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Porque te nostalgias pelo outono
olhando as videiras vindimadas
nos socalcos dos teus anos?
Sobe ao cimo da palmeira. 
O outono não tinge de ocre 
a verdura dos seus ramos.
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António Alves Henriques (Viseu, 2013-09-05)

Maria da Conceição Gomes (Avintes, 2013-09-09)

Bernardino Henrriques (Mirandela, 2013-12-05)

Fernando Neves Moreira (Gandra, 2013-12-05)

José Lamas (Braga, 2013-12-07)

António Manuel Rodrigues (Coimbra, 2013-12-05)
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Editorial
Com este número da Palmeira 

quisemos iniciar uma orientação 
um pouco diferente quanto ao seu 
conteúdo. 

Para isso, alargámos o nosso pe-
dido de colaboração a mais colegas 
nossos. Desta vez convidámos 25 
colegas e 18 responderam positi-
vamente enviando os seus artigos. 
Outros mais serão convidados para 
futuros números. 

Nesse convite ia o pedido para 
haver um pouco de contenção quan-
to à extensão dos artigos para que 
houvesse espaço para mais colabo-
radores. Todos compreenderam e 
respeitaram.

Agora tens nas tuas mãos esta 
Palmeira com bem mais artigos.

Reconhecemos que, na prática, 
talvez por nos ter sido mais fácil, os 
convites foram feitos quase sempre 
aos mesmos, àqueles que mais qua-
lidades para a escrita mostravam ter. 
Assim, a Palmeira foi-se tornando 
uma revista de muito bom nível lite-
rário, facto de que a AAAR muito se  
pode orgulhar. 

Mas este rumo será o que mais 
nos interessa para conseguirmos o 
objectivo para o qual ela foi criada, 
uma revista de todos e para todos?

Foi devido às várias sugestões 
que nos chegaram e também às re-
cusas por parte de alguns em cola-
borar que se confessaram inibidos 
perante o alto valor literário que a 
revista atingiu, que alargámos, como 
já dissemos, o convite a mais cole-
gas. A reacção foi animadora. De tal 
modo que nem todos os artigos que 
nos chegaram puderam sair neste 
número. Sairão no próximo.

Que fique a certeza de que, com 
esta iniciativa, desejamos incluir 
todos e não excluir ninguém. To-
dos não seremos de mais para con-
tinuarmos a alimentar a Palmeira 
que nos viu entrar e sair.

O nosso obrigado.

Correio 
dos leitoresArsénio Pires

Diretores da Palmeira, meus companheiros ilustres:
Envio a importância de 100€ para que a Associação dos Antigos Alunos Redentoris-
tas se conserve viva e bem atuante. Continuo a ler com interesse todos os números da 
Palmeira e, de vez em quando, encontro nomes que a minha memória retém. Desta 
vez, é o nome de Martins Ribeiro que, segundo as reminiscências que conservo, foi 
meu colega. Um abraço para ele. Continuai a dar vida à Palmeira. Não a deixeis mor-
rer. Um abraço para todos os companheiros, outro para a Palmeira-Barrosa, outro 
para a Congregação e outro muito especial para vós que representais a “malta toda”. 

(Esposa do colega Alexandre Costa Gomes, falecido em 2012-10-20)
Caros amigos: Com respeitosos cumprimentos e muita gratidão pelo envio da Palmei-
ra, junto 50€ a fim de contribuir para a sua continuação, a qual, além de ser um elo de 
ligação amigável entre vós (antigos alunos do Seminário de Cristo Rei), é também uma 
revista culta e de uma leitura muito agradável. Oxalá que a Palmeira e a AAAR perdu-
rem enquanto vocês existirem! Eu, como esposa do Alexandre, também fui usufruindo 
muito do bom que vocês nos deram. Estou muito agradecida a todos. Até sempre.

Olá, Arsénio! Finalmente, ela chegou, a nossa Palmeira, a cheirar a Natal, onde o teu 
poema sobre este acontecimento faz a reserva adequada para todos nós que vivemos 
em casa e, sobretudo, para os que se ausentaram. Gostei muito dele, assim como 
também do teu poético artigo intitulado: “O meu relógio de sala”. Que belo! Que 
profundo! Já gora, obrigado pela publicidade que colocaste na Palmeira ao meu livro 
No Limiar da Bíblia. Um abraço.

Caros amigos: Acabo de receber a Palmeira, à qual já dei uma vista de olhos, lendo 
alguns textos de relance. Depois, voltarei a eles. Obrigado pelo envio de tão belos 
nacos de prosa e de poesia. Que nunca vos falte a vontade e a força para continuardes 
a produzir textos de tão rara qualidade. E, como diz o Assis, para que “a Palmeira 
continue verdejante em esperança”, acabo de enviar, para o efeito, o meu modesto 
contributo, através de transferência bancária. O vosso trabalho é louvável na produ-
ção desta revista, quer na sua forma, quer no seu conteúdo, o que, de algum modo, 
nos aproxima e identifica como AAR. Ela é um dos veículos que me transporta para 
a nostalgia dos tempos do seminário, para as vivências e experiências lá sentidas, que 
ainda hoje recordo e aprecio. Bem hajam!
E, como é época natalícia, não posso deixar de vos deixar uma mensagem de boas 
festas: Feliz Natal e ótimo Ano Novo! Abraços.

Olá, Arsénio! Tudo em ordem? Venho informar-te que acabo de receber a Palmeira. 
Obrigado por te lembrares de mim. A Palmeira continua com vitalidade, o que nos 
revela gozar ainda de boa saúde, apesar da idade. Já abanei as suas folhas, o que me 
permitiu vislumbrar textos vários, que faço questão de ler, pois a qualidade dos seus 
autores já é por de mais reconhecida por todos nós. Parabéns pelo óptimo trabalho! 
Aquele abraço.

Amigos: Está recebida e lida a esperada e bem elaborada Palmeira, no seu número 36. 
Para contribuir para a edição e expedição da mesma, fiz uma transferência de 50€. 
Felicitações cordiais para todos os redactores e editores. Um bom Natal e Novo Ano 
de 2014 para todos vós!
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sSei de um menino parado na esquina 
de uma rua. É novembro, chove, faz frio 
e o menino espera. A hora é de almo-
ço. A  fome traz-lhe aromas fumegantes 
da cozinha, mas ninguém se lembrará 
de o ir buscar, como ficou determinado 
na véspera. Os pais, no exercício da sua 
importância, não o incluíram na agen-
da. Passou uma hora, passaram duas. Só 
não passou a chuva, a fome e o frio. O 
menino tem dez anos e apenas sente o 
direito de não ter direitos. Não chama 
pela mãe, que não ouve. Pelo pai nunca 
chamou, porque ele é apenas “filho de 
sua mãe”. Mete a fome, a chuva e as lá-
grimas no bolso e regressa à escola.

Sei de uma leve menina, talvez uma 
pena de pomba, pedindo desculpa de 

ter nascido. “Magra, lívida, quase” bran-
ca, transporta em ombros de cristal tre-
ze anos de beleza triste e precária. Já não 
é criança, porque viu de mais. Ainda 
não é rapariga, porque não tem idade. O 
país que a viu nascer esqueceu-se dela. 
Quando o desemprego bateu à porta, a 
ver se ali morava alguém, foi ela quem 
abriu. O pai estagiou pelas tascas locais e 
fumou a vida até desaparecer. Ninguém 
sabe por onde se perdeu. Na emergên-
cia do perigo, a mãe pediu ao espelho 
uma opinião sólida, que lhe desse cora-
gem para que a pobreza os não humi-
lhasse mais. “Minha filha, disse a mãe, 
toma conta do teu irmão! Dinheiro há 
muito! É preciso é saber onde ele está. E 
eu sei.” A menina triste também soube. 

Começou a vestir algumas roupas que 
lhe davam. Mal a protegiam do frio e, 
pior do que isso, não lhe acautelavam o 
pudor, que pusesse em guarda o corpo 
nascente e precoce. Soube-o através de 
atitudes e palavras estranhas, quando 
estendia o olhar e a mão a homens da 
idade do pai, mais decentes do que ele, 
bem apresentados e a cheirar a um ba-
nho fresco. Um dia saiu de casa cedo, 
deixou o irmão a dormir e andou pelas 
ruas. Parou numa vitrina de confeitaria, 
a transbordar de apetites, mas não en-
trou. Olhou muito, como quem procu-
ra escolher num monte de roupa uma 
peça que lhe sirva. Depois retirou-se 
com desprezo mas não demorou muito 
até o coração se desfazer em lágimas. 
“Que tens tu, minha querida, com esses 
olhos tão lindos?”, ouviu ela de uma voz 
pastosa e híbrida, a sugerir condições 
de consolação. A rapariga não duvidou 
sequer de tanta amabilidade e desatou 
a fugir. Só parou na escola, para cho-
rar nos braços da Directora de Turma. 
Depois contou. A mãe começou a trazer 
dinheiro. O corpo dela ainda estava em 
vigor. O olhar do espelho coincidia com 
a cobiça dos homens que a procuravam.

Lembro o sino gelado da minha al-
deia. Já chamou três vezes os fiéis. O 
som rouco não sabe o que é a festa. A 
brancura sonâmbula dos campos es-
conde o infinito frio do mundo. É dia de 
nascimento. A missa da meia-noite vai 
começar. Há cânticos que batem doce-
mente nos ouvidos de boa vontade. Lá 
em casa, a mesa é farta. A mesa é mãe. E 
a mãe é fogo. O Natal é uma casa cheia 

de luz. É um poema universal, coberto 
de neve imaculada. É um mito fundante, 
matriz de todas as infâncias. É um inter-
valo de paz entre dois bombardeamen-
tos. É um regresso à casa antiga, onde 
aprendemos as palavras maternais. Os 
nomes do sol, da água, do pão e do mel. 
E quando a mãe vai à ribeira lavar os 
paninhos e não volta? E quando a casa 
não é um lugar de regresso? E quando 
o fogo se apaga e com ele a ternura do 
último tronco de carvalho? Toda a gente 
tem uma história por contar. Em toda 
a gente há uma criança adiada. Algu-
res, nos obscuros caminhos já andados, 
há um menino parado numa esquina, 
a chorar o frio que passa. Há uma leve 
menina, tão leve que levita pelas ruas 
tristes, ou olha com desprezo uma con-
feitaria. Tudo se passa no Natal, nesta 
liturgia de regresso. Quando não há luz, 
nem casa, nem mãe, nem fogo, só res-
ta um sentimento de abandono. Como 
as crianças que ficaram pelos caminhos 
enlameados.  Sai de ti, meu irmão, e vai-
-te buscar onde a vida te deixou um dia. 
Vai pela encosta abaixo até te encontra-
res. A única perda é o excesso de frio. 
Aperta esse corpo frágil, a morrer de 
hipotermia. E dá-lhe o que o Natal deve 
dar aos meninos: o fogo, a mãe e a casa. 
A neve será apenas um branco silêncio, 
com um vago rumor de infância feliz. ●

A casa, a mãe 
e o fogo

Alexandre Gonçalves
Curso 1957

“
“Sei de um menino parado 

na esquina de uma rua. 
É novembro, chove, faz 
frio e o menino espera...
Não chama pela mãe, 
que não ouve. Pelo pai 
nunca chamou, porque 
ele é apenas “filho de sua 
mãe”... “

“Sei de uma leve menina, 
talvez uma pena de pom-
ba, pedindo desculpa de ter 
nascido... Já não é criança, 
porque viu de mais. Ainda 
não é rapariga, porque não 
tem idade. O país que a viu 
nascer esqueceu-se dela...
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p
Reencontro

Permitam-nos uma breve introdu-
ção. Dizia o Arsénio, no mail que fez 
o favor de nos enviar, que o tema deste 
n.º da Palmeira, o monumento que vai 
perpetuando as nossas memórias, seria 
o Outono e o Natal… Pedia-nos, no en-
tanto, que vos relembrássemos as nos-
sas vivências do Encontro em Beja, em 
meados de Junho passado.

Que poderemos nós acrescentar à 
excelente reportagem (quase cronoló-
gica) que ele próprio publicou no “Fale 
connosco” do nosso site, ou do emocio-
nalmente vivido vídeo do Martins Ri-
beiro, para além das sempre exclamati-
vas e autenticamente sentidas palavras 
do Alexandre?

– Só podes dar-lhe um título! – disse-
-me espontaneamente a Guida, quando 
lhe li a mensagem : – REENCONTRO.

Tudo bem. Só que o meu reencontro 
com tantos “companheiros, camaradas e 
amigos” com quem convivi ao longo de 
dez anos, iniciados em Gaia, passando 
por Guimarães, Castelo Branco e Lis-
boa, ainda não acabou.

Recomeçou, passadas quase quatro 
décadas, com o encontro de Messines, 
onde o sempre amigo Delfim nos pro-
porcionou um encontro memorável, 
com aquele inesquecível convívio fi-
nal na sua casa, grande roteiro cultural 
onde, pela primeira vez, senti o apelo 
da AAAR e eu e a Guida nos sentimos 
completamente em família. Foi o pórti-
co, o convite para entrar… Acreditem 
que quando começámos a cantar o 
“Vivat”, as lágrimas saltaram-me dos 
olhos e devem ter ido abraçar frater-
nalmente as de algumas das muitas 

fontes daquele recanto, certamente 
alimentadas por muitos de nós…

Depois disto, só havia que continu-
ar… “Os Trilhos de Torga”, extraordi-
nariamente organizados pelos amigos 
Diamantino e Belmiro e magistralmen-
te comentados pelo Bernardino, acarre-
taram um novo reencontro com alguns 
outros colegas que se não tinham deslo-
cado ao sul.

Em Junho de 2014, sucedeu o tercei-
ro… Desta vez, em terras de Beja, onde 
são maiores as horas e os horizontes. 
Em Lamego, quase irresponsavelmente, 
gerou-se essa ideia, sempre incentivada 
pelo Arsénio e o Alexandre, e o sonho 
foi crescendo e o reencontro deu-se.

Não querendo ser repetitivos nem 
cansativos, só queríamos realçar a qua-
lidade do grupo, com especial referên-
cia ao sector feminino, a tolerância e a 
compreensão para as alterações de últi-
ma hora, relembrar a “calorosa e trans-
pirada” visita guiada a Beja, onde se 
respira a própria respiração da cidade… 
após uma refrescante chegada ao hotel 
e um opíparo almoço à base de produ-
tos e vinhos regionais… Mas cremos 
que a visita ao Museu Rainha Leonor, o 
barroco da Igreja dos Prazeres (a nossa 
pequena capela sistina) e a imponência 
das muralhas e da Torre de Menagem 
do castelo, a segregar que não é assim 
tão grande a distância entre o tudo e o 
nada, valeram a democrática desistên-
cia da visita a uma herdade com prova 
dos famosos sabores alentejanos: vinho 
e azeite! A aconchegante frescura notur-
na dos jardins e piscina do hotel, a exce-
lência do churrasco e de todo o serviço 

de mesa, a animação musical e a alegria 
contagiante de todo o grupo, depressa 
fizeram esquecer a “calma” com que S. 
Pedro nos brindou.

No dia seguinte, Serpa – a vila bran-
ca! A limpeza das ruas, as casas de bran-
co caiadas, a monumental nora árabe 
que é o seu ex libris, o surpreendente 
Museu do Relógio, o miminho que é o 
museu do artesanato, constituíram um 
ponto alto desta viagem.

Seguiu-se uma breve paragem na 
imensidão da barragem do Alqueva, 
uma lufada de ar fresco e, esperamos, 
a grande aposta para o desenvolvimen-

to desta planície sem sombras… e, uf! 
finalmente o almoço de despedida em 
Vila de Frades (Vidigueira), na terra 
onde já não há frades e as suas adegas 
são as catedrais. Foi precisamente numa 
delas, “País das Uvas”, que se consolidou 
aquilo a que o Arsénio, referindo-se a 
este encontro, chamou de um grande 
abraço entre amigos: um almoço todo 
ele feito de cheiros e sabores, não faltan-
do os discursos tradicionais com, senti-
mos nós, alguns exageros na apreciação 
final e nos agradecimentos…

Como terminou o nosso Encontro, 
finalizamos nós: que a AAAR “vivat in 
aeternum”, esperando que as cores, sabo-
res e cheiros deste Alentejo se tenham 
entranhado de tal modo em todos os 
que cá vieram que fiquem com a von-
tade de voltar… Quando somos tocados 
por estas terras, ficamos viciados. ●

Encontro em Beja
14/15 de junho de 2014

António Augusto Vaz
Curso 1959
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oO dia já ia avançado. Na vasta prada-
ria, um velho búfalo, solitário, ruminava o 
pasto dessa manhã. Cabeça erguida, olhos 
fitos no horizonte, talvez também rumine 
os seus pensamentos animalescos. Acaso 
recorda os seus tempos de juventude. Era 
robusto e cheio de vida. Guiava e fecun-
dava a manada, e defendia-a, quando do 
ataque das feras. Lembra-se daquele leão 
atrevido que se introduziu no rebanho 
para derrubar a presa mais apetecida. Foi 
corneado por mil chifres, jogado ao ar 
como um triunfo e estatelado no chão já 
sem vida.

Agora, o velho búfalo acabava de ser 
excluído da manada. “Estava velho – de-
ram-lhe a entender os búfalos mais no-
vos – e a sua presença na manada podia 
enfraquecer o vigor e a força da raça. Era 
hora de partir e curtir os últimos dias na 
solidão.” Era a lei da natureza. Remoendo 
nisso, não deu pela chegada duma astuta 
leoa. Sentindo o perigo, arrancou repen-
tino, mas já era tarde. A leoa já lhe tinha 
saltado para as costas e, de borla, goza-
va duma corrida frenética. De repente, 
o búfalo estacou. Tinha os fortes dentes 

do felino a rasgar-lhe a carne dorsal. E 
pensou: “É o fim.” Entretanto, a leoa 
tentava tombar o bicho e sufocá-lo, mas 
não era capaz de derrubar aquela mon-
tanha. Firme nas quatro patas e no seu 
volume, o búfalo, não obstante a dor 
do rasgão na carne, resistia, inabalável, 
como uma rocha. E, quando notou que 
a leoa aliviara a dentada para atacar 
noutro lugar mais adequado, livrou-se 
dela, com um forte repelão. Num salto, 
ela foi plantar-se ameaçadora diante do 
focinho da vítima para lhe dar o beijo 
da morte. O velho búfalo, enfurecido, 

investiu contra ela como um blindado. 
E a leoa tombou de costas, tão violenta 
foi a chifrada. Aquele bate-cu foi um 
vexame para a rainha dos animais. Ela 
reconheceu-o e entrou em crise. Dan-
do-se por vencida pelo búfalo, virou as 
costas e foi-se retirando devagar como 
uma derrotada. Entretanto, já ao largo, 
o búfalo ia passando altivo, mas sem 
vontade de enfrentar outro encontro 
igual.

É uma história verdadeira do mun-
do selvagem. Ela nos diz: se queres 
vencer, jamais te rendas, resiste. ●

Se queres vencer, 
jamais te rendas

Luís Guerreiro
Curso 1942

Fernando Viterbo (Curso de 1952)eAtirei uma moeda ao ar
Em tempos, mal ainda eu conhecia a Palmeira, foi publicado nela um texto meu. Logo após, senti-me como tendo derrubado 

cristais, pisado porcelanas e perturbado a solidão dos agapantos. Agora com um convite recebido para uma nova colaboração, consi-
dero que o meu atrevimento já tenha sido perdoado ou esquecido. Talvez mais esquecido do que perdoado. Mesmo assim, sinto-me 
honrado.

Vejo a Palmeira, não como uma simples revista duma pequena Associação, mas, pelo seu núcleo de colaboradores e pelo valor 
estético e literário do que nela é publicado, como algo muito mais do que isso. Então, só repetiria a proeza, se me fosse dado todo o 
tempo e não um curto espaço de vinte dias. É que a perfeição poderá levar muitos anos a construir. E eu explico porquê:

Há muitos anos, precisei de tomar uma opção entre uma situação má e outra ruim. Para tal, atirei uma moeda ao ar. A moeda 
caiu, saltou, girou, girou e finalmente parou em pé. Perante um acontecimento tão insólito, raro, ou nunca antes sucedido, achei-me 
possuído de poderes mágicos. Não optei por nenhuma das situações e decidi aplicar esses dons no euromilhões, onde as probabilida-
des são imensamente maiores. Nestes anos todos, tenho sido fiel e assim vou continuar. Já por uma vez consegui acertar 3 números. 
Faltam apenas mais 2, e isto são favas contadas… Só é preciso dar tempo ao tempo.

Ora, para o texto que me é pedido, eu poderia escrever algumas centenas de palavras, atirá-las ao ar e esperar por ventos favorá-
veis, e, ainda, que todos os deuses, ninfas, musas e até fadas concordassem para que poisassem belas e ordenadas na perfeição. Ora 
isto não é coisa de prazo marcado ou que se consiga do pé para a mão. Mas que funciona, funciona! E para prová-lo, peguei apenas 
em cinco subordinadas ao tema proposto e ao sétimo lançamento (o sétimo é sempre o melhor), resultou:

Natal Bom! Ano Novo Feliz!
Não se trata, portando, de uma recusa, mas de uma incapacidade temporal. Não há a minha colaboração e apenas um forte e 

grande abraço para todos. ●
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eEm Arcos de Valdevez existiam dois 
jornais, já bastante antigos: o Notícias 
dos Arcos e A Vanguarda. Hoje, apenas 
subsiste e com grandes apertos econó-
micos o Notícias. Ambos tinham os seus 
leitores e assinantes, sendo o primeiro, 
sem sombra de dúvida, o mais impor-
tante, tanto na forma como no conteú-
do! Mas não é sobre este que eu que-
ro alinhavar este escrito e sim sobre 
A Vanguarda.

Este jornalzinho foi fundado em 
1947 pelo Padre Abel Cerqueira que, 
quando eu vim para os Arcos em 1955, 
era o pároco da freguesia de S. Paio e 
continuou sempre nessas funções até à 
sua morte. Foi ele quem celebrou o meu 
casamento, dado eu ser um paroquiano 
seu. O padre Abel era um homem aus-
tero, determinado, com rectidão moral 
e que defendia a fé do seu rebanho com 
todos os meios, talvez uma das razões 
que o teriam levado a fundar o jornal 
em questão. Ouvi dizer que tinha tam-
bém os seus defeitos e que fizera algu-
mas patifarias. No entanto, todos os ho-
mens lidam durante a sua vida com esta 
contabilidade de imperfeições e virtu-
des, importando, apenas, que no balan-
ço final o saldo seja positivo no tocante 
às segundas; o que, suponho e no meu 
entender, seria o caso. Estou aqui a evo-
car o Sr. padre Abel por motivos que se 
explicam adiante e também porque fez 
o favor de ser meu amigo e de sempre 
me ter respeitado como tal.

Logo a seguir ao 25 de Abril de 1974, 
entrei, certa tarde de Junho, na bela e 
monumental cidade alentejana de Évo-
ra. Estava um dia tórrido e abafado, 
como é costume por aquelas paragens, 
pelo que procurei um possível refrigé-
rio na sombra do arvoredo de um jar-

dim público existente do lado de trás 
da igreja de S. Francisco. Ia descansan-
do, acomodado num banco, ao mesmo 
tempo que escutava emissões de rádio 
difundidas por aparelhagem sonora, 
nas quais se entremeavam canções re-
volucionárias com diatribes agressivas 
e inflamadas contra a terrível e sinistra 
“Reacção”, a quem era preciso partir os 
dentes. Tendo passado uns momentos 
pelas brasas, a certa altura feriu a mi-
nha dispersa atenção a palavra Arcos 

de Valdevez. Ali tão longe? Que teria 
acontecido? Escutando melhor, percebi 
então ser um daqueles fantoches revo-
lucionários a arengar contra o temível 
fascista e reaccionário padre Abel Cer-
queira, de Arcos de Valdevez. Vejam lá! 
Era um tempo de bagunçada e anarquia, 
de libertinagem sem lei, de desregrados 
desmandos, de todos os inesperados 
medos que escureceram o meu desgra-
çado país e que, em grande parte, ainda 
hoje subsistem.

Sendo assim, tudo o que ficou dito 
vem a propósito de que o jornal A Van-
guarda, concebido para combater todas 
essas calamidades, passou a dar guarida 

a um indivíduo dessa escumalha, au-
toconvencido escrevinhador, sem mo-
ral ou escrúpulos de qualquer espécie. 
Fazia de sua preferência o vão ataque a 
Cristo, à sua Igreja e aos seus ministros. 
Seria moda? Insultava Deus, zombava 
gratuitamente da Fé de quem a tinha, 
proferia torpes e inexactos conceitos 
que resvalavam mesmo para a blasfé-
mia, destilava um ódio quase criminoso 
nas bacoradas que garatujava. Os por-
cos também se sentem confortáveis na 
chafurdice da pocilga. “Ex abundantia 
cordis os loquitur” ou, como dizemos 
nós, cada um fala e deita pela boca fora 
o que lhe vai na alma. Se esta for sã e 
nobre, só pode expressar ideias sadias 
e prudentes, assim também o contrá-
rio: as mentes e os corações que estão 
cheios de esterco e imundície só podem 
dejectar fétidas e incontidas diarreias. 
Objectarão os acéfalos do costume que 
todos têm o direito de expressão e de 
crítica; mas qual cebolório! Somente os 
cretinos e com má-fé é que podiam con-
fundir tais escrevinhaduras com crítica 
salutar ou genuína liberdade.

O padre Abel morreu e o jornalzito 
passou depois, mercê das vicissitudes da 
vida, para mãos erradas e pusilânimes 
que não souberam, ou não quiseram 
manter, pelo menos, o mesmo espírito 
de dignidade.

Se, de facto, pudesse haver nos que já 
partiram algum lampejo deste mundo, 
estou certo de que, se não tivesse outra 
forma de reagir, o aguerrido padre Abel 
haveria de se revolver no túmulo, de in-
dignação e repulsa, ao saber que o seu jor-
nal se tornara na latrina onde um impe-
nitente rabiscador lá defecava baboseiras.

Mas, apesar de tudo, que descanse 
em paz! ● 

Padre Abel
Fundador do jornal A Vanguarda

Arcos de Valdevez
A. Martins Ribeiro

Curso 1944

Associação dos Antigos Alunos Redentoristas (AAAR) 
Rua Visconde das Devesas, 630 
4400-338 VILA NOVA DE GAIA

Recebeste esta Palmeira...
Se quiseres enviar a tua colaboração, fá-lo para

Podes também depositar directamente no NIB da Associação: 003502810000802593020 (CGD) 
(Neste caso, dá-nos conhecimento da tua transferência.)
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iImperturbável e consumidor, o Na-
tal iria bem depressa invadir Paris. Na 
torre Eiffel, inundada de luzes e orgu-
lhosa dos seus seis milhões e setecentos 
mil turistas anuais, bailavam sonhos de 
paraíso, um regalo para os telemóveis. 
A avenida dos Campos Elísios ardia de 
luzes, de tendas, de árvores de natal e 
do barulho dos carros. Junto do Louvre, 
tive a sensação de ouvir os passos dos 
nove milhões de turistas buscando o êx-
tase da beleza. 

Confesso-vos que na missa da vés-
pera do Natal, dois mil anos mais tarde, 
senti uma tristeza imensa e uma tenta-
ção de revolta. Na altura da comunhão, 
vi adultos divorciados e de novo casa-
dos, proibidos de comunhão, aceitarem 
a suprema humilhação de avançar entre 
crianças e adultos e irem de braços cru-
zados no peito até à mesa da Eucaristia, 
para receberem, em vez da comunhão, 
o sinal da cruz sobre a fronte. Quanta 
dificuldade para aceitar a modernidade 
nunca ultrapassada de Jesus que tinha 
condenado a atitude dos fariseus para 
quem a prática da lei era mais importan-
te do que a busca e o encontro com Deus!

Fui até à catedral Notre-Dame para 
contemplar o presépio, como um passeio 
à minha infância. Cada ano, uma multi-
dão de 14 milhões de turistas passa pela 
sua porta florescida de esculturas e de 
vitrais. Erigida entre 1163 e 1250 sobre 
uma ilha beijada pelo rio Sena, no adro, 
um desenho indica-nos o ponto zero de 
toda a rede das estradas de França.

Entrei e fui sentar-me junto duma 
coluna, mesmo ao lado do presépio. Os 
turistas iam e vinham. Mas o silêncio 
entrou por mim. Acordado ou adorme-
cido, não poderia jurá-lo, de repente, 
vejo duas crianças, menino e menina, 
entrar, parar junto do presépio, olhar 
para o São José e dizer-lhe:

– Podes dar-nos um papá e uma mamã?
Acreditai ou não, mas José estreme-

ceu e começou a falar.
– Desculpai lá. O que é que dissestes?
O rapaz repetiu:
– Podes fazer-nos um papá?

E a menina acrescentou:
– E uma mamã também.
– Vós tendes certamente um papá e 

uma mamã.
A menina retorquiu:
– Não, já não temos. Foram-se em-

bora. Fizeram-nos e abandonaram-nos. 
O essencial para nós não é dar a vida a 
uma criança. 

O rapaz acrescenta:
– O importante para um filho é o 

tempo, o amor, a ternura e a atenção que 
se lhe dá. É isso que torna o outro im-
portante e feliz. Hoje, a maior parte das 
crianças vão receber presentes: uns sim-
ples, outros de muito luxo. Isso não in-
teressa. O importante não é o preço das 
coisas. O vosso filho nasceu. Ajudai-nos 
a fazer nascer para nós um papá e uma 
mamã, capazes de ficar connosco, de 
nos apreciar pelo que somos: seus filhos.

Comovido e preocupado, José olhou 
para a Virgem que tinha um olhar de 
ternura imensa de quem queria dizer, 
anda lá, faz alguma coisa por eles.

Desnorteado, José acrescenta:
– Mas eu não tenho o poder de criar 

um homem e uma mulher.
O rapaz argumentou:
– Tu és carpinteiro; tu sabes fazer 

estátuas; faz um homem e uma mulher.
A menina concluiu: 
– E Jesus, vosso filho, sendo Deus, 

tem todo o poder. Ele pode transformar 

essas estátuas num papá e numa mamã 
que poreis na creche e nós viremos bus-
cá-los como nosso presente de Natal.

O rapaz continuou: 
– Até agora deram-nos presentes que 

vinham dos supermercados: ipads, com-
boios eléctricos, automóveis, bicicletas, 
computadores que se usam e deitam fora. 

A catedral ouviu comovida uma voz 
atravessar as tranças loiras da menina:

– Os nossos pais deram-nos coisas 
lindas e caras. Mas, um dia, faltou-nos 
o melhor e o presente mais essencial: o 
amor, a presença e a atenção. Foram-se 
embora. Esqueceram-se de nós. É bem 
triste passar um Natal sem os seus pais!

José e Maria olharam para Jesus que 
sorriu para as crianças. José diz-lhes:

– Tendes razão. Vamos achar uma 
solução.

Entusiasmadas, as crianças abriram 
dois sorrisos lindos como duas rosas e 
disseram, agradecidas:

– Nós tínhamos a certeza que podía-
mos contar convosco. 

Desci do meu sonho e não vi nin-
guém junto do presépio: nem crianças, 
nem anjos, nem sonhos incarnados. 
Jesus, Maria e José esperavam em si-
lêncio. No presépio, só as lâmpadas iam 
conversando. E fiquei a pensar que o es-
sencial é sempre invisível para os olhos 
e que só o coração nos permite ver per-
feitamente. ●

Um Natal em Paris

Fernando Rosinha
Curso 1950
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Colegas: A Palmeira n.º 36 chegou já às nossas casas e está a me-
recer certamente uma leitura atenta de todos. É um documento 
de sofá, para nalguns casos se ir lendo, e, noutros, para se devo-
rar até ao tutano. Resultado do esforço voluntarioso de alguns, 
ela espelha bem o nível literário, de valores e de ideais que carate-
rizam o nosso grupo e que muito o dignificam e fortalecem. Pa-
rabéns a quem nela escreveu e a todos aqueles que contribuíram 
para a fazer chegar até nós.

Bom dia, caro Arsénio! Recebida há dias a Palmeira, acabei on-
tem de a ler na íntegra. Quero dar-te os parabéns, extensivos a 
toda a equipa redatora, pelo excelente trabalho produzido em fa-
vor da Associação. Não há dúvidas de que a Palmeira é o grande 
elo de ligação entre todos nós, quer pela presença nela de rostos 
bem conhecidos, quer pela afinidade dos textos apresentados, 
muitos dos quais relatando fielmente acontecimentos comuns 
que povoam a nossa memória coletiva. Aprecio muito a plurali-
dade de pensamento aí patente. Também isso é factor de coesão. 
Muito obrigado pelo vosso esforço e dedicação.
Feliz Natal e Bom Ano Novo! Um forte abraço. 

Amigos, a Palmeira que me chegou há dias apresenta-se com a mes-
ma gala de sempre. Magnífica no aspecto gráfico, muito bom papel e 
cheia de valioso conteúdo. Entendo que o Arsénio, quando anunciou 
o gaudium magnum da sua apresentação, não tinha nada que pedir 
desculpa de qualquer imperfeição porque, se existia, eu não dei por 
ela. Só agora estou a expressar a minha opinião sobre a revista por-
que, como diz o nosso Né Vieira, ela é um documento de sofá e eu 
assim fiz, reclinei-me num deles e, aproveitando o calor do borralho, 
fui sorvendo com prazer o requinte da sua leitura. Endereço os pa-
rabéns aos seus artífices e fiquem descansados que monetariamente 
a minha contribuição não vai faltar, que eu não sou pessoa de ferrar 
o “cão” a ninguém, muito menos a tão insignes companheiros. Mas 
isso é mais com o nosso tesoureiro Assis… Um grande abraço.

Meu caro Arsénio: Manda a justiça e a minha gratidão que comece 
por endereçar os meus agradecimentos e parabéns a ti, ao Barros e 
ao Assis, por “terem dado à luz” mais este número da Palmeira. Para 
mim, é sempre um motivo de alegria receber a revista, folheá-la 
primeiro e lê-la depois. E não me perguntes quais os motivos sub-
jacentes a este prazer quase juvenil para não dizer infantil. As res-
postas seriam inconclusivas ou quase. O nosso site, e especialmente 
a secção do Fale Connosco, veio resolver grande parte dos proble-
mas de comunicação entre nós mas o papel da Palmeira continua a 
ser insubstituível. Gosto da sua apresentação, do seu conteúdo e do 
equilíbrio que exibe com artigos muito bons quer no fundo quer na 
forma. Lê-se com muito agrado. Quando falei em agradecimentos, 
refiro-me ao vosso trabalho, ao tempo que foi subtraído à família e 
aos amigos, e a toda a vossa “carolice” e dedicação à causa porque 
sem esta vossa disponibilidade não haveria Palmeira. Quanto à mi-
nha colaboração nela, faço-o com toda a boa vontade porque assim 
vou tendo ocasião de escrever coisas, partilhando pontos de vista 
eventualmente sem interesse, mas que são os meus. Outra coisa de 
que quero falar-te refere-se à “pecunia”. Causa-me alguma perplexi-
dade que alguns colegas se esqueçam de colaborar monetariamente 
para suportar os custos da Palmeira. Eu até acredito que alguns pos-
sam estar a sentir dificuldades mas uma pequena ajuda… sempre 
ajuda. E para manter a Palmeira de pé, tudo vale a pena.

Aproveito esta oportunidade para te enviar a ti, à família e a to-
dos os amigos da AAAR os meus votos de um Natal Feliz e de 
um Ano Novo menos macaco que este que ora termina.

Caro Arsénio: Recebi a revista Palmeira. Interessante como sem-
pre. Gostei muito do texto que nela escreveu sobre o seu relógio 
de sala. Parece que há aí uma evocação do seu irmão recém-fale-
cido, sim? Espero que tenha um ótimo ano de 2014. E que o seu 
Natal seja muito feliz junto aos seus familiares, amigos e colegas 
da AAAR. Um caloroso abraço.

Caros amigos: Junto com uma pequena ajuda para que a Palmei-
ra continue sempre bem verdejante, desejo a todos quantos se 
abrigam à sua sombra um Feliz Natal e um Ano Novo de 2014 
muito fecundo. Abraços para todos. 

Caro amigo Arsénio: Obrigado por não me teres esquecido. Re-
cebi a Palmeira rumo ao Natal, contando a história do Miguel 
Torga. Neste Verão, também eu tive a oportunidade de passar 
umas horas junto do seu humilde e comovedor sepulcro. Quan-
to à Palmeira, ela apresenta-se original, rica de cores e sublime 
na apresentação. Parabéns! Desejo-te um Natal e um Ano Novo 
cheios de felicidade. O mesmo para a tua família e colegas da 
Associação. Um abraço amigo.

Amigos AAR: Considero que são oito os elos fundamentais que 
nos unem e argamassam a nossa Associação: o afecto, um pas-
sado comum, o site, os grandes encontros anuais, os encontros 
locais, as tertúlias de alguns grupos, a Palmeira e um elo mais ou 
menos inexplicável que não tem cor, nem cheiro, nem sabor, mas 
que paira constantemente sobre o nosso universo de AAR. Nós 
somos do melhor que há na sociedade portuguesa. Inteligentes, 
cultos, generosos e honrados. Lutamos pelo amor, lutamos pela 
liberdade e pela tolerância, somos abertos à diferença, à crença e 
ao ateísmo, ao igual e ao desigual. Não tenhamos medo de afirmar 
que, um dia, o professor ou o padre chamou os nossos pais e, do 
silêncio da pobreza das nossas famílias, arrancou-nos das veredas 
da miséria e da ignorância, para nos anunciar um mundo melhor. 
A criança que, então, éramos, mais ano menos ano, haveria de ser 
o homem de qualidade que somos. Tenhamos consciência disso.
Mas é sobretudo a respeito da Palmeira que quero fazer alguma re-
flexão. Todos nós reconhecemos o labor, o empenho, a dedicação 
e a grandeza daqueles nossos companheiros que a labutam e que 
têm feito dela um instrumento que marca a nossa história, o nosso 
passado e certamente o nosso devir. Para eles nunca é de mais ex-
pressar louvor e gratidão pelo que têm trazido aos nossos corações; 
no entanto, ela deixa algo a desejar. Tem quase sempre um odor a 
padre, a igreja, a religião e a uns tempos que muitos querem defini-
tivamente esquecer. A qualidade dos seus textos é apenas suficiente, 
sem desprimor, naturalmente, para um ou outro escrito de muito 
boa qualidade. Há exigência na ortografia e na sintaxe, mas não há 
inovação, nem diversidade, nem universalidade. Cinco minutos de-
pois de a teres recebido, a Palmeira morreu. Quem a lê, que não 
seja um Redentorista, não a lê. Põe-na de lado e diz, simplesmente: 
“Coisa de seminaristas”. Os AAR são capazes de muito mais e de 
muito melhor. São pessoas de grande qualidade mas essa qualidade 
não tem vindo a ter paralelo nesta publicação. Muito há que fazer e 
modificar. E isso é possível, SIM, é possível, mesmo com os parcos 
meios que temos e com todas as limitações da vida que vivemos. 
Deixo este desafio e resposta a cada AAR, a cada leitor. ●

Cont. da p. 2

Manuel Vieira (Esposende, 2013-12-09)

Paulo de Oliveira (Brasil, 2013-12-14)

Luís M.ª Brígida Flor (Alenquer, 2013-12-20)

Fernando Rosinha (França, 2013-12-21)

Aventino Pereira (Porto, 2013-12-28)

José Eugénio Rodrigues (Águas Santas, 2013-12-13)

A. Martins Ribeiro (Arcos de Valdevez, 2013-12-13)

António Rosa Gaudêncio (Lisboa, 2013-12-13)
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sSentado a uma janela panorâmica, 
olho vagamente para coisa nenhuma. 
Em frente existe um pequeno bos-
que que serve de dormitório a umas 
centenas de papagaios verdes, espé-
cie não autóctone, que apareceu na 
cidade, estabeleceu-se e, nos últimos 
anos, tem proliferado. Estou à espera 
deles mas, por ora, ainda é cedo para 
que cheguem em pequenos bandos, 
buscando, apressadamente, os seus 
ramos de pernoita. Depois de instala-
dos, e antes de escurecer, dedicam-se 
a uma “conversa” tão aguerrida, que 
quase ofusca a dos nossos deputados. 
Prefiro, de longe, a palração dos pás-
saros!!!

Esta fronteira entre o fim do dia 
e o começo da noite é propícia para 
divagar sobre coisas, dúvidas, incer-
tezas e angústias que perturbam a 
minha vida neste outono crepuscular.

Hoje, como de costume, passei 
pela secção dos livros de uma grande 
superfície. Não ia à procura de nada 
mas “lixo” encontrei em abundância 
pois, nos últimos anos, qualquer ci-
dadão pode, facilmente, escrever e 
publicar um monte de banalidades. 
No meio daquela algazarra de títulos, 
fixei um que garantia: Todos nascem 
para ser felizes ou Todos têm o direito 
de ser felizes (só um deles será o cor-
recto) e eu fiquei a pensar naquilo... 
Terão todos, realmente, esse direito?

Sem me focar no nosso problema 
doméstico, pensei logo na “felicida-
de” das crianças de Gaza, onde as 
mais felizes terão sido as que mor-
reram sem saber porquê naquela 
guerra idiota. Todas as guerras são 
estúpidas, cruéis e dolorosas e espan-
ta-me que, em pleno século XXI, a 
Humanidade nada tenha aprendido 
ao fim de tantos anos. Também me 
espanta a fraca qualidade da cons-
ciência dos homens que governam 
os povos. Se calhar poucos leram 

um escritor que teve a sua época de 
glória há muitas décadas atrás e que 
elaborou uma tese singular para evi-
tar as guerras. Pitigrilli, é o escritor, 
defendia que as guerras deviam ser 
resolvidas não pelos povos das na-
ções em conflito mas pelos políticos 
das mesmas. Para resolver esses di-
ferendos, os políticos dessas nações 
juntar-se-iam numa praça de touros, 
ou coisa parecida, e lutariam entre 
eles. Ao fim, os que ganhassem aque-
le festival  de socos, cabeçadas e pon-
tapés seriam os vencedores da guerra 
e assim eram poupadas as popula-
ções. Fim do recreio!!!

Mas a minha tristeza não se esgota 
nas crianças palestinianas. Observem 
o que se passa naquela outra guerra 
que começou por ser entre sírios mas 
que depois se alastrou e hoje envolve 
já outros povos. E aqui voltamos às 
crianças. Se dói ver aquelas cidades 
todas esburacadas, mais duro é ver 
os refugiados arrastando as suas 
crianças que olham vagamente para 
lado nenhum, arrastando-se por 
acampamentos enlameados sem 
perceber por que motivo ficaram 
sem casa, deixaram de ir à escola e 
sofrem, no seu dia-a-dia, a fome, a 
sede e brevemente o frio.  

Uma guerra é sempre cruel para 
todos mas, normalmente, quem mais 
sofre são as mulheres e as crianças. E 

no mundo islâmico, ser mulher, mes-
mo em tempo de paz, já é trágico. Es-
queçam as burkas porque isso é um 
pequeno incómodo comparado com 
outros que elas suportam. Se quise-
rem documentar-se melhor e tirar 
dúvidas, procurem, comprem e leiam 
um livro, escrito por um médico afe-
gão, que se intitula Mil sóis resplande-
centes. O livro é muito bom mas dói 
lê-lo.

As minhas divagações levam-me 
agora para África, não para toda ela 
mas, apenas, para certas regiões. Ali, 
em vários países com perturbações 
sociais constantes e guerras conti-
nuadas, causa aflição ver aquelas 
crianças doentes, rodeadas de mos-
cas, com os olhos sem brilho e os os-
sos a furar a pele, sem comida, sem 
água, sem medicamentos e as mães, 
olhando impotentes para os seus fi-
lhos que nunca terão o direito à co-
mida, à saúde, à educação, à felicida-
de e à paz.  Se sobreviver já é ser feliz, 
então pode haver alguma verdade no 
título do livro referido atrás. O rol 
destas desgraças é muito mais longo 
e eu não alimento sonhos de ver o fim 
deste flagelo!!!  

Mas eis que os papagaios come-
çam a chegar e, por momentos, as 
minhas angústias afastam-se… ●

Pensar e sofrer

António Gaudêncio
Curso 1955
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jJosé Mujica, ex-presidente do Uruguai (foi considerado o 
presidente mais pobre do mundo), disse:

"Tu, com o teu dinheiro, não podes ir a um supermercado 
e dizer: venda-me mais cinco anos de vida. Não podes. A vida 
não é uma mercadoria, então não a devemos gastar mal. Temos 
de a usar e gastar com as coisas que nos motivam a viver."

Assim também nós entendemos a vida. 
E foram 59 os que participaram neste Grande Encontro 

Nacional na Quinta da Barrosa.
Ele caracterizou-se por vários actos: Assembleia Geral, ex-

posição das várias revistas que produzimos ao longo dos anos, 
uma Aula de Civilidade lembrando a instrução cívica que os 
nossos mestres nos ministravam logo no primeiro ano e um 
piquenique realizado à volta dum fogareiro donde iam saindo 
carnes várias (frango, fêveras, entremeada, chouriço), regados 
por vinhos verdes e maduros, proporcionando um convívio 
franco e desinibido entre todos. 

O piquenique teve um “intermezzo” com Evocação do nos-
so passado feita por um grupo de jograis. 

Tudo decorreu com muito calor humano. Os pequenos 
grupos iam-se formando e desformando aqui e ali; todos con-
versavam com todos. O facto de o piquenique ser feito no que 
resta do antigo bosque da Quinta da Barrosa favoreceu muito 
o convívio à mesa.

Só assim se compreende que já as 20:30 horas tinham che-
gado e alguns ainda gastavam as últimas palavras. Registámos 
alguns momentos:

Encontro Nacional 
20 de Setembro 2014

Vila Nova de Gaia

O Arsénio a fazer de P.e Vaz: uma aula de Civilidade

Os jograis: evocação do nosso passado As nossas “princesas” fazendo renda com as palavras

Um recanto de agradável convívio

A filosofia tentando casamento perigoso com as leis dos homens

O assador de serviço: Castro, presidente da Assembleia Geral
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A solidão 
dos

agapantos

Peregrinação

A minha vida em troca de uma noite,
uma noite em troca de uma alma.
Caminho
há muito ao encontro da tua casa,
uma noite a troco de um império. Antes o inferno
contigo, sem ti não aceito nenhum céu. Prefiro
errar no mundo das sombras e
da ilusão
viver no reino dos condenados
que esperam
sabendo que sou mais um dos malditos que ao morrer
ainda Te saúdam.
E se após tanto peregrinar ainda me reste alento para encontrar
a tua casa,
dá pousada ao peregrino, peço-te, o pão e o vinho da tua mesa,
um lugar a teu lado na tua cama. E só acorde
ao segundo cantar do galo, como Pedro, para em teus braços 
poder chorar
amargamente a minha traição infinita que carrego sempre
errante, este pecado sem perdão de não Te (poder) amar.
Mas quer a noite dure uma vida inteira ou
minutos apenas
em Santiago nos encontraremos, por fim,
com o coro da catedral a cantar:
… esta infinita pena de nada ter para dar…
… esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei…
… Pelo amor dos amores vinde até Mim!...

Sim! Um império em troca de uma noite,
a minha noite em troca de uma alma. 
E sabendo como sei, Senhora,
que junto de Ti não há estrelas cadentes, com ouro compraria,
se pudesse, 
tudo o que tivesse tocado nessa noite eterna.

Em Santiago
não mais seremos almas caídas.

Adolfo de Barros

Repara que o outono é mais estação da alma do que da natureza.
Friedrich Nietzsche

Frutos outonais

Já maduros os frutos e dourados 
se inclinam em setembro sobre a tarde:
no céu do coração o tempo arde
e os olhos já não olham descuidados.

Prudentes não seremos se alarmados
fecharmos em silêncio a breve idade:
é urgente trazermos à cidade
o rumor dos caminhos já andados. 

Ainda guardo em mim o mel e o trigo,
e os outros brancos frutos que eu não digo,
que as palavras não chegam nem são claras.

Escolho assim a calma inquietação,
esse apelo solar de ondulação,
que o brando vento espalha p(e)las searas.

Alexandre Gonçalves

Novembro

Os nossos mortos quando partem ficam
sentados nos lugares que eram deles
e os gestos que faziam nidificam 
suspensos dos quadros nas paredes.

Os sorrisos palavras e silêncios
esvoaçam pela noite até raiar.
De manhã ao sairmos permanecem 
cozinhando as conversas do jantar.

E são assim os mortos que são vivos
crianças como nós de eternidade
idosos como nós de assim ficar

a olhar para os barcos para o mar 
como se de chorar o azul das lágrimas 
indicasse o caminho por andar. 

Arsénio Pires
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o
ciliável com o meu pensar; quanto ao 
voto de castidade, aos poucos, ele foi 
fazendo estremecer todo o meu corpo, 
atingiu a minha consciência, tornou-
-se-me uma tortura e bem cedo, sem 
que eu o percebesse bem, apoderou-se 
de mim em toda a sua profundidade.

Eu tinha ido para o seminário e lá 
me aguentava com uma missão a que 
me sentia como que predestinado, so-
fresse quanto tivesse de sofrer, porque 
o meu pai, ainda vivo (fiquei órfão aos 
quatro anos), dizia que se Deus lhe 
desse um filho gostava que ele fosse 
padre e, assim, a citação daquela fra-
se latina: multi sunt vocati, pauci vero 
electi, perturbou-me sempre. Neste 
contexto, e pelas circunstâncias emo-
tivas que transportava, sentia-me um 
electus, tudo fazendo e muito traba-
lhando para isso, embora reconhecen-
do muita benevolência para comigo 
na avaliação feita pelos nossos profes-
sores e outros educadores. 

Retrospectivamente, nunca fui 
um católico convicto, coerente e 
exemplar. Actualmente, não sou ca-
tólico mas não me sinto um traidor 
ou um renegado, apenas um trânsfu-
ga. Amizades posteriores, depois de 
saberem do meu passado de semina-
rista, com ar de graça, diziam-me que 
eu tinha jeitos disso e até teria dado 
um bom padre. Por norma, um sor-
riso era a minha resposta. Às vezes 

alongava-me um pouco mais e sem-
pre se admiravam do meu encanto 
pelo seminário e pelo tempo lá pas-
sado.

Acabei a minha vida profissional 
como professor do ensino secundá-
rio. Salvaguardando a inexistência de 
laboratórios, sempre disse aos meus 
colegas sentir-me privilegiado pelos 
espaços e pelo tipo de ensino que nos 
foi ministrado no seminário. Ressalvo, 
é claro, aquilo que era o contexto des-
ses tempos.

Recordando todas as vivências 
passadas, omitindo naturalmente 
aquelas que só os anjos evitam, alguns 
de vós estareis sentindo excluir-me eu 
do grupo dos chamados ex-reclusos. 
Não vos apoquenteis, já vos passei 
a todos para o grupo dos meus con-
frades ou companheiros da AAAR, à 
qual tanto tardei em chegar. Decla-
rando, mais uma vez, o meu carinho 
e apreço pelo seminário, pelos nossos 
professores, pelos irmãos auxiliares e 
por vós, companheiros de então e de 
agora, quero deixar claro que não sou 
ateu. De algum modo, sinto-me en-
quadrado no ecumenismo e no que 
julgo ser o espírito dos Encontros de 
Assis e creio que todos os homens in-
quietos e preocupados, que todos nós 
procuramos sincera e afincadamente 
Aquele que é o Deus verdadeiro. Con-
sidero felicíssima a definição e a con-
vicção de que Ele é omnisciente, om-
nipresente e omnipotente. Quase tudo 
o mais, dito pelos homens acerca des-
se Deus, em muito O obnubila e pou-
co O aclara. Fui e sou assim e, como 
disse já, enquanto puder, envelhecen-
do, quero continuar a aprender coisas 
novas. Algumas úteis e agradáveis me 
têm ficado dos nossos encontros.

Até quando Deus no-lo permita, 
continuemos as novas aquisições e 
evocações típicas deste tempo outonal.

Valete, frates (Adeus, irmãos). ●

Outono, o ocaso da vida, o tempo 
das colheitas e do recolhimento.

Enfim… estas frases nossas conhe-
cidas remetem-nos, desde os primór-
dios da literatura, para a comparação 
óbvia da vida humana com a suces-
são calendarizada e esperada do ciclo 
sempre renovado e perene da nature-
za. Mas, na verdade, o rio que corre 
nunca é o mesmo, e a vegetação que 
se renova também tem um ciclo contí-
nuo de amadurecimento e ocaso. Nes-
te aspecto, agrada-me muito mais a 
comparação de alguns autores gregos, 
segundo os quais os filhos dos homens 
são como as folhas das árvores: umas 
nascem e outras leva-as o vento. Nós, 
que já fomos jovens e primaveris, re-
cordamos os nossos e, sucedendo-nos, 
renovadas primaveras hão-de recor-
dar-nos. Toscamente, fica exposto o 
tom pretendido para este meu escrito.

Na vida humana, todos os tempos 
são novos. Feitas as contas, é bom vi-
vermos e bom há-de ser levar a vida 
até o fim. Apesar do que a amnésia 
nos vai levando, cito de novo um au-
tor grego e, como ele, oxalá possamos 
dizer: envelheço aprendendo sempre 
coisas novas.

Quando cheguei ao seminário, jul-
guei que a minha estadia iria ser bre-
ve, por já ter sentido a escola primá-
ria como uma prisão e não me sentir 
nada dotado para as letras e o estudo. 
A verdade é que a minha estadia nele 
se tornou mais longa do que imagi-
nara, chegando mesmo a frequentar 
o noviciado. Aqui, porém, por dever 
de consciência e coerência, informei, 
à vez, o nosso mestre de noviços, o 
saudoso padre Augusto, e o nosso 
Superior Provincial de então, o padre 
Madureira Beça, do meu propósito de 
abandonar o noviciado e a preparação 
para a vida sacerdotal. O voto de po-
breza pouco me custava, nem pensava 
nele; já o voto de obediência era incon-

Outono
Tempo novo de balanço e saudade

António M. Rodrigues
Curso 1959
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mMiradouro. O rio. Silêncio. Ao 
longe tudo é distância. Os olhos esfor-
çam-se, permanecem imóveis, fixos 
num vazio por onde possa esvoaçar o 
sonho.

Os seus olhos cansados não vêem 
sonhos e o rio lá em baixo, quedo e 
inquieto, fala-lhe da diferença e da 
igualdade que há entre ambos que 
agora se olham. O homem reflecte 
sobre esta voz. Está tão frágil! Se tiver 
coragem… o precipício, a queda, as 
águas profundas. E chegou o fim. 

Atrás dele há um muro. Se virar 
as costas, oh! certamente teve alguma 
tontura, desequilibrou-se.

A culpa

E, para os seus que deixa, o homem 
justificou o acto.

Esvoaçam garças junto às águas, a 
paz e o silêncio da colina convidam-
-no para a eternidade. Rodou. Nas 
suas costas, agora o rio; na sua fren-
te, o muro alto lavrado há milhões de 
anos pelas fracturas da Terra no vale 
do Rio do Ouro.

E assim permanece. O tempo e a 
angústia estão-lhe todo para trás. O 
muro devolve-lhe a luz do sol, tenue-
mente, ali reflectida. O muro ilumina-
-o, cega-o, inebria-o como se dançasse 
indefinidamente nos braços de uma 
valquíria. 

A morte da companheira, os filhos 
e a ausência deles em África, Alema-
nha e Brasil, onde edificam saudade. E 
todo o ontem lá vai passando no muro 
iluminado, como se  fosse um dos ve-
lhos filmes do Cinema Paraíso.

A partida e as lágrimas da mãe. O 
comboio, ao fundo o comboio desliza 
pela margem direita do rio, ouve-lhe o 
som, regressa ao pouca-terra, pouca-
-terra de há tantos anos e o adeus da 
mãe, e a viagem para dentro de uma 
casa, uma casa grande. Tantos anos de 
casa grande tantos anos antes e o amor 
que perdeu pelo esquecimento ou pela 
morte.

A criança sobe, fraga sobre fraga, o 
pai ao lado, vigilante no passo tímido e 
inseguro do infante. Numa mão, o ra-
mito da urze florida da cor grenã que 
embeleza o monte. Está agora junto ao 
muro. Ao lado a perna do homem, a 
menina olha-o, o homem olha-a, sor-
riem e a criança quer desflorar a urze. 
Os deditos a puxar a flor, faz força, tenta 
várias vezes, mas a flor está ainda ver-
de e dura para se desprender às mãos 
daquela criança. Ela olha de novo o ho-
mem, puxa-lhe a perna das calças e ofe-
rece-lhe o ramo. O pai abeirou-se-lhe 
e a menina lançou-se aos seus braços. 
Vão embora aos xis e aos beijos numa 
simbiose de paixão por sobre a paixão. 
O homem lá ficou: ele, a urze e o muro. 
Atrás dele, tudo permanece como antes. 
A ravina, o rio e o silêncio. Inicia a sua 
descida, lentamente, pelos carreiros que, 
tantos anos antes, serviram aos passos 
dos criados que amanharam aquelas 
terras.

Na mão, o ramito da urze. Pétala a 
pétala, deixa-as a assinalar o caminho. 
Está a chegar à estação. O comboio 
apita, grita, chiam os travões.

Notícia: Junto à estação do Souto 
da Linha do Douro, na tarde de on-
tem, um homem aparentando cerca 
de setenta anos. ●

Aventino Pereira
Curso 1964

  1 – Verás em cada AAR um amigo e nunca um inimigo.
  2 – Serás sempre um elemento de inclusão e nunca de exclusão.
  3 – Rejeitarás toda a acepção de pessoas baseada em idade, sexo, religião ou cultura.
  4 – Terás sempre em conta a diferença de personalidades dos AAR, cada qual com os seus 

pontos de vista.
  5 – Escutarás sempre os outros com atenção, respeito e tolerância pois o teu ponto de vista não é 

mais do que a paisagem que vês a partir do miradouro em que te encontras.
  6 – Respeitarás com civismo as decisões maioritárias do Grupo mesmo que não concordes com elas.
  7 – Serás contra a cultura da maledicência, da intriga e das opiniões destrutivas do espírito de 

Grupo, dentro ou fora da Associação.
  8 – Cultivarás mais as acções em favor do Grupo do que as ideias sem possibilidade de concreti-

zação na prática.
  9 – Serás mais defensor do espírito do que da lei.
10 – Recomeçarás todos os dias a ler estes Princípios até os decorares e levares à prática.

AAAR 

10
Princípos de

Boa 
Convivência

Arsénio Pires
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qQuando sou confrontado com 
o tema, é natural que a angústia se 
aproxime. Na verdade, quem não 
escreveu já, musicou, ou encheu de 
cores, espaços e silêncios, com o Ou-
tono? As estatísticas dizem que nas 
peças musicais mais escutadas se ins-
crevem os concertos para violino de 
Vivaldi, as Quatro Estações. E de entre 
eles, o n.º 3, “Outono”. Poderia então 
dizer que, já nos fins do século XVII, 
tudo estava dito sobre o Outono. Só 
que os poetas existem, e esses soltam 
palavras certas e permanentes, para 
nelas nunca o Outono se esvair.

É grande, pois, o meu dilema. Mas 
rebuscando gavetas de papéis antigos, 
conservo ainda essa fotografia que 
denuncia a tentativa de sorrir, mas 
em que permanece a distância. Es-
teve anos na parede da sala (as salas 
e quartos das casas de aldeia tinham 
fotografias emolduradas, a fazerem 
companhia a um ou outro quadro 
kitsh de Murillo). Descia do comboio 
no apeadeiro de Alegria, linha do 
Douro, quando o meu pai, com uma 
Voigtlander de fole a tirou. Guardo-a 
ainda, sem data, dia, mês ou ano que 
diga quando fiz a viagem de regres-
so. «Ficaste com cara de Outono», 
disseram-me. Nunca percebi porquê, 
já que o Outono era a estação do ano 
em que me sentia bem. Os limoeiros 
perdiam as folhas, as macieiras deixa-
vam ainda um ou outro fruto, os pás-
saros apanhavam bagos esquecidos 
da vindima, e os montes longínquos 
aproximavam-se e traziam sombra a 
fazer adivinhar a chegada da água fria 
e pura que a mão cortante do inverno 
trazia. Mas era esse o meu encanta-
mento, a antecâmara da renovação.

“Cara de Outono”, não lembra a 
ninguém. E como conjugar isso com o 
rosto contente do pai quando, rápido, 
abre o fole da máquina, eu a saltar do 

Outono em sépia

comboio, e antes de me abraçar, dispa-
ra. Tinha-se habituado à ideia de que a 
minha vida ia ser outra, e que se inter-
rogava porquê, não sabia porque me 
estava a acontecer a mim, de quem era 
a escolha, se do acaso, da necessidade 
ou de quê ou quem.

 Da viagem, recordo estar sentado 
no banco de madeira, desconfortá-
vel, do lado do rio, e de um episódio 
ainda hoje por explicar: o comboio 
estava parado com uma avaria. E foi 
aos olhos de uma vaca que pastava 
nas margens que se materializava  um 
paradoxo. A vaca parecia muito desa-
pontada, pois estava destinada a ver o 
comboio passar. E o que ali estava, era, 
para ela, um comboio mortalmente 
inerte. Soube mais tarde que o animal 
se suicidou, atirando-se para debaixo 
do tractor do dono.

Uma coisa era certa, não era Ou-
tono: Estava quente e as cigarras zum-
biam no silêncio das estações com o 
cheiro do ferro e a madeira dos carris. 
Havia, pois, algum equívoco quando 
me diziam que ficara com cara de Ou-
tono. Talvez perceba: as contradições 
eram tantas que não permitiam o dis-
farce? Ou as cores-ocre outonais inva-
diram as paredes da casa onde regres-
sava? Em cima da mesa da sala, uma 
carta, estrategicamente aberta, de onde 
parecia sair o sorriso do meu pai, dizia 
apenas que ia de férias. A minha mãe, 
no corredor, dizia à empregada, quase 
família: o pai está muito contente.

Naquele momento relembrei uma 
carta que há muito tinha começado e 
dirigido a Angélica:

“Sou um jovem que deseja conhe-
cê-la para oferecer-lhe a minha amiza-
de e esperar a sua. Não tenho nenhum 
mau pensamento. Espero a sua res-
posta favorável.”

Mandei-lha para uma direcção 
imaginária onde está agora um atelier 

de costura. Nunca tive resposta. Sabia 
que era ridículo. Desapontado, mas 
estranhamente aliviado. Fizera o que 
tinha a fazer para iniciar uma outra 
vida e queria começar no maior dos 
contrastes: apaixonar-me pela Angéli-
ca. Angélica, que não existe.

E eu, eu, passados dias, emoldura-
do, com cara de Outono, dependura-
do na parede nobre da sala de jantar. 

E hoje, hoje, no fundo da gaveta, 
emoldurado, acompanho o fundo de 
um baú de palavras que trouxe comi-
go e permanecem. Palavras como um 
véu, não refúgio. Juntos, estão também 
os sons, os silêncios, traços e cores 
que uso diariamente. Ficaram como 
uma cicatriz constantemente devolvi-
da em imagem de espelho defeituoso 
através do qual as palavras se trans-
formam e transparecem. Deste jogo 
ficaram o gosto, os vincos, a espessura 
da cicatriz onde fui colocando riscos 
transversais que se esforçam por dar-
-lhe sentido. Talvez por isso perceba 
o apaziguamento de uma estação de 
comboio onde ninguém mais saiu e 
me esperava uma máquina fotográfica 
que, fielmente, e para memória futura, 
me deixava com cara de Outono. ●

A. Sampaio Gomes
Curso 1957
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hHoje vou recordar a Estrada da 
Luz, em Lisboa, e quem a percorreu 
entre o número 122 e o Largo da Luz, 
desde o Maio de 68 e as vésperas de 
Abril de 74, como foi o meu caso. 
Entalados entre estes dois episódios 
históricos simbólicos de cariz mais 
político e cultural, fomos sobretudo 
marcados pelo Concílio Vaticano II, 
encerrado em 65, que abriu imensas 
janelas de oportunidade para toda a 
Igreja e marcou profundamente a nos-
sa formação.

A entrada 122 da Estrada da Luz 
era de uma residência igual às demais, 
onde moravam famílias. Éramos jo-
vens como os outros, apenas com so-
nhos e projectos diferentes.

 Lá, a vida decorria com a normali-
dade da de qualquer jovem estudante. 
As manhãs eram passadas com aulas 
no Largo da Luz. As tardes eram para 
o estudo. Mas havia espaço para ou-
tras actividades: Eucaristia, horas ca-
nónicas, retiros, futebol, cinema, con-
certos, espectáculos vários... 

 Frequentávamos o Instituto Su-
perior de Estudos Teológicos (ISET) 
que começou por se chamar Centro 
de Estudos Eclesiásticos, no convento 
dos franciscanos, ao Largo da Luz. Aí 
tivemos a sorte de conhecer grandes 
mestres: frei Raimundo, um domini-
cano que ensinava Sagrada Escritura. 
Nunca mais esqueci o que nos ensi-
nou sobre os Profetas e os Salmos. 
Ainda hoje vivo desses ensinamentos. 
Mas também o frei Bento Domingues, 
igualmente dominicano: com ele tive-
mos grandes lições de Cristologia. O 
padre Silva Soares, franciscano, na 
Antropologia Biológica, introduzia-
-nos nos mistérios da reprodução 
humana de modo bastante explícito, 
o que escandalizava alguns. Através 
do então monge José Matoso, entrá-
mos a fundo nos meandros da Igreja 

Medieval. Enfim, e mais um punhado 
de grandes mestres, os melhores que 
as diversas congregações religiosas 
puseram ao serviço do ISET: grande 
escola de teologia, mas também de 
humanidades, a nossa “universidade”. 

As celebrações litúrgicas, no 
122, eram cantadas com músicas 
do Giombini, traduzidas por al-
guns de nós e policopiadas numa 
Rank Xerox a stencil, acompanha-
das ao som do Farfisa e de uma 
viola eléctrica adquirida em se-
gunda mão. Entrou assim na litur-
gia um ritmo novo, jovem, que ia 
substituindo o sonolento grego-
riano, já em desuso, varrido pelos 
ventos conciliares.

Os cânticos do Kiko Argüello, que 
por esses tempos foi nosso hóspede, 
faziam furor e não havia celebração 
onde não se cantasse com entusias-
mo o seu Ressuscitou. Alguns de nós 
seguiram-no de perto no caminho 
neocatecumenal, por ele fundado. Era 
também visita da casa o já então in-
conformado padre redentorista Henri 
Le Boursicaud, admirado por alguns 
pela sua rebeldia evangélica e atitude 
profética, caraterísticas que ainda ago-
ra o caracterizam. Foram personagens 
inspiradoras para alguns de nós. 

Todos tínhamos a cargo alguma 
actividade pastoral que nos ocupa-
va, pelo menos, aos fins-de-semana: 
catequese, ou outras actividades de 

apoio litúrgico, social ou cultural, na 
Damaia, Venda Nova, Buraca, Olivais, 
S. Domingos de Benfica, etc. Alguns 
assumiram também compromissos 
de promoção social em bairros desfa-
vorecidos, com a realização de cursos 
nocturnos para adultos.

Parávamos pouco tempo à frente da 
televisão, mas lembro-me do programa 
Zip Zip que ninguém perdia. Embora se 
lesse o extinto jornal Novidades, também 
tínhamos à disposição o Expresso, aca-
bado de nascer. Entre algumas revistas 
de teologia, seguíamos com grande in-
teresse a revista internacional Concilium 
onde publicavam alguns teólogos inspi-
radores do concílio Vaticano II, como 
Moltmann, Karl Barth, Yves Congar, 
Bernhard Häring, Hans Kung, Chenu, 
Metz, Schillebeeckx, Rahner, vivamente 
recomendados pelos nossos mestres.

Comprámos os discos Cantigas de 
Maio e Venham mais Cinco do Zeca 
Afonso que a PIDE deixou passar, mas 
também ouvíamos os censurados do 
Zeca, do Luís Cília, do Paco Ibañes e 
outros, em gravações em fita magnéti-
ca que ouvíamos num velho Grundig e 
depois ensaiávamos à viola. Rompemos 
o disco do Água Viva: Poetas andaluces 
de ahora, de tanto ouvir, assim como 
o do Fanhais, então padre: Canções da 
Cidade Nova... Mas também ouvíamos 
Bach, Mozart, Chopin, e o melhor dos 
clássicos, numa sala de música, devida-
mente equipada. 

Embora houvesse grande talento 
literário, como o provam as interve-
ções na Palmeira de alguns colegas 
dessa geração, não houve oportunida-
de para lhe dar expressão. O grupo foi 
mais sensível à música. Assim, duran-
te vários anos, realizava-se um festival 
da canção, à semelhança do que acon-
tecia com o festival da RTP. Eram can-
ções de mensagem e intervenção que 
alguns ainda hoje sabem de cor. 

Um dia, desfilamos em greve de 
protesto, com quase todos os estudan-
tes do ISET, à frente dos eléctricos, con-
tra o aumento do preço dos tranportes, 
desde o Largo da Luz até Sete Rios. 

Outras coisas haveria para evo-
car. Estas foram escritas para lembrar 
tempos, lugares e sobretudo pessoas 
que verdadeiramente me moldaram, 
organizaram e contribuíram, em boa 
parte, para hoje eu ser o que sou. ●

Estrada da Luz
Casa do 

Estudantado Redentorista
J. Eugénio Pereira

Curso 1960

Eugénio, Correia, Arsénio e Pedrosa (Maio 1969)
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nNos princípios dos anos 90, um 
senhor que dá pelo nome de Francis 
Fukuyama publicou um livro, que era 
a explanação dum artigo por ele mes-
mo escrito em 1989, livro esse que 
dava pelo título de O Fim da História 
e o Último Homem. Em termos resu-
midos, o referido texto proclamava a 
vitória decisiva do liberalismo econó-
mico e político e a universalização da 
democracia liberal ocidental como 
forma última de governo humano. A 
Evolução Ideológica da Humanida-
de estava concluída, a História tinha 
atingido o seu termo.

Escrito aquando da implosão da 
União Soviética e do fim do modelo 
comunista na Europa de Leste, bem 
como no seguimento dos processos 
de democratização um pouco antes 
reiniciados em Portugal em Abril de 
1974, o livro de Fukuyama fez furor, 
encantou e deixou entrever uma nova 
Primavera dos Povos.

Passados pouco mais de vinte 
anos, pelo menos na parte ocidental 
do Mundo que habitamos, os hori-
zontes toldaram-se, a História tei-
mosamente persistiu em fazer o seu 
caminho e se, no plano da Economia, 
estamos em pleno Outono, no plano 
da Política há mesmo algumas amea-
ças de Inverno. 

Como é diferente o nosso mundo 
do dos anos 90! 

Deixo a outros a análise das causas 
dos fenómenos que toldam os nossos 
horizontes de produção de riqueza, 
de distribuição da mesma e da pró-
pria forma de gestão da coisa econó-
mica e centrar-me-ei essencialmente 
nos aspectos mais marcadamente po-
líticos do nosso Outono Ocidental.

Temos vindo a assistir, um pouco 
por todo lado, à ascensão duma ex-
trema direita populista, demagógica 
e intolerante, susceptível de pôr em 

causa um dos valores que mais apre-
ciamos – a democracia liberal.

Numa leitura, porventura dema-
siado rápida, houve quem quis vir 
neste fenómeno uma consequência 
directa da crise económica desenca-
deada a partir de 2007. E, assim, ul-
trapassada a crise, a extrema direita 
populista voltaria a ficar reduzida a 
uma expressão esporádica de descon-
tentamento momentâneo ou regional.

Mas é muito provável que esta in-
terpretação não avalie bem o signifi-
cado das mudanças eleitorais a que 
temos vindo a assistir e que, longe 
de reflectirem uma impaciência tem-
porária, podem ser consequência de 
desafios de longo prazo, remontando 
pelo menos já aos anos 90.

E essas mudanças são essencial-
mente três e subjazem a todos os dis-
cursos e slogans bombásticos desta 
direita populista e extrema, que tei-
ma em seduzir o Ocidente:

1. Degradação dos níveis e quali-
dade de vida

Tanto quanto nos recordamos e os 
textos de história nos ensinam, desde 
há muito (pelo menos desde os alvo-
res da Revolução Industrial) que o 
cidadão médio se habituou a ter um 
nível de vida superior ao dos seus pais. 
Esta não é mais a realidade, como no 
nosso dia a dia podemos constatar.

2. Aumento exponencial da imi-
gração

Como Continente, sempre fomos 
um espaço onde se cruzaram muitas 
gentes, religiões e culturas, mas será 
adequado afirmar que nunca os paí-
ses europeus foram tão heterogéneos 
quanto hoje o são. E os novos boat-
-people, que cruzam o Mediterrâneo, 
abarrotados até ao naufrágio de gen-
tes que fogem à fome e à guerra, não 
deixam de ser percepcionados como 
armadas beligerantes a fazer apelo a 
novas cruzadas.

3. Crescimento das organizações 
supranacionais

Sobretudo após a 2.ª Grande 
Guerra, esta é uma realidade que 
cresce à nossa volta, expressa em Or-
ganismos de todas as formas e feitios, 
que não podem deixar de afectar as 
especificidades e as autonomias das 
Regiões.

Subjacente a todos estes fenóme-
nos, e como sempre, o medo – medo 
da insegurança pessoal, medo da dife-
rença, medo da perda de identidade.

Estas vagas de fundo de mudan-
ça, que estão a atingir as costas do 
nosso mundo, têm sido reforçadas 
pela relevante perda de confiança dos 
cidadãos na sua governança, com a 
consequente procura de modelos al-
ternativos e mesmo com implosão 
dos próprios estados.

Os fenómenos descritos, mor-
mente quando considerados no seu 
conjunto, prestam-se à construção 
de discursos, cujo conteúdo sendo 
embora ofensivo da inteligência das 
pessoas, têm um som que é poten-
cialmente mobilizador de massas, 
mormente quando veiculados por 
formas de comunicação social acríti-
cas e acéfalas.

Se estas forem as causas e os factos 
que melhor correspondem à realida-
de que vivemos (e até porque os fe-
nómenos descritos dificilmente serão 
reversíveis), então estaremos perante 
uma ameaça muito mais perigosa e 
imediata, que nos fará pôr em causa 
definitivamente o Fim da História e 
voltar a acreditar no Eterno Retorno 
da mesma, entrando num Inverno 
que, de todo, não desejamos. ●

O Outono 
do 

Ocidente
M. Simões dos Santos

Curso 1958
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nNão sei se os leitores da Palmeira 
identificam o genérico da Eurovisão 
(desde 1954) como sendo o início do 
Te Deum H 146 de M.-A. Charpentier 
(1643-1704). Ignoro também se os 
que costumam ligar a Mezzo, na TV, 
prestaram atenção nos últimos meses 
à transmissão do Te Deum de António 
Teixeira (1707-1774), gravado pelo 
Coro Gulbenkian e outros músicos, 
sob a direcção de Jorge Matta no dia 
31 de Dezembro de 2013. Trata-se de 
uma música deslumbrante que espe-
lha bem, na magnífica Igreja de São 
Roque, local onde foi estreada em 
31 de Dezembro de 1734, o grande 
«theatro eclesiástico» promovido em 
Lisboa, e mais tarde em Mafra, pelo 
mecenatismo quase sem limites de 
D. João V.

É bom saber-se que este Te Deum 
(TD) é a primeira de uma série de 12 
grandes partituras, hoje bem conser-
vadas, as quais se destinavam a serem 
executadas no último dia do ano civil, 
com o intuito de dar graças a Deus 
pelos benefícios obtidos no Reino de 
Portugal.  

Esta celebração do último dia do 
ano, que na Igreja de São Roque re-
monta a 1713, começou a ganhar im-
portância a partir do empenhamento 
de D. João V, que ordenou que ali se 
cantasse o TD do fim do ano à ma-
neira de Roma, o que aconteceu pela 
primeira vez em 1718 com a execu-
ção de um TD a 4 coros e orquestra 
de Fr. Antão de S.to Elias. Seguiram-se 
outros da mesma dimensão, como o 
do P.e Cristóvão da Fonseca a 15 co-
ros e orquestra (1719), D. Scarlatti, 
em 1721, Francisco José Coutinho a 8 
coros (1722) e Carlos Seixas a 4 coros 
(1730). Infelizmente nenhuma destas 
partituras chegou ao nosso tempo. 
Não sabemos portanto a forma destes 
grandes TD: é possível que revestis-

sem já o carácter de macroforma que 
ostenta o TD de A. Teixeira, com a 
sinfonia, o O salutaris, o Te Deum e o 
Tantum ergo.

A partitura deste foi inicialmente 
gravada por Harry Christophers (The 
Sixteen, Collins Classics, 13592, 1992, 
com a duração de 79,40 min.) e consta 
apenas do TD propriamente dito. Foi 
possível verificar, recentemente, que a 
partitura original guardada na Igreja 
do  Loreto, com o título de Te Deum 
laudamus / fatto nell’anno / M.D.CC.
XXXIV/ A vinte voci ad libitum /
Concertato a sedeci voci. / Com vio-
lini, obuè, Flutte, Trombe da caccia, 

e violetta. / Originale. / Di António 
Teixeira, afinal contém as partes que 
integram os restantes 12 Grandes Te 
Deum setecentistas portugueses, que 
constituem verdadeiramente um caso 
único da música de todo o mundo: 
Sinfonia em três andamentos – [An-
dante], Adágio, Andante; O salutaris 
para dois solistas e Coro a 5 v; o TD 
propriamente dito, a 8 solistas e 5 co-
ros (20 vozes); e Tantum ergo a 5 vozes 
com o Amen muito especial, repetido 
do O salutaris.

António Teixeira, um dos pri-
meiros jovens músicos enviados por 
D. João V para estagiarem em Roma, 
utilizou, no monumental TD de 

1734, o estilo que se poderia chamar 
«grande concertante», se com esta ex-
pressão entendêssemos uma realidade 
plural: o concertato alla romana, com 
grandes coros de textura homófona 
alternados com vozes solistas, e o con-
certante como tal, com alternância de 
coros e árias ou ariosos, sempre com 
intervenção de uma orquestra. 

Para além da macroforma, em que 
a Sinfonia corresponde à abertura que 
antecedia as  óperas e as oratórias, e 
os hinos litúrgicos  O salutaris e Tan-
tum ergo  (o cerimonial do TD era 
inscrito na «função» da exposição e 
bênção do SS. Sacramento), o que me-
rece admiração é a composição deste 
TD. É que o mesmo, ao contrário dos 
TD de Lully e  Charpentier (para falar 
apenas nos franceses ao gosto de Luís 
XIV) escritos em discurso contínuo, é 
constituído por 16 andamentos (cor-
respondentes a outros tantos versos) 
de estilo concertante que deviam al-
ternar com 13 versos em canto grego-
riano «a la  romana», executados por 
toda a assembleia.

De resto chama a atenção o facto 
de A. Teixeira raramente utilizar um 
fraseado completo de apenas solistas 
ou apenas coros, mas ter o cuidado de 
entretecer o seu discurso musical com 
coros e solistas, à maneira da Missa 
Solemnis beethoveniana, demonstran-
do um domínio total do estilo colos-
sal barroco que ele tinha ouvido em 
Roma, mas que supera absolutamente 
no seu TD de 1734. 

Este ano, no dia 31 de Dezem-
bro, na mesma igreja, o maestro 
Jorge Matta dirigirá o Grande TD 
de Jerónimo Francisco de Lima 
(1743-1822), em primeira audição 
moderna, a ser transmitida directa-
mente pelo Canal 2  da RTP. ●

O grande Te Deum 
de 

A. Teixeira
José M. Pedrosa

Curso 1955
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Ainda sobre o Inocência do Aventino!
Que Inocência! Grande Encontro da AAAR. Gostei de me encontrar com todos. Mas houve um encontro que encontrou em mim 

um eco diferente do eco dos restantes. O do Aventino. Sim, daquele que foi um dia meu aluno no desbravar do divo Cícero do Pro 
Milone, mas cujo ascendente ficou tão esmorecido que nem ele é já o meu aluno nem eu sou já o seu professor. Talvez o contrário pu-
desse ser verdadeiro, porque o Aventino é hoje alguém na nossa sociedade em geral e na nossa sociedade de escritores, em particular. 
Explico-me. O Aventino fez-me chegar às mãos o Inocência que ele escreveu. Uma preciosidade! Fiquei deveras impressionado com 
a mestria daquele a quem eu ensinei os rudimentos dos preceitos literários do jesuíta Abel Guerra dos lados de Lamego.

Inocência, natural ou obrigada pela ditadura, apesar de narrada na primeira pessoa, não sei se é romance (como consta na capa), 
se é biografia ou autobiografia, ou se as três coisas ao mesmo tempo, que isto dos romances passam todos pelas linhas vitais de quem 
os escreve… Mas, o que posso garantir-lhes é que o livro é de uma perfeição formal e literária fora do vulgar. Dá gosto saborear o 
deslizar da sua pena tão mansa, mansamente como suave foi o decorrer existencial pobre mas desperto para os aléns dos sonhos do 
menino-herói que, não parecendo nada, nem nada parecer ter que se dizer dele, enche densamente setenta e três das suas cento e 
oitenta e duas densas páginas. Não me lembro de ter lido coisa tão bela…

Enfim, meus amigos, Inocência é mesmo uma obra literária de valor. Pena é que, talvez por humildade (virtude que caracteriza o 
Aventino), a sua obra não seja notícia nos noticiários que outros compram para mostrarem menos, muito menos do que aquilo que 
está aqui. Se assim não fosse, o “nosso” Aventino estaria, disso não tenho a menor dúvida, nos píncaros da notoriedade literária deste 
país. Para já, e falando da nossa “praça”, digo-lhes que é um dos maiores, se não mesmo o maior de todos nós.

Obrigado, Aventino! 
Bernardino Henriques

Há dias que de tão marcantes que são 
ficam para sempre cravados como es-
tigmas, tanto na carne como na alma de 
qualquer ser humano. 

Vem isto a propósito do trajecto de 
vida dum menino que à data do início 
desta história tinha apenas onze anos.

Alguém no seio da família desse meni-
no foi convencido ou esse mesmo alguém 
terá tido a peregrina ideia de que ele (o 
menino) estaria predestinado a ser pa-
dre. Sem que ao menino se propusesse o 
que quer que fosse, e acomunados com o 
padre da paróquia, trataram de procurar 
uma instituição vocacionada para o efeito. 
Acabaram por encontrar o lugar desejado 
numa grande quinta lá p'rós lados do Por-
to que ficava bem longe de casa.

É por de mais evidente que estou fa-
lando do meu próprio destino, e, sendo 
assim, a partir daqui passo a falar na pri-
meira pessoa. 

E como é hora de recordar, recordo 
aqui o dia vinte do mês de Agosto de 
1962. Foi nesse dia que contra minha 
vontade e sem poder replicar (mas re-
plicar o quê e com que poder decisório 

tinha uma criança de onze anos?) fui 
levado e entregue no Seminário Reden-
torista de Cristo Rei, sito na Quinta da 
Barrosa em Vila Nova de Gaia. Tudo para 
mim era estranho nesse dia mas uma cer-
teza eu tinha comigo. Aquilo não ia dar 
certo e não deu mesmo. Como poderia se 
já com aquela idade eu detestava missas 
e sempre que entrava numa igreja sentia 
calafrios, tanto pelo seu ambiente sempre 
frio, fosse Inverno ou Verão, como por 
causa daquelas imagens que iluminadas 
à luz de velas para mim se apresentavam 
fantasmagóricas? Decididamente aquilo 
não era a minha praia. Mas estava lá e os 
dias foram passando (demorados) e eu 
fui-me adaptando mas sempre a pensar de 
que maneira havia de resolver o assunto. 
A única vez que me foi permitido voltar a 
casa, foi passados dez ou onze meses. Aca-
bado um curto período de férias, lá conse-
guiram que voltasse mas mal tinha come-
çado o segundo ano já eu tinha tomado 
a decisão e disse cá para mim que aquele 
próximo Natal tinha que ser passado em 
casa e que não mais voltaria. Assim foi e 
bem antes do Natal já eu estava em casa 

não sem antes me terem feito passar por 
um momento bem amargo. Tendo sido eu 
a exigir a saída, fui abandonado em plena 
plataforma da estação de S. Bento (tinha 
apenas 12 anos) e os meus pais em casa 
sem saberem de nada, daí terem ficado es-
tupefactos quando me viram bater à por-
ta, era já de noite.

Terminou desta forma a minha curta 
passagem pelo seminário. Durante algum 
tempo, cheguei a sentir ódio por quem me 
fez passar esse dia tão aziago. Hoje já está 
ultrapassado esse sentimento, até porque 
quem me transportou até à estação ao que 
me é dado saber já não se encontra por cá. 
Resta ainda quem mandou mas pode es-
tar descansado que já não lhe desejo mal 
nenhum. ●

É hora de recordar

José Manuel Lamas
Curso 1962
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Arsénio PiresQuiosque da Barrosa

Emitir explicações sobre um poema ou 
sobre um livro de poemas (aquilo a que vul-
garmente se chama “Crítica”) é não só ousa-
do como, acima de tudo, pretensioso.

Um poema só é poesia se tu não conse-
guires explicá-lo. Para isso está a prosa pois 
não deverás dizer em poesia aquilo que po-
des muito bem dizê-lo em prosa.

A poesia pertence ao reino da criação. 
Nasce do nada sem ter nome. Está aí. 

Para que a poesia nasça. Nada mais.
Falo a propósito deste livro do nosso co-

lega Fernando Rosinha, que recentemente 
foi publicado.

Sim. Aconteceu-me poesia ao ler os po-
emas que o preenchem. 

As palavras vêm directas ao sentimen-
to como quem nasce naturalmente. Só por 
nascer.

Um “ar de primavera” carregado de op-
timismo recende dos poemas ora em forma 

Apetecia-me falar de cada história que 
este recente livro do nosso colega Sampaio 
Gomes nos oferece. Mas o espaço é pouco.

As várias histórias que o compõem 
e que se lêem com grande gosto e muita 
avidez, vivem e crescem entre a ficção e a 
realidade. (Será esta tensão aquilo a que 
chamamos “literatura”?).

Sentimos bastantes vezes que o autor 
agarra na realidade e lança-a pela jane-
la fora porque a acha demasiado curta e 

livre ora mais clássica mas sempre a trans-
bordar de ritmo criador.

O amor trespassa os poemas num regis-
to de erotismo contido e apontador duma 
morada para além das fronteiras da carne: 
“O que procuro, impossível de o haver. / De 
quanto fujo, encontro-me incapaz / de o não 
ouvir, o desejar ou perceber.”

A liberdade e a alegria são suporte de 
cada um dos poemas, curiosamente com 
data, e a maioria, com dedicatória, como 
que a dizer que o tempo do poema não exis-
te: “Nos ramos vogam barcos pelo coração do 
tempo.” 

E sempre o mistério do amor: “Que mis-
tério se anuncia quando olhas para mim? /
Vulcões sobem, cisnes sonham e há montes 
apaixonados / que por meus dias fechados, / 
vão conduzindo um jardim.”

Experimenta. Vais ver a poesia nascer 
em ti.

pobre para dizer tudo o que é verdadeiro. 
(Quanto mais ficcional mais verdadeiro?). 

Quase me atreveria a dizer que 
cada uma destas histórias pode ser 
olhada não como a crónica episódi-
ca da vida dum juiz de Direito (que 
algumas vezes está presente como 
narrador ou actor), mas como o em-
brião promissor dum desejável futuro 
romance. Em muitas dessas histórias 
dá vontade de voltar a ver as persona-
gens, ora sós, ora em conjunto, entrar 
de novo em cena contando-nos como 
e porque apareceram narrando-nos o 
seu amor ou desamor. 

O amor, ou a falta dele, entra por todas 
as portas de acesso a cada história. Será 
que a impossibilidade do amor é o tema 
central de todas elas?

E perguntamo-nos:
Onde pára a Bárbara que disse para o 

homem sem nome que “saiu a vaguear na 
noite da rua”: “Eu sou a Bárbara, leve-me 
a casa, por favor.”

Onde pára o piano de “o marido de 
Ruthe” em que, todos os dias, ao chegar 
a casa, ele martelava as quatro primeiras 
notas do primeiro andamento da 5.ª de 
Beethoven e que ela retirou da vista dele 
por já não poder ouvir “o marido”?

Onde pára o padre que gritava para o 
juiz que o inquiria:

– V.ª Excelência não vai julgar um ho-
mem, mas Deus.” ?

E onde está “o odor a violeta” que o 
casaco de Sérgio exalava depois de trair a 
religiosa esposa Bárbara a qual, depois de 
o ter assassinado, correu a cair no regaço 
de Alice que “ao longo da cama” começou 
por lhe “beijar as pernas”?

Porquê e para quê tanta beleza con-
centrada numa só mulher sem nome 
que levou “um tiro na nuca porque sim” 
disparado pelo homem que a amava pois 
o cancro dava-lhe, a ele, talvez mais um 
ano ou dois de vida e ela não podia fi-
car para mais ninguém porque ele “não 
suportava a ideia de alguém poder tocar 
tamanha beleza”?

É mesmo assim. As personagens en-
tram e saem como que num diaporama 
em automático. Sem rosto físico, muitas 
delas. Bastantes, mesmo sem nome. Mas 
actuantes em palco com um pano de fun-
do cheio de música e pintura.

É este surpreendente livro que tu me-
reces ler. Com todo o silêncio e calma 
destas tardes de Outono. Eu li e reli. Da 
segunda vez gostei ainda mais.

E se escrever não passasse de só falar-
mos de nós? ●



Manuel Vieira

“Para lá das saudáveis divergências, há um navio-alfa que une este comprido mar ocidental, 
tornando próximos todos os lugares distantes”, dizia o Alexandre Gonçalves numa mensagem re-
cente que também falava de ilhas e do círculo do fogo e que toca no percurso emocional de quem 
ao longo dos vastos anos entretece a teia de relações que estrutura a vida da nossa Associação, que 
vai resistindo aos tempos e dá uso ao tempo que resta.

Ainda bem que o percurso saudável mostra os entusiasmos de quem nunca quer perder o en-
canto das viagens, a proximidade e o aroma das mesas, o vigor das memórias e das conversas e 
dos amigos que ainda teimam em dizer sim.

Melhor, decerto, que o muito que cada um tem são os amigos que ainda tem…
O ano de 2015 está já no nosso agendamento e não sei o que fizeram ao tempo, porque o tempo 

rola indiferente e muito depressa estaremos a falar de ano novo e do nosso Encontro 2015.
É importante escolher destinos e abraçar um grupo que se voluntarie para levar adiante mais 

um Encontro, procurando o que de melhor oferecem as belas regiões portuguesas, a exemplo do 
que já se tem feito, não se excluindo, claro, destinos além fronteira.

Também o Natal se avizinha e dele falamos sempre por ser inegavelmente a festa tradicional 
das famílias. Nesta aldeia global que associa os consumos a alguma espiritualidade da época, fi-
cam bem as frases poéticas que tocam os corações e geram sorrisos quentes, em contraste com as 
realidades que os muitos anos de cada um não deixam enganar.

Não esquecendo quem porventura viva ao lado sem sorrisos, convido cada um a entrar no tal 
círculo do fogo que ainda nos aquece, desafiando cada um à solidariedade e dando a cada um 
abraço de festa, da festa universal que se aproxima, exibindo a expressão já tantas vezes repetida:

Feliz Natal e Bom Ano Novo!


