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M A R Ç O 

É tempo de Primavera.
É tempo de Ressurreição.
A mãe renasce na filha.
A filha ressurge na flor.
E um dia a flor há-de ser Tudo em Todos.
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C O R R E I O

A.  Martins Ribeiro (Arcos de Valdevez, 2012-12-07)
Caros amigos:
Recebi agora mesmo a nossa revista Palmeira. Mas o que é isto? Que coisa linda! Na mi-
nha opinião, este é o melhor número que até hoje viu a luz da publicação. O papel muito 
bom, como sempre! Os textos duma espantosa qualidade e, depois, o aspecto gráfi co 
cheio de colorido e rigorosamente cuidado. Particularmente, gostei muito da referência 
ao nosso “site”, que considero magnífi ca. Este espaço da Internet é, na verdade, a coroa 
de glória da nossa Associação. Bem me dizia o amigo Barros que este nº da Palmeira 
ia sair uma obra digna de ser vista. Por isso, aqui estou a felicitar todos os que nela 
trabalharam para a editar. Se tal for preciso, contem com a minha gostosa contribuição 
para manter viva a publicação de tal maravilha. Caros amigos, aproveito o ensejo para 
endereçar a todos os meus sinceros votos de um Feliz Natal e de um Ano de 2013 menos 
negro que aquele que se espera. Abraços.

Ismael M. Vigário (Braga, 2012-12-10)
Caros colegas:
Já recebi a nossa querida Palmeira. Senti-a muito personalizada, pois vinha acompa-
nhada de um post-it endereçado pelo Arsénio a dar conta da minha colaboração nela, o 
que muito me sensibilizou. O meu texto, que não me canso de reler, já me fez emocionar 
várias vezes, pelas recordações irrepetíveis de natais passados. Como é que fui capaz 
de escrever este texto tão íntimo, tão pessoal e de repente dar-me conta das sensações, 
soluços e apertos na garganta que, por tão reprimidos ao longo dos anos, tinham sido 
remetidos para um inconsciente longínquo? Neste caso, o repto do Arsénio para eu 
colaborar foi libertação terapêutica. Obrigado a ele por isso. A Palmeira também tem 
essa função… 

Manuel José Rodrigues (Macedo de Cavaleiros, 2012-12-11)
Caro Arsénio:
Está tudo bem contigo? Esta noite tentei ligar-te por telm., mas estavas indisponível. O 
objetivo era fazer o que agora faço por este e-mail, meio mais impessoal: dar-te os para-
béns pelo nº 34 da Palmeira que acabaste de dar à luz. Ela está maravilhosa em conteúdo 
e apresentação. Neste aspeto, deu mais um passo em frente: está lindíssima! Li-a ontem 
à noite de ponta a ponta e fi quei rendido à sua alta qualidade. Também te agradeço as 
palavras amáveis que me enviaste juntamente com ela, escritas pelo teu próprio punho, 
a valorizar a minha modesta colaboração. Não tens nada que agradecer. A colaboração 
para manter esta nobre obra é simultaneamente uma obrigação e um prazer.

Aventino Pereira (Porto, 2012-12-11)
Meu caro Arsénio:
Recebi o generoso post-it que me enviaste junto com a última Palmeira. As tuas palavras 
não só me sensibilizaram como me engrandeceram. São gestos destes, gestos de afectos, 
que tantas vezes nos salvam os dias. Quem escreve na Palmeira sente-se penhorado por 
essa oportunidade. E é sempre este o meu sentir: alguém se lembrou de mim; alguém 
considera que a minha voz é uma voz para se ouvir. Sou eu, pois, quem te está agradeci-
do, honrado e prenhe de felicidade pela nobreza do teu gesto. Um abraço. Para sempre.

Fausto Lucas (Aveiro, 2012-12-12)
Amigos:
Recebi a revista da Associação n.º 34, que agradeço. Ela apresenta-se com grande classe, 
quer nos textos escritos, quer na sua apresentação. Uma apresentação excelente que im-
pulsiona a continuar. Parabéns aos seus colaboradores. Aproveito para comunicar que 
hoje mesmo depositei na conta da Associação um pequeno contributo. Um feliz Natal e 
um ano novo com boa disposição e melhor saúde são os meus votos sinceros para todos.

(Cont. p. 8)

o
Eternidade

Martins Ribeiro
Curso 1944

E N S A I O

— O que é a Eternidade?  O que será?
Eis uma pergunta que, certamente, os 
meus amigos nunca fi zeram ou, se chega-
ram a fazer, quedaram-se atónitos por não 
poderem encontrar uma resposta e, dessa 
forma, preferiram esquecer. Porém, eu já a 
fi z e faço-a mesmo inúmeras vezes. Note-
-se que não estou a falar referindo-me à 
sua duração porque isso seria utopia, pois o 
que é eterno não terá fi m, assim como não 
teve princípio, apenas estou tomando o ter-
mo Eternidade como um mundo diferente 
e misterioso do qual nada sabemos e onde, 
fatalmente, havemos de dar entrada.
O que será então essa Eternidade? Não me 
poderão considerar blasfemo, porquanto 
a curiosidade é um defeito (ou uma virtu-
de) do homem e nem eu pretendo invadir 
os desígnios de Deus, nem mesmo expli-
car o que é a Eternidade porque não sou 
tão sábio que o compreenda nem nenhum 
sábio, por mais extraordinário que fosse, 
nos poderia, da mesma forma, elucidar.
Estamos a falar, a trabalhar, a brincar ou a 
divertir-nos e num ápice, num segundo, a 
centelha da vida que nos anima apaga-se e 
morremos. Basta um fugaz momento que, 
às vezes, nem dá tempo para  se dizer um 
ai. A transição da vida para a morte dura 
apenas uns escassos segundos. E onde 
entramos depois? Quem me dera conhe-
cer esse segredo. Do que devemos estar 
certos é de que damos entrada num local 
diferente, cheio de luz, onde não existe 
tristeza nem dor, onde tudo é paz e bem-
-aventurança, onde encontramos todos 
os nossos amigos 
e parentes que 
partiram antes 
de nós, os nossos 
inimigos, porven-
tura.
Porque sou crente 
e todos os crentes 
o sabem e devem 
crer (de contrário 
não seriam cren-
tes) a vida é a união da nossa alma com o 
corpo e, na dedução lógica, a morte seria a 
separação desses dois elementos ou, como 

diz Bichat, a vida é o conjunto das fun-
ções que resistem à morte. Efectivamente, 
a morte não é apenas, pelo menos para 
o homem, um simples facto biológico. 
Na verdade, o homem é o único animal 
que sabe que deve morrer e que a morte 
é a causa da precariedade da vida. E se eu 
tentasse explicar então as coisas desta for-
ma tomando por base este princípio in-
contestável, forma pessoalíssima, é claro, 
sem colidir com outros conceitos fi losófi -
cos ou teológicos, diria o seguinte:
Com certeza já muitos de vocês  desmaia-
ram. Eu também já perdi a consciência e 
sei que se nunca mais tivesse voltado a re-

cuperá-la, jamais 
teria possibilidade 
de constatar como 
aquilo tinha acon-
tecido. Estive sem 
sentidos uns rá-
pidos momentos 
durante os quais 
não me lembrei 
de nada e, logo 
que acordei, já 

algo tinha mudado. De igual modo, quan-
do somos anestesiados para uma cirurgia, 
também ao voltar-nos a consciência já 

tudo está modifi cado, inclusive a própria 
operação se encontra feita. Ora, se essa 
anestesia durasse mil anos, se nós acor-
dássemos dali a milhões de anos, a sensa-
ção que experimentaríamos era a de que 
tínhamos estado adormecidos apenas uns 
instantes. Imaginai que um antigo sábio 
ou herói, por exemplo Platão ou Marco 
António, ressuscitava neste século. Admi-
rados fi cariam e tal admiração resultaria 
não somente da mudança que o mundo 
sofrera em relação ao tempo em que eles 
viveram, mas, sobretudo, pela escassa du-
ração que essas mudanças levaram a efec-
tuar-se pois para eles, notai bem, somen-
te para eles, os milhares de anos em que 
estiveram mortos não signifi cariam mais 
do que um instante. Exceptuando o sono 
tranquilo e normal em que, ao despertar, 
fi camos quase sempre com a dimensão do 
muito ou pouco que dormimos, em qual-
quer caso de inconsciência patológica tal 
percepção não existe e sim um instantâ-
neo corte na actividade cerebral.
E porquê?
Diziam os Gregos que o sono era irmão da 
morte, mas tal afi rmação não está de todo 
correcta. Nós, durante o sono, sonhamos. 
Ou sonhos lindos ou lôbregos pesadelos, 

Porque mil anos diante dos teus olhos
são como o dia de ontem, que já passou.

                                     (Salmo 90)

Em jeito de Editorial
Da Eternidade ao Cântico de 
Aleluia com os amigos, vai 
toda uma vida. A vida toda.
Não há vida sem Cântico nem 
Aleluia sem Eternidade. 
Sem Eternidade a vida toda já 
não vale a pena. 

Nesta Palmeira vamos. Vamos 
por Devaneios, pela Minha 
AAAR à procura de As nossas 
raízes até às Origens do nos-
so descontentamento que até 
podem passar por ir à Semana 
Santa em Sevilha.
Abrindo o Diário de um silên-
cio, talvez possamos descobrir 
o sonho d’ A grande Primave-
ra que nasce d’ A solidão dos 
agapantos à volta da Autopsia 
pouco rigorosa de um cadáver 
bancário. Também num Tes-
temunho Inacabado podemos 
descobrir um Rumor de Deus.
Por fi m, segredamos: Estra-
nha coisa é esta: ter amigos 
que aqui se põem a nu numa 
grande dose de partilha, como 
quem faz do pão e do vinho 
um Cântico de Aleluia!

Nesta Palmeira vamos. Com 
ela vamos também presos nes-
ta grande corrente que nos une 
com já 35 elos de dedicação e… 
amor, porque não?

Com tão generosos colaborado-
res nunca o último número da 
Palmeira será o derradeiro! Po-
dem acabar as Reuniões Secto-
riais, podem acabar os Encon-
tros Nacionais! Mas a Palmeira 
nunca acabará.
Ela é a Associação! Talvez mesmo 
até mais do que a Associação!
Tens a Palmeira nas tuas mãos.
Que ela te seja protectora.
Protege-a tu também!

Arsénio Pires

Estamos a falar, a trabalhar, 
a brincar ou a divertir-nos, e 
num ápice, num segundo, a 
centelha da vida que nos ani-
ma apaga-se e morremos.
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gGosto de ler a Palmeira. Por ocasião dos 
nossos encontros, deixamos exemplares 
dela para a sua leitura, como única forma 
de outros a lerem também. Particular-
mente, por ser a minha primeira forma-
ção a de professor de língua e literatura 
portuguesa, tenho o prazer de apreciar 
nela o modo de escrever ao jeito dos seus 
donos. Tal como me acontece nestes dias, 
em que estou lendo O Peregrino do colega 
Luís Guerreiro. 
Fico indeciso em atender ao pedido de 
escrever para Palmeira. (Prometo que na 
próxima vez, outro dos nossos colegas o 
fará). Fui olhar algumas das suas edições 
anteriores para sentir o seu jeito e estilo 
e assim adequar o meu texto. Parece-me 
um conteúdo mais rico e uma linguagem 
mais elegante a de vocês, enquanto que o 
conteúdo da nossa é mais corriqueiro e o 
linguajar mais despojado. Uma diferença: 
os ex-seminaristas mais presentes na Pal-
meira são dos anos cinquenta em diante, 

enquanto que os presentes na nossa revis-
ta são da década de 60 a 70. Parece que os 
de vocês terão vivido muito tempo a aven-
tura do seminário, enquanto muitos dos 
nossos terão passado só dois e três anos 
no ambiente eclesiástico.
Tanto nos textos 
saudosos e fotos, 
como nos textos 
artisticamente ela-
borados de uma 
e de outra revista, 
percebe-se o DNA comum da nossa fra-
ternidade e amizade, ou seja, a consangui-
neidade Portugal/Brasil e a espiritualida-
de alfonsiano-redentorista!
Vem à minha imaginação Moisés abrindo 
as águas do Atlântico e estendendo uma 
longa estrada em que, caminhando para 
um grande encontro, nós daqui, do oeste, 
os brasileiros, e vocês daí, do leste, os por-
tugueses, nos detivéssemos no meio entre 
a Europa e a América para um abraço fra-

terno, forte, cálido, para um alarido festi-
vo, redentorista, onde não houvesse nem 
além nem aquém terra e, sim, um ponto, 
um espaço delimitado, onde os nossos 
laços humanos, históricos, religiosos, 
alfonsianos nos unissem numa só alma, 

num só coração.
É gostoso não nos 
sentirmos sós nes-
te vasto universo 
de Deus... É bom, 
muito bom sentir 

que a distância apequena-se quando, 
no encontro, o amor se revela grande, 
sincero e extravasa em torno... festiva-
mente!
Devaneios. Um olhar distraído que possa 
ocupar com dignidade espaço nessa edi-
ção da Palmeira e ser uma forma de dizer 
um “Olá, como vão?” aos queridos irmãos 
redentoristas d’além mar. ●

Devaneios
Paulinho Oliveira
Colega brasileiro

F A N T A S I A

É gostoso não nos 
sentirmos sós neste vasto 

universo de Deus.

Já viste?
Somos cerca de 300 associados.
Só uma média de 40 é que paga as quotas.
Enviamos a Palmeira a todos os associados.
Custos de cada número:
 Tipografi a e paginação ........................... €       610

 Correio .................................................. €       200
 Reuniões de preparação ........................ €       150
 Envelopes ............................................. €         40
 Outros custos ........................................ €         50

Total ................................................... € 1050

Recebeste esta Palmeira...
Se quiseres enviar a tua colaboração, fá-lo para:
Associação dos Anti gos Alunos Redentoristas (AAAR) 
Rua Visconde das Devesas, 630 
4400-338 VILA NOVA DE GAIA

Apesar da crise...
Desde Janeiro de 2012 (excluímos as importâncias 
entregues no Encontro Nacional), até 28 de Feve-
reiro de 2013, recebemos:

Nome   Quotas  Palmeira
Eurico Afonso Silva        € 25
Cecílio Capelo          € 20
Manuel Maria Monteiro       € 25        € 50
António Manuel Rodrigues          € 50
Fernando Viterbo        € 25        € 50
António Rosa Gaudêncio          € 50
Fausto Lopes Lucas          € 20
Manuel Luís Esteves (P.e)         € 15
Luís Brígida Flor          € 50
António Manuel Rodrigues          € 50
Cecílio Capelo          € 20
Renato Veloso (Colega brasileiro)        € 10
Fernando Manuel Trovisco          € 20
Manuel Maria Monteiro       € 25        € 50

Cada exemplar fi ca por € 3,50.

Podes também depositar directamente no NIB da Associação: 003502810000802593020 (CGD) 
(Neste caso, dá-nos conhecimento da tua transferência.)
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A morte é a regra. 
A excepção é a vida.

O que nos consola, 
sim, é a esperança,

essa maravilhosa esperança
na ressurreição.

dimensão do tempo dessa inércia,  porque 
mil e milhões de anos diante de Deus são 
como o dia de ontem que já passou. Ao 
ressuscitarmos, fi car-nos-á a sensação de 
que unicamente passamos por um peque-
no desmaio pois, ao morrermos, o tempo 

acaba, deixa de haver 
tempo. E, como não há 
tempo, este não poderá 
medir-se, nem contar-
-se, nem perceber-se!

A propósito, lembrei-me agora e quiçá os 
meus amigos também se recordem daque-
la lenda, relatada por Bernardes, do frade 
que pediu a Deus para lhe fazer compre-
ender o salmo do profeta. E então, logo de 
imediato, ouviu o canto dum rouxinol, tão 
suave, tão arrebatador e tão mavioso que 
prontamente o seguiu e se embrenhou no 
bosque do convento para melhor o poder 
escutar. Porém, lembrando-se de que ti-
nha de voltar para a reza do breviário no 
coro da capela, regressou ao mosteiro. 
Toda esta cena, para o bom do frade, se 
resumiu em muito poucos minutos e qual 
não foi o seu espanto quando, indo abrir a 
porta como costumava, viu que esta já não 
existia, que a fachada do convento estava 
completamente modifi cada e que tudo 
quanto o rodeava se achava diferente. 
Chamou o supe-
rior e, para espan-
to seu, este não o 
reconheceu nem 
o frade a ele, nem 
aos outros irmãos 
de religião. E ten-
do-se consultado 
então os anais da-
quele ermitério, verifi cou-se que há mil e 
tantos anos tinha desaparecido no bosque 
que o rodeava um religioso daquele mos-
teiro, após ter seguido um exótico pássa-
ro de canto mavioso e sedutor. Louvou 
o bondoso frade o Criador e adormeceu 
então para a eternidade.
Será assim a morte? Um sono? Um colap-
so?
Uma coisa é certa; poderia deduzir-se 
que só seremos imortais depois da morte 
porque, como só se morre uma vez, ten-
do a morte ocorrido nunca mais voltará a 
ocorrer mas, desgraçadamente, não é bem 
assim, pois só pode ser imortal aquilo que 
existe e como tudo o que morre deixa de 
existir, por conseguinte, a imortalidade 
também não poderá existir. E, na verda-
de, enquanto existimos a morte não está e, 
quando a morte está, nós já não existimos.
Vamos pensar de outro modo; Epicuro, na 
sua Carta a Meneceu argumenta convin-
centemente que “a morte nada signifi ca 
para nós”, pretendendo, com esta afi rma-
ção, afastar o medo da morte que julga 

absurdo. A nossa morte é um aconteci-
mento ao qual não assistimos e, de facto, 
nada pode signifi car para nós. Só a morte 
de um outro ser, sobretudo se nos é que-
rido, nos provoca uma revolta que pro-
vém da perda de um ente insubstituível e 
único. A morte deve ser, acima de tudo, 
aquilo a partir do qual a vida deverá to-
mar sentido.
Todas estas conjecturas nos causam o te-
mor e o medo da morte, daí a importân-
cia da crença numa outra vida! Há muitos 
agnósticos que afi rmam não ter medo da 
morte, todavia, estou em crer que é uma 
bravata do pensamento para esconjurar 
um objectivo pavor. Toda esta tanatofobia 
é derivada do desconhecimento do Além 
e do mistério do mundo que surgirá.
Como nascemos?
Ninguém se lembra ou se pode gabar de 
se lembrar de como nasceu. Dar-se-á o 
mesmo com a entrada na eternidade?  É 
possível!
No entanto, é muito triste a morte e a vida 
é um dom tão grande que quase nem se-
quer o avaliamos. A morte é a regra, a ex-
cepção é a vida. 
Contudo, todo esse terror da morte, 
todo esse apego à vida deixariam de nos 
preocupar, se imaginássemos talvez que 

a Eternidade era 
um mundo lumi-
noso e feliz, uma 
Pátria venturosa 
onde não existe 
dor nem miséria. 
Se pensarmos na 
Eternidade como 
um sítio onde es-

tão os nossos seres mais queridos e que 
lá os vamos encontrar de braços abertos 
para nos receberem, tal como o emigrante 
que regressa depois de longos anos de au-
sência, então não teremos qualquer medo 
da morte. Mas, acreditem os meus ami-
gos, o paralelismo unicamente tem uma 
diferença: é que o emigrante quase sempre 
já conhece a terra para onde volta.
Oxalá que essa passagem pela fronteira da 
Eternidade se nos torne fácil e rápida, sem 
estorvos nem formalidades alfandegárias; 
e assim será porque nada levaremos para 
a transpor que possa ser tomado por con-
trabando. No que creio fi rmemente é em 
que o espanto e a surpresa serão grandes 
quando lá entrarmos e ao contemplarmos 
uma luz tão radiosa que nos haveria de ce-
gar  se  tal fosse possível.
E então o que nos consola, sim, é a espe-
rança, essa maravilhosa esperança na res-
surreição. Assim se professa no “Credo”:
— Creio na ressurreição da carne e na 
vida do mundo que há-de vir... ●

ou sonhos felizes cor de rosa ou  tenebro-
sos e soturnos íncubos, eles são prova evi-
dente de que existe vida. E embora o sono 
seja ainda para a ciência um mistério, ele 
não se parece, contudo, com a morte.  É 
que no sono a alma permanece  no corpo 
vivo e saudável, mora 
no cérebro mesmo em 
repouso, chegando até 
a ser, muitas vezes, um 
dormir seráfi co, como 
seja o repousar de uma criança. Na morte, 
porém, a alma entra na Eternidade de que 
vos falo, porque a alma não morre. Em-
bora Descartes na Segunda Meditação não 
prove a imortalidade da alma, estabelece, 
contudo, a sua independência em relação 
ao corpo, sendo esta, numa perspectiva 
religiosa, um dom de Deus que assegura o 
privilégio do homem face à restante cria-
ção.
Ora, sem pretender desvendar o que será 
a Eternidade, perguntarei, no entanto:
— Mas... o corpo fi cará sempre assim?
Assim é, deixa de sonhar e fi ca inerte. A 
alma, essa forçosamente entrará num Rei-
no diferente e continuará a exercer os seus 
atributos de memória, inteligência e von-
tade, a vida, em suma. Porém, o sono do 
corpo não é um sono eterno, como vul-
garmente se afi rma. Primeiro, não é sono, 
é morte. Segundo, não é eterno porque, 
devemos crer, terá um fi m que é a ressur-
reição dos mortos.
Como nos consola esta asserção!
Essa ressurreição há-de acontecer, mais 
cedo ou mais tarde, Deus é quem sabe, 
por conseguinte a morte não será eterna, 
dado que terá um fi m. Podemos então 
aqui, mesmo pondo de parte a corrupção 
da matéria ou a sua alteração (pois nada 
se perde nem se cria e tudo se transforma) 
imaginar o que sucederá. Essa ressurrei-
ção será a transformação, por ordem di-
vina (e como ela será dada é que se torna 
num mistério), do corpo desfeito e des-
conjuntado em pó, no mesmo corpo glo-
rioso e depois, sim, imortal.
Um indivíduo morre, a sua alma ultra-
passa a barreira da sombra crepuscular 
deste mísero mundo e dará entrada no 
outro mundo, no mundo que há-de vir e 
este há-de vir é-o somente em relação ao 
corpo, portanto, o corpo também entrará 
nesse mundo.
Isto é certo!
O corpo, no entanto, mesmo comido pe-
los vermes e desfeito pela disjunção da 
matéria, é como se tivesse tido um colap-
so fugaz, fi ca inconsciente mas só por uns 
instantes e despertará, logo a seguir, na 
ressurreição universal de toda a carne.
E porquê?
Precisamente porque não se nota a 
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m10.04.2005 Morreu-me um amigo. Pou-
cas vezes a morte me atingiu tanto. Talvez 
seja, não pela vida que se foi, mas pela or-
fandade em que fi quei. Os amigos que me 
morreram eram da minha idade e a morte 
foi anunciada durante tanto tempo. Este 
que agora se foi, foi-se em quinze dias, sem 
anúncio e sem que me deixasse morrer com 
ele. Morrer com alguém é ir caminhando 
lado a lado, até se aceitar a chegada da noite. 
Telefonei-lhe e a voz já não se ouvia. “Tenho 
um carcinoma no peito”, foi o que me disse. 
Seis dias depois, morreu. Agora não consigo 
ir aos lugares onde estivemos nem às ruas 
em que passeamos. Mas a natureza humana 
manterá a sua perversidade: umas quantas 
primaveras e a dor há-de esfumar-se.

23.04.2005 Estou no Minho. Há tanto tem-
po que aqui não vinha passar sábados à tar-
de, enterrado no sofá, o jornal “Expresso” à 
frente, a lareira acesa e a chuva lá fora im-
piedosa a deixar-me a alegria de me encon-
trar comigo próprio. Não sei se volto aqui 
porque gosto ou se aqui venho para fugir 
apenas do lugar onde estava. Às vezes sinto-
-me errante, de lado nenhum, viajante na 
estrada sem querer chegar a destino nenhu-
res. É como com os objectos ou os projectos: 
quando os realizo, já não os realizo; eram 
outros os que verdadeiramente buscava. A 
idade poderia ter outra temperança: essa 
de se aceitar a sorte e ser feliz até à morte, 
como diz um azulejo que tenho nesta casa. 
Durante alguns invernos, era-me uma fi lo-
sofi a certa, profunda, e que eu procurava 
aceitar: contentar-me com a sorte. Mas é tão 
medíocre, não é?!. Tão “coimbrinha”, como 
costumo dizer. Porque não de outro modo: 
quem se contenta com a sorte é infeliz até à 
morte?!.

02.05.2 005 O dia da mãe. A beleza e o en-
canto de se lhe poder chamar isso, mãe, a 
essa mulher rica ou pobre, nova ou velha, 
sempre bela, que em qualquer circunstância 
dos nossos comportamentos continuará a 
dizer que somos o melhor fi lho do mundo. 
Este mundo imaginado rende-se todos os 
anos aos seus pés, no mais belo dos reco-

nhecimentos que sem ela não só não exis-
timos como carne, como nunca chegaremos 
a ser pessoa. A minha mãe esteve em minha 
casa. Todo o dia. Silenciosa como sempre, 
mas atenta, até onde o prelúdio da morte a 
pode manter viva.

26.05.2005 É feriado: Dia do Corpo de 
Deus, uma quinta-feira, para que se possa 
continuar em descanso até ao fi m da tarde 
de domingo. Descanso é aquilo que hoje já 
ninguém tem. Um tempo incerto de ama-
nhãs, as obrigações para pagar os emprésti-
mos das habitações, os leasing,s ou alugueres 
de automóveis, as mobílias, os colégios dos 
fi lhos e a comida todos os dias, quem pode 
dizer que está a descansar?! No tempo dos 
nossos pais, olhava-se o céu de lés a lés, os 
ventos de sul ou de norte e o movimento das 
nuvens e então, sim, podia-se falar em des-
canso. A ansiedade passava apenas pelo sol 
e pela chuva, por uma boa ou má colheita. 
O resto fazia-o “Deus Nosso Senhor”. Ago-
ra, tudo é feito pelo homem e, sem qualquer 
sentimento ou crença religiosa, o que é do 
homem é incerto.

28.05.2005 Têm sido felizes estes meus dias 
de recolhimento. Feliz é palavra que não co-
nheço mas uso. Não tenho outra, e deixo-
-me usá-la. A pouco e pouco, vou-me con-
tentando com o que tenho e sou. E isso não 
me resolve nada do nada que já não procuro. 

26.06.2005 Há locais onde nunca espera-
mos encontrar a beleza. Um cemitério, uma 
lixeira, um bairro degradado, um hospital, 
uma cadeia e tantos outros. A Beleza, essa 
a de perfeição de formas, de sensualidade, 
de mistério e de desejo reprimido que es-
pera pelo momento certo da conquista. Foi 
hoje, um desses momentos, num cemitério. 
Tinha a anca violino, o peito hirto, o desejo 
no andar, na boca e nos olhos com que me 
paralisou. “Toma-me”, era a palavra que me 
perderia.
  
31.07.2005 Se algum dia alguém vier a ler 
este meu diário, poderá concluir que só es-
crevo neste local de repouso ou que a escrita 

para mim só existe quando estou em sereni-
dade. Não é exacta tal conclusão. A escrita 
está-me como me está o pensamento; cons-
truo romances e poemas todos os dias no 
meu pensamento apenas. Depois são preci-
sas as mãos, a caneta, o espaço e o silêncio 
para lhes dar vida e forma. O que não tenho 
é tempo nem um ritmo certo, umas horas 
fi xas, das tantas às tantas horas para escrever 
como quase todos os escritores fazem. Não é 
a imaginação que me falta, é a transpiração. 
Isabel Allende começa um romance todos 
os anos no mesmo dia do mesmo mês. Tem 
a ver com uma data especial de nascimento 
ou morte de seus familiares. E assim se im-
pôs a si própria um ritmo e uma obrigação 
contra a preguiça. Decidi-me cá dentro que 
nestas férias do Agosto que amanhã chega, 
hei-de escrever todas as manhãs. Sei, porém, 
que não vou cumprir a promessa.

04.08.2005  A democracia é assim mesmo: 
limita o acto humano, condiciona-o, impõe 
regras para tudo. O mais simples dos gestos 
está legislado, tem sanções, coimas, registos 
nas cartas de condução, nos cadastros disto 
e daquilo. A democracia é a pior das dita-
duras. O homem é livre e responsável, não 
carece de um bando de medíocres que pen-
sam que mandam no mundo. A ditadura 
violava os direitos do homem. A democra-
cia viola toda a liberdade do homem, mas 
na véspera de o fazer criou já uma lei que 
lhe autoriza essa violação. A diferença com 
as ditaduras é apenas essa. 

11.08.2005 Continuam as férias. Mas as fé-
rias são as férias de quê? Fernando Pessoa 
dizia que nunca tinha férias de si próprio. 
A cabeça trouxe-a comigo, tenho-a aqui 
presente e muito mais presente do que em 
dias de trabalho. Tenho mais vagar para me 
desinquietar e vem-me tudo a todos os ins-
tantes. O “tudo” são as questões do ser e da 
razão de ser. O “tudo” é um passado de va-
zios que carrego.

21.08.2005 Vinhas sempre, a mão estendi-
da ao longe, um sorriso rasgado e aquele 
encanto de nos vermos. Dizíamos coisas ou 
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não dizíamos, o silêncio bastava-nos para 
que estivéssemos bem um ao lado do outro, 
como quem não precisa de nada a não ser 
de afectos. Sabes que eu não tive pai, não 
tive mãe, não tive irmãos, não tive toda a di-
mensão que queria ter, bem, falei-te um dia, 
lembras-te?! Quando te disse que só os tive 
biologicamente mas que por caminhos tão 
diferentes que cada um de nós caminhou, 
éramos, somos uns estranhos, eles para 
comigo e eu para com eles, lembras-te?! E 
como tão bem percebemos ambos as nossas 
palavras: que podemos ter os nossos pais ou 
os nossos irmãos entre aqueles amigos que 
amamos, lembras-te?! 

Não te disse que tu eras esses todos que não 
tenho, e tu não me disseste como te sentias 
sozinho desse lado da vida, do pai, da mãe, 
dos irmãos de que precisamos até ao último 
dia. Não nos dissemos por palavras, claro, 
mas os nossos silêncios falaram sempre dis-
so que está para além do material. É certo 
que às vezes disfarçávamos trivialidades e 
conversas de circunstância para enganar 
apenas aquilo que verdadeiramente sentía-
mos: bem um com o outro. Um amigo não 
diz ao outro: “gosto de ti”, “vem ter comigo 
que quero apenas ver-te, conversar ou pas-
sear a teu lado pela brisa na tarde”, não!, um 
amigo não diz isso a outro amigo e eu tam-
bém nunca fui capaz de te dizer. Talvez por 
pudor, talvez por reserva, talvez porque te 
julgava eterno e houvesse ainda tantos dias 
e tantos séculos em que pudéssemos con-
tinuar amigos. A onze de Junho morreste, 
fi sicamente, claro, mas quando te visitei no 
domingo na casa de campo, soube ali mes-
mo que era a última vez que te visitava. Tu 
disseste-mo na mão que me deste, no olhar 
e na lágrima reprimida que começou a des-
cer pela tua face doente. Agora de que po-
demos falar?! Quando voltamos a Madrid?! 
A quem vais falar dos teus projectos para  
amanhã?! 

23.04.2006 A minha mãe está a morrer. Não 
ouve, não vê, não fala. Finge tudo. Finge que 
me olha, que ouve a minha voz, que sabe 
que um dia me deu vida. Mas nada! É ape-
nas o meu desejo que me faz imaginar que 
ela, sim, sim, ainda é vida. Perder a mãe, não 
é perder; é ir também.

04.11.2006 É tudo silêncio o que me preen-
che. O resto é inútil. Sorrio, convivo, rio e 
faço rir, mas só me encontro no silêncio. É 
quando estou comigo, só, num espaço meu, 
que sou, que sinto e que existo. O resto dos 
dias é como os adereços na melhor das toi-
lettes: não existem sem o fraque, mas não 
contam nada para o fraque.
E quantas vezes tu vens, te abeiras, me tens 
todo fi sicamente, mas nem uma porção ín-

fi ma tens mesmo de mim! Todo e tudo sou 
do silêncio: desse lugar onde me acobardo e 
protejo, onde estou mas não quero estar, que 
procuro ansiosamente para entrar e logo, 
logo, procuro, ansiosamente para sair. Ser 
humano talvez seja isto; talvez seja só isto.

19.12.2006 Mais uma vez, nada. Tenho um 
estado, vazio, inútil, vegetal. Ou talvez nem 
isso. Quem serei quando nem sequer me 
achar que sou um nada? 
Toda a vida é um peregrinar constante. 
Quando era estudante na Academia de 
Coimbra e regressava ao colo da minha mãe 
em escassos fi ns-de-semana, percorria a 
imensidão daqueles fi éis que, passo a passo, 
dor a dor, lá iam, caminheiros até ao San-
tuário de Fátima. Aquilo era-me a suprema 
tristeza. Alguém mortifi cado por promessas 
de dias de desespero, promessas a um deus 
divino, apenas porque em terra ninguém 
lhes acudia. Então eu percorria aqueles cen-
to e dez quilómetros de Coimbra ao Porto, 
como se a dor fosse minha. E chorava, per-
guntando-me o que pode um homem espe-
rar do cumprimento de uma promessa?!

10.03.2007 Outra vez eu, no meu diário, à 
procura de palavras que falem daquilo que 
tanto queria falar. Queria um amigo com 
quem pudesse confi denciar as angústias e 
os sonhos que me povoam. Gratuitamente. 
Certo que amanhã disso não me falará e que 
o que falarmos hoje é hoje que o falamos. 
Como um túmulo: silencioso e eterno.

08.06.2007 O que busco é apenas isso: a per-
feição. Ou então o contrário: o princípio, o 
ímpio, o primitivo. Este caminho que sigo, 
este caminho de avançar os dias, crescer, so-
nhar e ter, é esse caminho que custa. Bom, 
bom seria que fosse como o imbecil, o pa-
teta, o estúpido. Sorrir apenas é como eles 
levam a vida, sem a suportar. A vida é peso, 
o maior dos pesos de todo o Universo, ex-
cepto para os imbecis. Quem me dera ser 
imbecil!

15.08.2007 Escrevo no lobby do hotel, a 
milhares de quilómetros de Portugal. O 
luxo é um luxo do melhor que jamais en-
contrei. Mas não é desse luxo que vêm as 
emoções. Uma rapariga toca piano. Não há 
mais ninguém. Toca só para mim. Com o 
mesmo entusiasmo e empenho como se o 
fi zesse para uma multidão imensa. Depois, 
olha-me, fi xa-me num olhar doce e, meiga-
mente, parece que me diz: obrigada por me 
escutares.

06.10.2007 Escrevo sempre entre um ciclo 
de tempo e um ciclo de lugares. No Porto, 
no Minho, no Algarve. Se tivesse que esco-
lher um local deste planeta para cumprir 

o resto dos dias, não seria nenhum destes. 
Sabe-se muitas vezes o que não se quer, mas 
raramente se sabe o que se quer. E estou 
assim: num não querer sem querer outra 
coisa. Partiria, certamente, em busca de lu-
gares, um tempo aqui, outro além e sempre 
outro como um nómada, para que não ti-
vesse tempo de deixar passar a novidade. E, 
passada a novidade e a descoberta do novo 
lugar, restar-me só eu, ter-me a mim pró-
prio, aturar-me. Isso é que não; por isso..., 
partir, partir, partir...

03.10.2012 O cemitério. A campa dos meus 
pais. Lá fui eu, cinquenta quilómetros de es-
trada para estar ali, de pé, olhando, olhando 
o silêncio de uma vida. O que seria hoje se 
os tivesse vivos, um beijo da minha mãe, um 
abraço do meu pai e as lágrimas de sempre 
na despedida. Vinte e quatro anos depois da 
partida do meu pai e seis da minha mãe, ain-
da estou em luto. Não é saudade. Que bom 
se fosse saudade! É tristeza, desencanto, de-
sencontro. Trago comigo um leve sentido de 
injustiça e um enorme sentido de culpa. O 
que poderia ter feito por eles, que mundo 
melhor lhes poderia ter dado, em que falhei 
se é certo que me sinto ter falhado em tudo?! 
Agora é tarde, nem o consolo do choro me 
apazigua, nem o triste silêncio do cemitério 
me inquieta. Tenho um sentir de não sentir. 
E é tudo, como se esperasse algo mais que 
não o encanto de os ter imaginado vivos.

13.10.2012 Durante a noite é que sou feliz. 
Durante a noite, só tenho a noite, o escuro, o 
silêncio e eu. E talvez isso me baste, se é que 
me basta alguma coisa ou se eu mesmo sou 
alguma coisa. Se ao menos durante a noite 
eu pudesse arrancar-me, sair desse conjun-
to que tenho, fi car só a noite, o escuro e o 
silêncio! E isso, sim, é que seria a harmonia 
do mundo e a minha de que eu já não fi -
zesse parte ou só começasse a fazer parte, de 
novo, do começo, daquele momento em que 
eu nascesse do nada como se nascesse no-
vamente sem qualquer existência do antes.
Nessas noites escrevo versos, silenciosa-
mente, rebolando-me na cama, eu e eu, 
pensamento e versos, versos e pensamento 
como se voássemos num líquido etéreo sem 
existência e sem falta dela. E esses versos 
são belos, perfeitos, sem rima e sem voz, 
porque são versos da noite, esfumados logo 
pelo primeiro clarear do dia. Depois, lá vou 
eu a correr, higiene e fato, primeiro almoço 
e automóvel, papéis, dia e desencanto em 
doses por eles combinadas sem nada me 
perguntarem. Quando o escuro do dia me 
volta a preencher, lá corro eu a fazer versos 
sonhados que voltam a morrer quando che-
ga a claridade. ●
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Amigos:
Junto envio comprovativo da minha contribuição para a revista 
Palmeira. Obrigado por se lembrarem de mim. Um abraço para 
todos os colaboradores e família redentorista.

António Manuel Rodrigues (Coimbra, 2012-12-20)

Francisco de Assis (Maia, 2012-12-31)

Meus caros amigos:
Recebi a Palmeira de Dezembro. Li-a toda e gostei de todos os 
seus artigos. No entanto, deixem-me que, de um modo muito 
pessoal, destaque:
– O texto “O Lápis” da autoria de Sylviane Rigolet. Com modés-
tia e admiração, respeitosamente a saúdo. Não a conhecendo a 
ela, julgo que o Barros, seu esposo, será um condiscípulo seis 
anos anteriores ao meu, o de 1959.
– O escrito do Alexandre Gonçalves: Natal – Um regresso 
à infância, onde quero ver, nos primeiros períodos, um 

Bons amigos: 
A todos os associados da AAAR e familiares, a minha saudação 
de fraterna amizade e os meus votos de um novo ano repleto 
de muita saúde e alegria. Chegado das terras frescas da Polónia, 
onde fui passar o Natal, tenho estado a deleitar-me com os sabo-
rosos textos aparecidos na última Palmeira e no site da nossa As-
sociação. Sem preferência por qualquer texto concreto, os meus 
agradecimentos a todos quantos lá escreveram. À meia-noite de 
hoje, levantarei o meu cálice de vinho do Porto, brindando fra-
ternalmente por todos. Recordarei muito especialmente o nosso 
colega Faustino Honrado (conhecido entre nós por “Rouxinol” 
por cantar maravilhosamente bem), que, no passado dia 24, com 
63 anos de idade, acabou de nos cantar o seu último canto de Na-
tal. Paz para ele na sua nova vida e um feliz 2013 para todos vós.

Sylviane Rigolet (Esposa do A. Barros, 2013-01-07)

Fernando Manuel Trovisco (Macedo de Cavaleiros, 2013-02-01)

Caro Arsénio:
Agradeço o envio do exemplar da última Palmeira e formu-
lo votos de muito sucesso neste novo ano de 2013. Que ele 
seja realmente novo, com a frescura da mensagem natalí-
cia a ser vivida no quotidiano. Parabéns pela renovação da 
revista! Está com uma apresentação muito agradável. Deu 
mesmo vontade de a ler, de a ler toda até ao fim. Cordial-
mente.

(Cont. da p. 2)

Luís M. Brígida Flor (Alenquer, 2012-12-14)

Manuel Luís Esteves (Lisboa, 2012-12-17)

Luís Guerreiro (Brasília, 2012-12-20)

Bons amigos:
Um feliz Natal e um ano novo com horizontes risonhos para 
todos quantos algum dia estiveram irmanados no ideal reden-
torista; são os meus sinceros votos. Aos bravos que dirigem a 
Associação, oxalá que o desânimo não os apoquente. Aproveito 
para enviar uma gota de água para que a nossa linda Palmeira 
não seque e continue bem verdejante.

Caros amigos:
Junto envio um pequeno donativo para a revista Palmeira, que 
tenho recebido e que agradeço. Sempre que ela chega, gosto de 
ler os seus artigos, não só por estarem bem escritos mas tam-
bém por bastantes deles serem de amigos e conhecidos meus. 
Um santo Natal para os membros da direção e da coordenação.

Caro Arsénio:
Recebi a Palmeira. A tua insistência por uma maior colaboração 
parece começar a dar algum resultado. E isso trouxe uma maior 
variedade de temas. Nós temos muita gente capaz de escrever 
sobre diversíssimos assuntos de interesse para os nossos leitores. 
E então eu lembrei-me de que, em vez de lançar apelos de cola-
boração indeterminados a toda a massa associativa, seria talvez 
mais eficaz fazer apelos individuais, de acordo com um projeto 
delineado de antemão para cada número. Esse projeto seria feito 
pelo próprio corpo que hoje se incumbe da edição da revista e 
que tanta alegria nos dá com apresentações cada vez mais belas e 
artísticas. Bem hajam! Um feliz Natal para ti e família.

homem inquieto, informado, racional mas afectivo.
– O conto E se Jesus voltasse de novo do nosso querido professor, 
Luís Guerreiro, prefeito quase perfeito. Este seu conto encantou-
-me e surpreendeu-me. Lembro a afabilidade dele, o seu sorriso 
franco, a sua disponibilidade. O pendor um pouco marginal, algo 
subversivo deste seu conto agrada-me. Bem-haja a ele por mais 
esta lição. Eu fico contente por, envelhecendo, ainda ter a oportu-
nidade de ir aprendendo coisas novas com amigos antigos.
Finalmente, lamento o ter andado arredio da Associação duran-
te tanto tempo. Ainda bem que regressei. Fico agradecido pelo 
convívio e pela amizade que ela me proporciona. Um abraço fra-
terno e um bom Natal para todos.

Maio de 1957

Seminário de Cristo Rei
Quinta da Barrosa

Eis três seminaristas de então.
Ao meio, o mais novo, sou eu, António José da Silva Dias Pinheiro; o do 
lado direito da foto é o José Maria Pedrosa; e o da esquerda, mais alto, é 
o Adolfo José de Barros Pereira, ambos de Polvoreira, Covas, Guimarães. 
O Pedrosa foi meu “Anjo”, quando entrei no Seminário.

(Foto enviada pelo António Pinheiro)

pPor um feliz acaso, soube a tempo do nos-
so Encontro Anual de 2012.
Lá chegado, soube que nós, os reunidos, 
éramos mais do que os presentes.
Agradou-me muito a comunicação prévia 
de algumas ausências ditadas por impos-
sibilidades pessoais várias. Quero apro-
veitar este facto para vos dizer: Também 
eu estive convosco naqueles Encontros a 
que, por ignorância e culpa minhas, não 
compareci nem dei notícia.
Não interessa explicar ou justificar agora 
esta minha ausência tão longa mas, por 
causa da culpa assumida, cá me vou pe-
nitenciando apenas um pouco do que ne-
cessariamente convinha.
Penitenciando-me e decantando-me, des-
culpai-me a presunção e explico-me: em-
bora não tenha sido notória, porque não 
sou extrovertido nem exuberante, foi em 
festa que, nos dias sete e oito de Setembro 
do ano passado, regressei ao nosso Semi-
nário de Cristo Rei.
Regressei ao que dele resta. E ainda é mui-
to. Mas bateram algumas recordações e a 
saudade do que ele foi quando ele mais a 
Quinta da Barosa anualmente se renova-
vam e lembrei-me de Francisco Rodrigues 
Lobo e do seu soneto “Formoso Tejo meu, 
quão diferente…”
Em chegando a Primavera, o rio voltaria a 
ser o que antes era. O Poeta, expressando-
-se embora na forma hipotética, bem sabia 
o que com ele estava acontecendo. Neste 
confronto, a Barrosa está muito mais hu-

manizada e solidária para connosco que o 
rio para com o poeta. Garantindo-nos ela 
a renovação primaveril que se aproxima e 
uma perenidade mais ampla que a nossa, 
mesmo assim, também ela não voltará a 
ser o que dantes era.
Sendo benévolos quanto convém, ainda 
nos conservamos uns rapagões e todos 
sem excepção melhores do que eu mas…, 
até aqui nos trazendo os saudosos anos 
passados, encontrámo-nos naquilo que 
de nós resta mais os complementos e as 
decantações que aqueles nos proporcio-
naram.
Foi bom. Foi óptimo. Para mim foi uma 

festa, repito-me. Minha esposa também 
gostou e ficou surpreendida com a nossa 
convivência tão informal e natural. (Com 
este período, redundante mas sincero e 
leal, dispenso-me de citar nomes e evo-
car momentos especiais de entre aqueles 
a que assisti. Se mo permitem, associo-me 
ao que já foi dito sobre eles e todos nós 
lemos).
Fratres, saúde, muita saúde para toda a 
irmandade – aquela mais alargada e… 
“Volto já!”.
A Palmeira e a nossa AAAR, também mi-
nha desde sempre, prestam-se muito bem 
a esta despedida. ●

A minha AAAR
António M. Rodrigues

Curso 1959

T E S T E M U N H O

Afinal em que ficamos?
Na última Assembleia Geral, ficou lançado o pedido para que surgisse uma 
equipa com garra a fim de organizar o nosso Encontro Nacional de 2013.

Ainda ninguém se levantou!
Era nosso costume anunciar na Palmeira (que costuma sair por alturas da 
Páscoa) a data e o Programa Preliminar desse Encontro.
Por tal motivo, nada vem ainda anunciado na presente edição.
Continuamos à espera da “iniciativa privada”!  
Esperamos por uma Comissão que avance para este importante serviço à 
nossa Associação.

PROCURA-SE!
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1. INSURREIÇAO 
(ao Isildo Amaral)

Quero cantar
vivo ou morto
não sei.
Já celebrei as exéquias
sou livre de quitação
de profundis, miserere.
Agora quero entoar
aleluias, laetare.
Se a vida não é eterna
a morte também não.
Quero viver
quero voltar a ter
a vida na minha mão.

2. FAZER
(ao P.e Júlio de la Torre)

Solitária
na praia deserta
que fazer, aqui
Gaivota.
Faço terra
e faço mar
Faço lonjura
     e azul
     e sol
     e mar
Faço presente
     e passado
     e futuro
Faço ser
     e faço estar
     e faço nada
Tanto fazer,
numa praia 
parada.

3. PEDESTAL 
(ao P.e Fernando Augusto Alho)

Aritmética
Álgebra
Trigonometria
contas do rosário
tantas vezes por ti 
ensinado.
Física
Química
escada de Jacob
na tua subida 
ao céu.
Pedestal da Verdade 
em que tu crês
e eu creio
que de ti
aprendi
a procurar 
e a amar.

Alípio Pinto

MARÇO
Março extirpa a carga murcha
dos troncos, hirtos de inverno.
Sua escuridão oculta
trepa e agrupa-se dentro
dos pontos onde a ternura
rompe o nódulo vivo do sarmento.
E Março quase que exulta.
Tem uma luz a ressumbrar do tempo.
E os mortos a esquecer-se da vastidão nocturna
pelo verde iminente dos rebentos.

Fernando Echevarría

POÇO  DE  JACOB

Dá-me água, Madalena, a água pura
que do teu poço fundo estás tirando:
de tanta sede sinto-me secando
como esta terra estéril e tão dura.

De longe lembro a tua formosura, 
o teu rosto molhado sempre brando:
o teu corpo de mármore esperando
como um favo de mel e de ternura.

– Como é que tu, judeu, me pedes água,
se em mim apenas sinto a doce mágoa
de te esperar em vão a vida inteira?

– É porque esperas que eu estou aqui.
Se tenho sede a sede é só de ti,
da água que me deres verdadeira. 

Alexandre Gonçalves

A Bíblia está cheia de mulheres inesque-
cíveis, a avaliar pelos inumeráveis nomes 
da tradição judaico-cristã, que ainda hoje 
suscitam as preferência onomásticas. A to-
das elas foi atribuído um papel determinante 
no curso dos acontecimentos. Porém, muito 
poucas apresentam aquele recorte bucólico 
e sublime da samaritana, a “plebeia de Si-
cal”, como é chamada na belíssima balada 
de Coimbra. A cena é no poço. Os discípu-
los vêem o mestre a aproximar-se e discre-
tamente retiram-se. Jesus Cristo tem sede. 
Como é que tu me pedes água, sendo eu 
samaritana? Este pequeno diálogo é duma 
beleza exaltante, mas ultrapassa segura-
mente a hermenêutica oficial. De que sede 
se trata? De água apenas? Ou antes, de um 
desejo súbito que devora corpos e almas? 
Seria o jovem Jesus Cristo, tão desprovido 
de afectos e de hormonas que fosse in-
diferente ao esplendor moreno da terrena 
Madalena? E se fosse hoje, que homem 
ou que mulher se privariam da água desse 
poço, se ela fosse cristalina e fresca e bib-
licamente fluísse entre bocas e corpos, em 
jeito de vasos comunicantes?

T r í p t i c o

A solidão 
dos
agapantos

Se fosse eleito um Papa João XXIV
Talvez tivesse como objectivos: 

1. Acabar com a actual Cúria Romana, herdeira da Corte Régia Medieval, 
transformando-a numa moderna e eficiente administração central da Igre-
ja, com representantes das diversas Conferências Episcopais Nacionais.

2. Rever a posição da Mulher na sociedade e na Igreja pondo em prática a 
igualdade, em  direitos e deveres, das Mulheres e dos Homens (“Nenhu-
ma desigualdade em Cristo e na Igreja, por motivo[...] de condição social ou de 
sexo”. Con. Vaticano II, LG 32) no serviço dentro da Igreja: acesso a todos os 
graus de serviço, incluindo o diaconado, o presbiterado e o episcopado.

3. Rever toda a doutrina sobre a sexualidade e permitir o uso de preser-
vativos e de contraceptivos.

4. Aceitar a homossexualidade como uma inclinação sexual natural (segundo a natureza) e despenalizá-la de 
qualquer sanção “pecaminosa” e impeditiva ao acesso ao presbiterado e episcopado.

5. Acabar com o celibato obrigatório para os presbíteros.

6. Readmitir ao serviço todos os presbíteros que se demitiram ou foram “expulsos” e queiram regressar.

7. Repensar o sacramento da Penitência.

8. Na sequência do Concílio Vaticano II, pôr em prática o princípio da colegialidade no governo da Igreja 
católica. (LG 22)

9. Numa perspectica ecuménica, que sejam o Bispo de Roma (o primeiro entre todos no episcopado) mais o 
Patriarca de Constantinopla (o segundo) e todos os Bispos das Igrejas cristãs, com a participação de todos 
os fiéis, a edificar e a orientar colegialmente uma Única Igreja de Cristo.

10. Colocar sempre o Amor à frente da Lei.
Arsénio Pires

P r i m a v e r a
A grande
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litar. Fui para Mafra. Findo o curso, sou 
colocado no BC5 (Lisboa), seguindo-se 
Tomar, Setúbal e Cavalaria 7 (Lisboa). 
Já mobilizado, parto para a Guiné com a 
Companhia de Cavalaria n.º 702, aquarte-
lada em Bissau, como força de intervenção.
Bissau era uma “cidade” agradável, onde 
reinava a camaradagem e convívio. Ainda 

hoje sinto saudades dos jantares de maris-
co no “Tropical”, saboreados na véspera da 
saída para o mato, pensando que poderia 
ser o último. 
Os bons tempos de Bissau continuaram 
em Bolama, “cidade” com uma grande 
praia deserta e um hotel vazio que passou 

a sítio habitual do grupo dos jantares no 
“Tropical”. Após umas merecidas férias na 
Metrópole, regressei à “festa” em Madina 
do Boé, localidade sem luz, nem gerador 
para tal e que, dada a frequência dos tiro-
teios, nos vimos forçados a construir valas 
e abrigos. Ali terminou a nossa missão.
Foi grande a euforia no regresso (apenas 

uma baixa).
A vida em Lisboa estava à 
minha espera e, após um 
período de seis meses para 
esquecer a “tropa”, procurei 
o mundo do trabalho que, 
na altura, havia muito para 
escolher. 
Para começo, aceitei um 
lugar de horário livre no 
Hospital de São José, que 
o então administrador Dr. 
Lima das Neves me ofere-
ceu. Resolvi, todavia, enviar 
uma carta circular (curricu-
lum vitae) a várias entida-
des, oferecendo a minha 
colaboração. Nesta altura 
já residia no Estoril.
As convocatórias para pres-
tar provas de admissão não 
tardaram e, como comodis-
ta que sou, optei pelo BES, o 
primeiro a chamar-me. Fo-
ram 35 anos a lidar com o 
público, conhecendo várias 
classes sociais e diversas 
profissões e onde fiz gran-
des amizades.
Já com a vida estabiliza-
da, o normal foi constituir 
família. A prole reduz-se 
a um rapaz. Estudou no 
Colégio Salesiano do Esto-

ril, onde fez a instrução primária e liceu. 
Hoje, licenciado como tantos outros, op-
tou por emigrar para Moçambique, pois 
diz ser Portugal demasiado pequeno.
Eis, pois, o retrato do miúdo franzino que 
há cerca de 55 anos pensou Norte, foi para 
Sul. ●

Testemunho 
inacabado

Francisco Cabral
Curso 1955

T E S T E M U N H O

jJá tinha o lápis aguçado para escrevinhar 
umas notas sobre o surrealismo, movi-
mento literário e artístico, cujos primeiros 
manifestos foram publicados em França, 
na primeira metade do século passado, 
quando o nosso colega e grande amigo 
Arsénio me pede um texto de testemunho.
Pensei, assim, apresentar uma pequena 
resenha do meu caminho, 
após a estadia na Quinta da 
Barrosa. O nosso inesque-
cível Encontro de Setem-
bro último fez-me reviver 
esses tempos, abraçando 
colegas e amigos que já não 
via desde então.
Afirmo solenemente, que 
não fui vítima de qualquer 
trauma e não rejeito os en-
sinamentos lá ministrados, 
apesar da mágoa que senti 
quando o Sr. Diretor escre-
veu à minha mãe, dizendo: 
“é melhor para o miúdo 
não continuar”! Assim, na 
hora de seguir para Gaia, 
vou para Lisboa.
A minha ida para o semi-
nário foi obra da professo-
ra e do pároco padre Sa-
raiva, conhecido também 
por padre “Peida”, mercê 
de um descuido sonoro na 
celebração do Santo Ofício.
Eis-me em Lisboa, outro 
mundo, outra vida. Tudo 
me surpreendia. Matricu-
lei-me na Escola Académi-
ca, a dois passos do quarto 
que, entretanto, tinha alu-
gado. Depois, Escola Luís 
de Camões, Liceu Gil Vi-
cente e uma curta passagem pelo Instituto 
Francês e Alemão. 
Para ter uns trocos para os doces pecados, 
já que a mesada tinha de ser muito bem 
orientada, consegui um part-time num 
gabinete de advogados.
O tempo foi passando e chegou a vida mi-

responder por todos os seus atos, diante 
de Deus e diante dos homens. Ele atuará 
sempre segundo a sua consciência, que 
reconhece como voz de Deus, no interior 
de si mesmo, que é um juiz perfeito e in-
corruptível. Ao receber este dom de Deus, 
esta vocação para a liberdade, aceita-os 
sabendo que vai sofrer muito: “Ai de vós, 
quando todos dizem bem de vós! Assim o 
faziam também com os falsos profetas…” 
É emocionante viver os últimos anos da 
minha vida com esta responsabilidade, 
sabendo, conscientemente, que este 
modo de proceder terá consequências 

até ao fim do 
mundo”.
Todavia, esta 
linda vocação 
para a liber-
tação dos ou-
tros, somen-
te é possível 
pela fé em 
Jesus Cristo. 
“Passei da fé 
num Deus ex-
terior para a 
fé num Deus 
interior, pre-
sente no in-
terior do meu 
coração pela 
presença do 

Espírito de Jesus de Nazaré. Por isso, 
sinto a minha vocação e a minha res-
ponsabilidade moral como uma doação 
radical da minha vida”.
A vida do Padre Boursicaud, missioná-
rio redentorista, padre operário, amigo e 
companheiro do Abbé Pierre, fundador 
de Comunidades de Emaús para acolhi-
mento dos homens e mulheres da rua, na 
França, depois da Segunda Guerra Mun-
dial, distinguiu-se sempre pela sua luta, 
sem descanso, contra as causas da injusti-
ça e da miséria. É um defensor apaixona-
do da dignificação e da qualidade de vida 
dos mais pobres, homens e mulheres da 
rua; é um pregador incansável da partilha 
dos bens, página do Evangelho que foi 
lançada no caixote do lixo: “Servirás sem-
pre o Pobre antes de ti mesmo, porque ele 
é menos feliz do que tu”.
Para chamar a atenção do mundo sobre 

estas “razões do seu viver”, fez uma via-
gem de Paris a Roma, a pé, aos setenta 
e cinco anos de idade. Sobre os motivos 
que o levaram a esta peripécia espiritual, 
escreveu um livro maravilhoso que tem 
como título: “Paris a Roma, a pé, aos 75 
anos”.
O P.e Henri é uma pessoa que sabe mui-
to bem que não tem, dentro do seu bolso, 
toda a verdade, contudo, busca-a cons-
tantemente, para a poder partilhar depois 
com todos os outros (toda a gente), espe-
cialmente com os mais pobres. Ele recor-
da, com muita frequência, estas palavras 
do Abbé Pierre: “Querer aliviar a miséria 
humana, sem lutar contra as suas causas, é 
uma coisa desonesta”. Ele não acredita que 
a miséria seja uma fatalidade para nin-
guém, querida por Deus, mas unicamente 
uma obra da cobiça dos homens. Esta sua 
firme convicção leva-o a ser intransigente,  
intransigente sobretudo consigo mesmo, 
privando-se até das coisas de que os mais 
pobres disfrutam.
O P.e Henri, com os seus quase 93 anos 
de idade, sente-se muito feliz, na sua luta 
contra todas as causas da miséria e, mui-
to especialmente, pela sua luta a favor da 
dignificação dos homens e mulheres da 
rua. A sua maior dita, confessou-me ele 
em certa ocasião, seria poder morrer um 
dia, no meio deles, debaixo de qualquer 
ponte. Mas também me confessou que 
tem, muitas vezes, a sensação que este seu 
trabalho é subestimado na sua Congrega-
ção Religiosa e na própria Igreja Católica, 
entidades que a si mesmas se chamam, 
respetivamente, “Congregação para os 
pobres” e “Igreja dos pobres”. O seu maior 
desejo é que, tanto uma como a outra, se 
ponham realmente ao serviço dos mais 
pobres e dos mais abandonados, como 
exemplo profético. Ele julga que está as-
sumindo, plena e radicalmente, a sua vo-
cação e a sua responsabilidade para com 
os pobres.
E assim, deste modo tão simples, e ao lon-
go de toda a sua vida, o P.e Henri Le Bour-
sicaud manifesta a sua vocação e assume 
a responsabilidade da sua fé cristã, como 
homem, como cristão e como religioso, e 
aguarda, em jubilosa esperança, a última 
vinda de Cristo Redentor Ressuscitado. ●

Um rumor de Deus: 
Henri Le Boursicaud

P.e Faustino Ferreira
Assistente da AAAR

E X E M P L O

pPercorrendo o dia a dia dos humanos, 
deparamos com muitas situações de sofri-
mento, de destruição e de morte: catástro-
fes, homicídios, ódios, violências, separa-
ções, violações, maus tratos, abandonos, 
solidão e até abusos ecológicos; numa pa-
lavra, toda uma série de atentados contra 
a dignidade humana.
Perante todas estas situações, é preciso 
atuar solidariamente e tentar reconstruir 
estes rostos humanos, vestindo os seus 
corações de humanos afetos, de otimismo, 
de alegria e de esperança numa ressurrei-
ção qualquer.

HENRI LE BOURSICAUD é um homem, 
um cristão, um sacerdote redentorista, 
que se fez um defensor e um servidor 
moralmente assumido dos mais pobres e 
abandonados: “Sinto esta minha respon-
sabilidade moral, diz ele, como um alegre 
dever de anunciar o Evangelho da liberda-
de a todos quantos são capazes de ouvir e 
de responder a esta boa notícia, isto é, aos 
pobres. “Ai de mim se não anunciar este 
Evangelho, hoje, através da minha vida”. 
Deus, que é liberdade e amor, não nos deu 
outro dom que a liberdade em abundân-
cia. A liberdade que Deus nos deu é para 
assumir a libertação dos nossos irmãos, 
para sair de nós mesmos e, movidos de 
compaixão, como Javé, para pôr a nossa 
vida ao serviço do próximo, dos mais ne-
cessitados e dos mais abandonados.
Um homem moralmente responsável é 
aquele que está sempre em condições de 

P.e Boursicaud com Abbé Pierre (sentado)
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ou três outras na Península (e em todo o 
mundo). A terceira referência desta aldeia, 
o pelourinho, continua em boa forma e de 
pé. Situados nos lugares altos, os castros 
estavam dotados de sistemas de defesa e 
os habitantes podiam prevenir os perigos. 
Para se estabelecerem e poderem man-
dar, os romanos obrigaram os habitantes 
de castros e castelos a descer para lugares 
baixos. Com o mesmo objetivo, queima-
ram grande parte da fl oresta peninsular, 
onde os povos ibéricos se escondiam e os 
emboscavam. Sabe-se que a pacifi cação 
e romanização dos povos ibéricos foram 
difíceis e morosas. Os séculos de paz que 
se seguiram permitiram aos nossos ante-
passados ir viver junto dos ribeiros, fon-
tes e hortas, com caminhos mais planos e 
transitáveis, abandonando os castros cel-
tas. Aldeias como Frieira Sanceriz e Izeda 
foram prosperando. Os romanos respeita-
vam os deuses e os cultos dos povos que 
submeteram e acrescentaram os seus. Tal 
como os castros, os templos dos deuses 
situavam-se, e situam-se ainda hoje, nos 
lugares altos. No alto da Senhora do Avi-
so, em redor da atual igreja, podiam ob-
servar-se pedras talhadas, entretanto re-
tiradas. Espalhadas por todo o espaço do 

santuário, havia graníticas colunas, agora 
furadas, enfi leiradas e encadeadas em re-
dor do adro da igreja, para vedar o acesso 
aos automóveis. É bem possível que tudo 
tenha pertencido a um templo dedicado 
ao deus Serapis, demolido para construir 
a atual igreja. A toponímica dos luga-
res mais próximos, Serapicos e Sanceriz, 
aponta esta origem, mais evidente em rela-
ção a Serapicos. Sanceriz chamou-se: São 
Ciriz, Santiriz, Sansilis. O nome de Izeda 
poderá vir de Isis, deusa, + eidon (templo 
em grego). Este templo seria no local onde 
hoje se ergue o Santuário da Senhora dos 
Remédios, em que ainda resta uma estela 
de pé, símbolo da deusa da fecundidade 
e da maternidade. O culto a Serapis e Ísis 
andou junto desde a época helenista. A 
religião cristã chegou pelo fi m da ordem 
romana, os nomes dos deuses pagãos fo-
ram substituídos pelos de santos cristãos, 
a deusa Ísis pela Senhora dos Remédios. O 
culto e os ritos continuaram os mesmos. 
Aliás, nem as grandes festividades do ca-
lendário litúrgico cristão escapam a esta 
regra. O Natal, a Páscoa, os santos popula-
res e o Dia de Todos os Santos já eram fes-
tas pagãs que acompanhavam o ritmo do 
sol, da luz, e da vida e da morte nas quatro 

estações. Também se mantêm os oragos 
nas encruzilhadas para afugentar as bru-
xas. Resumindo, os deuses foram recicla-
dos e os crentes só passaram a contribuir 
para novos templos e 
sacerdotes. O nome 
de Frieira poderá vir 
do da germana deusa 
Frea, que dá nome a 
sexta-feira nas lín-
guas saxónicas e mi-
grou para estas paragens com os suevos, 
a quem ajudou a conquistar o poder aos 
romanos. Os suevos terão fundado ou 
ajudado a desenvolver Frieira. O cantado 
nome Prado Veso é germânico. Em ale-
mão, prado diz-se wies. Com a conversão 
dos suevos e dos outros povos godos ao 

cristianismo, acalmaram por algum tem-
po as guerras entre os deuses e entre os 
homens. De há poucos anos a esta parte, 
os hábitos dos peregrinos alteraram-se. 

Antes, nos dias de festa, 
carregavam um burro com 
cestos de merenda e su-
biam aos montes por um 
carreirão. Depois das ce-
rimónias religiosas, acom-
panhadas por afi nada fi -

larmónica, estendiam a toalha, expunham 
nela o pão, o vinho e amostras atraentes 
das melhores carnes do cevado. Tudo 
era distribuído pelos parentes e amigos, 
alguns das aldeias vizinhas. De barriga 
composta, iam assistir aos jogos tradicio-
nais, em que alguns tentavam avantajar-se 

aos de outras aldeias e fi car na memória 
de fi lhos e netos. Era também o momento 
de arranjar companheira ou companhei-
ro, avisar que iam beber água à fonte e 
desviarem-se para brincar numa sombra 
mais recatada. Hoje só poucos levam me-
renda, foram banidos os jogos tradicio-
nais, que perduravam da época romana e 
em que se usavam termos próprios latinos 
(por ex., chona, cunca, impeçar). Onde 
antes havia, quando muito, uma taberna, 
agora, para menos peregrinos, há uma 
feira e barulho. Também na religião, o ne-
gócio dita as leis e perverte os bons costu-
mes e tradições. Os discípulos de agora já 
esqueceram que Cristo expulsou os ven-
dilhões do templo. ●

Caro amigo Arsénio:
Tenho que te dizer que fi quei bastante sensibilizado pelo convite 
que me fi zeste para escrever para a Palmeira. Devo confessar que 
não me sinto minimamente vocacionado para colonista seja do 
que for. Como, porém, não devemos alhear-nos das solicitações 
que nos dirigem, e muito mais quando vindas de um AAR, como 
tu, que tanto se disponibiliza com o seu saber e trabalho para a 
nossa grandiosa comunidade, aqui estou eu a dar um pequeno 
testemunho.
Mas, com toda a sinceridade, amigo Arsénio, se o TRIO MARA-
VILHA entender que este meu texto vale pouco, ou melhor, tem 
pouco interesse, não o publiques, pois não fi carei melindrado.
Posta esta introdução de carácter privado, aí vai ele.

As nossas 
raízes

Ricardo H. Morais
Curso 1955

E S T U D O

Semana Santa
em Sevilha A. Peinado Torres

Curso 1955

T E S T E M U N H O

(Continua no próximo número.)

Era também o 
momento de arranjar 

companheira 
ou companheiro.

nNa próxima Páscoa, comemoro 18 anos de adesão à AAAR. 
Entrei pela mão do saudoso companheiro Benjamim Par-
ra. Encontramo-nos casualmente em algures na CAPITAL 
DO MUNDO (cidade do Porto), conversamos, relembra-
mos tempos antigos. Ele disse-me que a Associação ia rea-
-lizar um passeio a Sevilha, por altura da Semana Santa, 
incluindo também uma visita a Granada e a Córdova. Fi-
quei radiante, pois embora conhecesse quase toda a Espa-
nha, ainda nunca tinha visitado estas cidades e era de meu 
interesse conhecer a Alhambra e a mesquita de Córdova. 
Tudo foi impecavelmente organizado. Um dos pontos al-
tos e sentimentais do passeio foi a recepção que os nossos 
confrades espanhóis nos dispensaram, além da alegria com 
que nos receberam e nos presentearam com uma apreciada 
PAELHA. O assistir ao vivo ao desfi le e às cerimónias da 
Semana Santa foi encantador e inesquecível. Nesse con-
vívio, reencontrei o Mário Lage, o Manuel Fernandes, o 
Abrunhosa e conheci o Constantino, o Amílcar Sacadura, 
o Costa Gomes e mais alguns AAR de cujos nomes não 
me recordo agora, pelo que apresento as minha desculpas. 
Nunca tinha atravessado o Alentejo na Primavera. Fiquei 
maravilhado com as grandes planícies verdejantes alente-
janas e o casario disperso e pintadinho de branco, lá exis-
tente. Toda a paisagem deleitou os meus olhos e sentidos. 
O rever velhos companheiros e conhecer alguns que não 
foram meus contemporâneos proporcionaram-me gran-
de alegria e um franco e são convívio. Ainda hoje, quando 
alguns de nós nos encontramos, relembramos aqueles be-
los dias, dias que me fi caram fortemente gravados quer na 
mente, quer no coração.
O meu obrigado a todos os que dispensaram a sua atenção 
à leitura destas simples linhas. ●

aA História que na escola aprendemos em 
crianças tinha por paradigma os reis, as 
dinastias, a cronologia, as nações com 
quem tivemos alianças e guerras, os nos-
sos descobrimentos, reinos conquista-
dos em todos os continentes e o império 
português. Durante todo esse tempo, os 
transmontanos continuámos agarrados à 
terra onde nascemos, comendo e bebendo 
o que a terra produz com muito trabalho, 
falando uma linguagem que os eruditos 
consideram arcaica em relação ao portu-
guês moderno mas que tudo indica ser o 
português mais genuíno. Vamos centrar-
-nos nos povoados cercanos a Izeda, re-
cuar no tempo e lembrar as nossas raízes. 
O conhecimento de temas e lugares que 
vou referir devo-o em boa parte à leitura 
das obras do Abade Baçal. Este erudito, 
e infatigável escritor, refere castros ante-
riores à romanização em Castro Roupal, 
Calvelhe, Parada, Pinela, Senhora do Avi-
so, Macedo do Mato e por toda a região, 
distanciados cerca de cinco quilómetros, 
podendo neles observar-se vários objetos 
então comuns, alguns encontrados fora 
dos castros. Em Izeda, uma estela dedica-
da a Júpiter Ótimo Máximo; no termo de 
Sanceriz, uma estela (ou algo semelhante) 
que levou sumiço, sendo possível que des-
canse nas lojas de alguma casa ou que te-
nha encontrado um curioso que a quer só 
para si. Na terronha de Macedo do Mato, 
encontrei, já em 2012, uma estela com cer-
ca de um metro e trinta de altura e quatro 
linhas em letras romanas, ainda não de-
cifradas. Esta estela aguarda transladação 
para o museu Abade Baçal. No termo de 
Sanceriz, foram recentemente cometidos 
dois crimes contra o património: a Fonte 
dos Engaranhados foi destruída e a fra-
ga com inscrições do chamado alfabeto 
ibérico, não decifrado até ao presente, foi 
atacada por feroz e ignorante retroescava-
dora, que a destruiu em parte. Valeu-lhe à 
outra parte o estar bem arreigada à terra. 
Esta fraga, a primeira vez que vi, estava 
transformada em penico dos transeuntes. 
Com escrita semelhante, só há mais duas 
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M. Simões dos Santos
Curso 1958
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As origens do nosso 
descontentamento
No decorrer deste inverno, frequente-
mente chuvoso, muitas vezes frio, pleno 
de descontentamento potenciador de re-
volta, descobri dois textos não há muito 
tempo publicados entre nós e que trazem 
em si um gérmen de esperança susceptível 
de nos fazer crer que a primavera ainda 
volta a ser possível.
Refi ro-me aos livros “Aft ershock” e “Um 
Tratado sobre os Nossos Ac-
tuais Descontentamentos”, o 
primeiro de Robert Reich 
e o segundo de Tony Judt. 
Sendo um da autoria dum 
secretário do Trabalho de 
Clinton e outro dum histo-
riador e professor inglês que 
leccionou na Universidade 
de Nova York, são textos 
que, embora não-confor-
mistas, podem ser lidos em 
voz alta e em família sem 
perigo de fazer acordar o ve-
lho espectro do comunismo 
que, noutros tempos, andou 
a vaguear pela Europa.
Do grande debate que tem 
sido feito sobre a situação 
económica e social a que 
chegou o país e, duma forma mais geral, 
esta parte do mundo em que vivemos, há 
uma conclusão que já todos teremos assu-
mido e interiorizado – gastámos de mais, 
poupámos de menos, esbanjámos o que 
não tínhamos, resta-nos a dura austerida-
de, se não mesmo a pobreza.
E se esta história estiver, pelo menos em 
parte, mal contada?
Existe hoje um grande consenso de que, 
se há um momento da história compará-
vel com o que vivemos, ele é o da Grande 
Depressão de 1929. E não é que se con-
cluiu também que, quer em 1928, quer em 
2007, e pelo menos no que à parte mais 
ocidental do mundo diz respeito, 1 por 
cento da população concentrava mais de 

Desde tempos imemoriais que dinheiro 
e poder costumam andar de mãos dadas. 
Nada de extraordinário nesta afi rmação. 
Todavia, quando a ambos se juntam a polí-
tica, a ganância, a falta de escrúpulos, a cor-
rupção, um sistema de justiça inoperante 
e elitista e uma notória falta de vergonha, 
costumam  irromper, na sociedade, certos 
episódios cujos resultados nos repugnam, 
nos indignam e nos custam caro.
Vem esse intróito a propósito da novela 

“pornográfi ca” que envolve o BPN (Ban-
co Português de Negócios), cujo epílogo 
só chegará quando o Zé contribuinte tiver 
pago, até ao último cêntimo, todo o dinhei-
ro furtado, roubado, desviado, perdido ou 
dado aos amigos pelos que tiveram nas suas 
mãos o governo do dito Banco.
Falo desta Instituição mas, por outros moti-
vos, poderia citar, igualmente, o BCP, o BPP 
e, já agora, peço-vos, sigam com atenção 
para o que pode vir a suceder no Banif.
Certo é que oliveiras costas, dias lourei-
ros, duartes limas, cavacos silvas, arlindos 
cunhas, leonéis sanches, isaltinos e quejan-
dos não surgem por acaso nem são fi lhos 
únicos desta sociedade que se foi formatan-
do após a mudança de regime, na década 
de 70. Mas, sobre este fenómeno, falem os 
sociólogos.
A ideia de enricar a qualquer preço, que fez 

23 por cento da riqueza? E que, na década 
de 50/60, essa mesma parte da população 
detinha “apenas” 9 a 11 por cento do bolo, 
chegando mesmo a contentar-se com 8 a 9 
por cento nos anos 70? E que, a partir daí, 
a situação se inverteu para voltar a atingir 
um novo pico em 2007? E será por acaso 
que é no vale (anos 50 a 80) entre o pico 
de 1928 e o pico de 2007 que se situa o pe-

ríodo do Grande Conforto? Dirão os es-
pecialistas que desta simples constatação 
não pode inferir-se uma lei económica. 
Mas, quando a coincidência é muita, to-
dos temos o direito de desconfi ar.
Sintetizando a história: quando o novo 
cume começou a ser atingido, a abrangen-
te classe média, desapossada do quinhão 
do bolo que julgava pertencer-lhe, mante-
ve, ainda por algum tempo, o seu estatuto 
e níveis de consumo, não já por utilização 
do que era seu, mas por recurso ao crédi-
to, endividando-se até ao limite do impos-
sível. A classe dita possidente, incapaz de 
direccionar para o consumo toda a rique-
za acumulada, dedicou-se à actividade es-
peculativa, porque se há uma coisa de que 

o dinheiro não é capaz é de estar parado. E 
isto quer nos anos que antecederam 1929, 
quer nos anos que antecederam e sucede-
ram à mudança de século.
Assim lida a história, poderemos ter de 
concluir que o elemento essencial enfor-
mador dos tempos que vivemos não foi 
a despesa excessiva, mas sim a concen-
tração excessiva da riqueza produzida 

e que a saída para a actual 
situação, podendo ter de 
passar necessariamente pela 
mudança de hábitos e níveis 
de consumo (até porque há 
muito mais gente no mun-
do a querer mordiscar um 
bolo que, até há décadas, era 
propriedade quase exclusiva 
do ocidente), tem de assen-
tar, e muito, na redistribui-
ção da riqueza produzida, 
numa acção conduzida por 
pessoas capazes de pensar o 
mundo de forma diferente e, 
sobretudo, sufi cientemen-
te lúcidas para verem para 
além dos resultados duma 
qualquer calculadora. Al-
guém, por exemplo, como o 

Sr. Henry Ford que, em Janeiro de 1914, 
anunciou que passaria a pagar aos traba-
lhadores da sua linha de montagem, do 
conhecido modelo T, cinco dólares por 
dia de oito horas de trabalho, o que, sen-
do sensivelmente o triplo do que ganhava 
um operário fabril, lhe mereceu ser sono-
ramente apelidado de socialista e a acu-
sação, pela imprensa da especialidade, de 
estar a cometer um crime económico.
Termino com palavras do muito estimado 
Keynes, citado num dos livros referidos:
Logo que nos permitirmos desobedecer à 
prova de lucro de um contabilista, teremos 
começado a mudar a nossa civilização. ●

curso na cabecinha de certos personagens, 
é fruto de muitas alterações cerzidas no te-
cido social, da ausência de princípios dos 
ditos personagens e da sensação de impu-
nidade que se instalou no País. E a impu-
nidade de uns incita outros a fazerem mais 
e maiores sacanagens. A justiça não actua 
e demora gerações a tentar julgar casos 
que, com vontade e com gente interessada 
e competente, se resolviam em meses. A 
propósito, veja-se o célebre caso de Bernard 
Madoff , americano que, com um esquema 
à D. Branca, lesou clientes num valor cal-
culado em 50 000 milhões de dólares: foi 
preso pelo FBI em Dezembro de 2008 e em 
Junho de 2009 (seis meses depois) foi julga-
do e condenado a 150 anos de prisão!!!  Mas 
voltemos ao BPN.
É um caso particularmente escabroso por-
que envolve fi guras e fi gurões que marca-
ram a agenda política nos últimos 30 anos. 
Oliveira Costa foi funcionário do Banco de 
Portugal e até trabalhou no Departamento 
de Supervisão Bancária. Por isso, ao praticar 
aquelas fraudes, tinha pleno conhecimento 
do que estava a fazer. Depois, fez parte de 
um governo de Cavaco Silva e, num gesto 
à robin hood (mas ao contrário), perdoou 
a uns “compadres”, seus conterrâneos, uma 
dívida fi scal no valor de centenas de milhar 
de contos. Mas isso não mereceu da parte 
do Cavaco a demissão que, eventualmente, 
tal gesto pressupunha. Depois, veio a fun-
dação do BPN e aí comportou-se como 
um vulgar pilha-galinhas. Cometeu uma 
montanha de irregularidades bancárias, 
praticou contabilidade paralela, concedeu 
créditos a amigos sem qualquer garantia e 
até distribuiu grátis a outros amigos mui-
tos milhões de euros, que andamos agora a 
pagar. O homem era mesmo generoso mas 
com o nosso dinheiro, claro!
Mas o seu a seu dono e esclareçamos uma 
coisa: muitas das barbaridades que vieram 
a público só aconteceram porque alguém, 
por omissão ou comissão, permitiu que 

o dito Oliveira Costa se movimentasse, à 
vontade, à margem das normas bancárias 
que qualquer instituição do ramo devia 
observar. E a primeira entidade que não 
cumpriu o seu dever foi o Banco de Por-
tugal. O BPN nem se dignava responder às 
questões sobre gestão bancária que aquele 
Banco lhe endereçava e nem este silêncio 
lhe despertou suspeitas. O Banco de Por-
tugal falhou assim rotundamente no seu 
papel de supervisor mas o castigo para o 
seu Governador, aquela fi gura empapoilada 
que é o Vítor Constâncio, foi promovê-lo e 
mandá-lo para o Banco Central Europeu. A 
seguir devemos responsabilizar o Governo 
Sócrates que acabou por nacionalizar toda 
aquela porcaria (assim mesmo em bom 
português), quando aquelas vigarices confi -
guravam, pura e simplesmente, um caso de 
polícia. Com a nacionalização, fi cámos nós, 
contribuintes, com a obrigação de pagar os 
muitos milhões que engordaram contas de 
muito fi lho de muito boa gente!!!            

Para fi nalizar, ainda valeria a pena realçar a 
forma tragicómica como o BPN foi vendido  
(“vendado”) aos angolanos mas o espaço (a 
falta dele, claro) impede-me  de falar desse 
episódio.
Moral da história: neste, como em muitos 
outros casos, a culpa vai morrer solteira e o 
crime  acaba por compensar!!! ●

Ps.: Este artigo foi escrito de acordo  com o NOVO, o 
VELHO e com o meu Acordo Ortográfi co.

António Gaudêncio
Curso 1955

Autópsia pouco rigorosa
de um cadáver bancário
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Foi uma sexta-feira farta em chuva desde a manhã mas o des-

tino estava marcado. Era Arcos de Valdevez, onde reside o 
nosso colega Martins Ribeiro. Juntámo-nos 17 no restaurante 
Alto da Prova, para celebrar os seus 80 anos de vida. Houve dis-
cursos e lembranças, um aperitivo douriense enviado pelo José 
de Castro, champanhe do Diamantino, bacalhau na telha e posta 
mirandesa. No fim, cantou-se o Vivat. Foi uma grandiosa jorna-
da de amizade.
                   Manuel Vieira

O convívio que tivemos no dia 18 para celebrar os 80 anos 
do Martins Ribeiro foi um convívio cheio de significado e 

de muita fraternidade e alegria. É com estes encontros que se 
reforçam ainda mais os nossos laços de amizade. E eles já são 
bem fortes. Para quem tenha dúvidas, basta dizer que alguns dos 
presentes tiveram de percorrer centenas de quilómetros para po-
derem participar neste aniversário do nosso Decano. O Arsénio 
abriu os discursos, lendo, como só ele sabe, um belo poema que, 
a propósito, escreveu sobre os amigos e a amizade. Mas o ponto 
mais alto do convívio foi ouvir a palavra do aniversariante. Se ele 
nos delicia com os seus lindos textos que escreve, não é menos 
encantador quando nos fala. Foi enternecedor. Martins Ribeiro, 
para o ano já não será surpresa. Conte com estes rapazes e com 
outros que se juntarão. Um grande abraço para si, deste AAR que 
muito o estima.

           Peinado

Junto-me com entusiasmo a todos aqueles que, com palavras e 
actos, em Arcos de Valdevez celebraram o esplendor da amiza-

de. É 18 de Janeiro, 1 hora da tarde. Eis-nos sentados no restau-
rante à volta do Martins Ribeiro. Choveu a tarde toda lá fora. E 
havia vento nos montes. Mas alguém viu chegar o frio? No rosto, 
nos abraços, nas palavras, na alegria da abundante mesa, o que 
se respirava era a mais sábia e a mais ociosa das amizades. Ali 
sentados, nós erguíamos um hino à nossa idade. O aniversário 
do Ribeiro era nosso e o que nos movia não era acrescentar mais 
um ano aos anos passados. Era antes um pacto de amigos que se 
declaram indisponíveis para a morte.

Alexandre Gonçalves

Estranha coisa é esta: 
ter amigos

C R Ó N I C A

Convívio nos 80 anos do Martins Ribeiro

Não é todos os dias que se celebram 80 anos. Mesmo assim, celebrações destas vão acontecendo entre nós. Em Julho de 2009, foi em Cami-
nha. O homenageado era o Luís Guerreiro. Lembram-se? Agora, no passado dia 18 de Janeiro, foi a vez do Martins Ribeiro. Apesar de ser 
dia de trabalho, 16 colegas compareceram num restaurante perto de Arcos de Valdevez, para o abraçar, para o felicitar, para lhe cantar os 
Parabéns e o Vivat. Foi o Alexandre o grande organizador deste convívio. E fê-lo com tanta arte e segredo que o Martins Ribeiro foi mesmo 
apanhado de surpresa, só se apercebendo do que lhe tinha sido preparado, ao chegar ao restaurante e ver à porta aquele tão grande grupo 
de amigos. Durante o almoço, ele ouviu de todos palavras de muito apreço e simpatia. Entre elas, as de um lindo poema feito e lido pelo 
Arsénio sobre a amizade. Depois, nos dias a seguir, várias reações ao acontecimento foram aparecendo na seção “Fale connosco” do nosso 
saite: www.apalmeira.com. Eis um breve resumo de algumas delas bem como do poema do Arsénio. 

Caros amigos e companheiros:

A efeméride já lá vai e será irrepetível. Isto de 
cumprir aniversários é uma normal ocorrên-

cia das nossas vidas. Os primeiros anos provocam 
euforia pois apenas vemos neles o início duma jor-
nada que pensamos nunca irá terminar. Quando, 
no entanto, os anos começam a pesar, eles fazem-
-nos divisar cada vez mais próxima a meta de che-
gada, o que não deixa de nos entristecer. Foi para 
mim um privilégio ter conhecido e fazer parte da 
nossa Associação, pois ela permitiu-me encontrar 
um ror de grandes e sinceros amigos. Na passa-
da sexta-feira, no meio de tão ilustres e carinho-
sos companheiros, senti-me imerso num cálido 
banho de profunda amizade e, apesar dos meus 
poucos merecimentos, quase tive a sensação de 
me julgar um homem importante. Oitenta anos! E 
que são oitenta anos no mensurável espaço deste 
mundo? Seja como for, aqui estou agora para agra-
decer a grandiosa dádiva de afecto, de alegria e de 
convívio com que me presenteastes. Foram uns 
momentos que, nos anos que ainda me possam 
restar, nunca irei esquecer. Tenho, para mim, o 
Vivat como um hino da nossa mítica amizade, 
uma melodia que tanto pode ser ajustada à vida 
como à morte. Se vos agradeço por ma terdes can-
tado na vida, também haveria de gostar que, se 
possível fosse, ma entoásseis na morte. Deixo-vos 
o meu afectuoso abraço de gratidão.

Martins Ribeiro

Estranha coisa é esta: a amizade.
stranha coisa é esta em nossos dias: 

ter amigos.
Os amigos fazem parte da nossa vida.
Cada amigo que temos possui 
metade da nossa alma.
E temos tantas metades de alma 
quantos os amigos que nos cercam.
Feliz do homem que tem amigos.
Como eu e tu, Martins Ribeiro.
Como todos nós que estamos 
à volta desta mesa,
vindos dos quatro cantos do mundo.
Foi de coração que chegámos 
até aos Arcos.
Foi de coração que chegámos 
até ao Martins Ribeiro
que chega sempre onde quer que um 
ou mais estejam reunidos 
em nome da nossa Associação.
Amigo Martins Ribeiro,
neste dia dos teus oitenta,
de nós aqui presentes
toma lá um abraço amigo.   
        Arsénio



Não é a Quaresma nem a Paixão que fazem 
do Cristianismo uma religião salvadora. 

Nem aquela cruz traumática ao alto, em todos 
os lugares sagrados, com uma figura gangre-
nada de terror. Que Deus ou que pai será esse 
que, tudo sabendo e podendo tudo, nada fez 
para salvar um filho de tão infame execução. É 
essa a mensagem mais estridente dos trágicos 
rituais que precedem a Páscoa. Podem bispos 
e cardeais insuflarem-se do Espírito Santo, tão 
arbitrário como os aranhões teológicos que 
explicam a epopeia trinitária. Não é com ino-
cência que os papáveis ignoram a matéria de 
que são feitos os homens. Em vez de vigários 
de Cristo, surgem como vigaristas mafiosos, 
cegando a Igreja e o Cristianismo com a sua 
miopia orientadora. Se um cego der a mão a 
outro cego, só resta a ambos o abismo.

A salvação cristã remete para a mítica nar-
rativa da Ressurreição. Três dias depois 

da sepultura, a bela Madalena descobriu que 
o seu amado partira, de alma e corpo, para 
casa de seus pais, a eternidade. Já não inte-
ressa muito se isto é ficção ou realidade. O 
que importa é este levantamento universal, 
em que homem e natureza se fundem numa 
exaltação deslumbrante. Ah quanta alegria 
sinto em comer convosco estes morangos!  
Em beber este sol matinal, ainda húmido de 

CÂNTICO  DE  ALELUIA
orvalho! E em olhar para fora de casa, para 
fora do internato invernal! As árvores, as ro-
sas, os rios gritam de alegria nos campos e 
convocam para a festa verde e solar destes 
dias. Desde novembro (é em novembro que 
se morre) tudo vinha morrendo, numa soli-
dariedade geral com a queda melancólica da 
folha. É tempo de levantar braços e agarrar a 
hora que passa. Levanta-te e anda! Ressus-
cita para um dia novo, antes que o barqueiro  
convoque para a incerteza da obscura traves-
sia! É esta manhã inaugural, rente à natu-
reza em eufórico sobressalto, com flores de 
cerejeira nos cabelos. A vida a cantar pelas 
colinas. As neves a correrem líquidas por re-
gatos e ribeiras.

Tudo isto constitui a passagem que agora 
se celebra. Breve mas inesquecível. No 

domingo de Páscoa abate-se um cordeiro e 
abre-se uma ingénua mesa, tão ampla e tão 
múltipla que possa incluir o universo. Inclu-
sivamente a pátria que, de tão espoliada e 
traída, está na iminência de fazer do país 
um orfanato. Se o outono  recolhia os corpos 
exaustos, já feridos de idade, em março há 
um apelo para agarrar os dias vertiginosos, 
que fogem em direcção incerta. É urgente re-
sistir! É urgente renascer! É urgente de novo 
o amor! Não há outra redenção! Alexandre Gonçalves

É urgente renascer! É urgente de novo o amor!


