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Tem cautela, pastor das nuvens brancas,
não recolhas a sombra do narciso!
Ficarias sem ler no seu poema
se outra Primavera irá florir.
               Arsénio Pires
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Manuel Vieira (Esposende, 2014-11-20)

(Cont. na p. 8)

Correio 
dos leitores

Já recebi hoje a Palmeira. Imaginei logo a chegada dela também 
à casa dos restantes colegas e a alegria que em todos isso lhes 
terá provocado. De imediato, ao folheá-la cheio de interesse e 
curiosidade, fui sentindo página a página a presença daqueles 
que contribuíram para a tiragem de mais este número da nossa 
revista. A todos eles, muito obrigado.

António Guedes Oliveira (Lagos, 2014-11-21) 
Olá, Arsénio! Já recebi a Palmeira a denotar o empenho e a de-
terminação de alguém, como tu, que está na sua gestão. Os meus 
parabéns por essa criatividade e pela tenacidade em levar por 
diante esse excelente projeto da nossa associação! Nestes tempos 
conturbados que estamos a viver, acabo de escrever um texto so-
bre a situação política nacional, com enfoque local. E minutos 
depois de o acabar, o país é surpreendido com a detenção de Só-
crates. Ao enviar-te esta minha reflexão, não é com o intuito de 
que a venhas a publicar, mas apenas para partilhar contigo a pre-
ocupação que sinto, ao ver para onde este país está a caminhar.
Um abraço.

José Manuel Lamas (Navarra – Braga, 2014-11-23)
Olá, Arsénio: Anuncio-te que a Palmeira já chegou a Navarra, na 
margem esquerda do rio Cávado. Já li grande parte do seu con-
teúdo. Mais uma vez, um belo trabalho levado a cabo. Só faltou, 
na bela foto com que ilustraste o meu testemunho publicado na 
página 18, a trouxa do puto à espera do comboio, mas, mesmo 
assim, ficou óptimo. Parabéns! Um abraço. 

José Eugénio Pereira (Águas Santas, 2014-11-24)
Caro Arsénio: Obrigado pelo post-it que colaste à Palmeira. Não 
tens que agradecer nada. Aliás, somos nós, todos os AAR, que te-
mos o dever de agradecer à equipa de redacção da Palmeira que 
tu tão bem tens comandado, proporcionando-nos raros momen-
tos de intimidade com quem nela partilha as suas vivências. Pa-
rabéns pela qualidade deste número, tanto pelo conteúdo quanto 
pelo aspecto gráfico! A imagem que escolheste para ilustrar o 
meu texto vem mesmo a calhar: é um tesourinho nada depri-
mente, antes, pelo contrário. Parece que ela conta a história toda. 
Obrigado por essa feliz inserção.
Feliz Natal para ti e para os teus! Um grande abraço.

José de Castro (Penafiel, 2014-11-27)
Meus amigos AAR: Venho falar-vos do que ainda nunca falei: da 
Palmeira! Gostei muito deste úmero. Mais do que qualquer outro 
dos que recordo, ele prima pela diversidade, deleitando-nos com 
os mais variados temas e todos eles cheios de interesse. O nosso 
percurso pelo seminário também lá aparece focado com palavras 
do José Lamas, que, descontente e revoltado naquele ambiente, 
decide contra ventos e marés regressar de surpresa a casa dos 
seus pais, ainda não tinha chegado o Natal do seu segundo ano. 
Mesmo assim, sente-se perfeitamente bem no nosso meio. É que 
há nós que nos atam e que não queremos ou não sabemos mais 
desatar. Parabéns e obrigado a todos os que, de qualquer forma, 
colaboraram para que mais esta Palmeira chegasse a nossas ca-
sas! Um grande abraço. 

António Manuel Rodrigues (Coimbra, 2014-12-07)
Arsénio: Já recebi há dias a Palmeira e, apenso, o teu cordial manus-
crito. De seguida, sentei-me à secretária e li-a de fio a pavio. Acom-
panharam-me meia dúzia de castanhas e meio cálice de moscatel do 
Douro. Durante a leitura, fui evocando os nossos encontros e a me-
mória dos que vão faltando. Faltarão? Recordei, em especial, o Do-
mingos António Diz, meu companheiro de carteira durante algum 
tempo. Passados anos, estivemos ambos destacados em Angola, eu 
em Silva Porto e ele no Luso. Tendo conhecimento do grave aciden-
te por ele sofrido, em Setembro, antes do nosso último encontro em 
Gaia, lembrei-me de ir aos apelidos “Diz” de Parâmio, Bragança, de 
onde ele era natural, à procura de notícias suas. Tentados dois ou 
três números telefónicos, no último atendeu-me uma senhora que 
me confirmou o acidente, a sua estadia em Alcoitão, a sua incapaci-
dade permanente, a cadeira de rodas e a morte ocorrida há dois ou 
três anos. Atenuou um pouco esta triste informação, dizendo-me 
que uma enfermeira se tinha apaixonado por ele e o tratou muito 
bem até ao fim dos seus dias. Creio que ele continuou a ser sempre 
um dos nossos… E porque há que prosseguir com a vida, porque 
continuo afeiçoado ao suporte em papel, transferi cinquenta euros 
para a conta da nossa revista, fazendo votos de que continue a ser o 
elo que nos vá acompanhando e marcando. Quanto à minha cola-
boração futura na Palmeira, podes contar com ela, desde que aches 
que vale a pena. De resto, eu e a Silvina, colados às saudades, dese-
jamos um santo Natal para ti, para os teus, para os nossos colegas e 
para todos os outros seres humanos, tal como manda a mãe Terra e 
a universal fraternidade. Um abraço.

António Rosa Gaudêncio (Lisboa, 2014-12-10)
Amigos AAR: Recebi a Palmeira e acho que nos fica bem expres-
sarmos o que pensamos sobre ela, quanto mais não seja por res-
peito pelo trabalho que alguns colegas tiveram em dar-lhe forma e 
mandá-la para a casa de cada um de nós. Trata-se, afinal, de uma 
revista que é nossa, é para nós e que fala (às vezes) de nós, do nosso 
passado e das nossas coisas. Gostei deste número da Palmeira e 
apreciei, sobretudo, o aparecimento de mais artigos, de mais co-
laboradores e só é pena que estes não aumentem. Saúdo também 
o meu amigo Adolfo pelo seu excelente poema nela publicado e 
espero que a sua colaboração persista para dar algum descanso aos 
poetas de serviço. Em 2013, queixava-se o Aventino de que a Pal-
meira não primaria pela qualidade. Opinião respeitável mas, ami-
go, sem massa crítica não se consegue uma explosão. Eu também 
gostaria de nos vermos capazes de fazer uma Brotéria, mas já me 
contento em receber uma revista feita por ex-seminaristas, para 
ex-seminaristas... Serei pouco ambicioso mas nesta idade creio 
que sou apenas realista. Então, um bem-haja para todos os que se 
empenharam na feitura desta Palmeira!!! 

(Antigo colega nosso, do curso de 1955. Feito todo o seminário, foi para o Brasil, 
onde se ordenou redentorista.)
Amigos: Entendo que é bom o caminho que estais realizando. Eu 
que moro fora, mas ligado aos ex-seminaristas redentoristas do 
Brasil, São Paulo, vejo uma grande diferença entre vocês e eles. 
A nossa turma aqui é mais tranquila. Conseguem conviver com 
os padres de um modo fácil. Por aí, ainda vejo alguma revolta. 

José Marques Dias (Brasil, 2015-01-05)
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1 – Opinião sobre a Palmeira n.º 37
Pontos em análise: 
● Apresentação geral: classificação en-
tre boa, muito boa e excelente.
● Tamanho da letra: considerado ide-
al; só dois acharam a letra pequena.
● Número de colaboradores: só 3 de-
sejam maior número e variedade de 
colaboradores.
● Ilustração e qualidade dos artigos: 
91% acha normal o tamanho dos ar-
tigos. 
● Interesse: 57% bastante e 43% muito.

2 – Conteúdo de futuros números da 
Palmeira
Pontos em análise: 
● Crónicas sobre o nosso passado co-
mum: a maioria (80%) aprecia bastan-
te, ou muito.
● Testemunhos pessoais: a maioria 
(74%) aprecia bastante ou muito.
Artigos de opinião/intervenção social: 
a maioria (63%) aprecia bastante ou 
muito.
● Artigos de teor literário/Entrevistas 
a colegas: só 9% não gostam nada ou 
muito pouco.
● Inquéritos sobre um tema: 15% não 
gostam nada ou muito pouco.

3 – Leitura da Palmeira
Pontos em análise: 
● Leitura dos artigos da Palmeira: 68% 
lê-os todos; 32 % lê alguns (68% lê-os 
devido ao conhecimento do autor). 
● Agapantos/Pólis e Correio dos leito-
res: apenas 11% acham sem interesse 
estas 3 rubricas.

Prestamos conta dos resultados da 
Sondagem de Opinião que recen-
temente fizemos sobre a Palmeira. 
Os resultados detalhados foram já 
fornecidos, tanto no site da Asso-
ciação como por mail enviado para 
aqueles de quem o possuímos. 
A seguir, vai um resumo sobre o 
que achamos essencial nas Respos-
tas e Sugestões que desejamos nos 
orientem para alcançarmos o ob-
jectivo inicial da Sondagem: ir de 
encontro, sempre cada vez mais, 
aos leitores da nossa Palmeira. 
Aqui vai.

“Os inquéritos são fraudes estatísticas, 
cujos diagnósticos não acertam nem na 
doença nem na cura. Por isso não respon-
derei.”                                               

Alexandre
 

“Óptima, a sondagem. E alegro-me pelo 
êxito que teve e também pela disposição 
mostrada pelos colaboradores.” 

Pedrosa

“A Sondagem de opinião sobre a nossa Pal-
meira foi um êxito. Obtivemos 35 respostas 
das 50 possíveis (+/- 50 colegas de quem pos-
suímos endereços electrónicos actualizados).”

 Arsénio

4 – Periodicidade da Palmeira
Pontos em análise: 
● Duas vezes por ano: 60%.
● Três vezes por ano: 29%.
● Uma vez por ano: 3%.

5 – Colaboração com a Palmeira
Pontos em análise: 
● Monetariamente: 77% (27 colegas).
● Com artigos: 49% (17 colegas).
● Com a equipa coordenadora: 9% (3 
colegas).

6 – Sugestões
 A revista corresponde ao que pode-
mos fazer. Não se pode exigir mais, se-
não corremos o risco de alguns colegas 
acabarem por nunca colaborar. 
 Acho que a Palmeira cumpre bem 
a sua função. Mais completa ficaria se 
mais associados nela escrevessem.
 A orientação do último número foi 
excelente.
 A Palmeira teve sempre muita quali-
dade e oxalá que o "núcleo duro" que a 
tem mantido a um nível tão elevado se 
mantenha sempre presente. 
 A Palmeira deverá continuar a ser 
equilibrada e não elitista, ou seja, a par 
de artigos de alta densidade (literária, 
ideológica, científica...), devem figurar 
outros mais leves e de fácil leitura.
 Talvez a Palmeira devesse abrir-se mais 
a novas áreas de cariz social, de afirmação 
dos valores da pessoa, de temas que percor-
rem os tempos de hoje. São assuntos que 
justificam sempre a nossa reflexão e leitura.
 Gostaria que os artigos não fossem 
muito longos nem de cariz fundamen-
talmente literário.

 Alguns artigos, embora interessantes, 
são extensos. Nunca deveriam ultrapas-
sar uma página.
 No último n.º da revista, pareceu-me 
positiva a limitação da extensão dos ar-
tigos, dando azo a um aumento de mais 
colaboradores. Acho que essa orientação 
deve continuar.
 Seria interessante podermos ler tes-
temunhos sobre a maneira como a edu-
cação do seminário influenciou a nossa 
vida pessoal, familiar, profissional, espi-
ritual e política.
 Na Palmeira gosto de ler, sobretudo, coi-
sas que nos digam ou tenham dito respeito, 
coisas do nosso presente ou passado. Apre-
cio artigos que falem de nós, da nossa vida 
no seminário, do trabalho desinteressado 
dos nossos professores, do sacrifício e ab-
negação dos nossos irmãos coadjutores. 
 Gostaria que a Palmeira tivesse pu-
blicação trimestral e que a colaboração 
de articulistas fosse o mais diversificada 
possível. Quantos mais forem os colabo-
radores, mais abrangente e apelativa se 
torna a revista. Os destinatários reveem-
-se tanto mais nela, quanto mais nomes 
conhecidos nela figurem.
 Nalguns textos da Palmeira, aparecem 
por vezes evidentes excessos de lingua-
gem... Ora, acho que deve haver alguma 
moderação nas palavras que utilizamos, 
sempre que nos referimos à “casa” e 
àqueles que nela nos ajudaram a crescer. 
“Como é possível mordermos a mão que 
nos deu de comer?” Não julguemos o 
passado à luz de hoje. Sim, amigos, pedia 
mais moderação. ●

Direção e coordenação 

Sondagem de opinião sobre a Palmeira
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n
Ecos de Paris

Fernando Rosinha
Curso 1950

de muçulmanos. Nela 
vivem 550 000 judeus. 
Mas é certo que as 
pessoas de maior des-
taque no mundo da 
arte, da imprensa, da 
rádio, da televisão, do 
comércio e da política 
se definem, primeira-
mente, como judeus e 
franceses. Paira no ar 
a impressão de se re-
viver no dia-a-dia da 
França o conflito entre 
Israel e a Palestina, começado em 1948.

Pensar que esta manifestação eram 
lágrimas e um apoio destinado apenas 
a Charlie Hebdo ou aos judeus seria in-
digno e injusto, pois seria esquecer esses 
homens decapitados, massacrados, essas 
centenas de jovens e mulheres cristãs re-
duzidas à escravidão sexual pelos mons-
tros duma guerra que deixou de ser santa 
ou em nome de Deus.
4 – O que seria “ser Charlie”

O artigo 11 da declaração francesa 
dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
de 1789, suprimiu do direito civil francês 
a noção de delito atribuído à blasfémia. 
Charlie exige poder criticar, mesmo ir-
respeitosamente, qualquer sistema po-
lítico, filosófico ou religioso. Direito ao 
insulto, à blasfémia, à ironia e a poder 
ridiculizar quem não pensa nem vive 
como ele. E chamam a isto liberdade de 
expressão. Mas é aí onde a porca torce 
o rabo. Esse direito que alguns exigem 
como um direito fundamental do espí-
rito laico, para a maior parte dos cren-
tes, sobretudo dos muçulmanos, vive-se 
como insulto, provocação insuportável, 
verdadeira declaração de guerra. Charlie 
adoptou uma estratégia de provocação, 
às vezes, mesmo indecente.

Voltaire, cujo livro Tratado sobre a to-
lerância se vendeu torrencialmente após 
os crimes dos muçulmanos extremistas 

em Paris, escreve: “A religião é como o 
amor: comandar não serve de nada e o 
constrangimento ainda menos; não há 
nada mais livre do que o amor e a reli-
gião”. 
5 – O que seria “não ser Charlie”

Não ser “Charlie” exige de cada um a 
vontade de impor limites à sua liberdade 
de expressão e de comportamento, evi-
tando insultar ou magoar os outros. A 
liberdade individual acaba onde começa 
a ameaça da dignidade e do respeito do 
outro. Não ser “Charlie” é poder exigir a 
liberdade e a tolerância para judeus, cris-
tãos e muçulmanos; é aceitar e respeitar 
o outro diferente e livre e até religioso. 
Face ao fanatismo religioso e ao terroris-
mo político dos islamistas, é urgente im-
por a laicidade como arte de conviver em 
conjunto. Também é urgente que Charlie 
seja capaz de renunciar à sua intolerância 
religiosa.

Do número de Charlie Hebdo a seguir 
ao 11 de Janeiro, venderam-se 7 milhões 
de exemplares. A este movimento de 
apoio nacional, o semanário respondeu 
desenhando Maomé e figuras do catoli-
cismo na imundície da obsessão sexual 
que corre em muitas das suas páginas.

Razão tinha São Paulo ao escrever: 
“Tudo me é permitido, mas nem tudo é 
conveniente” (1 Cor 6,12). E eu diria que 
muitas vezes é indecente. ●

1 – A manhã de 7 de Janeiro de 2015
Nesse 7 de Janeiro, Paris e a França 

inteira perdem a fala e choram muitas 
lágrimas. Dois homens assassinam 12 
pessoas numa sala do semanário Charlie 
Hebdo aos gritos de “Allah akbar! Vingá-
mos o Profeta”. No dia 9, outro homem, 
outorgando-se também uma missão 
divina e terrorista em nome do islão, a 
4 quilómetros da minha casa, massacra 
uma jovem polícia na rua e mais quatro 
pessoas num comércio destinado aos ju-
deus.

2 – Até os sinos de Notre-Dame
No dia 11, Paris era um vulcão de 

emoções. Uma vaga de responsabilidade 
e de solidariedade patrióticas inundou 
o país. Mais de dois milhões de pessoas, 
todos os partidos solidários, inundaram 
a capital, cobrindo-a de bandeiras e de 
lápis proclamando a liberdade de expres-
são, o direito à crítica, à ironia e mesmo 
à blasfémia sobre qualquer religião, mos-
trando a seguinte frase escrita mesmo 
nos carrinhos e na cabeça dos bebés: “Eu 
Sou Charlie”. Até o meu neto, de 13 anos, 
caminhava não longe de chefes e perso-
nalidades de vários países.

Os sinos de Notre-Dame apoiaram 
também esta unanimidade rara na na-
ção, reacção visceral, imensa e poderosa 
de todo um povo que não admite e recu-
sa absolutamente a lei do terrorismo. 

Esta exigência de liberdade absoluta 
foi contestada pelo crime dalguns jovens, 
oriundos de famílias modestas e emigra-
das na França entre os anos de 1960 e 
1970. Dizendo pertencer a movimentos 
políticos como Al-Qaida ou jiadismo, 
buscam impor no mundo o poder ab-
soluto dum estado islâmico. Em nome 
dessa religião, proclamam que o único 
direito do homem é o dever de “obedecer 
e submeter-se”.

3 – Uma guerra velha de 60 anos
A França acolhe uns cinco milhões 
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a
Ecos de Brasília

Luís Guerreiro
Curso 1942

Acompanhei os atentados cometi-
dos em Paris, na segunda semana de 
janeiro, mal tinha amanhecido 2015. 
Não foram só 12 as pessoas massa-
cradas, as da redação do semanário 
Charlie Hebdo. Foram 17. Depois, no 
dia 7 de fevereiro, deu-se um novo 
atentado da mesma espécie, embora 
de menor vulto, na capital da Dina-
marca, Copenhague. Porquê?, mui-
tos terão perguntado. Vivemos numa 
época de terrorismo e, quase sempre, 
os atentados têm por autores grupos 
muçulmanos, invocando justificações 
fanáticas.

São grupos ou indivíduos, mas 
não o povo islamita. E tão-pouco se 
pode culpar o Alcorão. O terrorismo 
tem de se atribuir sobretudo a alguns 
pregadores inflamados de fanatismo.

Do terrorismo islâmico diz o ju-
deu Yascha Mounk, investigador da 
New America: “O terrorismo do Esta-
do Islâmico e da Al-Qaeda não define 
mais o Islão do que as Cruzadas ou 
a Inquisição definiram o Cristianis-
mo”. Entretanto, também diz: “Assim 
como um historiador não pode achar 
sentido na natureza das Cruzadas, se 
não levar em conta as crenças religio-
sas dos protagonistas, também não 
há de achar sentido no terrorismo 
islâmico, se não considerar as moti-
vações religiosas de quem o perpetra”. 

Tal como acontece com os textos 
básicos das outras religiões, também 
o Alcorão pode ser interpretado de 
diversas maneiras e, por conseguin-
te, fornecer igualmente argumentos 
tanto para o amor como para o ódio. 
Ouçamos, por exemplo, a seguinte 
sentença que se lê nesse livro sagrado: 
“Quem mata uma pessoa, sem que te-
nha cometido um crime ou semeado 
corrupção na Terra, é como se tivesse 
matado toda a humanidade”.

Ora, segundo esse texto, qual-

quer crente muçulmano concluiria 
que os matadores do Charlie Hebdo 
mataram toda a humanidade, sendo, 
portanto, execráveis. Mas um clérigo 
fanático ensinaria que os cartunistas, 
ridicularizando o Profeta, tinham se-
meado a corrupção na Terra e, por-
tanto, tinham de ser mortos. 

Malgrado essa dialética, o atenta-
do contra o semanário Charlie Hebdo, 
crime cometido em vingança às iro-
nias contra a veneranda imagem de 
Maomé, mereceu uma pronta respos-
ta de milhões de pessoas que foram 
às ruas de Paris e de todo o mundo, 
em defesa da liberdade de expressão. 
Uma reação assim surpreendeu.

Não é um direito humano uni-
versal essa liberdade? É. Porém, esse 
direito relaciona-se com outros direi-
tos. Por isso, poderíamos dizer que a 
liberdade de expressão não tem limi-
tes, tem fronteiras.

Poderá, portanto, essa liberdade 
ser tão soberana que permita que 
uma publicação satírica distribua 
ofensas a torto e a direito, insultando 
governo, políticos, autoridades, cele-
bridades, líderes religiosos e figuras 
sagradas?

Liberdade absoluta é um conceito 
ideal. Poder-se-ia dizer, um mito. A 
liberdade de expressão não é exceção. 
Na prática, o ambiente social onde 
vivemos está constantemente vigia-
do por agentes da natureza ou pelo 
homem. As próprias leis dos estados 

são mecanismos de controle que es-
tão normalmente protegendo uns 
e punindo outros. Cada sociedade 
estabelece os seus próprios limites, 
gerados por acordos, concessões e in-
terdições, e negociações ao longo da 
história. Não obstante, o exercício da 
liberdade é uma constante fonte de 
conflitos. A liberdade plena só apare-
ce nos sonhos.

Voltando ao atentado de Paris, 
cabe perguntar se a religião devia ou 
não ser posta de parte do ridículo e 
caricato. Devido à trágica história das 
religiões em causar violência, a sua 
vida e prática não podem ser isentas 
da crítica e da sátira. É que as religiões 
não são só território do sagrado, são 
também estruturas de poder e, como 
tais, tornam-se alvo preferencial dos 
cartunistas. É raro que eles façam 
humor das minorias, dos negros, por 
exemplo, ou dos homossexuais. Não 
há grande mérito em surrar os setores 
mais frágeis da sociedade.

A liberdade de expressão é uma 
maneira de ajudar a estabelecer e a 
garantir a justiça e a paz, corrigindo 
os desequilíbrios do poder. A sátira é 
o meio de expressão mais eficaz para 
falar dos que têm poder.

A publicação satírica tipicamente 
francesa caracteriza-se por uma ico-
noclastia e virulência impensáveis 
na maioria dos países. Charlie Hebdo 
segue a tradição de um jornalismo 
extremamente crítico que remonta à 
imprensa que denunciava os excessos 
de Maria Antonieta, no período pré-
-Revolução Francesa. E os seus cartu-
nistas foram punidos, porque foram 
além dos limites. O jornalista tem de 
questionar se a sátira que escreveu 
não acabará por incitar ao ódio, à 
xenofobia ou a preconceitos raciais e 
religiosos. ●
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Homenageando 

os nossos 
MestresArsénio Pires

Curso 1957

Já há muito que andava com a ideia 
de homenagear, aqui, os nossos Mestres 
no seminário, aqueles a quem os nossos 
pais confiaram as nossas vidas no final 
da infância, aqueles que nos foram edu-
cando segundo o melhor que sabiam e 
podiam. 

Educar não é fácil. Podemos dizê-lo 
todos nós, os que somos pais. Os filhos 
não nos nasceram com o Manual de 
Instruções. E os nossos Mestres no se-
minário também não receberam esse tal 
Manual sobre cada um de nós. Educar 
(ex, fora, e ducere, guiar, conduzir) será, 
portanto, guiar uma pessoa para fora de 
si mesma, ajudando-a a descobrir tudo 
o que existe além dela. Tarefa ciclópica 
esta e difícil de atingir na sua plenitude. 
Muito mais difícil naquela altura do que, 
talvez, nos nossos dias pois os métodos 
pedagógicos beneficiam, hoje, dos gran-
des avanços da psicologia e da pedago-
gia. Não temos o direito de “condenar” 
alguns “erros” pedagógicos de há 50-60 
anos, usando os nossos olhos de hoje. 
Estarei a exagerar se disser que nós tive-
mos a melhor educação possível naque-
les anos? Onde poderíamos, na quase 
totalidade de nós, nascidos nas fraldas 
ignoradas das serras do interior, aceder 
a melhor educação humana em todas as 
suas dimensões? (Ainda está por fazer a 
história da riqueza e influência positiva 
dos seminários na sociedade portuguesa, 
sobretudo através dos seus largos milha-
res de ex-seminaristas que, em tantos 
lugares desta sociedade, têm ajudado a 
construir muito do que de bom o nosso 
Portugal teve e tem).

Vou focar, sucintamente, alguns aspec-
tos da nossa educação em que os nossos 
Mestres foram, efectivamente, aqueles 
que, pelos seus conhecimentos e capaci-
dades, se destacaram, estando verdadeira-
mente acima do comum.

1. EDUCAÇÃO INTEGRAL
A educação que recebemos visou o 

Homem total nas suas várias dimensões: 

1.1 – Física
Os nossos Mestres facultaram e esti-

mularam-nos para a saudável prática do 
desporto: ginástica, futebol, andebol, jogo 
da pelota basca, “bandeira” e outros jogos. 

1.2 – Humana
Fomos educados nos mais sólidos va-

lores humanos de respeito pelo outro e 
pela construção duma sociedade solidá-
ria. Educação personalista que nos levou a 
interiorizar que de nada serve querermos 
mudar o mundo, se não nos mudarmos a 
nós próprios.

1.2 – Escolar
Usufruímos dum método verdadei-

ramente pedagógico de aprendizagem, o 
método jesuítico: o estudo precedia, quase 
sempre, a aula; a aula era dinâmica, fomen-
tando-se a pergunta e resposta; as sabatinas 
eram estimulantes e motivadoras da apren-
dizagem; os prémios aos melhores de cada 
ano curricular, normalmente passeios, 
fomentavam uma sã competição. Havia o 
chamado “estudo acompanhado”, com au-
las de explicações aos mais necessitados.

1.3 – Artística 
Beneficiámos do cultivo da música 

(solfejo, aprendizagem de instrumentos e 
participação no grupo coral); da represen-
tação teatral; de concursos de literatura e 
de recitais de música e poesia. A dimensão 
artística foi uma das que os nossos Mestres 
mais estimularam em nós.

1.4 – Social
Fomos educados para a cidadania atra-

vés de aulas segundo o “Manual do Juve-
nista” e o “Manual de Civilidade”, visando 
o primeiro a integração na instituição e, o 
segundo, a integração na sociedade. 

1.5 – Ecológica
O cuidado pela “Casa (oikos) Comum” 

começa pela nossa própria casa; por isso, 
nós éramos responsáveis pela limpeza de 
toda a casa: salas de estudo, corredores, 
camaratas/quartos, capela/salão e também 
pelo tratamento dos jardins.

1.6 – Espiritual
No sentido mais abrangente, muito 

do que já disse visa a dimensão espiritual 
do Homem. No entanto, tratando-se de 
formar homens para o serviço da Igreja, 
tivemos uma educação dentro dos moldes 
mais desempoeirados naqueles tempos. 
Também aqui não devemos olhá-la com 
os nossos olhos dos dias de hoje, sobretu-
do com o velho espírito pré-Concílio Vati-
cano II, que ainda atingiu bastantes de nós. 
No entanto, a formação que recebemos 
capacitou-nos para corrigirmos, à luz dos 
novos tempos, os aspectos menos positi-
vos dessa educação religiosa e cristã. Sem 
grandes traumas, a maioria de nós soube 
fazer o seu caminho.

2. RIGOR
Os nossos Mestres educaram-nos num 

são rigor disciplinar que, penso, a muitos 
ajudou ao longo dos tempos na sua vida 
particular e profissional. Nunca vi nenhum 
deles infligir um castigo corporal a quem 
quer que fosse. E isto, numa época em que 
tal era aceite no ensino público. Educaram-
-nos na aprendizagem do saber dosear o 
ruído do recreio com o silêncio do estudo 
ou do recolhimento espiritual. Aprende-
mos a saborear a extroversão dum jogo de 
futebol e a introversão duma boa leitura 
de um belo romance. E tudo… graças aos 
nossos Mestres que de nós cuidaram como 
quem trata das sementes semeadas (semi-
narium), crescendo com o adubo possível 
e a água suficiente para receber o sol que a 
todos alimenta por igual.

Obrigado, grandes MESTRES! ●
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fFoi há muitos anos, mas lembro-me 
intensamente. Manhã de março, lumi-
nosa, irreal, talvez puro desejo. Acordei 
cedo e fui provar a luz, ainda húmida de 
muitos dias de chuva. Era muito perto 
da páscoa. A tristeza pálida de inverno 
deu lugar a uma explosão de contenta-
mento. Era longe, era campo e as pri-
meiras flores de época abriram a jane-
la para uma brancura imaculada. Uma 
delas chama-lhe o meu povo nevão. 
O nome parece sugerir uma poeira de 
neve que não fosse fria. Multiplicava-se 
nos jardins, nas hortas e rente aos cami-
nhos. É uma flor larga, muito perfeita, 
muito redonda e aveludada. Eu não sei 
se a luz vem do sol ou daquela brancura 
súbita que inunda a primavera a nascer. 
Estava só, junto de um ribeiro transpa-
rente, pousando o pé direito numa pe-
dra que baloiçava. Não estava feliz por-
que em solidão o esplendor da manhã 
chega a doer. Mas estava deslumbrado, 
como quem descobre um nome, um 
rosto, uns dedos intermináveis, flexí-
veis, extraindo das cordas de uma harpa 
a melodia da pureza, da água e do bran-
do vento que passava. Orquídea branca, 
suspensa de uma haste trémula, só pelo 
toque do ar. 

O nome tinha rosto, os dedos tinham 
uma harpa e a melodia tinha um som lí-
quido, parecido ao do ribeiro a deslizar 
por entre os seixos lavados. Lembran-
do-me de Pessoa e Sofia, chamei-lhe 
Lídia. Podia ser a Helena de Homero 
ou a Julieta de Shakespeare. Mas é segu-

“Regresso devagar ao teu 
sorriso como quem volta a casa.”

“Os lugares 
são a geografia da solidão.”

“Agora estamos misturados
No meio de nós já não cabe o amor
Já não arranjamos 
lugar para o amor.”

Manuel António Pina

Orquídea branca
Alexandre Gonçalves

Curso 1957

ramente o nome de todas as mulheres. 
O rosto e os olhos de todas as mulhe-
res. A água, a brancura, o perfume, a 
melodia são atributos de todas as mu-
lheres. E todas as mulheres são um dia 
o esplendor da manhã imensa. Não foi 
Deus que tirou uma costela do homem 
para fazer a mulher. Foi o homem que 
tirou uma costela da mulher para fazer 
Deus. Não foi Deus que no fim da cria-
ção, com pena do homem desamparado 
e só, inventou a mulher para seu conso-
lo e reprodução. Foi o homem que, na 
sua arrogância intelectual, ao constatar 
que toda a beleza do universo se pare-
cia com a mulher, inventou o Deus que 
temos, usurpando-lhe os atributos que 
a mãe natureza lhe concedeu. Valendo-
-se da superioridade bruta e mecânica, 
e querendo legitimar o seu despotismo, 
o filho de adão desviou esses atributos 
para um Deus masculinizado, feito à 
sua semelhança. Depois foi negociando 
acordos sucessivos, para que o domínio 
fosse eficaz, conforme as épocas e as 
conveniências. 

Ora é por isso que os homens e as 
mulheres não olham ambos o nascer de 
sol ao mesmo tempo. Nem têm igual 
acesso aos bens da terra. Andamos 
gloriosamente tristes, mesmo quando 
gargalhamos a tragédia das solidões. O 
amor, essa doce inquietação da existên-
cia, tornou-se uma palavra de saudade, 
de coisa antiga, do tempo das cerejas e 
dos morangos. Um homem viril, bem 
formatado, tem pudor em admitir essas 
carências. Até porque o amor, segundo 
o seu evangelho, também se compra. 
Afectos? Que maçada! Isso é coisa de 
mulher ou de criança, puro domínio do 
irrelevante. O essencial é o dinheiro, o 
poder que dele emana, as fontes que o 
produzem e as respectivas consequên-
cias.

De início, o homem regressa de-
vagar ao sorriso que a mulher oferece, 

quando ele, o seu senhor, chega a casa e 
encontra a mesa posta, a cama lavada, o 
corpo cheirando a água de rosas. Nessa 
época, ele amava devagar. Era jovem, a 
lentidão ficava-lhe bem. Tinha sabor de 
transgressão. E a arrogância fisiológica 
derretia-se nos entretenimentos amo-
rosos. Os negócios podiam esperar. Po-
rém, é tudo tão breve!, dirá ele, de modo 
que ninguém ouça. E o corpo da mulher 
“amada” é tão breve!, acrescentará tam-
bém em segredo. E o mercado amoroso 
é tão vasto... Pouco a pouco, instala-se 
em casa um espaço sem ar, sem imagi-
nação. Até os objectos envelhecem, por 
perderem o sentido que lhes fora dado. 
O afecto cede o lugar à cortesia. A rotina 
mata os gestos, para serem substituídos 
pela intolerância. Impercetivelmente, 
nada fica do “amor” original. Agora só 
há cópias, reproduzidas em série e car-
regadas de pressa. A casa integra agora 
a geografia da solidão. E os antigos luga-
res, onde se praticavam a alegria, a pa-
lavra e os sentimentos entram também 
em ruína. O amor não cabe na mistura, 
no ruído, na opressão. Amar é ser igual. 
Mas a masculinização do mundo, que as 
grandes inteligências legitimaram, não 
suporta a igualdade. E a solidão inunda 
as vidas, as camas, as ruas, as paisagens. 
A solidão é uma espécie cancerosa, cuja 
cura é apenas a prevenção. Na flor da 
idade, as hormonas comandam a vida. 
Algum tempo depois, no labirinto das 
relações, homens e mulheres perdem 
a porosidade dos corpos e das almas. 
Já nada se admira, já nada se ouve, já 
nada se transforma. O mundo fica mais 
pobre, mais só. Os corpos, justapostos 
como troncos de uma floresta, fingem 
de amantes. Tudo se muda na vida, mas 
a vida não se muda. Porém, na orquídea 
não fenece a brancura. Apenas o tempo, 
pelo silêncio da noite, usa o seu rosto 
como um livro, para escrever solidão. ●
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Há dias chegou às nossas mãos o último número da Palmeira. 
Relativamente aos anteriores, chegou com notáveis diferenças, 
em parte estimuladas pelo Arsénio, ao solicitar colaborações no-
minais mais variadas. 
Se excluirmos alguns pormenores irrelevantes, verifica-se um 
conteúdo geral muito mais objectivo, mais rico, mais diferencia-
do. Dilui-se significativamente aquele aroma de “sacristia”, que 
alguns mais atentos já tinham denunciado. Já se escreve uma 
linguagem quase laica, mais livre, mais imparcial. E o português 
praticado é em geral irrepreensível. Em nenhuma outra edição 
se verificou um conjunto tão equilibrado de autores, o que terá 
permitido mais originalidade, mais mundo, mais cultura. Mas 
não resisto a concordar, pelo menos parcialmente, com aquela 
ousadia crítica do Aventino, quando afirmou que a Palmeira 
ainda tem muito de seminarístico. Ou antes, um certo tique de 
hesitação, de ambiguidade e de elogio gratuito. Ela já se abre a 

Correio dos leitores                            (Cont. da p. 2)

Alexandre Gonçalves (Palmela, 2014-12-13)

Manuel Zé Rodrigues (Macedo de Cavaleiros, 2015-01-02)

Caro amigo Arsénio: Com muito gosto respondi ao inquérito so-
bre a Palmeira. Já tens conclusões sobre o assunto? Se tiveres, di-
vulga. Gostei muito do último número, pela apresentação, quali-
dade e quantidade de artigos. Teve um belo efeito a tua sugestão 
quanto à extensão máxima de 750 palavras cada um. Foi bom 
ver aparecer “novos autores”. Ao Eugénio, já dei os parabéns, por 
me fazer viajar no tempo até Lisboa, até ao n.º 122 da Estrada da 
Luz. Em virtude de ter estado ausente do mais recente momento 
de pagamento de quotas, em breve enviarei uns euritos para a 
conta da Associação. E pronto, caríssimo. Saúde e um excelente 
ano para ti e para a tua família. E já agora, que para todos seja um 
ano melhor do que os anteriores. ●

outras sensibilidades mas há ainda claros resíduos de inspiração 
e métodos eclesiásticos. “Os AAR são capazes de muito mais”, 
escreveu o Aventino. Acho que sem alterar muito os moldes e 
sem análises estatísticas, todos podemos escavar mais a memória 
e a nossa relação com a realidade envolvente. Não é o rosto da 
revista nem o seu corpo que devem mudar. É a sua alma, que não 
resistiu à frivolidade da imitação e de práticas antigas que se têm 
como sagradas. O último número da Palmeira mostra que sabe-
mos como fazer e que temos os recursos para continuar, sem pre-
cisarmos nem de preceitos nem de conclusões estatísticas. Mas, 
isso sim, só trabalhando, só trabalhando muito é que iremos lá.

Elisa, meu amor... e se tu voltasses? 
Que faria eu? Eu para ti não voltarei 
nunca mais e sei que tu para mim tam-
bém não voltarás de novo. Falo comigo 
mesmo, de noite, sozinho, procuran-
do rechaçar a tua imagem e ao mesmo 
tempo tentando recordá-la numa doce 
lembrança.

– Que noites, meu amor, que noites! 
Custas muito a sair da minha imagina-
ção, custas! Quando adormeço e sonho, 
lá estás tu; ou só ou na companhia de 
outras, numa casa que eu fantasio, num 
lugar que me vem à mente e que eu nun-
ca vi na minha vida e lá te encontro a ti, 
no estrangeiro, no fim do mundo, em 
sítios que pareceria ridículo, se os men-
cionasse; mesmo no céu ou no inferno, 
dou de cara contigo. Mas é um sonho, 
às vezes lindo, outras pesadelo negro e 
pavoroso! Contudo, mesmo assim, eu 
prefiro ter o pesadelo a prescindir do so-
nho. Digo que te odeio, procuro mesmo 

A. Martins Ribeiro
Curso 1944

Elisa, meu amor

isso, mas não acredites, Elisa. Eu amo-
-te ainda muito, muito e quanto mais 
procuro odiar-te, quanto mais procuro 
esquecer-te, tem certo, mais te adoro e 
quero, mais me alembro de ti, mais me 
enlouqueço por ti.

Como poderá isto dar-se? Nem mes-
mo eu consigo explicá-lo.

Sempre que escuto um trecho de 
música para dançar, parece-me ver-
-te a rodopiar alegremente com outro e 
quanto mais alegre te vejo mais triste eu 
me quedo. Uma valsa, a doçura de um 
tango imaginei-me eu a dançá-las conti-
go... Mas como tu és visionário, Licantes, 
como tu és simplório! Não vês que tudo 
isso é devaneio, é quimera?

Elisa, mas... e se tu voltasses? Que fa-
ria eu? E que irias fazer tu?

Oh! Eu? Havia de me lançar nos 
teus braços, nesses teus braços seduto-
res, morenos, delicados e deixar-me-ia 
descansar um pouco das minhas lutas 

íntimas, nem que fosse por um escasso 
instante, abandonar-me-ia neles, perdi-
do e alucinado.

E poderia encontrar neles a paz? 
Creio que sim. Porque se tu viesses, se 
tu retornasses, amada Elisa, decerto que 
virias para te lançar nos meus e me dar 
essa paz ansiada pela minha alma desde 
que tu partiste, essa paz que, afinal, tam-
bém tu procuras.

– Elisa, meu amor, e tu não queres 
voltar... não? ●

Falta-vos apoio, não duvido. A nossa turma aqui tem esse apoio 
e ajuda. De qualquer modo, parabéns a quem está à frente pela 
coragem em continuar unindo tanta coisa desunida! Um abra-
ço para todos, especialmente para aqueles que conheço, que são 
muitos.
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aAmigo, sabes-me reincidente a diri-
gir o olhar ao passado, buscando factos 
marcantes ancorados nos interstícios da 
memória. Marcantes para mim, claro. 
Vem daí; acompanha-me à Barrosa, ao 
ano de 1966, e ouve o que me está indo 
pela cabeça.

Digo-te: gostaria muito de ficar aqui, 
sem limite de tempo, a falar-te de quan-
to cá vivi e ficou coabitando comigo. 
Mas a fala tem que ser breve, necessaria-
mente; quero seguir já para outro desti-
no. Ainda te digo isto: aqui me fiz gente! 
O meu curso concluiu seis anos de vi-
vências e fechou um ciclo. Esperava-nos 
nova actividade em Guimarães (melhor 
dizendo, falta de actividade!). Acompa-
nha-me agora até lá, onde poderemos 
conversar com mais lentidão.

 Olha, nesta casa sombria, de janelas 
viradas para dentro, resistimos um ano, 
vegetando. Nela, silenciosamente, fervi-
lhavam os humores contidos de juven-
tudes adiadas! Em pouco tempo, forma-
taram-nos e uniformizaram-nos com as 
vestes de um missionário redentorista: 
batina negra cruzada à frente, encimada 
por um notado cabeção branco e, pen-
dente de um largo cinturão negro, exi-
bia-se um avantajado rosário de graúdas 
contas negras – lembrava uma espada 
embainhada! Estivemos por cá intensa-
mente ocupados com as nossas rezas. O 
silêncio, o tédio e a indecisão eram com-
panheiros de todos os dias. Insistente-
mente, ocupavam-nos o pensamento 
a contemplação e os salmos. Ainda as-
sim, o tempo transbordava para lá dos 
limites e, podes crer, exigia-se-nos um 
esforço imaginativo que assegurasse a 
sua gestão individualizada. Boa parte 
dele ia fluindo, simplesmente, por entre 
dispensáveis banalidades!

Por cá andava também um frade (ir-
mão coadjutor) de estatura média, ver-
melhusco de cara, de calvície avançada, 
óculos de elevadíssima graduação, as-

pecto geral inspirador de bondade, mui-
to humilde e quase analfabeto. Gastava a 
sua vida ao serviço dos outros, rezando 
e exercendo a actividade de cozinheiro. 
Com elevado rigor profissional o fazia: 
com desvelo, humildade e competência. 
Confeccionava um arroz seco de fran-
go, amarelinho, que deliciava o corpo e 
a alma de qualquer criatura, mesmo de 
paladar exigente. Com frequência pude-
mos, ao longo do ano, os tenros apren-
dizes da vida conventual, saborear tão 
gostosa especialidade, regada com um 
borbulhoso vinho verde tinto vertido 
de garrafas que nós próprios enchía-
mos, quando, em determinadas alturas, 
esventrávamos uma pipa da colheita da 
casa. 

Era Junho ou Julho, não sei bem. 
Decorria o campeonato do mundo de 
futebol, em Inglaterra, onde os “Magri-
ços” brilhavam com intenso fulgor. Foi-
-nos permitido assistir a alguns jogos 
pela televisão e ler jornais. 

Numa tarde distinta e serena, o tem-
po corria veloz. Estávamos na sala da 
biblioteca, que também acolhia a televi-
são. Acabáramos de assistir a um jogo da 
selecção portuguesa: saboreávamos as 
requintadas jogadas do Eusébio; esque-
cíamos tudo o mais. Sobre uma mesa, 
espalhavam-se, desordenadamente, vá-
rios jornais. Pela sala deambulava o con-
frade cozinheiro, que, motivado e per-
sistente, andava movendo uma cruzada 
feroz contra o analfabetismo. Com gran-
de orgulho pessoal, chamou a atenção 

sobre si e resolveu mostrar aos jovens 
o sucesso das aprendizagens dum frade 
maduro. Pegou no Comércio do Porto 
e, lentamente, a voz trémula, começou a 
soletrar as palavras da manchete: “Por-
-tu-gal nas mei-as fi-nas”. Demorou um 
pouco a concluir tão curta mas ousada 
e saborosa tarefa. Alguém aproveitou 
para dar-lhe os parabéns e explicar-lhe 
que, para o seu êxito ser total, não deve-
ria ter omitido um “i” da palavra “finais”. 
Quem era esse frade? Era um herói no 
silêncio do convento! O mundo não 
dava por ele mas eu dava. Ainda hoje 
me inspira uma grande admiração. A 
sua simplicidade contagiou-me a ponto 
de o recordar com frequência. Alguém 
me disse que não voltarei a comer o seu 
delicioso arroz amarelo, eu, que ainda 
vou andando por cá. Mas por cá já não 
anda ele. Partiu. Que Deus o tenha em 
bom lugar! Este frade humilíssimo, um 
santo homem, a figura acabada da bon-
dade, era natural de Mesão-Frio e cha-
mava-se Pompeu. À sua figura, que, sin-
gelamente, pretendo homenagear nesta 
simples evocação, aduzo a memória que 
me ficou doutros seus confrades, que, 
com semelhante dedicação, eram heróis 
no silêncio (alguns vão-no sendo ain-
da). Eles multiplicavam-se no desempe-
nho de papéis de extrema importância 
para o funcionamento diário de uma 
comunidade: na igreja, na cozinha, na 
oficina, na horta…, no serviço. Estavam 
em todo o lado: alegres, dedicados, hu-
mildes até ao limite. Chamavam-lhes ir-
mãos coadjutores. Hoje, já não sei como 
lhes chamam. Mas, que importa? Mais 
do que o rótulo interessa o conteúdo. 
Convido-te a curvarmo-nos, respei-
tosamente, perante estes verdadeiros 
HERÓIS SILENCIOSOS! Honra e 
glória lhes seja devida! E…, a conversa 
fica por aqui. Passa bem. Adeus! Ver-
-nos-emos em breve? Óptimo! ●

Heróis no silêncio
José Rodrigues

Curso 1960
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1 – Refira, em breves palavras, os três as-
pectos significativos dos seus longos anos 
até deixar a vida religiosa.
R – Em vez de aspectos, lembrarei três mo-
mentos significativos.

– Eu quis ser padre. Ninguém me in-
centivou. Sonhava com isso, desde os doze 
anos, enquanto servia a massa nas obras. 
Mas os meus pais eram pobres e não me 
podiam pagar nenhum seminário. Tinha 
eu catorze anos, alastrou-se o tifo pela mi-
nha freguesia. Morreu muita gente. A mi-
nha família toda adoeceu, mas ninguém 
morreu. Entretanto, só eu trabalhava e 
ganhava. No meio de tudo, um rapaz da 
freguesia preparava-se para ir para o Semi-
nário dos Redentoristas e desistiu. O abade 
sabia dos meus sonhos e, pegando aqui, 
pegando acolá, juntou-se um pobre enxo-
val, que incluía até os melhores sapatos do 
meu pai. E lá fui eu para Vila Nova de Gaia. 
No seminário, o Diretor, quando soube da 
minha idade e viu no meu rosto o assomo 
de uma barba precoce, desabotoou: “Se eu 
soubesse, tu não terias vindo!”

– Nos fins do curso e proximidades da 
Ordenação, passei por uma crise profunda. 
Pensei em desistir. Mulher? Certamente, 
mas não foi só isso. A tuberculose afastou-
-me das aulas do segundo ano de Filosofia 
e mandaram-me um ano para uma casa 
de repouso em Constantina (Espanha), 
nas serras da Andaluzia. Havia lá uma bi-
blioteca razoável e eu li tudo quanto pude. 
Envenenei-me e o Superior observava-me. 
Por isso, quando devia fazer os votos per-
pétuos, obrigaram-me a esperar um ano. A 
luta foi dura, mas, ao fim, o mar serenou 

e eu cheguei à Ordenação com uma paz e 
uma felicidade como nunca senti.

– Eu tinha posto de parte a mulher. 
Entregava-me total ao sacerdócio. Até à es-
tafa. Mas os anos correram. Houve decep-
ções na Congregação, decepções na Igreja; 
divergências de doutrina; dúvidas de fé; 
insatisfação com a nossa ação missionária 
em Angola; a solidão descorajante em que 
se encontravam alguns confrades; a minha 
solidão. E eis que chegou à Missão a Irmã 
Reingard, alemã, teóloga, para ensinar na 
nossa Escola de Catequistas. Eu ajudava-a 
a preparar as aulas em português. E ambos 
nos encontrávamos em tempo de interro-
gações... Chegou então à Missão a Madre 
Geral que logo ordenou que a Irmã fosse 
refletir num convento da Áustria. Daqui, 
Reingard escreveu-lhe que tencionava 
deixar a Congregação... Eu amava Irene, 
era este o seu nome, e senti-me, de algum 
modo, responsável pela sua decisão. Então, 
pretextando uma visita ao meu pai e ao 
meu irmão, parti para o Brasil, onde não 
mais exerci o ministério. Uma semana de-
pois, estava a trabalhar. Entretanto, a Irene 
era professora de Religião na Alemanha. 
Tínhamos partido ambos livres de Angola. 
Só mais tarde resolvemos casar-nos, o que 
aconteceu em Brasília, quinze meses de-
pois do nosso êxodo: 18-10-1975.

2 – Como avalia a pedagogia que o semi-
nário aplicou ao longo do tempo...?
R – A pedagogia que o nosso seminário 
aplicou era a de outros seminários simila-
res: um professorado mais ou menos capa-
citado e alunos que tentavam promover-se 

sem muitos gastos e excessiva luta. O aluno, 
quando chegava ao seminário, começava a 
ouvir falar da fidelidade ao chamamento 
de Deus, a vocação. Por isso, era necessário 
guardar-se das tentações do mundo. Mas 
como? Se o padre tem de viver no mundo 
e enfrentar o mundo, então o seminarista 
devia precisamente aprender a viver e a en-
frentar o mundo desde o princípio: estudar 
nas escolas públicas, conviver com os ou-
tros jovens. De qualquer maneira, mesmo 
protegidos, poucos chegavam ao sacerdó-
cio. A maioria educada era uma mais-valia 
para a sociedade. Nunca vi os educadores 
dos seminários pensarem nisso: preparar 
cidadãos cultos e livres.

3 – Como decorreu a sua adaptação à 
vida secular?
R – Fui logo trabalhar numa empresa de 
construção da família, onde me mantive 
sete anos. Entretanto, frequentei a universi-
dade à noite. A seguir, traduzi quatro anos 
para a Editora da Universidade de Brasília. 
Por fim, administrei dez anos as finanças 
do Instituto Goethe. Mas nunca deixei de 
traduzir e escrever, coisa que faço mais in-
tensamente desde que me reformei. A vida 
brasileira não é a que eu imaginava, mas 
nunca me impediu de que eu continuasse a 
ser o que sempre fui. Adaptei-me facilmen-
te até onde eu quis. E a escrita, a que dedico 
muitas horas, faz-me sentir que ainda sou 
um pouco padre. Difícil, difícil, confesso, 
foi, ao princípio, a adaptação a repartir a 
vida quotidianamente com uma mulher. ●

Entrevistado pelo Alexandre Gonçalves

Luís Guerreiro
Luís Guerreiro nasceu em Gondarém, Vila Nova de Cerveira, em 8 de julho de 1929. 
Era o mais velho de quatro irmãos. Antes de entrar no Seminário, em 1942, foi aju-
dante de pedreiro. Fez a profissão religiosa em Espanha em 1949 e lá continuou os 
estudos de Filosofia e Teologia. Ordenou-se em 1956. Regressando nesse ano a Por-
tugal, foi, primeiro, professor do Seminário e, depois, seu Reitor e Director. Em 1964, 
foi nomeado Director do Estudantado, em Castelo Branco. Enviado, em 1967,  como 
Vice-Provincial, para as missões redentoristas de Angola, lá trabalhou até 1974, ano 
em que deixou o sacerdócio, indo então para Brasília (Brasil) até à presente data. 

3Perguntas
   a...
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A solidão 
dos

agapantos

E O VERBO
E o verbo a dizer-se em tempo 
horas de luz e contraluz a passar à frente
e é deste caminho que os passos se fazem.
Haverá um tempo de ofereceres aos deuses o óbolo
e reconheceres nas palmas dos dias floridos
a tua primavera a esvair-se num ai.
Houve um tempo de lágrimas à vista da passagem
e sempre somos seres em trânsito 
a correr para aquele rio
onde confluem todos os outros rios.
Ainda há um tempo de luz que brilha 
a levar-me até onde me guiam os meus passos.
É verdade!...
Houve amor e ternura da face doirada do trigo
renasceram frutos à custa dos cuidados
seres a perdurar no tempo.
E o outono de silêncio ocre há de culminar 
em lágrimas duma breve passagem  
dos que se fizeram comitiva desta boa viagem,
virá na voz da brisa e correrá vales adentro
ainda é o tempo da voz das fontes e rios 
umas penas livres a cirandar no universo.
Ainda são os passos da cruz e a senhora das dores
em tantos sonhos de viajar cansados.
Ser para lá das nuvens e dos rios e das flores
cheio de perfume inebriante a adormecer
num colo tão acolhedor e tão suave
numa planura tão dentro e tão longe 
um viver diferente, talvez
o de estar sempre aqui!...

Ismael Vigário

TRAVESSIA
Atravesso em teu nome o antigo tejo
como quem acredita
nesta luz frágil
que ainda me ilumina a tarde.
Atravesso por ti o tejo
e em solidão
faço a viagem prometida.
Há um poema triste no ar,
diante de uma cidade,
deitada ao longo do rio.
Há um pouco de neblina
e muita melancolia.

Apesar de tudo,
Lisboa tem um rosto suave,
quase moreno,
que é o rosto das pessoas que lembro.
Quando o barco se encosta ao cais,
há portas que se abrem, 
há janelas que riem,
há olhares que se cruzam no desejo.
Uma notícia feriu a distância.
Mais um amigo que tem de partir
para o outro lado da fronteira.
Não tivemos vagar
para nos despedirmos.
Mas eu quero dizer-lhe ainda uma palavra,
do cimo duma pálida colina,
para ver lentamente
o navio que o vai levar.

Há um poema triste em toda a cidade. 
Há muita melancolia à face da terra. 
Há uma neblina
que torna moreno o teu rosto.
Nenhum sol de março
impede que eu deixe de te ver.
Somos tão relativos
numa terra tão radical...

Apesar de tudo,
é suave atravessar o rio
e dar-te um abraço tímido e trémulo,
porque há olhares que se cruzam no desejo.
Mesmo que seja apenas o desejo!
Apesar de tudo, 
na esplanada que dá para o teu rosto,
eu espero por ti até setembro.

Alexandre Gonçalves

É O QUE VEMOS QUE NOS REZA DENTRO
Tanto se abstrai quem vê do que foi visto
que passou a reinar no pensamento
apenas o esplendor do paraíso.
Aí, os nomes haurem o concreto
sopro da novidade. O corpo, vivo,
respira. Cumpre o rítmico respeito
pelo seu cunho de real específico.
Não só respira. Ao tomar assento,
dá conta indefinível do retiro
que, ausentando-se, deixou o luto tenso
e a eficácia feliz do seu vestígio.
De aí que reze, interior, não vermos,
mas o volume esplêndido do visto.

Fernando Echevarría
(Do seu recente livro CATEGORIAS E OUTRAS PAISAGENS)
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hHoje eu sonhei com uma imensa 
planície, rasgada por uma única estra-
da, a nossa. Estranho, mas éramos mes-
mo só nós... a nossa estrada...

Hoje eu sonhei com um mar imen-
so, onde as ondas se espreguiçavam e 
confundiam a sua voz quase sonolenta 
com o movimento das searas estivais 
do nosso Alentejo, com um barquinho 
à vela, sulcando a planície...

Hoje eu sonhei que lá dentro, íamos 
só os dois... A brisa marinha acaricava 
suavemente a tua pele carinhosamente 
bronzeada pelo vento, enquanto uns 
atrevidos salpicos de água desafiavam a 
cobertura e, descaradamente, te iam sa-
boreando e refrescando. Confesso que 
cheguei a ter ciúmes deles, embora, cá 
por dentro, lhes estivesse reconhecido 
pelo prazer que te proporcionavam e 
pelo êxtase que causavam, ao contem-
plar o esplendor do teu corpo abando-
nado ao sabor do tempo...

Hoje eu sonhei que, nesta longa via-
gem, aconteceram pores de sol maravi-
lhosos, alvoradas ao som de trombetas, 
prodígios de gerações, prolongamento 
de vida...

Hoje eu sonhei que, neste longo pas-
seio pelo tempo, enfrentámos vendavais 

António Vaz
Curso 1959

Hoje eu sonhei

terríveis, tmpestades levantadas num 
simples copo de água, monstros inter-
nos que nós considerávamos marinhos 
e que juntos, unidos pela fé e pelo amor, 
agarrando-nos a cabos, cordas, âncoras 
ou ao que quer que fosse, lançados ou 
não por Alguém, muitas noites afoga-
dos em suores de ângústias e ansieda-
des, conseguimos manter o rumo certo.

Hoje eu sonhei que, após tantas 
alegrias, lutas e dissabores, os tais gol-
finhos, que sempre nos acompanha-
ram e eram parte integrante das nossas 
preocupações ao longo da viagem, no 

Já viste?
• Somos cerca de 300 associados.
• Só uma média de 40 é que paga as quotas.
• Enviamos a Palmeira a todos os associados.
• Custos de cada número:
          Tipografia e paginação. €     620
          Correio......................... €     230
          Preparação................... €     150
          Envelopes..................... €      50
         Total  €  1050

Recebeste esta Palmeira?
Envia a tua colaboração para:
Associação dos Antigos Alunos Redentoristas
Rua Visconde das Devesas, 630
4400-338 VILA NOVA DE GAIA

Apesar da crise...
Em 2014, recebemos (não constam as importâncias 
entregues no Encontro Nacional):

Nome    Quotas  Palmeira
A. Maria Monteiro  € 25 € 125
António Peinado   €   50
Aventino Pereira   € 100
Renato Veloso (colega brasileiro)  €   20
José Dias Troca   € 25 €     5
A. Martins Ribeiro  € 25 €   65
Diamantino Alves   €   20
Fernando Viterbo  € 25 € 125
A. Manuel Rodrigues  € 100
José Carlos Martins  € 25 € 175
António Gaudêncio  € 25 €   25
F. Neves Moreira          € 25 
Jorge M. Serapicos   €   20

momento preciso, vieram ao nosso en-
contro e empurraram carinhosamente 
o barco para a nossa praia... Eram dois 
casais, já grandes e adultos... mas a nos-
sa alegria só ficou completa quando a 

mais velhinha das duas filhotas, uma de 
cada casal, trouxe a outra ao colo e, ter-
namente disse: “Bem vindos ao nosso 
porto, avós...”

Hoje acordámos felizes. ●

“

“Hoje 
acordámos felizes.

Sabias?
A Palmeira que tens nas mãos cus-
ta € 3,50. 

Podes transferir para o NIB da 
Associação: 
003502810000802593020 (da CGD)
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Parece que todos os ex-seminaristas 
padecem de certa paixão pela Música. 
Talvez tenham razão os psicólogos, se-
gundo os quais o som é o que mais nos 
fica.

E que sons nos ficaram dos nossos 
verdes anos no Seminário? Não vou 
falar dos coros, das canções, do teatro 
cantado, das violas e dos conjuntos ins-
trumentais. Não vou falar do canto gre-
goriano, do Liber Usualis que um dia nos 
meteram nas mãos sem qualquer prepa-
ração teórica para a sua leitura, apenas 
porque já éramos maiores. Não vou falar 
da Semana Santa: para nós, uma tarefa 
ciclópica que envolvia ensaios e mais 
ensaios, desde o canto gregoriano das 
Matinas, com as lamentações e respec-
tivos responsórios (por vezes a vozes, O 
vos omnes, Tenebrae factae sunt...) até aos 
graduais empolgantes da Vigília Pascal. 
E recorde-se que a Semana Santa era o 
culminar de todo o ano para o Mestre de 
Capela tradicional, cujo ofício se punha à 
prova de uma forma concludente, já que 
tinha de compor peças novas e ensaiá-las 
aturadamente, de modo a merecer o seu 
posto de profissional da música nas cape-
las ou catedrais.

Vou referir-me tão-só a uma músi-
ca dramática: o canto da Paixão. A nós, 
coro de jovens inocentes, cabia-nos o 
papel polifónico das frases das Turbas: 
o Hic dixit e o Jesum Nazarenum de T. L. 
De Victoria (1548-1613). Com que pra-
zer se gritava aquela música do “compo-
sitor místico” de Ávila, da mesma terra 
onde na altura fervia o misticismo de 
Santa Teresa e de São João da Cruz. 

Como é que o canto da Paixão nos 
entusiasmava tanto?

Ao princípio, era uma santa melo-
peia apresentada dramaticamente, com 
papéis de canto bem definidos, pelo me-
nos desde o século VII, através das litte-
rae significativae C (= celeriter ou cito), 
T (= trahe ou tene) e S (= sursum ou so-
noriter), escritas nos evangeliários ime-
diatamente antes das frases do narrador 
(evangelista), do Cristo e das falas dos 
restantes personagens, singulares ou co-
lectivos, intervenientes na narrativa da 
respectiva Paixão. Temos aqui liminar-
mente estabelecidos os papéis do Cro-
nista (>C), do Cristo (>T) e do Sinago-
ga (>S), papéis estes que serão definidos 
através de notação primeiro alfabética 
(séc. XII), logo seguida de notação com 
alturas definidas a partir do século XIII. 
Veja-se, entre muitas outras, a explica-
ção de Fr. Manuel da Conceição, no seu 
Ceremonial Seráfico... (1730): o Evange-
lista cantará em tom natural e com velo-
cidade; o Cristo, devoto e brando, “que-
brando a voz para baixo três pontos do 
Texto” e o Bradado “huma quinta acima 
do Texto, com muita galla”. 

E era assim que, no nosso tempo, três 
padres (vestidos de diácono) desempe-
nhavam mais ou menos airosamente o 
ritual, pois que entravam no momento 
do Evangelho, seguindo cada um para o 
seu local, de onde o que fazia o papel de 
Evangelista (cronista) cantava o texto nar-
rativo sobre uma nota mediana, o que fa-
zia a parte do Cristo cantava as suas frases 
em tom grave e o que assumia o papel dos 
restantes personagens singulares ou colec-
tivos (turbas) cantava as suas intervenções 
num tom muito agudo (por isso, “brada-
do”). E a cena prosseguia, com o coro a se-
guir atentamente aquele canto, esperando 
o momento de entrar, dentro do tom, na 
frase da turba correspondente.

Não sabíamos que este canto da 
Paixão podia ser ainda mais dramati-
zado, como se fazia em muitas igrejas 
e conventos, em que algumas frases de 

Cristo podiam ser cantadas a três vozes 
por aqueles três cantores (diáconos), o 
próprio texto narrativo podia ser canta-
do em polifonia a 4 vozes de outros tan-
tos cantores, alternada com a monodia 
do Cristo e do Sinagoga, e, finalmente, 
o papel do Bradado (mais do que as 
Turbas) podia ser igualmente cantado 
por um coro de 4 vozes. Teríamos as-
sim, no canto litúrgico da Paixão, uma 
narrativa musical dramática feita por 
um grupo de três ou quatro cantores 
principais (a solo ou em polifonia) e de 
um coro de cantores a fazerem o papel 
das Turbas, ou ainda de todo o Bradado. 
Estes conhecimentos, que espero úteis, 
podem ser lidos ao pormenor nos meus 
livros O Canto da Paixão nos Séculos 
XVI e XVII: A Singularidade Portuguesa 
(Coimbra, Imprensa da Universidade, 
2006) e O Passionário Polifónico de Gui-
marães (Guimarães, Sociedade Martins 
Sarmento, 2013). Percebemos assim que 
a música dramática, muito antes de se 
registar na opera in musica, já era apre-
sentada com a maior naturalidade na 
liturgia da Igreja, podendo deste modo 
afirmar-se, com toda a verdade, que a 
ópera e a oratória nascem efectivamente 
cerca do ano de 1600, mas as suas raí-
zes, entre outras, encontram-se em cer-
tos cantos da Igreja, nomeadamente no 
canto litúrgico da Paixão. Eis aí a razão 
daquele entusiasmo, que criava uma es-
pectativa singular em todos os jovens 
seminaristas, no eixo de um ritual ma-
ximamente austero, qual era a celebra-
ção da Semana Santa. Tratava-se das ce-
rimónias da Paixão, que desde sempre, 
também por um devoto dramatismo, 
preencheu o interesse dos cristãos, mui-
to mais (ai de nós!) do que as cerimó-
nias da Páscoa propriamente dita.

Música dramática da Paixão. Drama 
da música... da nossa vida. Drama do 
meu ex-colega Peinado, cuja notícia da 
sua Páscoa acabo de receber e a quem, 
filho de músico profissional, presto a 
minha saudosa e sentida homenagem. ●

A Música 
da nossa Paixão

José M. Pedrosa
Curso 1955
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A. Sampaio Gomes

Curso 1957

O primeiro pecado

Quando saí daqui, ainda a calçada da 
rua cheirava à passagem dos rebanhos 
que atravessavam Benevares. Todos os 
verões vinham os cavalos de carga e de 
sela. Criados que desmontavam malas, 
cestos de fruta, ramos de tília, aroma das 
noites e frescura das tardes.

Chegavam depois o senhor e a senho-
ra Tavares, num Buick preto, retirado dos 
filmes americanos com a imponência de 
um animal de ferro, rodas pintadas de 
branco que um cão da praça se apressava 
a inaugurar mijando-lhe, a deixar marca, 
ou dando boas vindas.

Os Tavares eram a visita e permanên-
cia esperadas dos meses de Agosto. Uma 
espécie de primos sem o serem, a tradi-
ção os trazia e recebia, como o faziam já 
os pais, os avós. O Ernesto, luvas brancas, 
estacionou junto ao portão. 

Todos os anos os esperávamos à en-
trada da Casa. Era pequeno ainda. Agora 
já fazem considerações, dirigindo-se à 
moldura em cima da mesa, onde estou 
encarcerado num passe-partout de prata, 
perna cruzada, “está um homem, o me-
nino”. Percebo bem como somos inúteis 
nas conversas dos adultos, nas visitas, nos 
serões.

A euforia das filhas dos Tavares ator-
doava-me. Lembro que pegavam em 
mim ao colo e querem fazê-lo ainda, de-
sajeitadamente, porque cresci. Ao colo da 
Georgette, simulava o sono, mas sentia-
-lhe o calor do peito, quente, desconhe-
cendo o porquê desse conforto. 

Na cidade, numa montra de miniatu-
ras, vi um Buick preto de para-choques 
redondos, reluzentes, estofos corridos, 
volante de aros em madeira, rodas pin-
tadas. O pai comprou-mo, não sabendo 
que apreciava o assento de trás onde o Er-
nesto me levou a passear ao colo da Ge-
orgette. Georgette queria-me assim, sen-
tado nos seus joelhos. Não mais esqueci 
o conforto da minha mão entre os seios 
quentes, mão distraída, ocasional.

No verão anterior, morreu o avô João. 
Nas condolências, D. Adélia e o Sr. Tava-

res disseram “até para o ano”. E vieram, 
vieram este Agosto.

Quando chegaram, correu para mim 
a Georgette, ergueu-me e disse, “já um 
homem”. Tinha onze anos. A irmã tinha 
a pele tão bronzeada que me obrigou a 
fazer uma escolha: se as recordações do 
colo da Georgette seriam suficientemen-
te fortes para preferir ou não o jogo das 
escondidas com a Beatriz. Agarrou-me a 
mão com um aperto malicioso. Tinha 16 
anos.

No fim desse Agosto, logo depois 
de desaparecer o Buick na última curva 
de Benevares, levaram-me à estação do 
comboio. Saí definitivamente para a cida-
de. Melhor, perto da cidade, uma quinta 
onde as videiras, as tílias, eucaliptos e pi-
nheiros lembravam os de Benevares.

Não mais soube das visitas e estadias 
estivais dos Tavares.

Eis-me agora, de novo, junto ao por-
tão da Casa, ainda pintado de verde, 
manchado de ferrugem. Não há caganitas 
de ovelha espalhadas na calçada. Já não 
criança, mas passada a meia-idade, barba 
grisalha, cabelo raro no alto e na testa.

Já não a infância em que ser feliz era 
diferente, a emoção de receber coisas im-
previstas, um cavalinho de pau, pintado 
de amarelo e azul. As mãos e os seios da 
Georgette, os risinhos da Beatriz. Bárbara, 
agora casada, atravessando o tempo com 
ela nos braços, sem a ter, a escutar-lhe os 

sons da presença ausente.
Num fim de tarde, como o de hoje, 

vi-as pela última vez a acenar no banco 
de trás do carro negro, e as folhas dos ne-
grilhos a abanar sombras nas paredes de 
casas que já não estão nos seus lugares, 
como se tivessem também elas mudado 
de sítio. A tarde sem o brilho do sol, sem 
cores do verão alto.

Estranhamente, sinto-me feliz e leve, 
com se nunca existissem mágoas, tal 
como quando os Tavares iam e vinham 
todos os verões passar Agosto à Casa dos 
Sampaios em Benevares.

Pareceu-me ver o Buick negro e o Er-
nesto lá dentro a rir, a acenar pelo vidro 
traseiro. Duas tábuas pregadas nas portas 
das lojas dizem: donos ausentes. 

Ficou Bárbara, a empregada mais ve-
lha que me ensinou a gostar da diospiros, 
até que recebi a carta da filha, “senhor 
doutor, a minha mãe foi internada hoje”. 
Foi como se tivesse emergido de um so-
nho a cores frias, por um anel de luz azu-
lada, uma alvorada do tempo. Foi escassa 
e fugaz essa felicidade de voltar. Ninguém 
existia já no sobrado do corredor, que 
rangia ao peso dos passos e dos quartos. 

A Casa ficou vazia por uns anos, bas-
tantes.

A mãe e o pai já tinham ido embora e 
eu, só eu fiquei, único náufrago sem gran-
des tempestades, a não ser as das mortes 
no tempo e lugar esperados. ●
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a
In principio

Bernardino Henriques 
Curso 1953

Aquele médico de Nava del Rey, 
localidade espanhola onde fazíamos 
o Noviciado, foi mesmo um mimo da 
Providência na minha vida. A respos-
ta dada ao Mestre de noviços virou do 
avesso, como que por magia, a minha 
existência. Eu diria que foi um pon-
to de chegada e de partida. Daí em 
diante, eu, que já nem as escadas da 
casa podia subir, comecei a sentir que 
nenhum mal havia em mim. Eu “era 
igual aos outros”. 

E veio a rotina dos dias. A oração 
enchia-me a alma. Sobretudo a Euca-
ristia. Ao som do órgão, artisticamen-
te dedilhado pelos colegas  Cuadrón e 
Vílchez, os cantos inundavam-me de 
um bem-estar impossível de descre-
ver: “Señor,/ cuando quieras me pue-
des moler / que yo quiero ser / polvillo 
de harina / que forme tus hostias de 
amor!” Que profundidade! Que mis-
ticismo! Que beleza aquela que fa-
zia transparecer a Beleza incriada de 
Deus!

Os dias eram densos. A semana longa. 
Valiam-nos as quintas-feiras, mais folga-
das, não sei porquê. Talvez porque se po-
dia conversar durante as refeições. Talvez 
porque aquele arroz, que o irmão Nicé-
foro confeccionava, não tivesse compa-
ração neste nosso planeta Terra. Talvez 
porque aquele vinho branco meio seco, 
que o mesmo irmão tão ternamente nos 
servia, não fosse deste mundo!

E valiam-nos os dias 25 de cada 

mês, com o Ofício de Leituras recal-
cando aquele estribilho que sabia a 
céu: “Regem venturum Dominum, ve-
nite adoremus!” a fazer-nos lembrar 
que o Natal podia ser todos os dias.

E depois vinham os passeios de que 
falámos anteriormente. Ah, e aqueles 
amanheceres numa grande proprie-
dade do ricalhaço benfeitor da nossa 
casa, a apanharmos grão de bico! Ain-
da o sol nem sequer dourava os longes 
do horizonte, e já os noviços, dá-lhe 
que dá-lhe, enchíamos baldes e baldes 
daquela leguminosa de sabor tão ex-
celente.

Vivência especial era a que nos 
propiciava o Tríduo Pascal. Denso de 

espiritualidade, o seu ponto alto era 
a salmodia das Matinas e o canto 
incrivelmente belo das leituras do 
livro das Lamentações: “De Lamen-
tatione Jeremiae Prophetae”. E vinha o 
ALEPH: “Quomodo sedet civitas ple-
na populo! Facta est quasi vidua Do-
mina gentium!”. E seguia-se o BETH, 
o GHIMEL, o DALETH… como se, 
com a sua melopeia em círculos con-
cêntricos, quisessem lembrar letras 
capitulares a assinalar uma página de 
um precioso incunábulo qualquer!

O meu Noviciado! Nunca mais se 
me varrerá da memória a imagem do 
irmão Elias jazente ali no centro da-
quela tão bela igreja de Santo Afonso. 
Foi só mais um toque de eternidade 
num ambiente místico de cortar à 
faca! 

Ficaram-me saudades de Nava 
del Rey! Volvidos que foram mais de 
quarenta anos, não resisti, e voltei lá 
com a minha esposa Domitila e com 
um amigo. E foi nesse mesmo edifí-
cio do Noviciado (transformado em 
luxuoso Lar da Terceira Idade), que 
fiz a estreia do meu primeiro cartão 
multibanco, porque precisava de di-
nheiro para o almoço. E, para ver 
se descobria a marca daquele vinho, 
comprei garrafas e mais garrafas de 
várias marcas não só de Nava como 
dos arredores… Mas nenhum era a 
mesma coisa. ●

E N C O N T R O  N A C I O N A L
1  e  2   MAIO  2015

LEIRIA – GRUTAS DE MIRA DE AIRE – BATALHA
(Programa na p. 20)

SEXTA         SÁBADO
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tConceito de educação
Todo o ser humano, ao nascer, está 

destinado a converter-se em pessoa, 
através da educação. Educar é principal-
mente estimular a criança e o jovem a 
fazerem uma análise crítica dos valores 
da vida, ou seja, dos acontecimentos que 
ocorrem à nossa volta. Educar é libertar 
o ser humano do seu isolamento e in-
dividualismo, para o tornar pessoa. A 
palavra educação deriva do latim educe-
re, que significa conduzir para fora. De 
facto, educar implica conduzir alguém 
para um fim, para um objectivo. É algo 
dinâmico que tende a transformar a 
pessoa. Essencialmente, é transformar o 
sujeito numa pessoa mais humana, jus-
ta e compreensiva para com os outros. 
Já Kant afirmava: O ser humano só se 
torna verdadeiramente humano pela 
educação. 

Interrogações existenciais dos jovens
O momento mais crítico da educa-

ção acontece durante a juventude. O ser 
humano, enquanto é jovem, é assalta-
do por muitos problemas existenciais 
e dúvidas de fé. O jovem pergunta-se 
frequentemente: De onde venho? Para 
onde vou? Deus existirá mesmo ou 
será uma utopia como tantas outras? 
Se Deus existe, porque permite tanto 
sofrimento ao ser humano? Porque é 
que uma criança adoece e sofre tanto? 
Como se pode explicar que um jovem 
tenha de permanecer numa cadeira de 
rodas o resto da vida ou morra vitimado 
por uma leucemia galopante? Se Deus é 
nosso pai, como permite este sofrimen-
to a filhos seus?

Importância de bons educadores
Na escola, na universidade e na fa-

mília, o jovem confronta-se diariamen-
te com estas e outras interrogações. Por 
isso, precisa de ser guiado por educado-
res competentes, capazes de responder 
com eficácia às suas dúvidas. Ao longo 

dos tempos, muitas têm sido as con-
cepções ideológicas que têm servido de 
suporte à educação, umas de tipo mate-
rialista, outras de tipo cristão. Mas inde-
pendentemente de qualquer concepção 
ideológica, é a personalidade do educa-
dor que exerce uma maior influência na 
formação do educando. E quem educa 
não são apenas os pais e a escola; somos 
todos nós. Por outro lado, o bom edu-
cador não é só quem educa, mas aque-
le que, enquanto educa, está também a 
ser educado em diálogo e comunhão 
com o educando. Sendo assim, a sua 
personalidade possui uma importância 
extrema, tendo ele que possuir muita 
maturidade intelectual, afectiva e social. 

Não basta ter idade. Tem que existir um 
grande equilíbrio entre a sua idade cro-
nológica e a sua idade mental e afectiva. 
Os educadores não podem querer re-
solver os seus problemas afectivos com 
os educandos. A pedofilia, o namoro e 
o flirt com educandos não podem ser 
tolerados em nenhuma instituição de 
educação. É que os educadores vão fazer 
parte, pela vida fora, do imaginário dos 
educandos. 

Uma educação para a paz
Numa época em que a perda de va-

lores sociais é uma realidade, torna-se 
cada vez mais urgente pôr em prática 
uma educação para a paz e a solidarie-

dade, sendo essencial incentivar o jo-
vem para os valores fundamentais de 
humanidade, tais como: a solidariedade, 
a justiça, a generosidade, a tolerância, o 
respeito pelos outros. É que enquanto 
não formos capazes de viver a paz e de 
praticar a solidariedade, enquanto não 
formos testemunhas autênticas destes 
valores, não seremos capazes de os trans-
mitir a quem quer que seja nem de fazer 
com que eles aconteçam no mundo. 

Diálogo com os jovens
É importante que os pais e educa-

dores assumam uma atitude dialogante 
com os jovens. De contrário, estes ficam 
frustrados com tudo o que os rodeia e 
revoltados contra a sua própria educa-
ção. Infelizmente, a educação está cada 
vez mais degradada. O egocentrismo 
nunca foi tão evidente como hoje em 
dia. O materialismo da vida sobrepõe-se 
a qualquer outro valor. Espezinham-se 
os valores da justiça, da solidariedade e 
da tolerância, para dar lugar à mentira, 
à injustiça, ao clientelismo… Vivemos 
numa sociedade materialista, onde o 
dinheiro e o poder ocupam lugares de 
grande destaque. Ora, somente criando 
indivíduos com fortes conceitos de hon-
ra, moral e ética é que podemos mudar o 
rumo dos acontecimentos. Ninguém no 
futuro poderá ser um bom pai de família 
ou um bom cidadão, sem uma educa-
ção verdadeiramente humana, solidária 
e tolerante. Mais, só deve ser educador 
quem, a seu tempo, já tenha passado pela 
forja ardente deste tipo de educação. 

Concluindo, a educação deve ser:
● um grande investimento por parte do 

educando e de quem educa; 
● um passaporte válido para a futura 

vida familiar e social dos jovens;
● uma preparação de todos para os 

grandes valores humanos da solida-
riedade, da tolerância e do amor. ●

Educação: 
transformação na pessoa 

Manuel Fernandes
Curso 1952



17

aAcreditamos na evolução e nos be-
nefícios sempre crescentes da civiliza-
ção. E estas têm vindo a transformar 
este mundo em que vivemos e a for-
ma como nos relacionamos. Para trás, 
pareciam já esquecidos no tempo os 
conflitos nascidos de nacionalismos 
exacerbados e de egoísmos cultivados 
pelo impulso do ter, em nítido des-
prezo pelos valores do ser. Uma nova 
geografia se começava a construir 
baseada em novas relações e numa 
plataforma humana que altera o con-
ceito de países e de nações. Foi o que 
aconteceu numa Europa que parecia 
desgastada, envelhecida e vergada ao 
peso da história que a vinha autodes-
truindo e empurrando para um abis-
mo sem fim à vista.

O projecto da União Europeia, 
com todos os valores a si associados, 
dá expressão a uma nova epopeia: a 
destes tempos que vivemos e que par-
tilhamos com os habitantes de toda a 
terra. O conceito de justiça e de soli-
dariedade veio substituir o de posse, 
de domínio e de arbitrariedade. Para 
além de quaisquer teorizações, os po-
vos mais débeis começaram a receber 
ajudas substanciais para se poderem 
equiparar aos que já se encontravam 
num patamar superior. E, de repente, 
o espaço da União Europeia começou 
a evoluir e a funcionar como pólo de 
atracção para todos os que queriam 
seguir as suas pisadas ou usufruir das 
suas conquistas.

E com esta construção, assente 
num humanismo cujas raízes profun-
das vão beber às fontes do cristianis-
mo, a União Europeia começou a pôr 
de pé um crescimento que assentava 
no fortalecimento das suas institui-
ções e, principalmente, na dignidade 
e desenvolvimento dos seus cidadãos. 
Até a sua economia parecia estar de-
finitivamente ao serviço das pessoas. 

Mas um dia, uma crise que parecia 
geograficamente distante começou a 
abalar as suas estruturas e a alterar 
a filosofia da sua própria economia. 
Um neoliberalismo triunfante come-
çou a impor-se e a ditar as suas leis. 
Os mercados rapidamente foram sa-
cralizados e os cidadãos secundari-
zados. Esta nova teocracia começa a 
impor-se e a vergar os estados e as 
nações ao seu peso e ao seu domínio. 
Até a experiência unificadora da Eu-
ropa Comunitária se deixa acabru-
nhar e vergar à força das suas garras. 
Não é por acaso que a dignidade do 
trabalho se começa a esvaziar e todas 
as fórmulas de especulação se estão, 
cada vez mais, a institucionalizar. 
Basta observar como toda a carga fis-
cal se abate, sem dó nem piedade, so-
bre o trabalhador e isenta ou atenua, 
com o maior despudor, qualquer es-
peculador. 

Esta realidade, que se começou 
a apoderar do mundo actual, fez-se 
sentir com particular acutilância nos 
caminhos de Portugal. Quem traba-

lha, labuta ou faz das tripas 
coração um último esforço 
para sobreviver é penaliza-
do. Quem vive da especu-
lação ou próximo do bloco 
central dos interesses é al-
tamente recompensado e, 
não raras vezes, condeco-
rado. Cingindo-nos apenas 
a algumas instituições, e 
das de maior valia da nossa 
economia, vale a pena citar 
o caso do BES e da PT. O 

mercado dos interesses funcionou e o 
país mais uma vez se arruinou. E en-
quanto os seus intérpretes continua-
rão a ser altamente compensados, os 
cidadãos voltarão a ser chamados a 
pagar essa ruína. 

Quando tudo parecia caminhar 
em frente e impulsionado pelos valo-
res de uma civilização cuja filosofia 
assenta na dignidade e emancipação 
da própria pessoa, eis que nuvens 
negras nos fazem retroceder e vol-
tar aos tempos em que a lei do mais 
forte começa a imperar e em que es-
tes mercados incontrolados a tudo e 
a todos parecem subjugar. E, de re-
pente, as bolsas e casas de apostas, os 
novos templos da sociedade actual, 
transformam-se em espaços onde vão 
confluir torrentes de dinheiro, para 
daí se retirar, sem nada se produzir, 
o dobro ou o triplo do que se acabara 
de investir.

Perante a avalanche desta nova 
ordem, a nossa história começa a re-
troceder e também nós, com outros 
povos, dentro ou fora da União Euro-
peia, temos vindo a andar para trás. 
Mas como a evolução e os progressos 
da civilização não são lineares, acredi-
tamos que este retrocesso faz parte de 
um percurso que se vai esgotar e que 
os tempos de esperança se vão recu-
perar. O projecto de uma civilização 
assente nos valores da solidariedade, 
da partilha, da justiça e da equida-
de não retrocederá nem voltará ao 
seu ponto de partida. Se no processo 
evolutivo os recuos também se fazem 
sentir, acreditamos que o humanismo 
da história é para prosseguir. A partir 
daquele momento salvífico, protago-
nizado primeiro pelo nascimento de 
uma Criança e a ganhar depois toda a 
sua expressão com o fenómeno da sua 
Ressurreição, uma nova esperança se 
apodera dos caminhos de toda a terra. 
E o mundo jamais voltará a ser como 
dantes. ●

Esperança 
em tempos de crise

A. Guedes Oliveira
Curso 1961
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Fernando Echevarría
recebe mais um prémio

O nosso colega Fernando 
Echevarría recebeu, este 
ano,  o prémio literário “Ca-
sino da Póvoa” com a obra 
CATEGORIAS E OUTRAS 
PAISAGENS. 
O Fernando já antes recebeu 
distinções como o grande 
prémio de Poesia da “As-
sociação Portuguesa de Es-
critores”, o prémio “António 
Ramos Rosa”, o prémio “Pen 
Clube Português”, o prémio 
“Eça de Queiroz”, o prémio 
“Luís Miguel Nava”, o pré-
mio “Teixeira de Pascoais”,  
o prémio “Sophia de Mello 
Breyner Andersen”, o pré-
mio “Fundação Luís Miguel 
Nava” e o prémio “Dom Di-
nis”.

Uma vida plena de poesia!

PARABÉNS, Fernando!

ENCONTRO NACIONAL  2015
1 e 2 de Maio

Locais: Leiria – Grutas de Mira d’Aire – Batalha

CONFIRMA JÁ A TUA PRESENÇA
(e de possíveis familiares) para:

Arsénio: arseniopires@gmail.com   933 995 729   225 372 622
Assis: f.assis. conceicao@gmail.com   964 657 753

Temos que confirmar todas as reservas já feitas (hotel, restaurantes e museus) até ao dia 15 de Abril.
Agradecemos a tua colaboração connosco

Nota: Os pormenores concretos de organização (hora e local de partida do autocarro, etc.)
ser-te-ão comunicados mais tarde por mail e pelo nosso site.

Preço (previsto) por pessoa
ASSOCIADO: autocarro, hotel com meia pensão, 2 refeições, 3 entradas em museus e quota anual: 125 €

NÃO ASSOCIADO: autocarro, hotel com meia pensão, 2 refeições, 3 entradas em museus: 100 €
NOTA: Para quem não necessitar de hotel com meia pensão: 

Associado: 100 €
Não associado: 75 €

SIM CONFIRMA SIM
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António Pedro Peinado
“A morte é a curva da estrada,
Morrer é só não ser visto.”

                    Fernando Pessoa

“Parto para uma nova viagem...
Deixo-vos os melhores momentos que vivemos 
juntos. 
Vivei na amizade e sede felizes.
É só amando muito que se dá sentido à morte.” 

                 Peinado, última mensagem

• No dia 14 de Março, faleceu o Peinado, 
com 72 anos de vida. Tinha entrado no 
Seminário em Agosto de 1955, juntamen-
te com o Adolfo, o Gaudêncio, o Pedrosa, 
o Morais, o Laje, o Cabral, o Campos, o 
Marques e o Silvério, entre outros. O nos-
so Peinado era um amigo bom e sincero. 
Deixou-nos o testemunho forte da amiza-
de e do entusiasmo pela vida. Falar dele 
alivia-me o espírito. Agora sei que não 
mais vai “voltar”. Mas não precisa. Vai es-
tar sempre connosco. Quando lhe demos 
o último adeus, ele lembrou-nos como a 
vida deve ser vivida e, por vezes, repen-
sada… 

Manuel Vieira
• O meu sogro viveu a vida intensamen-
te. Nunca se rendeu aos obstáculos. Lutou 
arduamente, dececionou-se, caiu e levan-
tou-se. Com um estilo de vida próprio, 
aprendeu que a deceção não mata, que a 
dor fortifica, que os sonhos são realizá-
veis, que há amizades indestrutíveis e que 
há amores inabaláveis. Ele era livre na sua 
forma de ser e de estar na vida e é desta 
maneira que o iremos recordar: forte, livre 
e alegre. 

Nora: Raquel Peinado Torres
• Felizes somos todos aqueles que te lem-
bramos... Tantas cartas rompemos e do-
minó jogámos! Rimos e chorámos sem 
nunca nos zangarmos. Juntos, fomos so-
nhando e muitas coisas celebrando. Inse-
paráveis e inquebráveis! Amor, amor cego! 
Passámos a fronteira e ousámos descobrir 
o que agora são lembranças. Foi tão bom e 
inesquecível, mas com toda a certeza que, 
um dia destes, “doutor”, ... voltaremos. 

Neto: Pedro Peinado Jr.
• Perder um amigo é complicado... Ao sa-
ber da triste notícia, lágrimas sem conta 
caíram-me pela cara abaixo, e então pen-
sei: é hora de assinarmos o nosso testa-
mento, de pagarmos todas as nossas dívi-
das e de, sobretudo, repartirmos amizade, 

muita amizade. Há tempos, sorrindo, o 
amigo Peinado tinha-me afirmado: “Pró 
ano, cá estarei novamente para nova fava-
da”. E, agora, ele vai faltar ao prometido… 
E, agora, o seu lugar vai ficar terrivelmen-
te vazio… Até breve, amigo Peinado. Já 
não precisas de nos dizer “voltarei”. Obri-
gado pela tua amizade. Asseguro-te, por 
todos, que ficarás para sempre nos nossos 
corações. 

Assis
• Olá, amigo Peinado: Não pude estar pre-
sente a teu lado nestes teus últimos dias… 
Mas tu bem sabes que eu sou e sempre se-
rei teu amigo sincero… Tenho que limpar 
novamente os meus olhos... Uma coisa te 
quero dizer: a tua sinceridade, verticalida-
de e amizade serão sempre um exemplo 
para a minha vida. Estarei... estaremos to-
dos contigo e nunca te esqueceremos. 

Delfim Nascimento

• Com a morte do Peinado, perdemos um 
indefectível amigo. A missa do seu adeus 
na igreja das Antas marcou-me profunda-
mente. Presentes nela, muitos dos seus co-
legas de curso, companheiros do Seminá-
rio e da AAAR... Grande amigo Peinado, 
enquanto andar por cá, sempre em mim 
estarás presente. Tu não partiste, só foste 
à nossa frente. Descansa em paz na tua 
nova morada, que a tua lembrança per-
durará para sempre na memória daqueles 
que te acompanharam na vida. 

A. Martins Ribeiro

• Com a perda do Peinado, todos ficámos 
mais pobres. Sempre amigo do seu amigo, 
nos últimos anos ele marcou profunda-
mente a vida da AAAR. Aproveito para 
agradecer aqui o trabalho incansável do 
Diamantino na recolha e difusão, duran-
te as últimas semanas, de informações 
sobre o seu estado de saúde. Quero tam-
bém partilhar a minha dor com a família 
Peinado, especialmente com a sua esposa. 

Se nós perdemos um amigo, ela perdeu o 
companheiro de toda uma vida. 

Gaudêncio
• Embora tivesse convivido pouco tempo 
com o Peinado, o meu relacionamento 
com ele era tal que sinto a impressão de que 
o conhecia desde sempre. Em jeito de ho-
menagem, dedico-lhe uma última quadra:
Muito cedo saíste do meu caminho,
Não sei se por fraqueza ou desleixo,
Mas sabe que sempre lembrarei o carinho
Com que me chamavas António Aleixo. 

Lamas
• De ti, meu amigo Peinado, guardo um 
retrato. Nele vejo a alegria com que rece-
beste uma simples garrafa de vinho fino, 
só comparável à que eu senti ao oferecer-
-ta. Um brinde à amizade! 

José de Castro
• A ausência física do Peinado é-nos de-
finitiva desde o dia 16 de Março. Quão 
pouco duramos e quão breve é a vida dos 
homens! Enquanto recordarmos o Peina-
do, ele continuará a viver entre nós. Sen-
do um amigo que a todos nos cativou, ele 
cimentou fortemente a nossa amizade e a 
união da nossa AAAR. 

António M. Rodrigues

• ÚLTIMO ENCONTRO
Trago na mão gravado como estigma
o seu último gesto que me olhou 
como se uma palavra só 
quase perdida 
lhe fugisse ou ainda nos faltasse.
(Passei-lhe um dedo triste sobre a face.) 
Depois
dizer silêncio é pouco neste enigma 
para os passos e a sêmea de outrora 
que me chegam da merenda na barrosa
como a ausência serena dele agora
que me escreve num postal ainda
mais uma vez sorrindo e segredando:
Voltarei… talvez. 

Arsénio

Voltarei



 Encontro   Nacional 
1 e 2 de Maio 2015

Dia 1 
Leiria
09:30 Castelo de Leiria – Museu na Torre de 
  Menagem – Catedral (visita guiada)

13:30 Almoço (restaurante “A Grelha”) 
  (Rotunda da Almoinha Grande, Leiria)

15:30  Partida para:

Mira de Aire
16:30  Grutas (visita guiada)
 

Fátima
  Hotel: Casa N.a Sr.a do Carmo 
  (Orientar-se por: Rua Santa Isabel, 35. O hotel fica em frente)

18:00  check-in 
20:00 Jantar no hotel
21:00  Assembleia Geral
21:30  Serão cultural 

Dia 2 
Batalha

 08:00  Pequeno-almoço e check-out
 09:00   Partida para:

 10:00  Mosteiro da Batalha 
(visita guiada) 

 13:30  Almoço 
(restaurante “D. Duarte”

 junto ao Mosteiro)

 17:00  Despedida


