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1. 
Tudo nos acontece na vida.
A vida é ela mesma um acontecimento 
que nos vai acontecendo.
É como a planta que vemos além. 
Um dia aconteceu-lhe ver o sol. É Belém.
Depois aconteceu-lhe olhar para a montanha, 
ao fundo o lago. É Galileia.
Depois ao longe a cidade, o templo. É Jerusalém.
Depois as folhas que caem 
e a neve que desce. É José de Arimateia.
Depois é o sono. Gelado.
Depois aconteceu-lhe ver o sol. De novo.

Primavera 
é Passagem

2. 
Ele é o Homem Verdadeiro.
Alguns acham que Ele é mais Divino do que Humano
e assim habitam mais e melhor nas nuvens 
do que entre as tristezas e alegrias dos mortais.
Depois de ter visto o sol por segunda vez, 
Ele mostrou-se ainda mais plenamente humano:
Preferiu conversar com as mulheres
e foi a elas que apareceu antes de se mostrar a eles. 
É que elas madrugam mais que os homens
e manhã cedo vão ao sepulcro com flores perfumadas.
E assim O abraçaram antes deles. 
E assim parecem mais da Casa d’Ele.

Ele é o Homem Verdadeiro
que preferiu as refeições para se remostrar. 
Que pediu para comer com os amigos. 
Que se deu a conhecer pelo “partir do pão”. 
Que lhes preparou o pequeno-almoço na areia da praia.

Depois do nascer do Sol viu-se a divinização.
Depois do nascer do Sol viu-se a suprema humanização.
Um Homem assim só podia ser Deus.

Como tu.
Quanto mais humano mais divino.

Ressurreição, Maurice Denis (1870–1943)

Arsénio Pires
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CORREIO
C
Recebi agora mesmo a Palmeira e o que me apetece dizer é que 
só me posso orgulhar dela e, por isso, endereçar ao seu direc-
tor e redactores os meus rasgados elogios. Excelente! Bom pa-
pel (caro, suponho), bom aspecto gráfico e com boa cobertura 
fotográfica. No que respeita ao texto, é todo ele magnífico, no 
entanto, entendo que as “penas” nele intervenientes deveriam 
tornar-se mais diversificadas. Será que no universo dos AAR só 
haverá meia dúzia deles que se aprestam a colaborar? No próxi-
mo passeio do Grupo, se tudo correr bem, lá estarei para fazer-
mos as respectivas contas. Abraços!

A. Martins Ribeiro (Arcos de Valdevez, 2011-04-08)

Diamantino Alves (Moreira da Maia, 2011-04-11)
Palmeira, acabaste de chegar!
Elegante, inteligente, personalizada e sonhadora. De traje per-
feito, perfume e maquilhagem vergiliana.
A tua aparência é saudável, mas a tua verdadeira beleza está no 
transbordar do teu interior. Cuidadoso, afectuoso, terno, sem 
deixares de ser firme, batalhadora.
Chegaste quando interiorizava o R. Desviaste-me dos meus con-
flitos. 
Penitencio-me dos meus pecados no ser solidário com o J. “É bão 
como em Fão”.
Expresso-te a minha mais elevada amizade, reafirmando com 
Albert Einstein: “Deus não escolhe os capacitados, capacita os 
escolhidos”.
Um abraço deste ex-seminarista redentorista.

Boa-noite, Arsénio!
Em princípio, conto participar no Encontro Nacional com a Céu. 
As dúvidas têm a ver com o nascimento da nossa primeira neta 
que é para breve e pode alterar os planos. Agradeço, então, que 
faças a nossa reserva.
Parabéns pela Palmeira! Grande qualidade gráfica e de conteúdo!
Um abraço.
Eugénio

Boa-tarde, companheiros! Recebi a Palmeira e já li alguns dos 
seus artigos. Parabéns aos vários autores. Vou para férias prolon-
gadas. Meus amigos, ireis ver-vos livres de mim durante algum 
tempo. Reformado não é só para dizer que se trabalhou. Refor-
mado é, sobretudo, para se ter tempo livre para realizar sonhos 
que o tempo de trabalho não permitia. É bom ser-se reformado 
e ter tempo para organizar uma vida calma e tranquila. Organi-
zei-me para ir ao Grande Encontro, inscrevi-me, e agora, porque 
vou estar ausente, comunico que não posso participar nele. Fi-
cam, portanto, sem efeito as duas marcações que fiz. Faço votos 
para que ele seja, como sempre tem sido, um óptimo convívio, 
isto é, um convívio ao nível da AAAR. Como estamos em tempo 
de crise, será bom e oportuno lembrar que a mui nobre invicta 
cidade do Porto já começou a festejar antecipadamente o S. João, 
com a vitória retumbante, na Liga Portuguesa, do glorioso Fute-
bol Clube do Porto, baluarte da cidade, do Norte e de Portugal, e 
conhecido em todo o mundo, não só pela sua grandiosidade, mas 
também pelo inigualável e famoso vinho do Porto. Brindemos, 
pois, pelo FCP. Amigos e companheiros, um forte abraço. Volta-
rei quando puder.

Arsénio, paz e bem! Com muita alegria, mais uma vez recebi a 
revista Palmeira. Li com carinho “Uma Luz na Montanha”, ar-
tigo que demonstra o espírito que ronda em cada de um de nós 
que um dia estivemos na Congregação Redentorista. António 
Gaudêncio, em “Divagando matinalmente”, retrata os mesmos 
caminhos que percorremos aqui no Brasil para iniciar os nos-
sos estudos nos seminários da Congregação. Os tempos foram 
outros mas a realidade, a mesma. Que bom que os nossos com-
panheiros de Portugal nos levam a percorrer os caminhos que só 
nós conhecemos e continuam enraigados na nossa alma! Quanto 
ao “Bosque Encantador” do Manuel José Rodrigues, também eu 
tenho a tristeza amarga de um mundo mágico que se foi e se 
transformou num frontão de concreto, ficando ali as lembranças 
que só a alma conhece. 
Pesquisando um pouco sobre Vergílio Ferreira, encontrei fotos 
antigas, que encaminho para recordação. Que Santo Afonso con-
tinue iluminando a todos vocês, para perseverança na fé e para 
que esta chegue aos que ainda não a têm. Abraços do Renato.

Peinado Torres (Porto, 2011-04-11)

Renato Veloso (ex-seminarista brasileiro, 2011-04-17)

Eugénio Pereira (Águas Santas, 2011-04-14)

Colabora! Escreve-nos! Dá-nos a tua opinião!

O “Correio dos Leitores” é, certamente, uma das
páginas mais lidas na nossa Palmeira.

É bom ouvir opiniões. Escutar sugestões.
Aceitar críticas.

Colabora! Escreve-nos! Dá-nos a tua opinião!

Preazados Arsénio e amigos de Portugal:
Boa-noite!
Recebi, com alegria, o último número da Palmeira, o que muito 
agradeço, desejando a todos vocês e famílias os mais profundos 
votos de Feliz Páscoa, com  muita paz no coração e vida sempre 
renovada.
Beijos e abraços. 
Edélcio, Vera e Renato

Edélcio (ex-seminarista brasileiro, 2011-04-20)

A PALMEIRA E O ACORDO ORTOGRÁFICO
Depois de reflectirmos sobre o tema, e também porque a discussão parece querer continuar a nível nacional, resolvemos 
não aderir enquanto o assunto não estiver plenamente resolvido e, sobretudo, até que todos os países de língua portu-
guesa adiram; estamos a pensar nos dois grandes países Angola e Moçambique. Até lá, estaremos atentos e expectantes.
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Sábado (21-04)
 06:45   Saída (Seminário de Cristo-Rei) do autocarro com os participantes do Norte
 09:45   Sete Rios para entrada de colegas 
 10:00   Almada (Centro Sul) para entrada dos restantes participantes
 13:00   S. Bartolomeu de Messines: almoço no restaurante Mussiene
 15:00   S. Bartolomeu de Messines: visita guiada à Casa João de Deus
 15:45   Cerca da Aldeia (Quinta do Delfim Nascimento): visita e convívio

19:30   Ceia: haverá uma intervenção do nosso colega Pedrosa (que também tocará piano para nos deleitar) 
             sobre um tema de música clássica.

              Deslocação para o Hotel Colina dos Mouros (Silves)

Domingo (22-04)
 09:00   Pequeno-almoço 
 09:30   Visita à cidade de Silves, à cascata e fontes em Alte
 12:30   Almoço no restaurante do Alte Hotel 
 15:00   Regresso a Almada e Vila Nova de Gaia

Encontro em Messines (Algarve)
21 e 22 de Abril 2012

Atravessa-se o tejo e a seguir é a moirama. Mas o tejo não é um rio. É uma abertura sinfónica para a luz e para 
o mar. Como se corrêssemos um véu gigante e se abrisse um infinito azul. A auto-estrada é um corredor amplo 
sobre uma paisagem plana e suave, definida ao longe pela silhueta dos montes. Nas margens de abril, tapetes 
de erva, oliveiras, sobreiros e vinhas em início de folhagem dão-nos o sul avassalador.
Compreende-se agora que o norte, montanhoso e austero, fosse um refúgio de cristãos assustados. Em cada 
morro um castelo, em cada cidade uma muralha. Guerreiros profissionais trocavam a alma por um bom com-
bate e convocavam o céu e o inferno para destruir os infiéis.
No sul, traduzia-se a filosofia grega. Plantavam-se laranjais. Escrevia-se poesia eterna. As mulheres penteavam 
os cabelos com pentes de ouro. O amor florescia em idílicos recantos, o pão abundava, o vinho e a música fa-
ziam a festa e a solidariedade. São cento e cinquenta minutos surpreendentes. A poucos quilómetros do mar, 
corta-se à direita e o autocarro pára. Já se respira uma atmosfera mediterrânica, fresca mas não fria, luminosa 
mas não ofuscante. No restaurante vamos comer cultura e beber vinho mouro, onde se mistura o sol destas 
colinas com o iodo moreno do mar.
O tempo é fugaz. Levantemo-nos e subamos um pouco. Pede-se lentidão para olhar esta beleza inédita. “Al 
garbe” é o poente, isto é, o lugar comum onde o país móvel assenta tudo o que é posterior. Chega como estra-
nho, despe-se, entra na banheira e ali fica parado a ver o tempo. Depois levanta-se, come que nem um alarve, 
bebe-lhe em cima e adormece. Nós viemos aqui para subir. É nosso propósito descobrir o reverso deste lugar 
comum. Não chegamos de noite. Nem aliviamos na água morna tensões obscuras. Viemos descobrir a alma do 
barrocal. Pode haver pedras, pode haver abandono. Mas entre as fendas brota um fio de água, um arbusto, uma 
erva aromática. E há anonas, abacateiros, campos de morangos, e sempre o mar ao fundo. Este algarve é um 
oásis de fertilidade. É esta a “cerca da aldeia”. É este o lugar do nosso encontro sul, que pretende ligar cristãos 
e mouros, dando cobertura a todo o território luso. A partir de agora, já nada nos é estranho no rectângulo 
ocidental. 

Alexandre Gonçalves

Preço por participante (inclui viagem de autocarro, hotel e refeições): 120 euros

Já há muitas inscrições confirmadas. Como o número de lugares do autocarro é limitado, se estiveres também interessado em 
participar neste encontro da Associação, comunica o mais depressa possível para: 
   Delfim Nascimento        - 212 725 302;  917 296 020 ou 
   Alexandre Gonçalves    - 212 333 947;  933 411 358

P R O G R A M A
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Manuel Freitas Escaleira
Curso de 1954

Deviam estas lembranças constar a par 
das que escrevi sobre o teatro lá de Vila 
Nova. Não parecerá muito pertinente, 
mas a verdade é que, mais do que o sa-
grado, me ficou a teatralidade, no melhor 
sentido, das solenes representações. Foi 
do mais comovente teatro que contemplei 
em toda a minha vida. Não quero, com 
isto, retirar qualquer valor às celebrações, 
tão dignas e tão esmeradas, dos mais im-
portantes e sagrados mistérios, mas, as 
coisas são como são, e quando procuro 
na minha memória cenas profundamente 
marcantes, das solenes e imponentes, 
teatralmente falando, vou à semana san-
ta e encontro-as lá. A ver se me explico. 
Eram quatro dias de cerimónias que se 
repetiam ano após ano. Apesar de con-
tinuar, por terras de Espanha, a assistir 
e a participar nessas cerimónias, foram, 
indiscutivelmente, as de Gaia que se me 
gravaram na memória, ainda virgem, 
especialmente recetiva para quanto me 
constituísse completa novidade. Tudo 
começava com o Domingo de Ramos, e 
com a grande encenação da triunfal en-
trada de Jesus em Jerusalém, uma entrada 
carregada de presságio, e de que nós, tal 
como na tragédia grega, conhecíamos o 
trágico desenlace. Havia aquela procissão 
com ramos de palmeira e outras verduras, 
aquelas leituras que narravam e descrevi-
am tudo a breves traços, mas que nos de-
positaram na alma imagens imorredoiras. 
Nós, meninos do coro, de voz tocada pela 
emoção estranha do triunfo e da paixão, 
da aclamação e do crucifica-o, crucifica-o, 
entoávamos, sob o gesto diretor do Pe. 
Ângelo ou do Pe. Caldas, o Hossana filio 
David, o Pueri hebraeorum, Cum Ange-
lis et pueris, Turba multa, Gloria, laus et 
honor tibi sit, ouvíamos as leituras e es-
perávamos ansiosos pelo momento da 
Passio Domini Nostri Jesu Christi Secun-
dum Matthaeum. Aquilo era longo que 
nunca mais acabava, mas era espetacular, 
sobretudo pelo modo como os papéis se 
distribuíam. Era o narrador, que tinha o 
papel mais importante e se movimentava 

por uma voz sem extremos nem exageros, 
num recitativo que certamente inspirou 
Bach. Era Jesus, que se assumia como 
ator ponderado, de voz grave e reflexiva. 
E eram os outros, Pilatos, algum apóstolo, 
a multidão, a turba, que se esganiçavam 
em gritos. E havia aquele momento tre-
mendo, Jesus autem iterum clamans voce 
magna emisit spiritum. (Hic genuflectitur, 
et pausatur aliquantulum.) E nós imitá-
vamos o narrador e genufletíamos longa 
e reverentemente. Tenho à minha frente 
um Liber Usualis aberto na exata página 
em que isto se diz, não vá o meu leitor 
pensar que tenho uma memória seme-
lhante à do computador em que escrevo. 

Este Liber Usualis foi a sorte grande que 
me saiu. Herdei-o de um tio padre que o 
não levou com ele para o outro mundo.
Passávamos depois três dias sem espe-
táculo, até que, um pouco esquecida 
já a Dominica in Palmis, vinha a Feria 
Quinta in Coena Domini. De manhã, as 
matinas. E então o momento por que 
mais esperava era o das lamentações. 
Incipit Lamentatio Jeremiae Prophetae. 
Aleph, Beth, Ghimel... O leitor recitava 
aquele latim da vulgata numa voz can-
tarinada, descia meio tom nas vírgulas e 
uma quinta nos pontos finais. No fim lá 
fazia um adornozito em forma de voluta. 
Havia leitores que desafinavam desas-

Semana Santa
M E M Ó R I A
M

Crucifixão, Emil Nolde (1867–1956)



trosamente, outros que, mais sujeitos 
a cargas nervosas, bloqueavam de todo 
e não havia quem os fizesse avançar. Só 
substituindo-os. E era também o mo-
mento dos motetes, que, em gregoriano, 
ou com a espiritual polifonia de Tomás 
Luís de Victória, raras vezes de Orlando 
Lassus ou de Palestrina, interpretávamos 
no coro, depois de uma porrada de horas 
dedicadas a ensaios que nos esgotavam a 
paciência: In Monte Oliveti, Tristis est ani-
ma mea usque ad mortem, Judas mercator 
pessimus. E vinha a Missa. Na Missa, era o 
momento do Christus factus est pro nobis 
obediens usque ad mortem, mortem au-
tem crucis, que sempre ouvi referir como 
um dos trechos gregorianos de antologia. 
E era o momento enternecedor do Ad 
Mandatum, Mandatum novum do vobis: 
ut diligatis invicem. E então o celebrante 
lavava os pés a doze ganapos da minha 
idade ou pouco mais ou menos, e, depois 
de os lavar a cada um, dava-lhes um beijo 
no peito do pé. Entretanto, cantava-se 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Aquilo 
rachava-nos autenticamente ao meio.
Ao referir-me a estes tempos, e ao privi-
legiar a teatralidade destas cerimónias, 
não posso omitir a informação de que eu 
era ainda um puto recém-chegado, e os 
meus conhecimentos de latim não eram 
suficientes para traduzir e compreender 
quanto se dizia. O que me deslumbrava 
eram os gestos, os cenários, as cores dos 
paramentos, as vozes, as melodias com 
sabor exótico, as representações a que 
eu nunca tinha assistido. O primeiro ano 
foi o da gravação de todas estas imagens, 
depois, no segundo e nos outros, estava 
sempre à espera de que tais momentos se 
repetissem. O meu latim foi entretanto 
ganhando alguma consistência e então é 
que comecei a compreender todo aquele 
vasto leque de mensagens.
A Sexta Feira Santa, in Parasceve, era um 
dia mais sombrio, mais chato. Aquilo 
era silêncio a mais, velório a mais, uma 
espécie de culto da morte. A paixão se-
gundo S. João, de Vitória, era o momento 
do alívio. Depois, havia outro, quando 
apareciam umas palavras gregas, Ágios o 
Théos, Ágios ischyrós, Ágios athánatos. O 
grego era uma língua que só se começava 
a estudar no quarto ano, de modo que 
andávamos três anos a procurar perce-
ber o mistério daquelas letras diferentes, 
como se fosse necessário ser um génio 
para conseguir ler por ali adiante. Exer-
cia, por isso, algum fascínio sobre nós, 
sobretudo nos mais parvos.
O Sábado Santo é o dia mais esplêndido de 
todos os que ficaram na minha memória. 
Tão esplêndido que, quando escrevi uma 
pecita de teatro baseada num poema de 
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Manuel Bandeira, A Virgem Maria, redigi 
uma espécie de justificação de tal orien-
tação no desenvolvimento do poema. 
Dirigi-me, como costumava fazer nessa 
altura, a Ágatha, a minha amiga e quase 
destinatária de quanto escrevia. Motivos, 
dizia eu. Motivos. E então entreguei-lhe 
um documento em que lhe falava de mil e 
uma coisas, com ou sem jeito. Entre elas, 
este parágrafo:
A Virgem Maria canta então essa coisa 
maravilhosa que é o despertar da vida, 
da música, da luz, das cores, da alegria, 
da paz, do amor, de tudo o que torna este 
mundo um paraíso. Quis que se ouvisse 
uma espécie de pregão pascal, uma música 
que, no meu saudoso canto gregoriano, 
me encheu a alma quando assistia à cele-
bração da vigília pascal, em latim, cantado 
pela melhor e mais resistente voz de entre 
os padres do seminário e, mesmo assim, 
frequentemente chegava ao fim rouco e 
gasto, mas valia bem a pena ter anun-
ciado tanta boa nova, tanta maravilha. 
Eu estava quase todo o tempo à espera de 
que chegasse aquele delicioso momento, e, 
ainda agora, quando assisto à mesma cele-
bração, já noutra linguagem, com uma 
música que se inspira no mesmo saudoso 
gregoriano, sinto a falta desses instantes do 
passado. E faltava pouco para que o sacer-
dote entoasse o Gloria in excelsis e reben-
tasse o grande festival de sons, era o orga-
nista a desfazer-se nos pedais do pequeno 
harmónio, a procurar ali a magnificência 
do Aleluia de Händel, eram os acólitos a 
fazer girar as campainhas afinadas como 
se para despertar os anjos, era o sacris-
tão, de língua de fora, exausto de repicar 
os sinos, eram as luzes que se acendiam 
numa grande manifestação de vitória so-
bre as trevas, e era, é preciso dizê-lo, o fim 
de um retiro prolongado por quase toda a 

semana santa, cheia de silêncio, de cele-
brações litúrgicas, de jejuns e de abstinên-
cias, era uma tremenda páscoa que cada 
um paganizava à sua maneira ou que cada 
um, religiosa e misticamente, vivia à sua 
maneira. É dos momentos que mais fre-
quentemente me revêm, ainda que não me 
lembre tão bem do modo como eu próprio 
o vivia. Creio que era uma grande apo-
teose, um grande espetáculo com o qual eu 
vibrava de alto a baixo, com música, cor, 
luz, conteúdo.
Hoje, e de há bastantes anos a esta parte, 
um retiro sabe-me que nem canja. Quer 
dizer, apodera-se de nós um ritmo dema-
siado cansativo, frustrante, em que todo 
o tempo está ocupado com alguma coisa, 
e então começa-se a sentir a falta de 
uma pausa, de algum tempo para nós 
próprios. Nessas alturas, vem ao de cima 
uma inevitável saudade dos tempos do 
seminário, em que chegavam a meter-nos 
o silêncio pela boca abaixo como se a 
funil. O que é de mais é erro, diz o povo, 
e com razão. Faz falta um pouco de tudo. 
Mas hoje, que estou farto de ocupar o 
meu tempo com o que dá dinheiro e que 
fazer aos outros, sinto muito a falta de tempo 
para mim, para que as minhas ideias circu-
lem livremente e se ponham um pouco em 
ordem. É disso e da santa descontração 
com que uma pessoa se sentava à mesa no 
convento. Eu não sabia quem o ganhava, 
mas que não tinha que pensar nisso, era 
muito verdade.
Para terminar esta minha incursão, direi 
que, se me dessem a escolher a época do 
ano em que pudesse passar oito dias com 
uma comunidade redentorista, escolhe-
ria, está-se mesmo a ver, a semana santa. 
Depois, só lá voltava a aparecer no ano 
seguinte. Assim, nem isso faço.●

O Freitas vem-nos falar na sessão cultural do nosso 
Encontro Nacional (dia 8 de Setembro). Sobre quê? 
Segundo as suas próprias palavras: “Eu não sou espe-
cialista em coisa nenhuma. A única palestra que pos-
so fazer é pôr a minha vida à frente de toda a gente. 
Creio mesmo que essa deveria ser a nova orientação 
das palestras nesses encontros... Filosofias, ciências, 
artes, etc., a gente lê, a gente estuda, ou a gente não 
liga pevide. Mas a vida de cada um, essa espécie 
de peregrinação interior, o partilhar com os ami-
gos aquilo que foi a sua odisseia, umas vezes nada 
fácil, outras, cheia de sucessos, isso teria interesse”.
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 Francisco Correia

Curso de 1959

“Deus quer. O homem sonha. A obra 
nasce.”  (Fernando Pessoa)
Tal foi o mote do brilhante discurso pro-
ferido pelo nosso caro Gumesindo, ilustre 
presidente da Freguesia de Vilarinho do 
Monte, concelho de Macedo de Cavalei-
ros, aquando da inauguração do edifício 
da Sede de Freguesia, a 20 de Agosto de 
2011, com a augusta presença das autori-
dades civis, religiosas e muitos convida-
dos.
Dia também conotativamente brilhante 
a coroar um sonho, por ele tanto tempo 
acalentado, mau grado o vento forte de 
invernias políticas, mau grado a esterili-
dade burocrática de empecilhos autárqui-
cos, mau grado legislações eméticas de 
autoridades decrépitas, mau grado, en-
fim, a inane futilidade de asserções agóni-
cas do poder local.
Todavia, finis coronat opus. A obra surgiu 
e ergue-se agora, triunfalmente branca, 
no meio duma humilde e grata aldeia, 
onde o Gumesindo amanheceu.
De facto, além de presidente da Junta, ele 
é o fiel secretário (no sentido etimológico 
da palavra), a quem são religiosamente 
confiados os segredos pessoais e comu-
nitários; ele é o fidelíssimo guardião do 
povo anónimo perante a inexorável vo-
ragem dos cardápios legais; ele é a solução 
esperada dos problemas inesperados; ele 
é o ombro seguro onde o povo aflito recli-
na a cabeça nos dias violentos.
E a obra lá está a evocar os sacrifícios, os 
sonhos e a vitória deste presidente, num 
percuciente desafio às atras fauces dum 
estado subrepticiamente antropófago, 

onde não raro se esvanecem as mais lídi-
mas intenções democráticas.
Aprendei também vós a governar a “Po-
lis”, ó acérrimos paladinos da nova refor-
ma administrativa!...
Mas “Deus quer”. A Deus se agradeceu a 
inauguração do edifício com a celebração 
de uma missa solene de acção de graças, 
que a Rádio Onda Livre propagou pelas 
ondas hertzianas e onde sobressaíram, 
divinamente, os sons melódicos tirados 
da voz sonora e da viola generosa do 
ex-baterista (o Gumesindo) da antiga 
banda redentorista PRO-HAR.
E neste fim de tarde de Estio, houve festa. 
Houve convívio. Celebrou-se um ágape 
fraterno. Saltaram para a farta mesa 
pingues febras de entrecosto, argênteas 
sardinhas purificadas ao fogo lento de 
ramos de carvalho, numa devota liturgia 
vespertina. Fumegou magnificamente o 
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saboroso arroz à valenciana com farto 
marisco. O pão trigo, fatias de centeio, 
folar, presunto, doces e fruta consolaram 
generosamente gulosas bocas festivas, 
a que a nobreza caseira do tinto, a loira 
textura da Sagres e a frescura verde dos 
sumos deram poderosamente mais alma, 
enquanto, minuciosamente, passavam, 
ao bisturi popular, as estruturas e con-
junturas da sociedade lusíada “Post au-
tem apparatu régio accepti sermonem in 
multam noctem produximus” (Cícero, De 
Republica, liber VI, 10). Como Cipião, 
depois de recebidos com pompa real, 
também nós prolongámos a conversa 
pela noite fora. E a festa durou, real-
mente, até às tantas!...
Obrigado, Gumesindo.●

Sede de Freguesia de Vilarinho do Monte
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 Francisco Assis

Curso de 1954

‘Os políticos estão bem pagos em Portu-
gal?’, interrogava há dias o entrevistador 
ao entrevistado.
“Não, não estão.”, respondeu o entrevis-
tado. “Mas não vamos agora a mexer no 
assunto. Não é a altura apropriada. Em 
época de crise, não seria justo estar a au-
mentar os políticos...”
Por aqui se ficaram o entrevistado e tam-
bém o entrevistador. 
Conclusão: «Os políticos do nosso pobre 
Portugal estão mal pagos».

No instante certo, o meu amigo ‘Pisco’ – 
tenho há já alguns meses um passarinho, 
um pisco, como meu amigo – sussur-
rou-me ao ouvido: “Porque se calou e 
não perguntou o entrevistador ao en-
trevistado se os velhos reformados deste 
país, aqueles que começaram a trabalhar 
com 12/13 anos e até mais cedo; aqueles 
que nunca tiveram a possibilidade de 
frequentar a universidade, alguns nem 
mesmo a primária, e por isso são pelos 
outros considerados analfabetos; aqueles 
que não tiveram a possibilidade de fruir 
das mínimas condições de saúde; aque-
les que durante a sua juventude se con-
tentaram com uma sardinha repartida 
com mais dois irmãos; aqueles que agora 
deixam na farmácia os seus duzentos e 
poucos euros que recebem mensalmente, 
e por vezes nem chegam; aqueles que, por 
vergonha da sua mísera pensão, nem se 
atrevem a sair do buraco em que vivem 
e até nele morrem solitários; aqueles que 
trabalharam 60/70 e mais anos e não pu-
deram fazer descontos para a segurança 
social; aqueles que nunca entraram num 
casino ou num restaurante chique por 
se sentirem lá mal; e tantos outros que, 
embora com um pouco mais de sorte, 

já tiveram alguma instrução, já tiveram 
melhores condições do que os seus avós 
ou pais, conseguiram até um razoável 
emprego e algum dinheiro, dinheiro que 
os bancos se apressariam a sacar-lhes com 
promessas de casa própria, de carro novo, 
de viagens de sonho... e agora fazem a en-
trega desses bens para não morrerem de 
fome, eles e os seus filhos desempregados, 
com a tentação de nova emigração para 
países desconhecidos, emigrantes são 
já neste seu pobre Portugal... – Por que 
razão, segredava-me ao ouvido o meu 
amigo ‘Pisco’, não perguntou o entrevis-
tador ao entrevistado se toda esta gente 
também está bem paga, depois que lhe foi 
surripiado o subsídio de férias e de Na-
tal?.. Porque se calou ele?...”
Encolhi os ombros. Não soube re-
sponder ao meu bom amigo ‘Pisco’ e 
pensei: “Talvez não seja o momento 
certo para perguntar e muito menos 

Conversa fiada a propósito 
de uma entrevista ao 

primeiro-ministro

para o entevistado responder...” 
Ou será?...
Meu amigo ‘Pisco’, tu, que me acompa-
nhas todos os dias com teu canto e suavi-
zas um pouco o árduo trabalho deste 
agricultor, escuta o que outro amigo, já 
mais ve-lho e experiente do que nós, nos 
diz:
“O pobre não escolhe a violência: é-lhe 
imposta! Ele escolhe a justiça... A violên-
cia da libertação é necessária para o ad-
vento dum mundo novo, em que coexistam 
a justiça e o amor!” (Jean Cardonell em 
Deus morreu em Jesus Cristo).
Vem daí meu amigo: vamos ao trabalho. 
Vem depenicar no rego das couves que 
aguardam serem plantadas. Vem de-
penicar nos ‘fisális’ que ainda abundam 
no quintal. Anda e vem cantar para mim 
a canção que sabes tão bem cantar... não 
ligues a conversas fiadas...●

7

Ver programa na página 20
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e
 António Martins Ribeiro 

Curso de 1944

Era uma montra muito grande 
e extensa, duma loja muito 
grande e luxuosa, garrida de 
cores durante o dia, feérica 
e jorrando luz na metade da 
noite. 
De encontro aos vidros 
achatavam-se os narizes das 
mulheres, sôfregas duns tra-
pos coloridos, dumas malhas 
atraentes ou dumas rendas 
vaporosas que devoravam 
com os olhares ávidos, 
penetrantes.  
A vaidade feminina! 
E os homens? Não se viam 
também homens a remirar 
os encantos daquela montra 
grande e extensa daquela loja 
muito grande e luxuosa?
Não, homens não, que os ho-
mens não se preocupam com 
tais ninharias de modas e bor-
dados!
Mas... que digo?
Sim, somente um homem se 
via quase todas as noites a 
certa hora, absorto em não 
sei que estranha magia que 
o prendia àquela montra 
grande e extensa. Era um homem novo, 
um rapaz mesmo, ainda na flor da idade. 
Não se preocuparia então com outros as-
suntos próprios da sua época, tais como 
namorar, cantar rock´n roll, praticar des-
porto ou cultivar os estudos?  Porque 
estaria ele ali em frente daquela montra 
grande e extensa, horas sem fim, até a luz 
artificial se apagar, absorto por estranho 
sortilégio, preso por misterioso encanto?
Tantas vezes o vi, tanto me intrigou o seu 
ar alheado do mundo, tantas vezes o ob-
servei, também indiferente ao tempo que 
corria, que acabei por descobrir a causa 
do seu êxtase.
É que nessa montra muito grande e ex-
tensa estava exposto um manequim tão 
perfeito, tão bem executado, de linhas 
tão harmoniosamente traçadas que o 

tinha fascinado! Quem o teria feito? Cer-
tamente qualquer fábrica desses artigos 
que, como aquele, fizera muitos mais. Os 
cabelos eram tão negros, tão negros como 
o não são as noites mais negras de inver-
no, dum negro brilhante, um tanto curtos 
e artisticamente penteados, as pestanas 
muito grandes e sensuais protegiam uns 
olhos imensos e doces que, umas vezes 
pareciam altivos, outras vezes meigos 
e misericordiosos, o rosto era tão belo 
como o não teria qualquer anjo do céu, 
o busto e todo o seu corpo eram duma 
senhorial e mirífica elegância, sendo que 
de todas as vezes o vestiam com novas 
roupas de diferentes cores e feitios.
Por que motivo era então que esse 
manequim prendia a tal ponto aquele 
jovem atraente? Não seria por qualquer 

Manequim
desarranjo mental tão fre-
quente nestes tempos calami-
tosos em que o pensamento 
se domina como a um cavalo 
bravo? Não, ele não estava 
transtornado como à primeira 
vista se poderia inferir de tão 
bizarra atitude! Estava até no 
seu perfeito juízo e bom senso.  
Claro que, para mim e para 
a maior parte da gente, esse 
manequim não passava de 
uma boneca muito grande, 
feita de pasta ou madeira, oca 
por dentro, absolutamente 
imóvel em posturas de está-
tua, hirta e gélida, sem alma e 
sem vida.
Ah! Mas não nos apaixona-
mos nós muitas vezes por 
criaturas mortas, inertes, feias 
até? Não sei: porque quan-
do achamos as coisas ou os 
seres fascinantes e adoráveis, 
quando descobrimos neles 
qualquer interesse peculiar, 
temos o condão de os fazer 
viver e de até lhes realçarmos 
fantasiosos atributos.
Certa noite, intrigado e já sem 

paciência, quando esse moço permane-
cia enleado na sua desatinada e insensata 
vigília, toquei-lhe no ombro e tirando-o 
da sua alheada contemplação, convidei-o 
a dar um passeio comigo pelo ar fresco 
da noite. Contra a minha ideia de que 
resistiria à proposta, acedeu, no entanto, 
gostosamente. Conversamos, falamos até 
altas horas e por aí me foi contando, de 
forma simples e rápida, a sua desventura-
da história.
Conhecera, em tempos, uma mulher, jo-
vem e bela, por quem se apaixonara ar-
dentemente. Tinham decorrido meses, 
anos até e cada vez o seu amor era mais 
veemente, mais quente, mais destram-
belhado. Só pensava nessa mulher, só 
vivia com a sua imagem gravada no 
pensamento, de noite e de dia, tanto nas 

DIVAGAÇÃO
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horas alegres (que poucas eram) quanto 
nas provações e tristezas, esperando tê-la 
como a adorável companheira da sua 
peregrinação pelas estradas deste mun-
do em direcção ao infinito, como a razão 
da sua existência no curto desterro deste 
século. 
Ah! Mas que via ele?  
Sempre que falava com ela, sempre que 
estava na sua presença nunca lhe notou 
um mínimo indício de interesse, uma 
palavra ou gesto de amor, um sorriso de 
esperança, um carinho de meiguice, uma 
centelha de vida, enfim. Era fria, pusilâni-
me, vaga e sarcástica como um demónio 
irritante e soberbo, de alma torpe e dis-
forme que advém do prazer que resulta 
da tortura infligida a espíritos delicados.
Até que, certo dia, farto já de mendi-

gar esse amor como um cão mendiga 
um osso, de se ter humilhado como um 
anacoreta ante aquela diva mesquinha e 
torturante, ao flanar pelas ruas como um 
vagabundo, deparou com o manequim 
daquela montra grande e extensa. A se-
melhança com a mulher da sua vida era 
por de mais real para ser verdadeira. 
Deram-lhe ganas de assaltar a loja e 
apoderar-se do manequim mas, num im-
pulso, regressou para junto da sua amada. 
Beijou-lhe os olhos, pôs-lhe as mãos na 
face, acariciou-lhe os seios, vibrou com o 
seu corpo todo, porém, ela continuava in-
diferente e vaga, fria e inerte, glacial como 
a morte, sem chama, sem brilho, sem vida, 
sem amor, tal como o manequim daquela 
montra grande e extensa. E, num lampejo, 
compreendeu a semelhança, dura como a 

verdade, penosa como o desengano!
E então, convencido de que aquela 
mulher não passava de um manequim 
oco e estático, resolveu fugir, desa-
parecer, sumir-se mesmo que fosse nas 
profundezas do inferno!
Porque, concluía ele, “não são também 
assim muitas mulheres? Manequins, sim-
plesmente manequins pintados e vazios, 
bem vestidos mas sem alma, sem calor, 
mortos de gestos e de sorrisos?”     
Contudo e para tentar manter perene o 
seu sonho romanesco, o meu jovem lá 
seguiu, pensativo e desolado, para junto 
do manequim exposto naquela mon-
tra muito grande e extensa duma loja 
muito grande e luxuosa, garrida de cores 
durante o dia, feérica e jorrando luz na 
metade da noite. ●
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Firmes na Esperança

O filósofo francês Gabriel Marcel dizia 
que as pessoas de hoje buscam e seguem 
cada vez mais aqueles ou aquelas que lhes 
podem dar alguma esperança ou con-
fiança na vida.
O traço da esperança e da confiança é to-
talmente compatível com a perfeita cons-
ciência da gravidade das situações con-
cretas da vida das pessoas e do mundo. 
Às vezes, pode haver alguns resquícios de 
desânimo, mas nunca a ponto de perder 
a esperança. Podem as contas da vida dar 
como resultado o caos, o abismo, o fim: o 
fim próprio do homem, a morte. Todavia, 
isso tudo deve estar ou dar sempre certo 
na “outra conta”: “a conta feita da espe-
rança”. 
A nossa esperança deve assentar nas boas 
ideias da nossa mente e nas firmes con-
vicções do nosso coração. O que conta, 
ao fim e ao cabo, é sempre a nossa acção. 
A boa vontade das pessoas avalia-se pelo 

que se faz e não por aquilo que se deseja 
fazer. Enfrentemos, confiadamente, todos 
os desafios que a vida nos apresentar.
O que pretendo dizer-vos, caros com-
panheiros de sempre, neste momento 
em que assumo a responsabilidade de 
representar outros nossos companhei-
ros no meio de vós, é muito simples: Há 
questões no ar. Algumas delas poderão 
ter, talvez, uma solução a curto ou mé-
dio prazo, outras não encontrarão, pos-
sivelmente, uma solução fácil nos nossos 
corações, num futuro próximo, e out-
ras ficarão perdidas no mistério. Sim, 
porque há problemas que é preciso con-
tinuar a amar, à espera que um dia seja-
mos capazes de encontrar e de viver as 
suas respostas e as suas soluções. Estou 
convencido que poderemos estar em paz 
connosco mesmos e, cheios de alegria, 
fazer da nossa convivência uma cele-
bração fraterna de amor e de paz.

Não tenhamos medo que qualquer regra 
comum atrofie a nossa liberdade, quando 
foi feita, precisamente, para nos libertar 
de entraves inúteis e podermos ser fiéis 
às nossas responsabilidades. Lancemos 
mão e usemos de todas as audácias e 
iniciativas favoráveis à nossa comunhão 
e amizade. Não fiquemos jamais para-
dos e caminhemos conjuntamente como 
irmãos e companheiros.
Tenho a firme esperança que caminhare-
mos todos no mesmo sentido, para um 
futuro melhor. O que mais precisamos, 
para vencer esta inquietação que nos 
causa o futuro, é a preocupação constante 
para adquirir e viver os valores da paz, 
da serenidade, da ternura e do amor. Ou 
seja, precisamos do mundo dos afectos e 
do mundo que os regula. Sem esses va-
lores, não haverá futuro que seja bom 
para todos.●

“A meio do caminho desta vida, vi-me perdido numa selva escura.”
(Dante, Divina Comédia)
“É muito importante compensar a dor com o amor. É esse equilíbrio que nos faz ver a vida com optimismo.”
(Antoni Tàpies, filósofo, pensador e o mais universal dos pintores catalães)

 Pe. Faustino Ferreira
Assistente da AAAR
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A solidão 
dos

SONETO ÚLTIMO

A primavera em breve não virá
e a neve irá chorar pelos teus montes
com lágrimas geladas sob os ramos
colhendo a pouca luz que te restar.

Folhas secas ou pétalas antigas
indicarão teus passos breves leves
deixados sobre a curva do caminho
que o vento norte forte varrerá.

Amigo desce à adega dos teus dias
onde guardas tesouros poeirados
e arranca a rolha à última garrafa.
  
Enche a taça e chora contra a noite.
Derrama algumas lágrimas no chão. 
Levanta o vinho e brinda só por ti.

                Arsénio Pires

Num espaço breve, num espaço triste, num esgar certo de 
um espaço certo da nossa Palmeira, escrevi. Para NÓS.

Tu és o poema.
O tempo certo.
O abraço.
 
Tu és a voz doce.
O coração perto.
O regaço.
 
Falta-nos o momento.
Ir p´ra além do pensamento.
Dizer sim. 
Simplesmente.
   Aventino Pereira

agapantos

As estações são modos de memória. Fernando Echevarría
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NA PRIMAVERA
   
Na primavera o ritmo é doloroso.
Desprende-se do peso enegrecido
da letargia. Para trazer o sono
à fulgência da enxúndia. Ao gordo limo
de onde o incremento recôndito dos pomos
há-de extrair o seu licor polícromo.
De aí que, enquanto se enresinam troncos,
ceda a matéria à densidão do brio
e rebente por onde a delgadez dos poros
melhor se afaz à floração do brilho.
Por isso a primavera espanta. Todo
o arranque de sangue traz consigo
essa cesura de depois de o fogo
deixar espaço para a paz do espírito.

Fernando Echevarría (in Geórgicas)

(DES)ENCANTO

Às vezes tenho ânsia de deixar-te
Porque o teu rosto vejo tão mudado
Ignoto descontente macerado
Que o meu desejo era desprezar-te.

Mas talvez eu evite assim olhar-te
P’ra não ver o teu corpo castigado
Por raios furacões por vento irado
Prontos sempre a ferir a destroçar-te.

Saudades do meu bosque matinal
Perturbam-me a memória já cansada
Afogam-me as palavras... Afinal.

Só não vê a tua imagem magoada
A indiferência feroz que pr’a meu mal
Te desfigura a face imaculada.

Francisco José Correia
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IN  ILLO  TEMPORE

Saudades vêm muitas pelo vento,
de quando os rouxinóis faziam ninho
entre os frescos salgueiros do caminho,
por onde o coração passava o tempo.

Era obscuro o silêncio e violento.
O desejo crescia como um vinho
que embebedava o coração sozinho,
rimando o abstrato deus com sentimento.

Eros chegava em pálidos sonetos
que em tristes decassílabos secretos
apenas respiravam solidão.

Em doces criaturas bem terrenas
nasciam os mais líricos poemas
que a forma tinham sempre de oração.

Alexandre Gonçalves

Poderão cortar todas as flores mas nunca vão poder deter a primavera. Pablo Neruda
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Aventino Pereira
Curso de 1964

Agora sei que as minhas cartas de amor são ridículas
E que eu também sou ridículo.
Apesar disso, amanhã, vou continuar a escrever-te cartas de 
amor.
Se não te escrever cartas de amor, é que fico ridículo.
Porque quando te escrevo, não penso, nem como, nem respiro. 
Sinto só, e isso é tudo, ainda que tu não sintas nada.
E quando sinto mais qualquer coisa do que apenas sentir, é que 
sou mesmo ridículo.
Agora é noite e vou por ela adentro escrever-te cartas de amor.
Cartas de choro, porque tu não estás aqui e o que eu queria era 
ao menos que me dissesses que sou ridículo.
Mas tu nem isso dizes, porque dizer é sentir.
Amanhã, quando olhar para estas cartas de amor, não vou olhar 
para estas cartas de amor.

Serão outras ainda mais ridículas, ainda mais de sentir, porque a 
noite a mim só me deixa acordado,
como se quisesse estar sempre acordado à espera. 
Do teu não. Ao menos do teu não.
O teu não já era tanto que tanto me faria sentir.
Amanhã não te escreverei cartas de amor como estas, de papel 
e tinta.
As minhas cartas de amor de amanhã irão comigo para onde eu 
for.
Terei paz. 
Silêncio.
E… não-sentir.●

Ao som de 

Álvaro de Campos

tTantas vezes me sento num cantinho es-
condido das dunas em Moledo e ali fico 
tempo e tempo e tempo a observar.
Em frente tenho o mar e o Forte da Ín-
sua, uma construção militar que, durante 
séculos, serviu de segurança contra o pe-
rigo espanhol que sempre ameaçou tomar 
conta deste nosso portugalzinho.
O Forte está em ruínas, conspurcado pe-
los pescadores e outros mareantes que, de 
barco, ali acedem, piquenicando ou fa-
zendo outras coisas que o pudor não me 
deixa aqui dizer-vos. 
Entre as dunas onde me sento e o Forte, 
há uma língua de mar, pequena, que os-
cila como oscilam as marés. Dizem que 
essa pouca água fica seca, durante uma 
semana, de quarenta em quarenta anos e 
que, nessa ocasião, as pessoas vêm de to-
dos os lados, sós ou em excursões, para 
acederem ao Forte por esse mar seco, 
como se fosse o Mar Vermelho a abrir-se 
à voz de Moisés para os judeus passarem.
No último fim-de-semana, ali me 
sentei umas horas a ler e a observar, 

lembrando-me que, tal qual a língua seca de mar, há um momento que pode 
surgir-nos uma só vez na vida. Falo de nós e desse feliz tempo e dádiva que nos 
foram oferecidos. Falo dessa circunstância de sermos AAAR, de aproveitarmos 
e atravessarmos para o lado de lá ou, porventura, continuarmos sentados nas 
dunas, olhando a Ínsua, cientes que não viveremos mais quarenta anos para que 
esse momento único das nossas vidas se volte a repetir connosco. ●

Lá longe,
onde tudo começa

12
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Manuel José Rodrigues

Curso de 1960 

Não, não se trata de uma qualquer cara-
paça protectora de animal lento. Nem 
de uma armadura ou blindagem. Nem 
tão-pouco da carapaça que envolvia a 
minha timidez pueril, herdada duma 
edu-cação rigorosa e fechada entre hori-
zontes tão despoluídos como apertados. 
Muito menos de qualquer ‘couraçado 
potemkine’ dos meus sonhos no mundo 
lavado da fantasia infantil. Ela, era uma 

desastrada bola de plástico, sem ressalto. 
Chamava-se “Couraça”, porque “Cou-
raça” era uma marca de dentífrico dos 
mais consumidos na Barrosa, a par da 
pasta medicinal “Couto”. O vendedor da 
pasta dentífrica oferecia bolas de plástico 
– digo eu, vá… não sei! – como brinde 
ou publicidade. (Acabara de acontecer o 
dealbar da década de 60. Não decorrera 
muito tempo desde que começara a re-
volução do plástico. Dele tudo passou a 
fabricar-se, incluindo bolas. Bom, bola 
que se preze era e é fabricada de couro! 
A propósito, e para descontrair, relembro 
uma situação real ocorrida, anos mais tar-
de, numa aula do meu curso. Um professor, 

provocando-nos para a discussão de um 
determinado tema, lançou uma pergun-
ta ao ar: “O que é uma bola?” Perante a 
presumida simplicidade, vários alunos se 
aprestaram a dar resposta: uns, que é um 
objecto esférico, assim e assado; outros, 
não sei quê, não sei que mais. Chegou a 
vez de um clarividente que disse: “Bola, é 
um coiro esférico, cheio de ar por dentro”. 
E o professor, sem tardança: “Note bem, 

essa não serve, porque há por aí 
muitos ‘coiros’, cheios de ar por 
dentro, que não são bolas!” Que-
ria o professor, com esta conversa 
da bola, explanar assuntos da so-
ciologia desportiva). Graças a elas, 
os imberbes habitantes de Cristo 
Rei deliciavam-se com a prática 
lúdica de um desporto que se 
presumia que fosse andebol, mas 
que dele não passava de bizarra 
imitação. Isto fiquei eu a sabê-lo 
muito mais tarde, porque, ao tem-
po, aquilo para mim era o ande-
bol. Muito engenho e arte terão 
sido dispendidos pela pessoa que 
fez a adaptação do regulamento 
do jogo para poder ser praticado 
com a “Couraça”. A alteração que 
melhor retive na memória foi a 

feita à regra do drible. Contornando to-
talmente o regulamento, que diz: “driblar 
é progredir no espaço batendo a bola con-
tra o chão com uma só mão, sem limite 
de tempo e de passos”, o que nós fazíamos 
era exactamente o contrário – batíamos 
a bola para o ar, com uma mão de cada 
vez, alternadamente. É óbvio o motivo 
desta alteração: como a bola não tinha 
ressalto, para se progredir no espaço na 
posse dela, imperioso se tornava driblar 
projectando-a para o ar – engenhosa 
adaptação esta, para que não se corresse 
com a bola na mão e assim se evitasse a 
confusão do andebol com o râguebi!
Naquele antiquíssimo dia, a “Couraça” 

A couraça
Peguei nela e afaguei-a. Batendo-a alternadamente com uma e a outra mão para o ar, em correria louca e cega acer-
quei-me do objectivo, rápido como um relâmpago. Num gesto repentino, irreflectido, automático, perante a admiração 
geral, dei-lhe o destino final lançando a dúvida e espalhando a confusão total por entre os circunstantes.

pregou-me uma tremenda partida. Eu era 
pequenino e inexperiente. Ela, exagera-
damente grande e agressiva. Preocupado 
com ela e com os garotos que me rodea-
vam – que não eram poucos! –, atraídos 
como estávamos todos pelo mesmo ob-
jecto mágico, não pude dominar com-
pletamente as variáveis do jogo e, den-
tre elas, não interiorizei correctamente 
a noção espaciotemporal, o que fez com 
que, sozinho, desencadeasse uma corrida 
vertiginosa em direcção ao objectivo er-
rado e obtivesse um resultado singular 
– um golo na própria baliza. Só quando 
a “Couraça” já estava para lá da linha de 
golo, eu acordei para a triste e cruel rea-
lidade: o guarda-redes humilhado fora o 
da minha equipa. (Encontro uma descul-
pa plausível para este facto: a policromia 
dos equipamentos de todos os inter-
venientes…). Este fracasso marcou-me 
de tal modo que nunca mais vibrei com 
a prática do andebol na Barrosa. E para 
sempre me ficou este estigma. Recordo 
que, durante o meu curso, o andebol foi 
a modalidade desportiva em que obtive 
piores resultados. Pela vida afora, olhei 
para ele sem apetência e até com algum 
desdém e desinteresse. Tenho para mim 
como certo que a culpa deve ser assacada 
àquela malevolente “Couraça” que, no 
bosque da Barrosa, num dia qualquer do 
início da década de 60 do século passado, 
baralhou completamente o meu desem-
penho na esfera da motricidade. Ainda 
me lembro muito bem dela: era branca, 
grande, rígida e agressiva. Tal como eu, 
ela não estava vocacionada para a prática 
de semelhante jogo. Desde aquele dia aze-
do, não mais a tive em consideração. Ao 
que me consta, teve uma vida efémera. A 
verdade é que, mesmo assim,  recordo-a 
com saudade. Ainda hoje dei por mim a 
jogar com ela num cantinho da memória, 
onde, bem compactado, cabe por inteiro 
o bosque da Barrosa.●

13

RECORDAÇÃO
R



t

14

 Arsénio Pires
Curso de 1957

Tudo começa quando o tempo é favorá-
vel. Janeiro é o mês das lavouras da terra. 
Preparam-se as culturas do inverno, em 
especial a cultura das terras para a batata 
mais precoce que tão bem se dá na minha 
serra do Alvão. Se o tempo o permitir, de-
vem-se lavrar e cavar as terras destinadas 
à sementeira de primavera. 
Foi assim que esta Palmeira começou. 
Em Janeiro. Porque há tempo para tudo. 
Há tempo para se cansar e há tempo para 
descansar; há tempo para ceifar e há tem-
po para semear, como diz o Coelet. Eis as 
primeiras cavadelas.

Meu caro Freitas:
Bom dia e bom ano!
Soube pelo Vieira que te encontraste com 
ele, o Barros, o Martins Ribeiro e com o 
Assis em Orbacém! Oh, como é acolhedora 
esta casa do Assis!
Olha, vinha dizer-te que contamos contigo, 
se não for antes, no próximo Grande En-
contro. Até nos poderias brindar com uma 
palestra sobre um tema do teu agrado para 
motivar a nossa habitual tarde cultural do 
primeiro dia. Pensas nisto? Seria muito 
bom que aceitasses.
Aproveito para te cravar. É que começou a 
germinar a próxima Palmeira. Manda-nos 
um artigo sobre qualquer tema respeitante 
aos velhos tempos da Barrosa. Pode ser?
Assunto: ad libitum.
Extensão: página e meia.
Sei que posso contar contigo! Logo que o 
tenhas, envia-mo. Vamos ver se tiramos 
um exemplar antes da Páscoa.
Um abraço saudoso.
Arsénio

Caro amigo Arsénio:
Fiquei atónito.
Primeiro, porque as notícias voam que 
nem a Fama, aquela gaja do Vergílio que 
lemos em latim. É verdade, fui de visita 
a Orbacém, lindo nome do tempo dos 
Suevos. Não há dúvida, o Assis já está no 
Paraíso. Pois é, sempre que saio de casa 
para alguma celebração dos nossos tem-

pos idos, é o Assis que me arranca do meu 
sossego. Tanto teimou e diligenciou que 
lá fui, mais o Barros, que me conduziu 
para aquelas lindas terras, e me devolveu 
à Areosa, são e salvo, onde me esperava o 
meu cansado e velho Saxo para eu regres-
sar a casa. Depois de lá chegarmos, aban-
quei e, não fossem as obrigações diárias 
para com a família, teria lá ficado à von-
tade para sempre. A mim só me custa o 
estar em movimento. Depois de me insta-
lar, não preciso de mais nada. E o Assis, 
como aliás todos sabem, é um autêntico 
sacerdote do humano, recebe princi-
pescamente, cita um bom pensador em 
matérias de teologia e, no fim, agradece 
a visita, agradece a conversa, agradece 
o convívio, agradece o apetite, agradece 
tudo. Foi muito bom. Esteve lá o Manuel 
Vieira, que ainda foi meu aluno quando 
era do primeiro ano lá em Gaia, e esteve 
o Ribeiro, que eu não conhecia, creio. E 
esteve então o Barros e mais eu. E ainda 
trouxemos tangerinas e limões.
Segundo, fiquei atónito com a tua propos-
ta da palestra. Ora essa! Eu não sou espe-
cialista em coisa nenhuma. A única pa-
lestra que posso fazer é pôr a minha vida 
à frente de toda a gente, e aquilo que ao 
longo destes longos anos fui fazendo, cri-
ando, desde a música à poesia e às prosas, 
etc. Creio mesmo que essa deveria ser a 
nova orientação das palestras nesses en-
contros. Filosofias, Ciências, Artes, etc., a 
gente lê, a gente estuda, ou, a gente não 
liga pevide. Mas a vida de cada um, essa 
espécie de Peregrinação Interior (sem 
pretender roubar o título ao Alçada Bap-
tista que já se foi), isso teria interesse. Par-
tilhar com os amigos aquilo que foi a sua 
Odisseia, umas vezes nada fácil, outras, 
cheia de sucessos. Não sei se te agrada a 
ideia. Mas eu nem sequer sei ainda se vou 
estar presente, esse encontro só deve ser 
lá para depois do verão, ainda falta muito.
Quanto ao artigo para a próxima Palmei-
ra, parece-me mais viável. Verei pela mi-
nha memória escrita se há qualquer coisa 
que se preste. Se não houver, escreverei de 

Como se planta uma 
Palmeira

propósito. Podes contar com essa minha 
participação. Dentro de dias, tê-la-ás na 
Caixa de Correio Electrónico, e com as 
dimensões recomendadas, para não ha-
ver necessidade de cortes e de adaptações.
E tu? Que tens feito dos teus dias? Como 
te tens dado com a crise? Já és avô? Eu 
tenho oito netos, quer dizer, sete netos e 
uma neta. Felicíssimo com eles.
A estas horas ou estás a ver o filme do 
Canal 1 ou estás a dormir, e por isso vou 
acabar. Mando-te um grande abraço. E 
até qualquer dia.
O amigo Manuel F. Escaleira, mais co-
nhecido por Nariz de Cereja, ou Manuel 
da Mota, ou Músico.

Meu caro Freitas (que era assim que eu te 
chamava quando íamos no comboio pelas 
curvas da Régua até Vila Pouca):
Ontem não estava a ver filme algum pois 
regressei de Viana do Castelo onde fui 
enterrar o meu sogro que faleceu aqui no 
Hospital de S. João. Lá estiveram connosco, 
além de muitos amigos e amigas, os es-
pecialíssimos de peito: o Alexandre e o 
Nabais.

Indo ao teu presente correio.
1. Ele mesmo é já uma bela peça para eu 
colocar na nossa Palmeira. Fá-lo-ei.

2. Espaço cultural do próximo Grande 
Encontro. 
Penso que dás uma sugestão interessante. 
Saber como cada um “cultivou” a sua vida 
pode ser um óptimo espaço de cultura. 
Aprofunda o tema e quero contar contigo.
A talho de gadanha te direi que ando, já há 
bastante tempo, com uma ideia que desejo 
concretizar: Uma grande homenagem ao 
nosso Camilo Castelo Branco. Desde Vila-
rinho da Samardã até Cavez (Ribeira de 
Pena) onde ele foi radicar “Maria”, é tudo 
nosso! Embora ele dormisse em Seide, foi 
em Trás-os-Montes que aprendeu a viver 
a nossa língua. 
Como fazê-lo? Um passeio do tipo “Encon-
tro Regional” com raiz hoteleira em Vidago 
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ou Pedras Salgadas? Uma boa palestra por 
um sabedor da sua obra, eventualmente 
tu? Pedir apoio (agora?) a algumas câ-
maras (Vila Pouca, onde visitaríamos o 
Museu Municipal...)? Não sei ainda bem. 
Tens ideias?

3. Artigo para a Palmeira.
Conto então contigo.
Desculpa o telegrafismo deste correio mas 
estou com pouca veia.
Um abraço para ti.
Arsénio

Meu caro Zé Rodrigues:
Bom dia e bom ano!
Começou a germinar a próxima Palmeira.
Já conto com o artigo do Francisco Correia 
que me mandaste.
Agora, peço-te um a ti! Assunto: ad libi-
tum.
Pode ser?
Logo que o tenhas, envia-mo. Vamos ver 
se tiramos um exemplar antes da Páscoa.
Um abraço sempre amigo.
Arsénio

Olá, caro Arsénio:
Desejo que tudo te corra bem na vida e 
que o ano 2012 seja simpático.
Só agora tive contacto com a tua comuni-
cação. Fiquei feliz por saber que estão em 
via de resolução alguns constrangimen-

tos que dificultavam o parto da Palmeira 
e que ela vai ressurgir na Primavera com 
nova folhagem.
Prefiria que no próximo número da 
Palmeira não constasse qualquer contri-
buto meu, para dar oportunidade a outros 
colegas de nela ocuparem algum espaço e 
assim se diversificarem as participações. 
No entanto, ao teu convite digo presente. 
Vou espremer a MEMÓRIA para que li-
berte algum facto digno de ser recordado e 
descrito. Se me sair alguma coisa, em breve 
a enviarei. Condição única: não me digas 
que aplique o AO (acordo ortogáfico).
Aquele abraço.
M. José Rodrigues

Amigo Zé Rodrigues:
Obrigado pela tua resposta.
Meu caro, os escribas são sempre os mes-
mos. Portanto... estamos condenados a 
sê-lo, a bem da comunidade!
Anda lá. Espreme a memória e manda esse 
sumo. Por certo que nos hás-de deliciar e, 
ainda por cima, em escorreito português 
de Portugal.
Tenho que decidir sobre o tal (Des)Acordo 
Ortográfico. Por muito que nos oponha-
mos, não faremos o comboio voltar atrás. 
Talvez, por enquanto, dar opção aos es-
cribas seja a melhor atitude.
Um abraço.
Arsénio

Meu prezado Arsénio:
Obrigado pela tua voz e generosidade no 
convite que me diriges. 
Vou tentar merecê-lo e escrever da alma o 
que a pena deixar. Há um tema que desde 
há vários anos me vem inquietando: é o 
tema da CULPA, como sentimento pró-
prio de um povo e sobretudo de uma ge-
ração. Um sentimento oculto, sem forma 
e sem cor mas, permanentemente, per-
manente.
Vou porfiar, porventura, não o con-
seguindo.
Desejo-te também que vivas todos os  
dias do ano que ora se inicia. E que os 
vivas: feliz.
Aventino

Obrigado, grande amigo Aventino.
A culpa! 
Como Kafka nos entende!
A grande culpa será termos nascido?
Mais que culpa, é uma falta permanente.
Falta-nos quase tudo.
À falta chamamos culpa.
E somos ainda menos felizes!
Um abraço (faltam-nos tantos abraços...). 

Nota final:
Depois é só esperar!
Se a maioria responde atempadamente, 
outros “certos e determinados” teimam 
em pertencer ao grupo dos que vão che-
gar atrasados ao Juízo Final! ●

Arsénio

n.º 1

n.º 24

n.º 27
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e
 António Gaudêncio

Curso de 1955

Estamos em Fevereiro e, dentro 
de pouco tempo, vai principiar 
esse fabuloso ciclo do ressurgi-
mento da natureza, cuja quie-
tude se vinha mantendo desde 
os finais do Outono. As ár-
vores irão cobrir-se de folhas e 
flores, os campos mudarão de 
tonalidade cromática, os pas-
sarinhos afa-digar-se-ão para 
acasalar com o parceiro certo 
e construir o ninho, e o Sol 
ajudará toda esta actividade, 
mantendo-se mais tempo no 
céu. Até a Igreja, aproveitan-
do a boleia da Natureza, faz 
coincidir, com este tempo, a 
ressurreição de Cristo, o que 
levou Miguel Torga a dizer, referindo-se 
à mesma:

Não foi milagre ressurgir, Senhor,
Num dia natural de Primavera.

Depois deste intróito “delirante”, vamos  

glosar o tema a que se deu mote no título.
Ressurreição de Portugal? A pergunta 
justifica-se porque, em meu entender, o 
País deixou de estar moribundo, já entrou 
em coma e caminhamos, a passos largos, 
para a morte cerebral.
Portugal, no passado século XX, não foi 

Haverá ainda uma 
ressurreição para Portugal?

muito favorecido pelos de-
uses nem bafejado pela sorte, 
nem bem servido por quem 
comandou o seu destino.
Acabámos muito mal o século 
XIX e os primórdios do século 
XX foram um pavor. O Rei 
parecia fora do baralho, no 
Parlamento os deputados de-
dicavam-se a tudo menos 
a olhar para o País. Depois 
matam o Rei e, enterrada a 
monarquia, implanta–se a 
República que carregava uma 
enorme esperança e ilusão 
para muitos portugueses. Mas 
a 1.ª República foi um fiasco 
porque os políticos, além dos 

milhentos erros que cometeram, olharam 
mais para os seus partidos e para os seus 
interesses privados do que para o País.
No final daquele marasmo que foi a 1.ª 
República, o desencanto da Nação era 
total, não se vislumbravam soluções 

 Olhando para o tempo que levamos de Palmeira, pressente-se 
uma inquietação crítica da cidade. Mas raramente se ouvem vozes indig-
nadas, que se proponham filtrar esta desgraça colectiva que é Portugal. 
Há uma espécie de resignação cristã. Alegamos estar fora.
 Isso é problema de especialistas e não de senso comum. Se nos 
perguntarmos pelo nosso nível de consciência democrática, aí somos 
furiosamente irredutíveis. Por princípios, por educação, pela nossa extracção social, a democracia corre nas veias. Correrá mesmo? Con-
virá lembrar que somos filhos de uma cultura abençoada por um cristianismo conservador, em frequente promiscuidade com o poder 
constituído. As excepções confirmam a regra. E a Santa Madre Igreja institucionalmente arrasta consigo um currículo de pendor anti-
democrático e de uma fraca sensibilidade à vida real dos povos. Os excluídos do reino terreno não são seguramente  a sua primeira opção.
 Ora, como cidadãos atentos, não podemos ser cães mudos. Não se trata de salvar o mundo. Nós somos herdeiros de palavras e 
de uma cultura que se presume carregada de valores. O exercício do pensamento pode ampliar a luz e denunciar as tropelias que infectam 
a cidade. Ser político não é só exercer o poder que desgoverna a “pólis”. É também vigiá-lo, conhecê-lo e pedir-lhe contas. Não tem que 
haver partidos, mas deve haver consciência civil. Não é coerente passar de lado e à distância de um televisor. A democracia matricial 
de Atenas, liderada por Péricles, centrava a sua vitalidade na ágora, onde tudo se discutia, onde se faziam as leis, onde se julgavam os 
trangressores, onde se aprendia a ser ateniense. Ser cidadão era estar ali de serviço aos problemas e às aspirações da comunidade.
 Se a Palmeira é democrática, é indispensável entrar nesta ágora e fazer como os generosos caninos: ladrar. Podemos aprender 
deles a bondade, a paz, mas também a fúria, para intimidar os intrusos do nosso quintal.

Alexandre Gonçalves
(A Pólis é uma nova rubrica que abrimos e tencionamos alimentar nos próximos números da Palmeira. 
Esperamos a tua colaboração. O Gaudêncio deu o tiro de partida!)
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viáveis, e os ventos que sopravam da Eu-
ropa ajudaram a trazer-nos de bandeja o 
Estado Novo.
Não vou, nem quero, opinar sobre  
política mas julgo que, apesar de todos 
os males que aquele “fascismo” carreou 
para as nossas vidas, se calhar, em 1926, 
não se viam grandes saídas alternativas. 
O mundo continuou a girar, começou e 
acabou a 2.ª Guerra Mundial, o Estado 
Novo fechou o País e perdeu, no final 
daquela guerra, uma boa oportunidade 
de se abrir ao Mundo, passámos fome, 
emigrámos, fomos para a guerra colonial, 
vivemos encolhidos mas sobrevivemos. 
Mas saboreámos a fabulosa década de 60 
que, para mim, foi a mais gloriosa deste 
século. Não vou descrever o que nela 
aconteceu mas quem a VIVEU sabe do 
que falo. Nela se iniciou a incubação do 
muito que viria a seguir e do que nos 
aconteceu em 1974.
Acabado o Estado Novo, renasceram, 
outra vez, os sonhos de nos tornarmos um 
País onde nos sentíssemos cidadãos ver-
ticais com deveres e com direitos. Afinal, 
nada disso aconteceu. Todavia, inicial-
mente, passado um tempo de perturbação 
e de luta, ainda veio uma tranquilidade 
ilusória que nos fez acreditar que, final-
mente, tínhamos alcançado o estatuto pelo 
qual ansiávamos há longos anos. E a en-
trada na CEE pareceu confirmar esse opti-
mismo colectivo. Pura ilusão!
Os mesmos vícios da 1.ª República, os 
mesmos interesses partidários que a 
tinham inquinado, a corrupção que mi-
nou muitos sectores do tecido social e o 
crónico azar de nos calhar sempre políti-
cos medíocres, que nunca enxergam para 
além do seu partido e dos seus amigos, 
concorreram e levaram o País a uma de-
pressão tal que me leva à pergunta inicial. 
Coerente com o que atrás afirmei, não 
vou inculpar ninguém pela nossa actual 
situação porque todos notaram, viram 

e conhecem os biltres que defraudaram 
os nossos sonhos e desbarataram todo o 
nosso capital de esperança num futuro 
tranquilo. Foram muitos e cada um de 
nós terá os seus favoritos. Escolham!
Vários leitores, ou pelo menos alguns de 
nós já somos septuagenários, ou por lá 
andamos, pelo que os efeitos da actual 
situação, mesmo sendo violentos e injus-
tos, poderão ser, apenas, um regresso ao 
passado, pois, para muitos, é como que 
voltar aos meados da década de 40 e à de 
50, quando uma sardinha tinha que ser 
dividida por dois quando não por três. 
Mas quem vai amargar e sofrer mais com 
o estado do País é a geração que anda 
agora entre os 25 e os 40 anos. Eu não 
gostaria de ser jovem agora! (Não estou 
muito seguro do que afirmo mas neste 
momento é o que penso.)
O Mundo, nos últimos tempos (se calhar 
foi sempre assim), tornou-se um lugar es-
tranho e perigoso para se viver. As con-
fusões sucedem-se e algumas nem sempre 
são bem resolvidas, o que deixa sequelas 
que, mais tarde ou mais cedo, dão lugar 
a novas complicações. E esta turbulência 
também tem afectado Portugal.
No espaço de 20 anos, assistimos à im-
plosão do comunismo soviético, vimos 
o capitalismo tornar-se ferozmente arro-
gante, vimos uma China, sustentada por 
um sistema político antinatura (“comu-
nismo-capitalismo selvagem”), tornar-se 
numa potência mundial, vimos surgir a 
Índia, o Brasil, Angola, etc., como potên-
cias regionais com capacidades para in-
fluir no equilíbrio do mundo. E outras 
milhentas coisas ocorreram nesse lapso 
de tempo, algumas delas com forte in-
fluência a nível planetário.
Observámos, também, um fenómeno cu-
rioso mas perigoso: a nível quase global, 
o poder político vergou-se e submeteu-se 
ao poder económico e financeiro, facto 
que gerou uma real selvajaria no mundo 

das finanças, dos negócios, do emprego, 
do ordenamento social, nas relações en-
tre povos, na justiça social, etc., etc..., por 
causa da ganância dos financeiros e da 
impotência dos “políticos”.  Será tudo isto 
mau? Eu  arrisco dar uma resposta afir-
mativa a várias destas questões, mas  es-
pero que o mundo esteja apenas a passar 
por um processo de depuração e transfor-
mação e que, daqui a alguns anos, surja 
algo melhor, com um rosto mais humano, 
mais justo e mais pacífico.
E para Portugal haverá ainda uma “res-
surreição”?  A resposta é complicada mas 
alguma coisa tem que suceder porque, 
quando se chega ao fundo do poço, o que 
sobra é fazer esforços para se regressar à 
tona da água e flutuar. Mas sair do poço é 
mais complicado…
Há dramas na nossa actual sociedade que, 
por melhor que seja o artista, não é pos-
sível “pintá-los” porque as cores são in-
suficientes. O desemprego, a infelicidade 
das famílias, as gritantes injustiças que 
grassam no País, a fome que espreita a cada 
esquina, a pouca seriedade e competência 
dos políticos que nos desgovernam, a pers-
pectiva de não vislumbrarmos qualquer 
saída para a frente e a ausência total de 
propostas sérias para ajudar o povo não 
me deixam grande margem para dizer 
que estou optimista. Não estou optimista 
mas, como rotulei o intróito “delirante”, 
quero acreditar que também eu estou a 
delirar, que estou a ter um pesadelo, que 
sou demasiado pessimista e que, daqui a 
pouco, o nosso doente recupera, dá dois 
coices (salvo seja) no seu desânimo e 
arranca para mais uma etapa de ilusões.
Termino fazendo um forte apelo aos op-
timistas para que me peguem à má fila 
e me forcem a ver as coisas com outras 
cores, numa palavra, me levem a acredi-
tar que este velho País ainda mexe, ainda 
tem futuro e que os nossos netos irão ser 
felizes sem ter que deixar este cantinho.●
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Se não estás a receber o Redentor 
e estás interessado na sua leitura, 
dirige-te a: 
Pe. Fausto Martins 
Rua da Firmeza, 161
4000-228 PORTO

Recebemos em Novembro 
de 2011 o último número da 
Uneser – Revista dos Antigos 
Alunos Redentoristas Bra-
sileiros. Obrigado e parabéns 
por tão linda execução!
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Lígia Pires

Filha do nosso associado 
Arsénio Pires

A enfermaria 
do meu avô
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São seis doentes a partilhar as suas 
doenças (o que mais poderiam ter 
os doentes para dar uns aos ou-
tros?). Não há biombos nem corti-
nas nem silêncios que os separem 
uns dos outros. Todos ouvem o que 
dizem os familiares uns dos ou-
tros, o que a enfermeira dá a um e 
a outro.
O Sr. G põe-se a pé e caminha 
corredor fora, apregoando quase 
zangado: “Vou para casa, não estou 
a gostar nada deste hotel. Quando 
tal, mudo para outro.”
Medir a tensão, tirar a temperatura, 
sentar este, deitar aquele, moer os 
comprimidos, encher a sonda com 
comida, pôr babetes, tirar babetes, 
calçar chinelos, tapar as pernas 
com mantas, aconchegar os lençóis, 
pôr o oxigénio e as nebulizações, 
vigiar os diabetes e as pulsações, ufa, que 
canseira!
“Agora saiam todos por favor para mudar-
mos as fraldas!” 
O Sr. F nunca fala. Só observa, talvez a 
pensar em como foi possível a própria 
mulher trocar-lhe a medicação. Ab-
sorto, quase não come, e é jovem ainda. 
Olha-nos fundo como se nos pedisse ex-
plicações, explicações que nós não temos.
“Sr. G, não dispa o pijama, não tire a fral-
da, sente-se por favor!”
O Sr. J tem a cor de uma banana e a urina 
da cor de uma romã. Diz: “Não tarda, 
vou para casa, estou quase bom.” E a mu-
lher chora no corredor e explica-nos que 
o marido está em fase terminal, sem o 
saber.
O motivo por que até hoje detesto len-
çóis brancos é este que observo agora: os 
lençóis em que estive deitada tantas vezes 
em pequena neste hospital (serão os mes-
mos?). Têm as iniciais gravadas indican-
do a sua propriedade (como se alguém 
os quisesse levar para casa), assim como 
os colchões e travesseiros em que tanta 
gente sofreu e sofre dia após dia.
O Sr. M tem sempre frio: “Menina, 

puxe-me o lençol por favor, tape-me os 
ombros, feche a janela, encoste a porta.”
Põe luvas, tira luvas, desinfecta mãos, 
reclina poltronas, eleva pés, troca sacos 
das algálias, dá sopas e papas, limpa bo-
cas, calça meias, tudo numa lufa-lufa in-
terminável.
Não há posição nas camas, não há posição 
nas poltronas e as cadeiras são tão duras 
para se estar sentado toda a tarde. E a 
novela brasileira que não se cala no ecrã!
Foi dispensado o barbeiro e todos os ho-
mens internados se assemelham a pre-
sidiários, quer pela sua barba que não 
pára de crescer quer pelas mãos amarra-
das de alguns para não tirarem máscaras, 
sondas e cateteres. Por que razão já não 
há barbeiro? Contenção de custos, obvia-
mente.
A mulher do Sr. C trata-o coerentemente 
mal na saúde e na doença (acho que o seu 
juramento não terá sido bem este). Se eu 
fosse homem e tivesse uma mulher assim, 
há muito que a tinha mandado para casa 
para eu poder estar doente à vontade. E 
pior é quando chega uma amiga e falam 
tão alto como se estivessem no café a con-
versar de ridicularias. O Sr. C só respira 

ligado a uma máquina de 
noite e de dia: “Muito ta-
baco”, disse-me, mas não 
tenho a certeza de que es-
teja arrependido.
Todos tentam dormir em 
paz por não terem mu-
lheres a tagarelar, mas es-
tas duas não os deixam 
esquecer que o mundo só 
existe com as suas verbor-
reias e os seus comentários 
às últimas festas das revis-
tas rosa que elas folheiam 
indiferentes à tanta dor 
existente dentro destas 
quatro paredes.
O filho do Sr. S chora no 
leito do pai moribundo e 
no dia seguinte ri com o 
pai que já diz palavrões e se 

rega de sopa e água. As melhoras de hoje 
são as pioras de amanhã, neste ambiente 
dramático do dia-a-dia num hospital. 
“Onde está o Sr. G? Oh meu Deus, na en-
fermaria das mulheres!”
Os doentes entreolham-se como que a di-
vidir as suas dores. Os familiares entreo-
lham-se a tentar adivinhar o que cada 
doente tem e se o seu será de mais rápida 
cura do que o da vizinha. As visitas são 
muito poucas e breves. É que as famílias 
têm sempre coisas muito importantes 
para fazer fora daqui…
O Sr. E é o meu avô. Entrou quase em 
coma. Chamaram-nos para nos despedir-
mos dele, que já não chegaria aos 92 anos. 
O coração quase desistiu, a respiração 
continua a não querer recuperar, o rim 
está preguiçoso, as nossas lágrimas mal 
se detêm, os nossos peitos apertam. Hoje 
disse-me entre dentes: “Minha filha, se 
fizesses uma ideia do sofrimento por que 
está a passar esta gente toda!”. ●

(Escrito dois dias antes de o meu avô ter optado 
por ser o meu anjo da guarda.)

TESTEMUNHO
T
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Manuel Vieira
Presidente da AAAR

Dizia Brillat – Savarin na sua obra 
Fisiologia do gosto, que “a mesa é o único 
sítio onde ninguém se aborrece durante a 
primeira hora”.
O desfrute à mesa é um ritual costumeiro 
dos nossos grupos e reforçamos sempre 
os espaços do aforismo daquele eminente 
gastrónomo francês, dando-lhe folga no 
tempo.
No nosso último Grande Encontro por 
terras de Vergílio Ferreira nos dias 10 e 
11 de Junho do ano passado aportamos a 
Folgosinho, uma bela aldeia histórica da 
Beira onde o “Albertino” nos juntou em 
mesas corridas e nos serviu entradas de 
morcela e queijos artesanais e fez correr 
travessas de arroz de cabidela de coelho, 
de leitão assado no forno, de cabrito as-
sado em fornos de lenha, de feijoada de 
javali e vitela na grelha com cogumelos. 
As sobremesas trouxeram requeijão com 
doce de abóbora e um leite-creme macio, 
tudo bem acompanhado de vinhos ma-
duros tintos dos vinhedos locais.
Estivemos na Serra das Mesas, de onde se 
avista os Fóios e se expandem os cenários 
pastoris e ali refrescámos a sede na nas-
cente do Côa e apreciámos os queijos e 
enchidos da região entre fatias sublimes 
de pão artesanal.
Mas a mesa atrai também os pequenos 
grupos que se agilizam em regiões di-
versas e aceitam os sabores de maior 
tradição.
No Alto Minho, nos arrabaldes fron-
teiriços da Deu la Deu, juntámos um 
grupo de 12 para a “foda à Monção”, um 
idílico prato de cordeiro assadinho no 
forno de lenha a escorrer sobre alguidar 
de arroz amarelo de açafrão, afagado à 
mesa com um verde branco bem fresco 
da casta alvarinho com misturas de tra-
jadura. 
De Lisboa vieram o Gaudêncio, o Del-
fim, o Pedrosa e o Alexandre Pinto e 
apenas este último marcara já presença 
nos Arcos de Valdevez para penitência 
idêntica no Alto da Prova, onde a casta 

Convivendo...

tinta “vinhão” deu timbre ao cabritinho 
mamão das serranias do Gerês.
Mas o nosso roteiro gastronómico quis 
aprovar a autenticidade de uma das 7 
maravilhas da gastronomia portuguesa, o 
arroz de marisco de Vieira de Leiria.
Rumou-se em finais de Outubro e em dia 
de chuva até às terras do Feteira, onde 
tem currículo gastronómico o Restau-
rante Coelho mesmo juntinho à praia 
de Vieira, da arte xávega e ali saiu fervi-
lhante em tachos de barro um guloso ar-
roz carolino, de lagosta, camarão grande e 
ameijoa, amaciado com um verde branco 
refrescado.
O Outono convida sempre à partilha do 
“fogo” quando a folhagem se acomoda já 
em tons de amarelos e castanhos.
Na fogueira afogam-se as castanhas vin-
das das Beiras e das terras nordestinas.
Por isso, em Palmela, na Quinta “Oliveira 
do Paraíso” do Alexandre Pinto, junta-
ram-se num bom grupo também colegas 
idos do Norte recolhidos na estação de 

Pinhal Novo, para o tradicional magusto 
em 12 de Novembro último.
O David foi o masterchef, e o borrego 
grelhado em brasa lenta acolitado das 
morcelas e outras viandas atiçaram no ar 
os sentidos. Nas mesas largas não houve 
sossego para as sobremesas gulosas e ca-
seiras e em terra de bons vinhos transbor-
daram copos.
Dizia ainda Savarin no livro já referenciado 
que “o Criador, ao obrigar o homem 
a comer para viver, convida-o com o 
apetite e recompensa-o com o prazer”. 
Esta visão epicurista do desfrute à mesa é 
certamente reforçada nas experiências do 
nosso grupo por uma vivência emocional 
de conversa, sorrisos francos e discursos 
abertos, também pelo cantar do “Vivat” 
que se enleva sempre em finais de despe-
dida.
A amizade à mesa é, aqui, um princípio e 
é um fim.●

CONVÍVIOS
C



V E M  A B R A Ç A R  E  C O N V I V E R  À  T U A  M A N E I R A  N O

ENCONTRO NACIONAL 
SÁB 08 SET   2012   DOM 09 SET

SEMINÁRIO CRISTO REI – V. N. GAIA

DIA 08 SÁB

PROGRAMA PRELIMINAR

DIA 09 DOM

09:00  Boas-vindas

11:00  Assembleia-geral

13:00  Almoço

15:00  Palestra pelo nosso colega Manuel Freitas 
Escaleira

21:30  Noite cultural

BOA VIAGEM E ATÉ 2013

09:30  Circuito histórico às cidades do Porto e Vila 
Nova de Gaia em “comboinho”

12:00  Visita às Caves da Real Companhia Velha 
onde almoçaremos


