, como será do conhecimento de muitos de vós, encontro-me a residir na Comunidade Redentorista de Castelo Branco. A
minha saúde não é muita, mas, graças a Deus, posso continuar activo
ao serviço da Redenção, segundo o carisma herdado de Santo Afonso.
Vêm estas palavras a propósito das linhas que redigi para a Palmeira da
AAAR e de todos nós. Publicai-as se vos parecer oportuno e ficais com
total liberdade para cortar o que vos parecer bem.
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De novo, os meus parabéns pela vossa dedicação e serviço que também é um autêntico apostolado.
Um abraço fraterno para todos os associados da AAAR.
Luís Guerreiro (Brasília, 2010-11-03)
Caro Arsénio:
Li como sempre a última Palmeira que, entre muitas outras coisas,
me veio recordar realidades que deixei diluir num passado já distante. E, com elas, rostos conhecidos e amigos que caminharam um dia
ao meu lado e que não verei mais. Mas também palpitações de vida
dos que ficam e que fazemos facilmente também nossas.
Quero agradecer-te, mais uma vez, e a todos os que contigo colaboram o
facto de manterdes, com grande amor e arte, esta chama. Não desistais.
Apenas no intuito de contribuir, envio-te uma simples história do Natal, narrada por mim, que podes usar como quiseres, se a achares de
interesse. Envio-ta, imaginando que possa ser incluída numa provável
edição de Natal ou fim de ano.
Acrescento um pequeno poema, um dos poucos em que esgoto toda
a minha inspiração poética, quando, chegada a data do nosso casamento, rendo a merecida homenagem à minha grande mulher. Talvez
ele possa ter um cantinho no jardim dos agapantos.
Fico por aqui com um grande abraço para ti e para todos os associados da AAAR.

É Natal em Vila Nova
“Na província, neva”
Fizemos esta pergunta a alguns antigos colegas do Seminário de Cristo Rei:
“Que recordação guardas do Natal passado no Seminário?”
Eis as respostas.

Duarte Almeida: O despertar, com uma música cuja melodia
jamais esquecerei, tal o prazer e a paz que ela me transmitia.
Uma melodia que me fazia sentir vivo, pensando no Natal
como algo de contagiante, numa idade em que tudo é maravilhoso. O acordar depois de uma noite de excitação na
ânsia de jogar com a pela que tinha ganho na noite anterior
a jogar o quino.
Não era assim?
Era o acordar de uma noite diferente e marcante pela positiva,
de uma noite em que se vivia com grande intensidade o nascimento do Menino em cada um de nós, meninos de coração
puro. Um despertar breve mas intenso, tal como a descrição
que agora faço, porque tudo aquilo que é belo passa demasiado
rápido.
Só mais tarde se consegue saborear.
Como sinto saudade desse tempo!
Ismael Vigário: Sobre o Natal no seminário pouco ou nada me
lembro. Era um tempo de férias.
Sou do tempo que íamos todos passar o Natal com a nossa família.
Pensava na viagem e no desejo de me encontrar com os meus
pais.
Entrei em 1966 e havia já uma enorme abertura à sociedade.
Um abraço.
Delfim Nascimento: Recordo, sempre com muita saudade e encanto, o Natal das luzes, das músicas e das prendas sorteadas
(pelotas, santas, canetas, terços…) que nos ofereciam na época
natalícia, quando em pequeno vivia no seminário.”
Abraço.
M. José Rodrigues: Recordo uma infância feliz vivida no seio da
minha família e, no Natal, não foi fácil trocar os ares suaves ou
gélidos da aldeia, o aconchego do ninho, o calor das brasas e o
jogo do “Rapa” a pinhões, por ares mais indefinidos e erosivos
de Vila Nova. Aos poucos – os laços familiares terão ficado mais
lassos ou terá acontecido não sei bem o quê… –, dei por mim a
passar o Natal na Barrosa quase sem me lembrar da família! Por
que terá sido? Das iguarias mal me lembro. Se alguns analgésicos engoli por mor de dores do coração ou da alma, um, estou
certo, foi a música: tive a felicidade de integrar o Coro desde a
primeira hora e as canções de Natal deixavam-me como que
anestesiado. Da magia do teatro, do encanto da bola e da musicalidade das palavras do pregoeiro no “loto” ou nas “rifas” no
salão, bem, não quero, nem tenho tempo para falar, por receio
de me alongar e cair na prolixidade. Estas e outras actividades
da quadra de Natal ocupavam-me o pensamento em tempo inteiro, não restando margem para chocar a saudade. Em abono

da verdade, posso afirmar que me sentia bem no Natal passado
no Seminário.
António Gaudêncio: Queiramos ou não, as nossas vidas jamais
se poderão furtar às variadíssimas recordações que nos ficaram
dos anos que passámos na Quinta. E, consoante a sensibilidade
de cada um, todos recordam factos que nos marcaram, de forma mais vívida uns que outros, certamente.
Para mim os Natais passados na Quinta ocupam um lugar primordial no leque de emoções que guardo desses tempos.
No meu imaginário de então, ainda inocente e crédulo, prevalecia a certeza de Cristo ter nascido naquela noite de consoada,
o que a tornava, desde logo, muito especial. Mas o grande acerbo de lembranças, que ainda gosto de desfiar, não se esgotava
na manjedoura do Menino. Relembro que começávamos a noite por uma ceia, ligeiramente melhorada (ou será a memória a
ocupar espaços já vazios?) a que se seguia, horas mais tarde, a
Missa do Galo. Mas o melhor vinha depois quando nos reuníamos no salão onde brincávamos, jogávamos o loto para ganhar
prémios “fabulosos”, onde assistíamos a uma ou duas peças teatrais, encenadas e representadas pela malta da casa e, por
fim, madrugada alta, regressávamos ao sono retemperador. Era
uma noite mágica que, de algum modo, quase fazia esquecer a
família e a nossa casa. Seguiam-se mais uns dias de férias mas o
que prevalece na minha memória é a noite de consoada, pobre,
repetitiva mas vivida, sempre, com muita emoção.
Quanto daria eu agora para reviver aqueles Natais de antanho,
com a mesma inocência e intensidade!
Bernardino Henriques:
– Então, também entras no teatro?
– Também.
– De que é que fazes?
– É segredo!
E o secretismo parecia ser a alma da expectativa de qualquer
festa, mormente do Natal. E vivia-se quase imponderável, em
bicos de pés, com o pensamento naquele acontecimento que
me transcendia e que cheirava a eternidade. E o Natal chegava.
E o sono esvaía-se etereamente ao som do “Viva o Menino Jesus”. E o espectáculo transportava-me para latitudes insuspeitadas, onde ficava como que em letargia até que chegasse outro
Natal.
Manuel M. Fernandes: Em relação ao Natal passado no Seminário Menor, as minhas recordações são positivas, porque aquilo que mais tristeza me causava era o despertar do dia sete de
Janeiro com a cantilena do Pe. Ibañes ...Vamos burriquito, vamos a Belém... Que as férias chegaram ao ponto final.
Aqueles quinze dias de férias sabiam mesmo bem.
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*Levantar da cama mais tarde.
*As rifas dos cadernos, lápis e o torrão espanhol... Por fim:
”Viva o Menino Jesus”...
*Os teatros: A Bandeira Roubada, O Sacristão da Aldeia...
*Os cinemas projectados nas paredes do salão.
*O rancho melhorado.
*O tempo passado no salão a jogar pingue-pongue, damas, xadrez, a ler os almanaques de Santo António ou a jogar a pelota
no coberto...
Para os tempos sem crise... e quem não conhecia melhor!...
Não era mau.
De Valladolid guardo melhores recordações.
No dia 22 de Dezembro terminavam os exames, por escrito, que
demoravam uma semana.
Nesse mesmo dia, à tarde, iniciavam-se os preparativos do Natal.
Os portugueses, num total de trinta (mais ou menos), trabalhavam dia e noite para que durante as férias de Natal saísse O
Lidador. Que o diga o Barros.
A Colónia Portuguesa estava incumbida de apresentar um ou
dois números do Programa de Festas. Lembro-me de apresentarmos Felizmente há Luar de Stau Monteiro, adapatado pelo F.
Rosinha e ensaiado pelo Pe De la Torre.

Foi um sucesso. Os portugueses marcavam pontos em relação
aos mexicanos e columbianos.
As férias de Natal, em Valladolid, revestiam-se de um certo cariz cultural. Os estudantes esmeravam-se por apresentar nesta
época natalícia um programa rico em artes (literatura, teatro,
cinema, pintura e música) e recheado, sobretudo, de muita
criatividade e imaginação. Havia bons talentos no domínio das
letras e das artes.
Os portugueses, no domínio da música, eram uma classe especial: o Quinteiro, o A. Vieira, o Pedrosa, o Freitas.
Valladolid criou em nós um verdadeiro espírito de amor à arte,
ao belo e ao sublime!...
Obrigado, Seminário Maior de Valladolid.
Diamantino Alves: Sobre o tema “Natal no seminário” somente
recordo duas coisas:
1. Que o prato da ceia de Natal em 1958 foi carne estufada ou
o que hoje se apelida de carne à jardineira. Recordo porque na
minha casa não se comia carne, mas sim o tradicional bacalhau.
2. Nos dias 25 concederam-me sempre autorização para os passar com a família. Saía de manhã e regressava à noite.
De nada mais tenho memória; aguardo com elevada curiosidade as narrações doutros colegas.

Natal na minha aldeia
Bernardino Henriques

M

issa do Galo, desde há muito que não havia na aldeia.
Por isso, enquanto ao pé do campanário a juventude
se divertia ao calor da fogueira, em casa a festa dobrava a meia-noite e adentrava-se na manhã até altas horas.
A cerimónia religiosa, a missa de Natal, seria no dia seguinte.
Os sinos tocavam festivamente. A igreja estava toda enfeitada
como nunca. No canto esquerdo, no altar da Senhora de Fátima, o presépio regurgitava de vida. Toda a azáfama da aldeia ali
estava, desde uns homens que se viam e desejavam para matar
um marrano, salvo seja, até umas mulheres que comentavam
as vidas alheias enquanto lavavam uma troixa na ribeira. Aqui,
era um zagal que guardava o seu gado de um lobo feroz alapardado atrás de uma canabeira. Mais além, era um lavrador que
todo se retorcia para que a vaca Castanha se pusesse ao rego.
Lá em cima, avultava um monte com farrapos de alvíssima lã a
pretenderem passar por neve. Cá em baixo, desenhava-se um
pontão por onde passava uma azêmola carregada de hortaliça.
No centro, claro, a lapinha com José e Maria em ademão de
receberem o seu divino Filho e de o mostrarem a uns quantos
pastores que, com um sorriso melífluo, o queriam beijar sem se
4
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lembrarem de descarregar as ovelhas que levavam aos ombros.
No alto da sagrada cabana, um galaró. E, do tecto do templo,
transformado em céu, esvoaçava um anjo com o dístico: Gloria
in excelsis Deo.
Naquele dia, a igreja cheirava a incenso. E o celebrante, antes
de entoar o angélico hino, trazia o Menino Jesus e colocava-o no centro da gruta onde uma adorável Nossa Senhora e um
avelhotado S. José o recebiam encantados.
Depois de uma profunda inclinação, o senhor padre incensava
o recém-nado e entoava, com a sua voz alegre a sair-lhe da garganta cronicamente acatarrada, aquele canto evangélico que
anunciava a glória a Deus no mais alto dos céus, e que prometia
a paz aqui, na terra, aos homens de coração simples.
No fim da missa, era um delírio. Uma fila imensa ia-se desfazendo
lentamente aos pés do divino Menino que o padre Miguel dava
a beijar, ao mesmo tempo que ia enchendo de pobres moedas
uma bandeja que um mordomo segurava ao lado.
A festa terminara. E, cá fora, novamente seria Inverno, se não
fosse um cheirinho a filhoses e uma vaga ilusão na alma a dizer
vagamente que, por uns dias, lá em casa, podia ainda ser Natal. ●

Uma história do Natal
Luís Guerreiro

J

osé era carpinteiro numa pequena aldeia do Norte da Palestina. A aldeia chamava-se Nazaré. José era um homem pobre,
mas muito respeitado, porque, entre o povo judeu, honrava-se
quem exercia uma profissão e ganhava o pão com o seu trabalho.
No país, quem governava não eram os Judeus, como seria normal,
mas um povo estrangeiro, os Romanos. E, certo dia, chegaram a
Nazaré uns soldados a cavalo que iam gritando pelas ruas:
“Gente de Nazaré, o nosso imperador César Augusto ordena que
cada um vá à cidade da sua origem, para lá se inscrever na lista dos
contribuintes. Quem não for, será levado à força e punido com as
penas da lei”.
Quando ouviu isso, José largou a enxó e assomou à porta da oficina resmungando:
“Quando é que estes romanos deixarão de nos explorar? Tratam-nos como escravos. E eles, lá em Roma,
vivem à grande, tudo à custa
da nossa pobreza. Contudo,
um dia, há-de chegar o Messias e Ele nos libertará”.
Arrumou as ferramentas,
fechou a porta da oficina e
foi, apressado, levar a má
notícia a Maria, sua esposa.
Maria estava grávida ia para
mais de oito meses.
“Mas como havemos de
partir – disse Maria a José
– no estado em que estou?
Até Belém, nossa cidade de
origem, são cinco dias de
viagem!”
“Não temos outro remédio, Maria – objectou José. Bem sabes
como são os Romanos. As ordens do imperador é que valem, as
pessoas não valem nada. Vamos aparelhar o nosso jumento e ele
te levará”.
Dois dias depois, estavam a caminho. Iam em caravana com outras pessoas de Nazaré. Era mais seguro. Os caminhos eram perigosos e estavam infestados de ladrões. Os homens caminhavam
à frente, as mulheres e crianças, atrás. Dormiam em abrigos ou
caravançarais, uma espécie de albergues para pessoas e animais.
Maria, embora transportada ao lombo de um jumento, ficou
exausta logo no primeiro dia. José animava-a como podia.
Na tarde do quinto dia avistaram Belém, uma pequena povoação,
assente numa colina. Gente por todos os cantos: os que vieram
inscrever-se e grande número de comerciantes.
Maria começou a sentir as dores de parto e José apressou-se a
buscar um lugar sossegado onde ela pudesse dar à luz. Não o encontrou. O caravançarai, com a sua grande confusão de pessoas,
camelos e jumentos, não era lugar apropriado. Foi à hospedaria:
estava tudo cheio. Bateu à porta de algumas casas, mas, inventando mil desculpas, ninguém os quis receber. Perguntou onde
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podia encontrar uma parteira. Indicaram-lhe um barraco humilde, já fora da povoação. No caminho, José, vendo que Maria não
podia mais, acomodou-a carinhosamente numa pequena caverna
destinada à guarda de animais. E foi depressa chamar a parteira.
Quando voltou, Maria tinha dado à luz e, sozinha, tentava acomodar o recém-nascido num berço improvisado, uma manjedoura.
“Maria, deixe comigo” – disse Ana, a velha parteira. “E você, José,
vá depressa buscar água à cisterna ali em baixo”. E, muito ágil, começou a fazer o que cumpria fazer numa situação daquelas, com
o recém-nascido e com a mãe.
Na cisterna, aonde correra a buscar água, José encontrou um pastor e contou-lhe, ofegante e feliz, a notícia do parto.
O pastor não quis ouvir mais nada. Subiu veloz em direção à caverna e, quando viu o Menino
deitado numa manjedoura
e a mãe, ainda uma adolescente, não perdeu tempo.
Tocado de estranha alegria,
saiu ligeiro pelo descampado, onde outros pastores
guardavam os rebanhos,
e dizia a todos: “Trago-vos
uma grande notícia: nasceu
o Messias!” E contava-lhes
o sonho que tivera na noite
passada: “Dormia eu junto
do meu rebanho, quando
vi em sonhos um anjo, todo
rodeado de luz. Tive medo,
mas ele disse-me: ‘Não temas. Anuncio-te uma grande alegria que será para
todos. Hoje, em Belém,
nascerá um Salvador que é o Messias. Isto te servirá de sinal: encontrarás um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura’. De repente, juntou-se a ele uma multidão imensa de anjos
cantando: ‘Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de
boa vontade’. Depois desapareceram. Tenho a certeza. O menino
que eu vi há pouco deitado na manjedoura, é o Messias”.
“Sendo assim – disseram os pastores –, vamos a Belém ver o que
aconteceu”.
Foram, viram o Menino e voltaram louvando e glorificando a Deus.
Entretanto, a velha Ana, a parteira, disse a Maria e José:
“Seria um pecado deixá-los aqui com esta criança. A minha casa é
pobre, mas lá ficarão melhor. Venham! Em casa de pobre há sempre um lugar sobrando!”
E o evangelista Mateus diz que, quando os Reis Magos chegaram
do Oriente, guiados por uma estrela, para adorar o rei dos Judeus,
o Messias, a estrela parou sobre o lugar onde estava o Menino.
E os Magos, “entrando em casa, viram o Menino com Maria, sua
mãe. Prostrando-se, adoraram-no e, abrindo os cofres, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra”.
E aquela casa era o barraco da pobre Ana! ●
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Verdadeira e simplesmente criança
Esaú Dinis

N

aquele Natal de 1968, em pleno jardim da Igreja da Conceição, na cidade alta de Luanda, por debaixo da mangueira, os
fiéis e curiosos visitavam um presépio vivo que se mostrava
a todos, a seguir ao beija-pé do Menino no final das missas festivas.
Mesmo no centro da improvisada cabana, ficava Maria, tendo ao
colo seu filho recém-nascido. Ao lado, de pé, apoiado em cajado
de viagem e de tocar o burro, estava José. Os reis magos concentravam-se sobre a direita, a simular quem
vem do longe Oriente e acaba de reencontrar
a estrela prometida. Depois, havia quitandeiras com frutos à cabeça, pescadores segurando aos ombros compridas redes e pastores
trazendo nos braços meigos cordeirinhos.
A distribuição das pessoas pelos personagens
fora feita de modo espontâneo, de acordo
com a disponibilidade das vestes e demais
atavios. Só Maria e seu Menino obedeciam
à necessidade de haver uma donzela que
recentemente tivesse dado à luz. Em certos
dias, mãe e menino eram brancos, noutras
vezes eram pretos.
A notícia correu a cidade e arredores.
Mais tarde, soube-se que o barbeiro, cuja
barbearia ficava ali ao lado, comentara com
o arcebispo, enquanto, no Paço, lhe cortava o
cabelo curto e lhe aparava as patilhas clássicas: onde é que já se
viu isto, de o menino Jesus ser preto.
No Palácio do governador-geral, não se falava doutra coisa, embora, pelos corredores, vários funcionários afirmassem, a pés
juntos, que tinham visto e gostado do presépio, e que tanto mãe
como menino eram brancos; só as quitandeiras pareciam pretas,
mas até ficavam bem com os seus panos coloridos e as quindas

Amigo e antigo colega,
em Angola,
do Fernando Rosinha

à cabeça.
Na prisão de São Paulo, onde havia presos políticos, e na outra
a caminho do Cacuaco, que contava de tudo, alguns deles já tinham escutado. Mas só acreditaram quando, na visita, a enfermeira Arminda confirmou que estivera lá, na Missa do Galo, e
era verdade mesmo. Com todos os pormenores, dona Irene, avó
branca de meia Angola, debruçada à janela da rua, confirmara
tudo a quem passava e queria ouvir.
Houve pessoas que vieram de longe só para
ver com os próprios olhos e depois poderem
contar aos quatro ventos.
Quem foi dos primeiros a saber e não gostou
nada, foi o Dr. São José Lopes, director da
PIDE, que preferia ser visto nas missas mais
selectas da Igreja de Jesus, mais junto ao Palácio.
Quarenta anos passaram, sobre aquele presépio vivo com mãe Maria e seu menino com
as cores de África.
Entretanto, arrastou-se a guerra colonial com
o seu cortejo de fogo e morte. A independência acabou por chegar, no alvoroço do 25 de
Abril, seguida de muita guerrilha fratricida.
Atrasadamente, enfim, a paz chegou e começa, agora, a lançar tímidas e contraditórias
raízes de desenvolvimento.
Talvez que hoje, nas igrejas de Luanda, Praia, Bissau, São Tomé ou
Maputo, nos presépios vivos que, porventura, por lá se encenem,
haja uma mãe com bebé nos braços, pouco importando cor ou
sexo, preto, mulato, branco ou crioulo, menino ou menina, porque verdadeira e simplesmente criança. ●
Cabo Verde, Cidade da Praia, 25 de Dezembro de 2008

Tornar a aumentar o comboio
(Uma crónica de ficção que supera a realidade)

Ricardo Humberto Morais

A

s reiteradas e polémicas notícias sobre a construção do
comboio de alta velocidade levou os alunos de uma turma
do oitavo ano de uma escola do Nordeste Transmontano,
situada na parte mais a sul do concelho de Bragança, a querer
visitar um comboio, que só conheciam pelas imagens televisivas.
A professora e a Direcção da escola acharam a ideia boa, ficando decidido programar uma visita de estudo. A professora avisou
logo que todos os alunos teriam de ajudar a preparar a viagem e,
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para que nenhum dos 13 se sentisse excluído, todos iriam estudar
a rede dos caminhos-de-ferro em Portugal e na Europa, para o
que era necessário adquirir livros e mapas; todos perguntariam
também aos pais e vizinhos como era dantes o andar de comboio;
deveriam também contactar os dirigentes da CP e acordar com
estes o local, a data, o horário e o programa da visita.
Entretanto, a professora, temendo que o Luís fosse preterido pelos colegas, por ter um comportamento irrequieto, escolheu‑o

para seu secretário e esclareceu-o de que ele a ajudaria a organizar uma pasta com os materiais recolhidos pelas equipas e a
fazer o registo informático. De entre as várias propostas feitas
para o nome do projecto, propostas que o Luís ia apontando no
quadro, a mais repetida, e por isso a vencedora, foi: “TORNAR A
AUMENTAR O COMBOIO”. A professora não desgostou do nome
e até o achou significativo e capaz de servir de lição a alguns governantes.
Na aula seguinte, a professora pediu aos alunos que escrevessem
o que os pais lhe tinham contado sobre o comboio. Alguns declararam não terem nada para escrever porque os seus pais, por
serem ainda novos, também nunca tinham andado de comboio.
A estes, a professora disse-lhes que fossem para junto dos computadores e fizessem pesquisas na Internet sobre os caminhos-de-ferro portugueses e a CP. Localizado o sítio desta empresa, foi
enviada uma mensagem ao seu presidente, solicitando-lhe uma
visita de estudo para um professor e 13 alunos, com o objectivo de estes conhecerem o comboio e, se possível, poderem fazer
nele uma pequena viagem. O local da visita deveria ser o mais
perto possível da sede da escola, de que foi indicado o endereço.
Como data, foi sugerida à CP um dia útil na segunda quinzena de
Maio. Na aula a seguir, foram lidos os textos escritos pelos alunos
sobre as histórias que os pais lhes contaram a respeito dos comboios. Aqui fica o registo de algumas delas:
• A primeira vez que o meu pai andou de comboio foi para ir fazer
o exame da quarta classe a Bragança e a viagem deixou-o enjoado
durante dias, ao ver todos os montes a andar para trás.
• A minha mãe contou-me que a tia Maria Engrácia, nos dias das
feiras de Bragança, Macedo e Mirandela, se metia no comboio, na
estação de Vale de Malho, com um cesto cheio de ovos, galos e
coelhos, trazendo no regresso arroz, café, açúcar e vestidos para
os filhos.
• O meu pai disse-me que, quando havia comboio, iam nos carros de bois à estação. Lá despachavam o trigo para os celeiros e
compravam o adubo para a próxima sementeira. Também era no
comboio que vinham as caixas das sardinhas, as caixas do bacalhau, o correio, a semente da batata e tudo o que era preciso na
agricultura.
• Uma aluna começou por dizer que o seu texto não tinha interesse. A professora deu uma olhadela e encorajou-a. Ela leu então:

O meu pai disse-me que a primeira vez que andou de comboio foi
quando ia para a tropa no Porto, tendo tido nesse dia um acidente, pois conheceu a minha mãe, de que nunca mais se viu livre, e
a minha mãe respondeu que ainda estava a tempo de fazer a viagem ao contrário, pois quem descarrilou foi ele e não o comboio.
• O meu pai, em voz tão alta que até me assustou, disse que não

valia a pena estudar os comboios, pois eles acabaram, e era melhor que a escola nos ensinasse a semear batatas, nabos, abóboras e feijões, que é coisa que se vê e se come.
• A minha mãe levou-me uma vez com ela a Macedo e, numa
aldeia por onde passámos, mostrou-me onde antes era uma estação. Estava tudo abandonado, cheio de silvas ao redor e de garrafas vazias e seringas por dentro. A casa até era boa e já tinha
casa de banho das que se usavam antigamente. Agora não serve
para nada.
• O Luís concluiu que ninguém disse nada que prestasse e que
quem andou mais de comboio foi o seu tio, que, quando era novo,
fugiu para a França. Quando voltou trazia uma mulher e dois filhos, que só falam francês, mas teve de comprar um carro, porque
já não havia comboio do Tua para a Espanha.
A seguir, a professora aproveitou a oportunidade para sublinhar a
importância do caminho-de-ferro na comunicação entre cidades,
regiões e povos, no transporte de pessoas e mercadorias e em
viagens de turismo, além de informar que, historicamente, é o
mais antigo e mais usado meio de transporte moderno. Também
disse que, infelizmente, era verdade que em Trás-os-Montes já
tinha havido comboios e que as linhas tinham sido encerradas por
governos que os transmontanos ajudaram a escolher.
Enquanto esperavam a resposta da CP, foi enviado um ofício ao
presidente da Câmara, solicitando transporte adequado e condutor, para data a concretizar posteriormente. A professora requisitou também na biblioteca da escola mapas de Portugal e da Europa, para, com a ajuda de um projector de imagens, estudarem as
respectivas redes de caminho-de-ferro. No mapa, os alunos descobriram que ainda constavam as linhas do vale do Sabor, do vale
do Tua e do Vale do Corgo, bem como a ligação com Espanha pela
linha do Douro. A professora explicou que essas linhas tinham
sido encerradas no todo ou em parte, há cerca de 30 anos. Na
Europa, todos os países tinham a funcionar redes de caminho-de-ferro que, atendendo à escala dos mapas, pareciam verdadeiras
teias de aranha. As excepções eram a Sibéria e partes dos países
escandinavos situadas além do círculo polar árctico, mas havia linhas para lá desse círculo, em condições mais difíceis de construir
e manter a funcionar do que para Bragança ou Miranda, como
explicou a professa. Na parte de África que puderam ver, havia
poucas linhas a atravessar o deserto. Com excepção destes casos,
os alunos notaram que Trás-os-Montes era a região de Portugal
e, se calhar, da Europa, mais extensa sem comboios a funcionar.
Não demorou muitos dias a resposta da CP, também por correio
electrónico. Vinha marcada a data e o local: 20 de Maio e a estação de Campanhã, no Porto. No programa constava uma visita
guiada àquela estação pelas 12:00 horas e uma viagem de comboio entre o Porto e a Régua, da parte da tarde. Também informaram que os alunos poderiam almoçar na cantina dos trabalhadores da CP. Na resposta, foi confirmada a recepção da mensagem e
a concordância com a data e o programa.
Nesse mesmo dia, confirmaram à Câmara a data da visita de estudo, com partida marcada cedo, para as 07:00 horas, frente à escola, por alguns alunos terem mostrado desejo de ver o mar, que
era lá perto. A professora pediu aos alunos para falarem com os
pais e prepararem o que achassem conveniente levar, sobretudo
fruta e água. Cada um devia ainda preparar uma pergunta sobre
os comboios para o guia da CP que os ia receber e acompanhar.
Na partida, esteve presente o director da escola que lembrou
que, como em todas as visitas de estudo, deveria ser feito depois
um pequeno relatório, pelo que deveriam estar muito atentos,
sobretudo ao que o guia lhes dissesse.
A ocupação dos lugares no autocarro obedeceu aos critérios da
amizade e do namoro, no que nem tudo foi pacífico, pois havia
amores cruzados. Houve sempre alegria na viagem, as curvas
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do IP4 foram aproveitadas para se encostar mais ao vizinho e à
vizinha, mas ninguém se queixou. Já depois de Amarante, a velocidade aumentou (por ser auto-estrada) e o Luís avisou que
apertassem os cintos porque iam levantar voo. Outros alunos, ao
olharem pelas janelas, descobriram que os campos estavam todos verdes e que havia casas e estradas por todo o lado, até nos
montes. Em vez de oliveiras, havia muitos pinheiros e eucaliptos.
Também observaram que havia muitos carros e até alguns engarrafamentos quando se aproximaram mais do Porto e, depois, dentro da cidade. Como depois disseram, aquilo parecia tudo maluco
e cada um fugia para seu lado.
A hora a que chegaram permitiu um pequeno passeio pela avenida junto à foz do Douro, com paragem junto ao Castelo do Queijo.
Os que nunca tinham visto o mar admiraram as ondas sempre a
mexer e a força com que batiam contra as rochas, transformando-se em espuma. O Luís disse que não sabia que o mar era tão
grande e perguntou porque não se via a América do outro lado.
Uma aluna lembrou-lhe que era por a terra ser redonda. No trajecto, a professora mostrou-lhes o que era o Metro do Porto, praticamente igual ao comboio.
À chegada a Campanhã foram logo identificados pelo guia da CP
que os esperava e cumprimentou a todos. Alguns quiseram ir às
casas de banho, sitas num emaranhado de passagens subterrâneas, onde havia muitas encruzilhadas e se perderiam, se não houvesse quem os orientasse.
De seguida, visitaram o que poderia ser um museu do caminho-de-ferro, com máquinas e carruagens que o guia tentou apresentar de forma a que os alunos percebessem a evolução nos
tempos, desde as primitivas máquinas a vapor, em que o combustível era o carvão e, por vezes, lenha, até às recentes locomotivas
eléctricas. O conforto nas carruagens também evoluiu e havia-as
diferentes para quem pagasse mais. Também houve sempre uns
comboios mais rápidos e outros mais lentos, conforme o número
de estações em que tinham de parar e também se pagava o excesso de velocidade. Na própria estação, o guia mostrou-lhes como
os comboios eram desviados para diferentes linhas e até como
mudavam de sentido, bem como a forma como eram construídas
as rodas das carruagens e das locomotivas para deslizarem sobre
os carris, estando estes bem pregados ao chão. Deu ainda para
avistarem as antigas e novas pontes sobre o Douro, entre o Porto
e Vila Nova de Gaia, e os alunos ficaram a pensar como é que os
homens conseguiram fazer tudo aquilo.
Depois, quando lhes foi dada oportunidade, os alunos perguntaram porque é que ali havia comboios para todo o lado e porque
é que tinham encerrado as linhas em Trás-os-Montes. O guia explicou que as linhas em Trás-os-Montes tinham deixado de ser
rentáveis por ali haver pouca gente e o comboio ser pouco utilizado. O Luís desabafou e garantiu que assim ainda lá haverá menos
pessoas.
Dirigiram-se a seguir para a cantina dos trabalhadores da CP e,
quando ali chegaram, já lá estavam os que o guia disse serem alunos de outra escola que iam ser seus companheiros na viagem
para a Régua. O almoço foi servido em tabuleiros, como na cantina da escola, e puderam escolher a bebida e a sobremesa. O prato
principal foi tripas, que, além de serem à moda do Porto, tinham
pouco de transmontano. Alguns, no início, torceram o nariz, mas
prevaleceu o que dizia o sábio D. Quixote: Não há nada melhor
para despertar o apetite do que a fome e essa poucas vezes falta
aos pobres. A verdade é que todos acabaram por gostar.
A viagem para a Régua fez-se a bordo do Fumaça, comboio com
locomotiva movida a vapor. O condutor foi ali esperá-los com um
autocarro. Os alunos das duas escolas viajaram juntos e depressa
trocaram informações. Os transmontanos quiseram saber como é
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que no Porto os carros e as pessoas podiam andar sem chocarem
uns com os outros. Os portuenses perguntaram qual era o clube
de futebol da sua terra e com a conversa perceberam que lá não
havia nem clubes nem estádios. Em vez disso, ajudavam os pais a
semear as hortas. Ao entrarem no túnel do Marão, o guia pediu
que fechassem as janelas por causa do fumo. Depois de ele atravessado, todos ficaram deslumbrados, sobretudo os portuenses,
com tanta vinha de um e outro lado do rio Douro e como é que
os homens as plantaram e tratam, sem virem parar ao rio. Os por-

tuenses também nunca tinham visto montes tão altos.
Já na Régua, os alunos das duas escolas separaram-se, não sem
anotarem o correio electrónico para futuros contactos. O guia
ainda mostrou aos transmontanos a linha que, subindo o rio Douro, seguia para Espanha. Antigamente quem ia para Bragança mudava de comboio no Tua. Mostrou-lhes ainda o que já fora a linha
para Chaves. E despediu-se para voltar para o Porto no mesmo
comboio Fumaça.
No vale do Douro, em Maio já o calor aperta, para ajudar a criar
as uvas, mas também desperta a sede. Num bar, beberam água
e sumos. Ainda restavam muitas horas de dia, a professora falou
com o condutor e com os alunos e decidiram seguir pela margem
sul do rio até ao Pinhão. Ali subiriam até ao Alto do Pópulo, por
Favaios e Alijó. Com isso ficariam a conhecer melhor o Douro vinhateiro. No percurso, os alunos transmitiram à professora a ideia
de que a gente dali devia ser muito rica, mas esta desiludiu-os ao
informá-los de que não tinham melhor vida que os da sua terra.
Cerca de duas horas depois, estavam já frente à escola e desceram tão animados do autocarro como tinham entrado: nesse dia,
ninguém revelou cansaço. O director da escola ainda os esperava
e certificou-se de que tudo tinha corrido bem.
Na aula seguinte, os alunos pronunciaram-se sobre o que tinham
gostado ou não na visita de estudo. Como positivo, realçaram que
nas visitas se aprende melhor e o tempo das aulas rende menos,
e que até os seus pais se admiraram com o que tinham visitado.
Também já há outras turmas que querem ir ver o comboio.
Como negativo, notaram que não havia comboio em Trás-os-Montes. A professora aproveitou esta questão e foi redigido um
ofício à CP, agradecendo a visita e informando que tinha corrido
bem o resto da viagem. Ao ministro dos Transportes e Telecomunicações, foi enviado também um ofício, prontamente assinado
pelo director da escola, onde se pedia que tornasse a aumentar o
comboio em Trás-os-Montes e todos aguardam impacientemente
a resposta deste.●

É verdade, verdadinha…
Diamantino Alves

Curso de 1958
Telm. 919 011 395

“Não é que tudo mudou, quase radicalmente na minha vida,
ao ponto de agora me sentir uma pessoa mais sociável e realizada”?!.
É uma afirmação do nosso companheiro e amigo Zé Sacadura, na
Palmeira (n.º 24).
Conhecemos-lhe dotes musicais. A sua dedicação aos coros vem
desde tenra idade. Sentimos, ainda hoje a sua presença, através
da sua voz firme, de baixo, quando entre nós, entoamos o Vivat.
A música coral continua a ser uma forma válida de ocupar os seus
tempos, revitalizando e enriquecendo a tradição do cantar solidário, com as tradicionais canções populares portuguesas.
Ao abrir de cena, a sua cumplicidade, aceitação e exposição cénica mobilizam e empolgam plateias.
Este actor da solidariedade, artífice no saber encarnar, soma êxitos, ano após ano. Uma vez mais, ocorreu na V Gala da Casa do
Povo de Ermesinde.
Le coiffeur “Antoine” ofereceu mais uma inovação de requinte.
Interacção com o público, permutando o tactear, de e com as
Exªs. Não escandaliza afirmar ser um galã sedutor, pelo que não
duvidamos do sucesso com o desfrute que vai viver nas Caraíbas,
pelas nobres causas da amizade.
Brilhante no “Serão Conjugal”, pela doação de algumas das suas
qualidades intrínsecas.
Transformou-se num disponível, mas duro, Polícia de Investiga-

ção Laboratorial Avançada. Face à crise e ao défice das possíveis
interpretações, a sigla desta polícia ainda não se divulgará.
Num acto de solidariedade com o povo da sua aldeia, este nosso
actor participou numa manifestação contra os conceitos do líder
da sua paróquia, sobre a liberdade do casamento. Para tranquilidade sua e das suas fãs, as suas opiniões encontram-se registadas
numa reportagem em directo para o telejornal, “TV Pacharreca”.
Numa demonstração do seu elevado espírito de actor, e em harmonia com a música e a arte plástica, brinda a plateia com uma
dança onde exprime a sua agilidade e flexibilidade. Ao som de
“Olha a Onda”, presenciamos movimentos brilhantes e vivos,
num balanço de leveza e suavidade corporal.
Estimado Zé Sacadura, a todos vós, actores, encenadores, coreógrafos, vos felicito pelos êxitos dos vossos saraus. Toda a equipa
coordenadora/técnica é digna dos mais elevados elogios, pela
reinvenção constante desse elo de solidariedade.
Amigo Zé Sacadura, agradeço-te por me convidares a viver o
mundo da solidariedade, a rir. Conheço o caminhar dessa calçada, pois obriga-nos a usar as sandálias da humildade. E, porque
assim fomos educados, acredito na verdade, verdadinha, das palavras de Charlie Chaplin “que a vida não permite ensaios... por
isso cante, ria, dance, chore e viva intensamente cada momento
da sua vida…
antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos”.●

Postal de Natal
Quando relembro o Natal, não me foge do pensamento o velho postal com o tosco casebre escorrendo de neve e a chaminé
exalando fumos sonolentos e esbranquiçados, com os traços de ouro, os azevinhos cravados de vermelhinhos redondos e as
estrelas fumegantes de metais preciosos a anunciar o caminho até Belém.
Dizem agora que os tempos de hoje serão de menos luz nas praças e ruas das nossas vilas e cidades e que a árvore de natal
acenderá já quando as crianças dormirem no silêncio dos seus sonhos reluzentes.
Também, ao nosso lado, alguns negrumes da vida e dos tempos reduzem o calor de alguns lares e o nosso olhar não pode
viver indiferente ao trenó partido que desencantou os seus projectos e a essas pessoas devemos a nossa solidariedade neste
mundo desigual.
Mas as estrelas, essas vão continuar a brilhar e é bom que brilhem para sustento da esperança daqueles que ainda a têm,
convencidos de que os tempos de oiro, mirra e incenso hão-de chegar.
Mas as crianças, essas merecem sempre os sorrisos de um grande Natal…
E porque o Natal também é emoção, aceita, amigo, o meu abraço fraterno e os meus votos de Festas Felizes no teu lar.
Um Natal Feliz e Solidário.

Manuel Vieira

Qualquer correspondência (e donativo...) para a nossa Associação (e Palmeira...) pode ser enviada para:
dos Antigos Alunos
				
Rua Visconde das Devesas, 630
				Associação

				

4400-338 VILA NOVA DE GAIA

Nota: Trata-se da direcção da Editorial Perpétuo Socorro / Revista Míriam (Telf. 223 719 910)
onde trabalha o nosso colega Domingos Nabais.

				www.apalmeira.com
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A Solidão
CANÇÃO DE EMBALAR
Dorme e sonha, meu menino,
a dormir tu vais crescendo:
eu vigio o teu destino,
o teu corpo cristalino,
por onde eu venho morrendo.
Dorme calmo e aconchegado,
que a noite está muito fria:
quero ficar acordado,
quero ficar ao teu lado,
até vir o novo dia.
Tua mãe foi a lavar
os paninhos à ribeira:
enquanto ela não voltar,
hei-de ao pé de ti ficar,
nem que seja a vida inteira.
Olha, agora está nevando,
e ouve-se tocar o sino:
quem nos estará tocando,
com este toque tão brando
que parece de menino.
Esta noite é de natal,
não há no ano outra assim:
a neve cai no quintal,
pinta a branco o laranjal,
cai depois dentro de mim.

O NATAL E O LAR
(Memória da Barrosa)
De repente arrancados lá dos montes
e bem longe plantados junto ao mar,
com saudade crescemos doutras fontes
e em neblina inventámos horizontes,
desterrados e tristes por voltar.
Florescemos com a bênção da palmeira
sentinela do velho casarão.
Junto ao tanque de Afonso, a infância inteira
nos sentámos sequiosos mesmo à beira,
refrescados pela sombra do chorão.
Magra sêmea onde a fome é devorada
muito à pressa pois o jogo está a chamar!
No frontão a “pelota” é disputada
e no campo a “bandeira” é conquistada:
Sonho azul que a velhice há-de sonhar!
Em Dezembro o Natal também nascia
mas distante do lar de lá dos montes.
Os teatros, as rifas e a alegria
do embalar que o Menino adormecia
enganavam a sede doutras fontes.

Alexandre Gonçalves

Foi assim que este tempo nos marcou
num sorriso que em todos permanece,
num andar que em granito cinzelou
o que fomos e nunca mais mudou…
Como fogo que ardeu e ainda aquece!
Devolvamos ao bosque a nossa ira.
Libertemos a infância amordaçada
como quem sem passado não respira,
como quem p’ró futuro ainda tira
quase tudo de bom… ou quase nada!
Arsénio Pires
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dos Agapantos
ANIVERSÁRIO
Sempre,
cada ano,
quando as flores voltam,
neste hemisfério,
nosso amor faz anos,
nunca envelhecendo!
Deixa que estas rosas,
qual sorriso aberto,
ou qual beijo ardente,
melhor te confessem
o que dizer não sei.
Só as rosas dizem
o que o coração sente!
		
		

Luís Guerreiro
Outubro, 2010

AMOR À VISTA
Entras como um punhal
até à minha vida.
Rasgas de estrelas e de sal
a carne da ferida.

GRATUIDADE

Instala-te nas minas.
Dinamita e devora.
Porque quem assassinas
é um monstro de lágrimas que adora.

Como é bom, minha querida,
que não possas entender
o amor que em ti germina
sem se ver.

Dá-me um beijo ou a morte.
Anda. Avança.
Deixa lá a esperança
para quem a suporte.

E nem te admires do tempo
de tão curta duração
em que eu, com meu alento,
entrei no teu coração!

Mas o mar e os montes…
isso, sim.
Não te amedrontes.
Atira-os sobre mim.

São mistérios da natura:
enquanto o dono adormece
lá, longe, na sua messe,
Deus dá à terra a verdura;

Atira-os de espada.
Porque ficas vencida
ou desta minha vida
não fica nada.

depois, o caule crescido
e, quase dela esquecido,
vem a espiga e vem o grão.
Deus é tão maravilhoso!
Por um teu SIM generoso
te deu o meu coração.

Mar e montes, teus beijos, meu amor,
sobre os meus férreos dentes.
Mar e montes esperados com terror
de que te ausentes.

Bernardino Henriques

Mar e montes teus beijos, meu amor!...
		

Fernando Echevarría
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Ecos de Paris
O Catolicismo na França

Fernando Rosinha

O

A Religião e o Estado
meu computador diz-me que estamos no 9 de Novembro de 2010. Há 40 anos falecia o general De Gaulle, salvador intrépido e guia honesto da nação francesa durante as décadas passadas entre a guerra de 1940 e 1969 em que
ele se retirou do poder. Muitos dos alunos, nos liceus, verdadeiras enciclopédias da Internet, são incapazes de alinhar duas
frases sobre a história deste personagem.
No dia 19 de Novembro de 1970, há 40 anos, abandonei eu as
terras angolanas onde ardia o desejo de uma independência
inevitável e justa e as terras de Portugal, que vivia à sombra dos
cravos da Revolução de Abril de 1974 e dos Euros que choviam
da Comunidade Europeia.
Entrei pelas ruas de Paris, murmurando o nome de uma universidade e com uma minúscula mala, sem bem saber onde ficar,
nem que fazer ou mesmo se ficar. Pelos muros triste e molhados
de Outono, gritava a mesma frase “é proibido proibir”.
Quarenta anos mais tarde, continuo pelas ruas de Paris. As greves repetem-se, embora tenham mudado a gente, o governo
e os costumes. Perante o fracasso universal do poder, do dinheiro e do sexo, há ricos cada vez mais ricos e pobres cada
vez mais pobres. Temos vivido dias com grandes perturbações
nos comboios, nos aviões e nos metropolitanos. O aforismo do presidente
“trabalhar mais para ganhar mais” não
tem dado muito resultado, e perante
o fracasso mundial do capitalismo financeiro o Governo decide mudar as
regras do direito à reforma. Vive-se
mais tempo, a velhice deve trabalhar
mais. Impossível de pensar no repouso
antes dos 62 ou 67 anos e um intervalo
bem recheado. Impor sem discutir não
entra nem na lógica nem na tradição
francesa, por isso as greves têm-se
multiplicado.
Num país que se revolta e contesta a
autoridade sobretudo quando ela é
orgulhosa e desumana, não é de estranhar que a Igreja católica, acostumada aos fiéis ajoelhados, cabeça baixa,
aterrorizados com medo do inferno,
aceitando dogmas e regras infalíveis,
nesta nação, chamada, outrora, a filha
mais velha e leal da Igreja, seja abandonada por um povo que entrou em
rebeldia e rejeita cada vez mais a nossa velha Igreja.
Desde 1905, a França é um país laico.
Existe uma separação total entre a Igreja e o Estado. Todas as
igrejas são monumentos que pertencem ao património do Estado. Os símbolos religiosos são proibidos nos lugares públicos. A
prática da religião não deve ultrapassar o âmbito privado.
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E mesmo assim, a França é o país onde existe um milhão de
associações onde trabalha um milhão e meio de pessoas, sem
remuneração alguma. No subconsciente deste povo, cada vez
mais afastado dos ritos religiosos, permanecem vivas as palavras do Cristo: “Tudo o que fizerdes pelos outros é a mim que
o fazeis”.
A linguagem dos números
Em 2009 foi feito um inquérito a 85 291 católicos. Entre eles,
19 671 afirmaram serem praticantes e 65 570 não praticantes.
Em 1914, de 10 franceses 8 eram praticantes. Em 1970, 87%
diziam-se católicos, mas, nos últimos 50 anos, os que vão à missa passaram de 27% a 5%.
A situação religiosa actual pode resumir-se assim:
1975

2009

Católicos

75%

64%

Protestantes

1%

3%

Outras religiões

3%

5%

Sem religião

21%

28%

Na população católica, 16% tem menos de 35 anos e 65% ultrapassam a idade dos 50. As mulheres
constituem 61% dos praticantes.
Apenas 4,5% vão à missa no domingo.
Essa frequência era de 6% em 1987 e
de 14% em 1978.
Uma vez por mês, 15% dos franceses
entram numa igreja.
Vinte e cinco por cento dos crentes
são pessoas reformadas, das quais
46% são praticantes.
Se considerarmos a dimensão política,
30,6% dos que se dizem praticantes
simpatizam com o partido das direitas, actualmente no Governo; 25,6%
são pelo Partido Socialista, 11,8% pelo
partido chamado da extrema-direita
(FN) e 10,8% defendem o partido centrista.
É na região parisiense onde o catolicismo morre cada vez mais depressa.
Os Budistas são 400 000 e cada vez
mais apreciados por uma população
que recusa a religião e prefere uma
filosofia de vida onde o indivíduo é livre e responsável das suas decisões e
higiene de vida.
Há 5 milhões de muçulmanos, o que representa 5% da população. O integrismo islamista e o terrorismo inerente, o passado
político da França que dominou certos países de cultura e religião muçulmana, as dificuldades de integração e de aculturação

dessas populações, sobretudo dos jovens oriundos dessas tradições, constituem para a França problemas políticos, sociais e
financeiros.
Uma cultura e valores moribundos
A cultura e os valores do cristianismo estão a tornar-se de “segunda zona”, como dizemos por cá. De cultura nacional, a presença da Igreja passa a subcultura e relegada a uma população
cada vez minoritária.
Quando há debates sobre assuntos religiosos nos estúdios da
televisão, vemos sempre a presença de um muçulmano, de um
judeu e de um católico. Mas a grande mudança é de ver que, a
não ser no sector judeu, os convidados não pertencem ao mundo eclesiástico nem religioso. Os valores da Igreja apresentados
nos moldes tradicionais são ouvidos com um certo desinteresse
e inadaptados ao tempo.
Um bispo fez este desabafo: “há 70 anos, havia 800 padres na
minha diocese; hoje só há 200, embora existam 45 diáconos e
10 000 pessoas implicadas nas 320 comunidades locais. É urgente adaptar-nos às pessoas, à sua maneira de viver, aos seus
horários e elas regressarão”.
Em certas escolas, a pressão muçulmana foi tão grande e eficaz
que a carne de porco desapareceu das cantinas. Uma mulher
muçulmana, empregada num infantário, apresentou-se ao trabalho vestida com o véu, o que é proibido. Disseram-lhe que
devia tirá-lo ou seria posta fora. Recusou e foi para tribunal.
O filme que intriga Paris
Herdeiros dos westerns e autores das piores guerras modernas,
os Americanos produzem filmes onde a violência é o pão de
cada dia. O cinema francês oscila entre a violência e a alcova.
Mas o cineasta Xavier Beauvois, teve a coragem de fazer o filme
Des hommes et des dieux, (Homens e deuses) e lançar um desafio extraordinário ao público francês. Êxito assegurado. Desde
os primeiros dias, as salas estavam repletas e milhões de pessoas passaram e assistiram a uma liturgia de música, de silêncio,
de atitudes e de valores onde o homem se revela ao homem
face a um Deus oculto mas essencial.
O filme conta-nos a história de 7 monges beneditinos, vivendo
num convento em Tibhirine, raptados na noite do 26 de Março
de 1996 por um grupo de dissidentes políticos e terroristas argelinos. Os religiosos foram assassinados alguns dias mais tarde, não se sabe se pelos terroristas ou pelo exército argelino no
assalto onde faleceram todos os terroristas.
O filme escapa ao escolho político, sempre tão actual, vivo e
negativo nas relações entre a França e a Argélia.
Durante duas horas vogamos num mar de humanidade sublime.
Homens conscientes de arriscar a vida decidem de ficar junto aos
muçulmanos que eles respeitam e amam; o dom pessoal a Cristo

identifica-se com a decisão de querer viver livre até ao fim.
Mesmo numa vida de oração e ao serviço dos outros, existe a
angústia, o medo e a incerteza. Mas o amor é mais forte do que
a morte. Pois a verdade, o amor e a liberdade são os únicos
valores capazes de salvar o homem e de nos pôr em contacto
com Deus.
Igrejas fechadas e cabelos brancos
Na última vez que fui passar uns dias numa província, longe de
Paris, quando busquei uma igreja para a missa dominical, soube
que frequentemente há um padre, entre 50 e 70 anos de idade,
que sustenta aos ombros 20 ou 30 paróquias. Aos domingos e
dias de semana, as igrejas estão fechadas no silêncio e na tristeza.
Até que enfim lá pude entrar numa. Olhei à minha volta. Contei
cerca de 70 pessoas, entre as quais 5 crianças e 3 jovens. Pelo
resto, havia muita artrose e cabelos brancos e algumas bengalas. Alguém disse, há pouco tempo, que, daqui a 10 anos, não
haverá nenhum padre nas três quartas partes do território francês.
Ao sair, olhei para o Cristo, e como Dom Camilo, ouvi-me dizer:
“O que é que se passa Senhor? A tua Igreja continua a desfiar
dogmas e princípios morais, e a gente nada escuta e rejeita
tudo. Tenho a impressão que ela passa ao lado da verdadeira
vida dessa gente. Faz qualquer coisa!”
Diálogo com um agnóstico
De regresso a casa, triste como um homem de pouca fé e com
medo como alguém perdido no deserto, sentei-me no jardim, a
contemplar as roseiras. Não sei explicar porquê, comecei a ler
um livro acabado de ser editado de um grande escritor francês,
Jean D’Ormesson, que vai pelos 84 anos. Ele intitulou o livro
Que coisa estranha é o mundo, (em francês C’est une chose
étrange à la fin que le monde.)
Quero partilhar convosco esta página esquisita e admirável de
um agnóstico, um homem bom e de bem, quando começa a
falar de Deus.
“Deus existe? Só Ele o sabe. Durante muito tempo, os homens
comportaram-se como se Deus existisse. O resultado não foi extraordinário. Guerras, exploração, violência, crimes de toda a
espécie, mentiras. Mas ficava a esperança.
Há um ou dois séculos, muitos comportam-se como se ele não
existisse. O progresso é bem doloroso. O mundo anda desencantado. Guerras, exploração, violência, os crimes mais diversos,
mentiras. E muito pouca esperança. É tão difícil provar a existência como a não existência de Deus. Mas dar uma oportunidade a Deus é dar também ao homem a sua oportunidade. Se
Deus não existe, não sei o que vai ser dos homens. Se Deus não
existe, que ele tenha piedade de nós.”●

Fernando Echevarría apresentou a sua “Antologia”
O nosso colega Fernando Echevarría apresentou, no dia 13 de Novembro passado, na
FNAC Santa Catarina, o seu livro “Antologia”.
Maria João Reynaud, Professora na Faculdade de Letras do Porto, referenciou a poesia
intelectual e moderna de Echevarría, fazendo notar o desenho barroco dos seus versos e
a arquitectura vertiginosa das estrofes em toda a sua poesia.
A terminar, Fernando Echevarría leu alguns dos seus poemas.
Estiveram presentes vários colegas da AAAR.
Ao Fernando, damos mais uma vez os nossos parabéns por toda a sua brilhante carreira
literária e agradecemos a Antologia que agora nos fez de toda a sua obra.
Uma Antologia poética só tem direito a ser publicada se tiver sido feita pelo autor dos
poemas. Como diria Alexandre O’Neil, “para mim, Antologias só se forem pessoalíssimas!”
Obrigado, Fernando, pela tua e nossa Antologia!

O Peinado recebendo a dedicatoria
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Caros amigos da AAAR
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om a última Palmeira (n.º
29) à minha frente, eis que,
adiantado já na “transumância” da vida, decidi dirigir-me a
todos vós, após já tantas vezes ter
sido tentado a fazê-lo. Mas se ainda o não fiz, foi realmente devido
à força da inércia, tão própria do
ser humano.
Agora, antes de mais, queria saudar a todos os leitores desta magnífica e calorosa tribuna artística
de comunicação fraterna, realçando de uma maneira especial quem
nela escreve e quem a orienta. A competência dos seus obreiros
tem sido indesmentível e o Arsénio, particularmente, merece o
meu aplauso pela sua dedicação, pela sua humanidade, pelos
seus dotes artísticos e pela sua excelente maneira de pensar.
O mesmo aplauso merece a sua tão apreciada colaboração na
revista Míriam.
O meu silêncio passado, como o de tantos outros congregados,
não é sinónimo de alheamento. Quanto a mim, sempre segui
com interesse os passos que os antigos alunos redentoristas
iam dando e tive mesmo a oportunidade de acompanhar de
perto o surgir e a formalização da AAAR, com o contributo de
alguns colegas meus de outros tempos, como os saudosos Amílcar Sacadura e Manuel Abrunhosa, e de vários meus alunos em
Castelo Branco e em Lisboa. Depois, fui conhecendo muitos outros de vós, quer pela minha participação em vários dos vossos
encontros, quer pela leitura da Palmeira, cujo nível de expressão literária considero de uma craveira muito elevada.
Mais, também não esquecerei nunca o vosso amável convite
para vos acompanhar na maravilhosa excursão que organizastes, acho que no ano de 1997, ao Sul de Espanha, visitando Córdova, Granada e Sevilha, onde nesta última cidade pudemos assistir a várias manifestações religiosas da célebre Semana Santa
de Andaluzia. Foi para todos os participantes um ponto alto de
convivência e de reforço da amizade.
Nos últimos 15 anos, tenho andado por paragens algo distantes

de Gaia, mais concretamente por Castelo Branco, onde escrevi
a minha última obrita Viver e Orar com a Bíblia – O Tesouro
Inestimável da Palavra de Deus, livro que julgo importante para
aqueles que querem aprofundar a sua fé em Deus e em Cristo
Redentor, fonte da autêntica liberdade, solidariedade e fraternidade.
Desculpai o ter derivado para o campo do espiritual e do transcendente, o que, à partida, não estava na minha ideia. Mas terá
sido consequência natural da minha missão de redentorista,
missão que muito prezo. Aliás, nesta missão, já há muito que
procurámos deixar para trás certos ressaibos do tremendismo
que às vezes podia transparecer pelo medo ao inferno, quer nos
sermões quer em alguns retiros vozeirados por missionários redentoristas mais antigos.
O que me move na vida e na entrega ao anúncio da Boa Nova
de Jesus é testemunhar a força contagiosa da felicidade e da
alegria interior que me vai no coração e que recordo com frequência aos mais pobres, aos mais próximos, aos que mais estimo,
sob este lema: ser feliz e ajudar os outros a ser felizes.
Como meio de inspiração, por vezes recomendo a leitura da
minha obra em três pequenos volumes Evangelizar os Baptizados, cujo título já resume o seu conteúdo e finalidade. Mas fui
também muito sensível ao compromisso sociopolítico, tendo
escrito igualmente estas duas obras nessa linha: Humanizar a
Sociedade e Comprometidos no Mundo. É que ser pessoa humana implica ser-se para os outros, como nos repete o também já vosso conhecido redentorista francês, o Padre Henri Le
Boursicaud, que eu tive a alegria de receber a primeira vez em
Portugal: “Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho”.
E com tudo isto, palavra puxando palavra, já fui muito mais longe do que pensava. Mas o director da Palmeira fica com total
liberdade para suprimir o que for oportuno (ou achar inoportuno).
Quero, finalmente, endereçar a todos os associados da AAAR
e suas esposas, a todos os amigos e leitores da Palmeira, os
meus votos de felicidade e de união fraterna. E ainda enviar
um “Viva” para a Palmeira, para quem a dirige, para quem nela
colabora ou a lê, tendo-a como sua, pois ela é, de facto, de todos nós.●

Deixou-nos mais um redentorista
Desta vez, foi o Irmão Gerardo. Faleceu no dia 30 de Outubro, véspera do seu aniversário, na comunidade redentorista de Castelo Branco. Tinha 86 anos. Uma anemia persistente incomodava-o já há
cerca de dois anos.
O Irmão Gerardo, natural de Carapelhos, Mira, entrou na Congregação aos 19 anos. Quer no Seminário de Cristo Rei, onde trabalhou para muitos de nós, quer nas comunidades de Guimarães e
Porto, quer na comunidade de Castelo Branco onde passou a maior parte da sua entrega generosa
ao Senhor, foi sempre um homem muito dedicado nos serviços de cozinha, igreja, horta e recepção
das pessoas. Era muito estimado por quem o conhecia, como ficou demonstrado pelo número de
pessoas que participaram no seu funeral.
Para ele, vai o nosso reconhecimento e oração fraterna.
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Viagem sem título
Francisco Assis

É

preciso partir. Urge fazer uma qualquer viagem, mesmo
que, no instante da partida, ela tenha já o fim à vista.
Partimos com um destino. Eu e o Pe. Henri Le Boursicaud.
Mas sem termos a certeza de que alcançaríamos o objectivo
proposto, desejado. O objectivo era a viagem em si mesma,

sem possível retorno até. Tratava-se de uma viagem, não de
um passeio. Esperava-nos o calor das proximidades do Equador,
sem ventos que nos refrescassem a pele e, por vezes, o sangue
haveria de ferver dentro das nossas veias.
O meu companheiro de viagem sabia bem para onde o caminho nos devia levar. Era já a sua oitava viagem naquele sentido.
Sabia que, dirigindo-se para oeste, talvez conseguíssemos atingir um local onde pudéssemos celebrar os seus noventa anos
de idade a que se havia proposto chegar. Cá, ele já dificilmente conseguiria alcançá-los. Eram já muitos para as suas pernas.
Chegou mesmo a desejar a morte. Não havia, pois, tempo a perder. A caminho, a caminho, era a palavra de ordem.
Saímos num belo dia, a doze de Agosto, e ainda nesse mesmo
dia haveríamos de pousar do outro lado do Atlântico, no Brasil.
Meia dúzia de braços abertos nos aguardavam, como abertos
eram os sorrisos das crianças que nos beijaram. Houve até canções de boas-vindas.
O Pe. Henri parecia ter ressuscitado. A alegria que dos seus
olhos brotava era indescritível. Com a recepção, veio uma refeição frugal, mas preparada com muito carinho por aquela gente
amiga. Veio depois o descanso e o sol da manhã do dia seguinte
a acordar-nos também sorridente.
Após o pequeno-almoço, o Pe. Henri já perguntava se podíamos ir visitar Vila Velha. À resposta de “que sim”, o seu rosto
iluminou-se ainda mais. Partimos. Um misto de alegria e tristeza veio ao nosso encontro ao entrarmos naquela favela: por
um lado, a corrida das crianças e dos adultos que nos vinham
saudar; por outro, o triste espectáculo do meio ambiente em
que toda aquela pobre gente vive.
“Deus não está no Vaticano. Ele habita aqui, com esta gente...” –
tinha declarado o Pe. Henri já o ano passado, quando fizemos as
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primeiras visitas à favela. Por isso, ele próprio se tinha mudado
para lá, querendo partilhar em tudo a vida de miséria daquela gente. Este ano desejava fazer a mesma coisa, mas as suas
débeis forças aconselharam a que o responsável de Emaús Vila
Velha o recolhesse em sua casa, uma casa pobre, mas já com
um mínimo de condições humanas, condições que, pelo menos,
todas aquelas pessoas deveriam possuir. Contudo, à favela vai
todos os dias, algumas vezes percorrendo a pé os cerca de 5 km
de caminho, para estar com aquelas crianças que o chamam de
avozinho e para, com o seu exemplo, incutir ânimo em todas
aquelas pessoas que dele tanto carecem.
No dia 14 de Agosto, fomos convidados para a inauguração do
Dia da Missão. Uma das cruzes a ser levantada foi na entrada da
favela Vila Velha, mesmo por baixo do “Galpão” de Emaús. Participámos na missa que teve pregação não muito longa. O Pe.
Henri, convidado para dizer algumas palavras no final, virando-se para o celebrante, disse: “Se o bispo não vier aqui, à favela,
tudo isto não passa de uma brincadeira, não passa de teatro”.
A assistência, que se havia mantido calada após a homilia do
celebrante, aplaudiu-o espontaneamente com força. Era a Boa
Nova, o Evangelho Vivo. Manifestava-se, assim, o desejo de libertação de todo um povo. Era o Evangelho por que aspiram os
pobres. Uma nova missão se inaugurava naquele instante.
Dia de aniversário. No dia 23 de Agosto, quis o Pe. Henri celebrar
o seu aniversário com os mais pobres. O “Galpão” – a pequena
construção que foi levantada no terreno que se havia comprado

já o ano passado, graças também à colaboração de alguns dos
nossos associados e de outras pessoas amigas e que já está a
servir de escolinha e de apoio social – foi o local apropriado. O
“Galpão” ainda não está completo, mas está-lo-á seguramente
um dia. Uma vez mais, o nosso agradecimento a quantos colaboraram para ele ser uma realidade. Foi uma festa simples mas
com grande significado. Muitas daquelas crianças nunca tinham
participado numa celebração de aniversário. A sua alegria estava bem patente nos seus olhos e nos seus sorrisos…
Eu, ao fim de 3 meses, regressei a Portugal. O Pe. Henri ficou
no Brasil, no meio daquela gente pobre, onde, apesar da sua
avançada idade, quer continuar a ser útil até ao último dia da
sua vida.●
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Cabritada nos Arcos de Valdevez
António Martins Ribeiro

U

ma ideia, por mais insignificante que seja, é como a pequena semente
da mostarda que, depois de germinar, se transforma numa frondosa árvore. E essa ideia foi do Peinado quando me convidou, mais o
Diamantino, para uma caldeirada de enguias na Costa Nova. Éramos apenas
três e esse almoço logo me forneceu o incitamento para a satisfação de um
velho ensejo de reunir aqui nos Arcos
alguns companheiros e amigos da
nossa associação. Aproveitando a vaga
manifestação de algumas vontades, foi
então possível juntar não apenas três,
mas sete companheiros: Peinado, Diamantino, Arsénio, Vieira, eu próprio e
ainda o Alexandre e o Ricardo Morais,
estes dois vindos de sítios tão desencontrados como Palmela e Macedo
do Mato, dando mostras de pouco
Devorando o cabrito
bom senso pois se dispuseram a fazer
uma caminhada de centenas de quilómetros que, certamente, tal pretexto não parecia aconselhar. No entanto, a
verdadeira amizade não olha a meios para se expandir.
E no dia 14 de Outubro do corrente ano aqui compareceram esses sete
Magníficos nesta bela terra de Valdevez. O dia surgiu diáfano e luminoso, um
tanto quente. Arcos de Valdevez é uma vila privilegiada pela natureza com os
seus melhores dotes de luz e cor, paisagens amplas e deslumbrantes, luxuriante arvoredo e refrigerantes sombras, riscada por um rio de águas límpidas e transparentes. Após a degustação de um generoso Alvarinho, acompanhado de algumas febras com o gosto salgado de presunto, demos por bem
iniciar uma pequena visita pelo burgo, em jeito de pretenso gesto cultural.
Foi visitada a Igreja da Lapa, edificada no largo do mesmo nome, outrora
lugar emblemático de gerações mais antigas e hoje descaracterizado por arranjos fingidamente
modernos mas desenquadrados da
sua traça original.
Este templo possui
valor arquitectónico devido ao seu
estilo barroco, típico rococó. Logo de
frente situa-se uma
pequena capela românica, chamada
Nossa Senhora da
Conceição ou da
Passeio pelos Arcos
Praça, restaurada
há tempos pelo
Município e dentro da qual se encontra uma tosca imagem de pedra, representando a Virgem Maria, um pequeno altar e a arca tumular dum abade de
Sabadim, D. João Domingues. Entre estes dois monumentos e com abertura
para ambos os lados encontra-se a "Tasca do Delfim", afamado cantador de
quadras ao desafio, cantadas com acento malicioso durante tempo sem fim,
mesmo em noites inteiras, acompanhadas pelos acordes da típica concertina, apetrecho musical usado nos feéricos arraiais das trepidantes romarias
do meu Minho sem par. Entramos pelo lado da Lapa e, dentro da locanda,
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podia admirar-se uma decoração variada de motivos regionais, lenços de
lavradeira, louças rústicas de barro vidrado e, sobretudo, três ou quatro
dezenas de concertinas dos mais diversos modelos e feitios, todas perfeitamente operacionais. Então, enquanto os rissóis e os bolos de bacalhau iam
desaparecendo um a um, empurrados com um verdasco retinto servido em
pequenas malgas de barro, o próprio
Delfim, ali presente, decidiu brindar-nos, em jeito de agradecimento pelo
consumo, com uma exibição de melodias repenicadas com os botões do
figurativo instrumento. Perante tal fluir
de harmonias, os meus encantados
companheiros não resistiram á sedução dos acordes e puseram-se a dançar, freneticamente e ao pé-coxinho,
os rodopios do vira e da chula batida. A
saída da betesga ficava mesmo defronte da entrada da capelinha que, após
tão exibitória coreografia, foi visitada com muita mais atenção. Passando
pela Praça Municipal, no meio da qual assenta o belo pelourinho manuelino,
classificado como um dos mais importantes e valiosos pela nomenclatura de
tais monumentos, paramos no jardim dos Centenários, entre a igreja Matriz
e a do Espírito Santo, cuja importância lhe advém da talha dourada do seu
interior. Dali se desfrutava de completa visão panorâmica de toda a vila, da
praia fluvial da Valeta e, na lonjura da distância, das corcovas da serra da Peneda e do seu Outeiro Maior, sempre coberto de neve, de fins de Novembro
até meados de Maio.
Dado que a hora apertava, depressa chegamos ao ponto fundamental do
nosso propósito, o restaurante Rodízio, empoleirado numa pequena colina
donde se avistava o casario
de Ponte da
Barca, um pouco acima da
ponte velha, de
cujo centro se
conta o limite
dos dois concelhos.
E foi então que Brinde com o champanhe do Diamantino
ao ameno lenho, no poético
dizer do Alexandre, de uma távola redonda nos sentamos para saborear, pecaminosamente, um suculento cabrito da serra do Soajo, requintadamente
assado em forno de lenha, regado por um carrascão vermelhusco e encorpado, como o sangue da vida. Foram proferidas algumas palavras de circunstância, nanja o Alexandre que foi perorando continuamente durante o repasto, evocando de forma inspirada atribuladas e românticas aventuras de certa
fase da sua mocidade inexperiente e ingénua. Erguendo as taças com um
precioso e esquisito Laurent Perrier oferecido pelo Diamantino, brindamos a
todos os nossos legítimos desejos e à vitalidade da Associação Redentorista.
Gostaria de, num futuro breve, ver repetido o evento já com muitos mais
participantes, numa máxima expansão e plenitude da pequena semente
inicial. ●

Recontro de Valdevez
Diamantino Alves

S

ilêncio é inspiração, conexão, encontro. Desintrincar palavras, juízos. Sedimentar amizades.
Quatro arcos, uma ponte. Água, açudes, um rio, Vez. Alguns arcanjos, da angélica realeza da AAAR, protagonizaram o
“Recontro de Valdevez”.
Desfrutar da natureza, património e das tradições de Arcos de
Valdevez, foi o privilégio com que nos honrou o anfitrião e amigo, A. Ribeiro e a senhora sua esposa, Conceição.
Sob um sol outonal, este catedrático na arte secular de bem receber proporciona-nos, na sua acolhedora mansão, um brinde à
vida em amizade, de combinação agradável. Um jovem rei atrevido, ”Alvarinho”, acompanhado por um insinuante presunto,
servidos em loiças brasonadas.
Elevado o espírito da visitante aristocracia, e, a dois passos do
centro histórico, caminhamos as suas ruas estreitas, de casario
irregular, passando pela Igreja da Lapa, de estilo barroco, pelo
Pelourinho manuelino, atingindo o jardim dos Centenários, ladeado pelas igrejas Matriz e do Espírito Santo. Salientamos o
restauro da capela da Praça (séc. XV), traça românica, onde ainda são visíveis vestígios de pinturas parietais e um sarcófago.
Não só o religioso e bélico são história dos Arcos. A Tasca do
Delfim é uma espécie de museu etnográfico. Lá fomos entrando, um a um,
com espanto,
demorando o
nosso
olhar,
pelas paredes
e tecto, onde
estão expostas
cerca de cem
concertinas de
diversas
nacionalidades,
cores e feitios,
Na casa do Martins Ribeiro
fotos com gente famosa, e
outros objectos de tradição popular. D.ª Maria, esposa do Delfim, confecciona as pataniscas e os pastéis de bacalhau para
acompanhar o verde tinto, vinhão, que serviu na malguinha
ou tigelinha branca, com motivos azuis, manchando os lábios,
enaltecendo o palato e libertando o espírito. Eis quando se feziram ouvir o júbilo e a alegria em que dançam os esmagados
ossos, ao som da concertina, pelo dedilhar do Delfim, levados
ao êxtase minhoto.
Divinamente preparados para a imolação do cabrito, subimos
ao Alto da Prova. Um santuário erigido em local aprazível, em
nome dos sabores do Alto Minho. Ao abrir das suas portas,
destaca-se nas paredes rústicas uma decoração artesanal local,
onde sobressai a garrafeira. Cumprindo as normas da civilidade,
aconchegamo-nos junto do altar. Sobre este, a diversidade de
acepipes, tentam ofuscar o verdadeiro sacrifício. Iniciam-se os
momentos de encanto, de frescura e de imaginação que vão
escorrendo das tigelinhas. Expurgadas e expiadas algumas con-

Curso de 1958
Tlm. 919 011 395

vicções e os egos massageados, aparece o nobre cabrito em
pedaços, bem assado e temperado, caramelizado por fora e suculento por dentro, muito bem acolitado por batata no forno.
O sabor do cabrito adocicou a conversa. O tinto, vinhão, com

Na Tasca do Delfim

aromas da terra, de outono e alguma rusticidade, expressava
Charles Baudelaire:
– A Alma do vinho assim cantava nas garrafas / ”Homem, ó deserdado amigo, eu te compus / Nesta prisão de vidro e lacre em
que me abafas / Um cântico em que só há fraternidade e luz!” –
Discursos também os houve, fraternos, iluminados e emocionados, versando a adolescência da pontuação. A beleza suave da
vírgula, as formas generosas da graça feminina da interrogação,
a esguia e indiferente interjeição, o sereno macho fêmea do
ponto e vírgula e a força suspeita do ponto final.
Se nesta região do Minho se reforçou a história de Portugal, não
restam dúvidas que a aristocrata realeza da AAAR presente sedimentou a amizade nesta inesquecível convivência.●

A despedida
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Encontro em Palmela
2010-11-13

O

Afonso Ferreira

Elogio da Inutilidade

dia mostrava-se amuado, quieto, com nuvens altas e cautelosas, mostrando um céu pardacento, mas clima ameno, como convinha para um Foi preciso chegarmos aqui para sabermos
convívio ao ar livre na bela Quinta da Oliveira do Paraíso. Companheiros que o tempo é curto e o disco está a acabar.
vindos desde o Minho e de outros pontos do país até Palmela acorreram, a con- Foi preciso chegarmos aqui para sabermos
vite do sempre hospitaleiro Alexandre Gonçalves. Pena que um grupo do Norte, que a razão nem sempre nos levou
tendo decidido vir de comboio, tivesse, à falta de TGV, que ser recolhido no por bons caminhos
e que o coração é que nos traz sempre
Pinhal Novo e não no Poceirão.
Após as saudações da chegada, rapidamente a azáfama se apoderou de todos: ao lugar onde nos sentimos bem.
senhoras na cozinha preparando entradas e saladas e, cá fora, outros pondo a
mesa e o chefe David tomando conta do churrasco, base principal do repasto. Não vou fazer o “Elogio da Loucura”
Afinal, os comes e bebes fazem parte integrante do mais saudável convívio. En- a que a razão e o lucro nos levaram.
tretanto, iam-se trocando abraços e saudações, e alegrias e preocupações eram Quero tecer o “Elogio do Inútil”
a que a antiga adolescência
partilhadas.
À medida que se iniciavam os primeiros sabores, as conversas caíam irremedia- e os cabelos brancos desgrenhados
velmente sobre tempos passados no seminário, nomeadamente sobre os benefí- nos trouxeram.
cios lá recolhidos, seja na área cultural seja na preparação humana. E, acima de Aqui. E em qualquer lugar.
tudo, no aspecto da amizade que se veio a revelar e a renascer após os encontros da Associação, a qual não é comparável às outras amizades contraídas nos Chegar de longe e apertar o amigo num abraço,
é inútil. Não dá ouro ou prata a ninguém.
vários campos que a nossa vida percorreu.
O borrego à moda do Soito apareceu grelhado, suculento, saboroso. Um encan- Chegar de longe e fazer churrasco para os outros,
to! Segredo do chefe David?. Parabéns! Mas o petisco requeria um bom vinho. é inútil. Não dá ouro ou prata a ninguém.
Inesperadamente, surge alguém dando umas dicas sobre vinhos e sobressaindo Chegar de longe e acender o fogo das castanhas,
com alguns conhecimentos. Logo foi instado a fazer ali uma prova, ao que ace- é inútil. Não dá ouro ou prata a ninguém.
deu em termos de brincadeira. Pediu um copo de prova, como convinha na cir- Chegar de longe e entornar o sangue da alegria,
cunstância. Na falta deste, serviu-se do que tinha na mão, mesmo de boca larga, é inútil. Não dá ouro ou prata a ninguém.
e começou a sua apreciação. Elevando o copo, fez revolutear diversas vezes o
seu conteúdo, meteu o nariz bem dentro dele, para, finalmente, concluir: “Aro- Nós sabemos.
mas fortes a frutos vermelhos maduros, taninos suaves e boa acidez, de várias Nós sabemos e assim rezamos:
castas, resultando num ramo de cheiros, encorpado, leves notas de rabo de ove- Bem-aventurados os inúteis
lha (ou de borrego), bom volume na boca e corpo macio, enfim, um vinho cheio porque deles é o reino da amizade.
de… complexidade”. Isso mesmo! Alguém mais entendido confirmou: “Comple- Bem-aventurados seremos
xidade”. E com esta palavra se acabou com a teatralização. Seguiu-se um brinde, quando nos insultarem
todos os diferentes vinhos sobre a mesa foram degustados pela assembleia, sem e contra nós disserem toda a sorte de calúnias
chamando-nos
excepção de marca ou cor.
Passando da fase gastronómica, entrou-se na fase cultural-musical. Iniciou-se comilões
com o “Rorate”, cântico apropriado para a época litúrgica próxima, seguido do borrachos
“Derrama” (“o vinho alegra o coração do homem, não entristece nunca o da mu- ou corpos carcomidos e sem alma.
lher”), exactamente a condizer com o S. Martinho que celebrávamos. O Salmo 50
“Miserere” foi novamente trazido pelo Alexandre que o apresentava com todos Queremos ser, agora e sempre,
os argumentos conjunturais e pessoais. Os comentários já habituais, acompa- servos inúteis!
nhados do humor que a recordação dos tempos antigos nos faz transportar ao Pois é nesta inutilidade que nos vemos
e amamos,
passado, foram vivamente recalcados.
Entretanto, as chamas da caruma para assar as castanhas já crepitavam na fo- nós,
gueira a céu aberto, onde o Ismael, empunhando uma vara, ia remexendo o os sempre estrangeiros na cidade dos homens.
brasido para que elas ficassem macias e bem repassadas do calor. Do alguidar
Arsénio Pires
de barro todos se foram servindo e regando o referido fruto com o néctar de
Palmela, 13-11-2010
Baco, enquanto alguns discursos da praxe eram proferidos, nomeadamente pelo
Gaudêncio, vertendo desassombradamente os seus sentimentos.
Daqui regressámos à mesa e passou-se às sobremesas, abundantes e saborosas, com que as companheiras desveladamente nos
mimaram. Um Porto Noval L.B.V. (Late Bottled Vintage) fechou com elegância as libações.
Depois do VIVAT cantado a plenos pulmões, cujos sons se estenderam pelos campos vizinhos, começaram as despedidas, agradecendo ao Alexandre a bela recepção e a sã camaradagem ali vivida. Alguns destinos eram longínquos…

N

Peinado Torres

o passado dia 13 de Novembro, tivemos "um dia de fraterna confraternização" conforme o anunciado, a convite do Alex. Lá nos dirigimos para
a Oliveira do Paraíso. A recepção foi na estação do Pinhal Novo pelo Alex e o Gaudêncio acompanhado pela sua esposa. Dados os abraços e
beijinhos da praxe, rumámos à encantadora Oliveira do Paraíso. O nosso amigo David com a sua boina vasca, já lá estava com as brasas prontas para os grelhados. Do Norte apresentaram-se o nosso decano Martins Ribeiro com 64 anos mais IVA, o Arsénio, o Costa o Gomes, o próprio, e
esposas. Do Centro, o Duarte Almeida, e do Sul o Afonso Ferreira, o Jerónimo, o Delfim, o Ismael o Pacheco, o anfitrião (grande Alex) e o Gaudêncio,
o Pedrosa, o Pascoal, o Viterbo, o David e as esposas destes cinco últimos rapazes; ao todo éramos 22 almas prontas a viver e a conviver.
Foi um dia único e maravilhoso, houve alegria, amizade, saudade e sobretudo fraternidade.
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António Gaudêncio

O

ENCONTRO de Palmela correu bem. O Alexandre, como é seu apanágio, recebeu-nos na forma habitual: com amizade, com
alegria, pôs tudo à nossa disposição, deu-nos bons acepipes, matou-nos a sede com bons vinhos.
Mas sobre o Encontro o que mais mexeu comigo e mais gratificante me pareceu foi a vinda dos nossos corajosos amigos do
Norte. Trouxeram a fala do norte, uma alegria sincera e contagiante e tiveram que fazer um esforço digno duma grande consideração para virem passar umas horas muito breves connosco. Reparem que o nosso amigo e decano, Martins Ribeiro, saiu dos Arcos
às quatro da matina; apreciei este esforço. É de homem, é de companheiro, é de amigo! Obrigado, M. Ribeiro.
Aquele grupinho fez um bom sacrifício para conseguir tão curtas horas de fruição conjunta. Foi sensacional!
E assim se consumou mais um convívio na Oliveira do Paraíso onde o reencontro, a alegria de estarmos juntos e a possibilidade de
rememorarmos coisas antigas foi muito gratificante.
Bem hajas, Alexandre, por nos ires cedendo esse cantinho acolhedor!

O nosso churrasqueiro David

O Afonso e a prova dos vinhos

A azáfama na cozinha

As conversas atrasadas

O borrego e as verduras

Ismael Pacheco, o assador das castanhas
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P

or aquela altura, Gabriel foi enviado a Nazaré, na Galileia, para se encontrar com uma jovem, chamada Maria, noiva de José. Assim que a viu,
aproximou-se dela e disse-lhe:
– Permita-me que a cumprimente, belíssima menina! O meu rei manda-me saudá-la.
Maria (que estava a ler Isaías) corou e perturbou-se por não entender as palavras de Gabriel mas ele tranquilizou-a dizendo:
– Não tenha medo, Maria. O meu rei gostou muito de si e achou-lhe graça. Ele
escolheu-a de entre todas as jovens da Galileia. A seu tempo, dará à luz um
menino a quem porá o nome de Jesus. Para ele tem o meu rei grandes planos:
herdará o trono do rei David e o seu reino será eterno.
Com estas palavras, tudo se complicou no coração de Maria:
– Como será isso possível se eu não tenho marido?
– Não se incomode! O que não é possível aos homens é possível a Deus. O Espírito Santo tomará isso a seu cuidado.
Então Maria, confiada e feliz, respondeu:
– Se é essa a vontade do seu rei e meu Senhor, outro não é o meu desejo senão
servi-Lo e amá-Lo por toda a minha vida. Que a sua vontade seja cumprida!
Lc 1, 26-39 (Texto adaptado)

