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1. Do ISET a Universidade Cat6lica 

Em 1972, encontrava-me a fazer 0 Curso de Teologia do Ins
tituto Superior de Estudos TeoI6gicos(ISET), em Lisboa. Era urn 
dos cento e catorze alunos do Curso. Frequentava 0 2.° ano, en
quanta no primeiro estava, por exemplo, Carlos Filipe Ximenes 
Belo, mais tarde bispo de Dili, em Timor Leste, e Premio Nobel 
da Paz, com Jose Ramos-Horta, em 1996. 

Este Instituto Superior de Teologia era entao dirigido por 
do is frades dominicanos, fro Raimundo Duarte Oliveira e fro Ben
to Domingues. Mas nele ensinavam outros dominicanos: fro Ma
teus Cardoso Peres, fro Luis de Fran<;a e fro Horacio Araujo. Por 
algum tempo, tambem ensinou neste Instituto fro Francolino 
Gon<;alves. E no ISET do Porto, ensinava urn outro dominicano, 
fro Bernardo Domingues. 

Os dominicanos tiveram a seu cargo a direc<;ao do Instituto 
Superior de Estudos Teol6gicos, que nasceu de urn compromisso 
entre as principais Ordens Religiosas portuguesas, com a exce<;ao 
dos franciscanos. Aqui ensinaram, tambem, entre outros emi
nentes intelectuais e academicos: 0 padre jesuita Jose de Sousa 
Monteiro, biblista, que veio a ser deputado na Assembleia da Re
publica, pelo Partido Socialista, depois da Revolu<;ao de Abril; os 
padres salesianos, Raul Roque de Almeida, historiador da Igreja 
Medieval e Moderna, incardinado na diocese de Lisboa, em 1993, 

147 Professor da Universidade do Minho (moiseslmartins@gmail.com). 
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e entao professor da Universidade Cat6lica, e Joaquim de Sousa 
Teixeira, fil6sofo, ainda hoje professor desta universidade; 0 P. 
Joao Resina, regente no ISET de disciplinas tecnicas, professor no 
Departamento de Fisica no Instituto Superior Tecnico, que suce
deu ao P. Alberto Neto na Capela do Rato; tambem os padres dio
cesanos Manuel Pinho Ferreira, canonista, e Isidro Alves, biblista, 
que foi Reitor da Universidade Cat6lica, de 1996 a 2000; e ainda, 
Jose Augusto Ramos, biblista, hoje professor de Hist6ria Antiga, 
na Faculdade de Letras na Universidade de Lisboa; Ant6nio Reis, 
fil6sofo, professor da disciplina de Filosofia Moderna e Contem
poranea, mais tarde dirigente e deputado pelo Partido Socialista e 
Secretario de Estado da Cultura, em 1978; e Jose Vieira Marques, 
que ensinou no ISET «0 controle dos meios de informa~ao: radio, 
televisao, jornais e revistas», foi docente do Instituto Politecnico 
do Porto, onde lecionou Hist6ria Crftica do Cinema e do Video, 
assim como Analise de Filmes, e dirigiu durante cerca de tres de
cadas 0 Festival Internacional de Cinema da Figueira da Foz. 

Fundado em 1967, em Lisboa, contra a vontade dos bis
pos portugueses, 0 ISET foi contudo encerrado, por decisao de 
Roma, a pedido do episcopado portugues, passados oito anos, 
em 1975148• 

148 Com 0 titulo «Religiosos em Questao», Neves de Castro publicou, em 
dezembro de 1973, um artigo de opiniao no jornal A Ordem (15/12/1973) in
surgindo-se contra «0 total .desnorteamento» do Instituto Superior de Estudos 
Teol6gicos, «excresd~ncia absolutamente desnecessaria da nossa Universidade 
Cat6lica» ( ... ) «Por muitos caminhos se poderia ilustrar esta afirma<,;ao, come<,;an
do por exemplo nos nomes de mestres que la ensinam. Basta dizer que ja lec
cionou la um marxista confesso, que no estrangeiro se especializou em greves 
universitarias, adorador incondicional de Marx e Marcuse». Estas considera<,;oes 
sao feitas a prop6sito da vista a Portugal do Cardeal Artur Aroz Tavere, Prefeito da 
Sagrada Congrega<,;ao dos Religiosos, e do «exame serio e lento» a que procedeu 
«das questoes mais candentes que neste momenta se poem aos congreganistas 
portugueses». Por sua vez 0 Novidades, jornal oficial da Igreja Cat6lica, retoma 
este mesmo assunto, uma semana mais tarde, a 22 de Dezembro, com 0 titulo «0 
virus corrosivo da contesta<,;ao». Depois de advertir que «As esmolas que os fieis 
confiam aos Institutos religiosos foram-lhes entregues para fins de apostolado, e 
nao para propaganda poHtica ou! 0 que e pior ainda, pgra minarem a unidade 
doutrinal e a disciplina ec1esiastica», formula urn voto: «Oxala que a recente 
visita a Portugal do cardeal Tabere [ ... ]. contribua para esc1arecer 0 ambiente e 
que 0 ISET e outras Casas de forma<,;ao de religiosos nos deem almas grandes» ( ... ) 
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Os estudos superiores de Teologia desenvolveram-se, tam
bern, na Universidade Cat6lica, em Lisboa, a partir de 1968.To
davia, encerrado o ISET, a Teologia foi centralizada na Universi
dade Cat6lica, para diocesanos, religiosos ou leigos. 

Increpados pelos jornais A Ordem e Novidades como respon
saveis pelo «total desnorteamento» do ISET e por sucumbirem 
ao «erro de quererem politizar a Igreja» (Novidades, 22/12/1973), 
os dominicanos Raimundo Oliveira, Bento Domingues e Luis de 
Fran<;a nao transitaram do ISET para 0 corpo docente da Univer
sidade Cat6lica, 0 que constituiu urn rude golpe para 0 desenvol
vimento da Teologia em Portugal, que assim se viu amputada, no 
ensino e na investiga<;ao, do contributo de tres dos mais notaveis 
te6logos portugueses. 

Bento Domingues, porventura 0 maior te6logo portugues 
do seculo XX, esteve entretanto na funda<;ao do Centro de Refle
xao Crista (CRC), em Lisboa, urn instituto de ensino da Teologia 
para leigos, fundado ap6s 0 2S de abril de 1974, tendo ai leccio
nado cursos e sendo 0 principal redator da revista Reflexao Crista, 
o Boletim do CRC, dirigido por Fernando Gomes da Silva. Em 
finais dos anos noventa, em 1998, com 0 pastor presbiteriano 
Dimas de Almeida, fundou e dirigiu, na Universidade Lus6fo
na de Lisboa, a licenciatura em Ciencia das Religioes. E desde a 
funda<;ao do jornal Publico, em 1990, que assegura uma notavel 
coluna semanal de opiniao, interrogando 0 papel da religiao no 
mundo contemporaneo e estabelecendo uma larga plataforma 
de debate,I1uma visao crista, sobre a actualidade, social, politica, 
econ6mica e cultural do pais. 

Por sua vez, Luis de Fran<;a trabalhou no Instituto de Estudos 
para 0 Desenvolvimento (lED) e foi presidente da Oikos - Coope
ra~ao e Desenvolvimento, uma organiza<;ao nao-governamental, 
de inspira<;ao crista, integrando hoje a comunidade dominicana 
de Luanda, no vicariato de Angola da Provincia Portuguesa. 

de «obediencia ao Papa e aos Bispos, em comunhao com eles, os iinicos Pastores 
do POvo de Deus». 
sobre 0 ISET, foi publicado urn opiisculo, intitulado ISET: 1967-1975, com data 
de 17 de maio de 1975. A redaq:ao e a coordena~ao e da responsabilidade de 
Brandao, Regado, Saturnino e Jose Nunes, que assinam como alunos do ISET. 
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Pinharanda Gomes, num artigo publicado em 2000, na re
vista Lusitana Sacra, sobre «Aspectos da Filosofia Cat6lica em Por
tugal na segunda metade do seculo XX», dedica aos dominicanos 
uma pequena seq:ao de tres paginas (pp. 334-336), intitulando-a 
«Neotomismo». Refere, expressamente, fro Joao de Oliveira, «cuja 
obra de FreiJoao de Santo Tomas e vasta e significativa» (p. 335). 
Refere tambem fro Bento Domingues, «cuja obra, tocada por urn 
t6nus modernizante, e de caracter teol6gico» (p. 335). Refere ain
da fro Raul Almeida Rolo e fro Ant6nio do Rosario. 

Este artigo de Pinharanda Gomes faz justi<;a aos Cursos de 
Verao de Teologia, organizados, em Fatima, pelo Instituto Sao 
Tomas de Aquino. Eles foram, na opiniao do autor, «uma tenta
tiva no sentido de facultar, nao s6 aos sacerdotes, mas tambem 
aos leigos, urn meio de aprofundamento da fe e do incremento 
da esperan<;a, mediante urn lucido conhecimento discursivo da 
verdade revelada e dos valores ec1esiais» (p. 335). 

Mas nao passam despercebidas neste artigo urn conjunto 
de imprecisoes, e mesmo uns tantos juizos precipitados sobre a 
natureza do ensino filos6fico facultado pelos padres dominica
nos. A nosso ver, e completamente desajustado designar como 
«neotomista» e «escolastica dominicana» a prcitica filos6fico
-teoI6gica, que supunha 0 conhecimento alargado dos trabalhos 
conciliares, tanto na sua prepara<;ao, como na sua concretiza<;ao. 
E, por outro lado, 0 artigo de Pinharanda Gomes revela total des
conhecimento da estrategia para a forma<;ao filos6fica e teol6gi
ca dos jovens domtnicanos, definida pelos padres dominicanos 
da Provincia do Canada, que refundaram a Provincia Portuguesa 
da Ordem Dominicana, em 1962. 

Tendo enviado os jovens estudantes dominicanos para dis
tintas comunidades no estrangeiro, designadamente, para 0 Ca
nada, a Fran<;a e a Alemanha, numa estrategia que surpreende 
pelo audacia e pela inova<;ao, uma estrategia ampla de abertura 
ao mundo, em contextos intelectuais diversos e cosmopolitas, 
os padres canadianos refundaram a Provincia Portuguesa, tendo 
colocado fro Joao Domingos, formado no Canada, como director 
do Seminario Menor e fro Raimundo Oliveira, que estudara no 
Canada e na Escola Biblica de Jerusalem, como director do Stu-
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dium Sedes Sapientiae, frequentado por estudantes dominicanos, 
verbitas, carmelitas e por missionarios da consolata. Por sua vez, 
fro Mateus Peres, formado no Canada, foi designado mestre de 
estudos e fro Miguel dos Santos, que estudara na Alemanha, foi 
nomeado mestre dos novi~os. 

E por des conhecimento, imaginamos nos, que Pinharanda 
Gomes nao dedica uma (mica pagina ao ISET, no artigo que es
creve. Coloca em 19670 encerramento dos cursos de Filosofia e 
Teologia, que os dominicanos promoviam em Fatima. No entan
to, e no ana de 1967 que se da a cria~ao do ISET. E sera ai que 
a Ordem Dominicana, assim como a generalidade das Ordens 
Religiosas Portugueses, formara os seus estudantes, em Filosofia 
e Teologia. Todavia, depois de referir os problemas estruturais, 
nascidos da crise de voca~6es, Pinharanda Gomes assinala, er
radamente, que e a necessidade de encontrar alternativas para a 
forma~ao filosofica e teologica, que levou a Ordem dos Pregado
res para a Universidade Catolica, «por falta de outro recurso149.» 

Entre janeiro de 1973 e fevereiro de 1975, 0 ISET publicou 
um Boletim, ao to do dezassete numeros. Trata-se de um Boletim 
singelo, animado todavia por uma vigorosa dinamica, ada lei
tura do tempo presente a luz da palavra de Deus. 0 Boletim ISET 
e uma especie de manifesto teologico-pastoral e um agitador de 
consciencias, que mistura, numa escrita rclpida e agil, a reflexao 
e a informa~ao, sendo os seus processos de composi~ao inteira
mente artesanais e assentes na militancia de alunos e professo
res. Comefeito, 0 Boletim ISETresume-se a um conjunto de algu
mas dezenas de folhas A4, escritas em frente e verso, agrafadas, 
com uma capa de papel mate. De um modo geral, 0 Boletim ISET 
nao tern menos de trinta paginas, nem mais de cinquenta. Mas 

149 0 desconhecimento da existencia de duas Escolas de Teologia em Portugal, 
entre 1967 e 1975, uma da responsabilidade das Ordens Religiosas (0 ISET), outra 
da responsabilidade do episcopado (a Universidade Cat6lica), e promovido, tam
bern, pelo silenciamento desta realidade nos curriculos pessoais de professores 
da Universidade Cat6lica, que ensinaram no ISET. Por exemplo, nos curriculos 
divulgados na Internet, os padres Artur Roque de Almeida (falecido em maio 
passado) e Joaquim de Sousa Teixeira (ainda no activo) omitem qualquer refer
encia a sua passagem pelo ISET. E de salientar, no entanto, que essa referencia e 
assinalada no curriculo de Isidro Alves. 
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a sua composi<;ao interna obedece a urn con junto de rubricas 
fixas: «Testemunhos»; «De que Espirito Somos»; «Informa<;ao»; 
«A Palavra e 0 Tempo»;, «Livros Hoje». 

No Boletim ISET escreveram, sobretudo, Raimundo Duarte 
Oliveira, Bento Domingues e Mateus Cardoso Peres. Mas tam
bern encontramos textos de Luis de Fran<;a, Francolino Gon<;al
yes, Horacio Araujo e Jose Matias. Merece ser assinalado 0 facto 
de juntamente com textos poeticos, por exemplo de Ant6nio 
Gedeao, ou de te6logos portugueses, como Joaquim Alves Cor
reia, ou ainda de te6logos estrangeiros, como Christian Duquoc, 
Jean Goss, ,Gonzalez Ruiz, Joao Baptista Franzoni e Dominique 
Chenu, vermos no Boletim artigos escritos por variadas perso
nalidades da oposi<;ao democratica ao salazarismo. Vemos, por 
exemplo, no n° 6 do Boletim ISET (fevereiro de 1973), Teresa 
Santa Clara Gomes fazer uma recensao ao livro de Paulo Freire 
A Pedagogia do Oprimido. Teresa Santa Clara Gomes viria a ser 
Vice-Primeira Ministra de Portugal, no V Governo Constitucio
nal, de julho de 1979 a janeiro de 1980. E no Boletim ISET n° 14 
(fevereiro de 1974) vemos urn texto, assinado em conjunto por 
Fernando de Abranches Ferrao e Francisco Salgado Zenha, so
bre «0 Direito a Defesa». Estas duas personalidades eram ambas 
importantes advogados, conhecidos por defenderem presos po
liticos nos Tribunais Plenarios do regime salazarista-marcelista. 
Fernando de Abranches Ferrao era entao urn advogado de grande 
notoriedade, dado ter conduzido a defesa de arguidos em im
portantes processos politicos, entre 1947 e 1973. Tinha sido 0 

advogado de defesa nos processos que tiveram como arguidos 
os elementos da Comissao Central do Movimento de Unidade 
Democratica (MUD), em 1948, e tambem no processo do Gene
ral Humberto Delgado, em 1959. Por sua vez, Francisco Salgado 
Zenha veio a ser urn importante dirigente do Partido Socialista e 
candidato a Presidencia da Republica, em 1986. Curiosamente, 
estava anunciada, para 0 dia 25 de abril de 1974, uma confe
rencia sua no ISET, que por raz6es compreensiveis nao chegou 
a realizar-se. Tambem Francisco Sarsfield Cabral escreveu no Bo
letim ISET, n° 13 (dezembro/janeiro de 1973/74). Era entao urn 
jovem economista de convic<;6es cristas. E e hoje comentarista 
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na televisao sobre assuntos econ6micos, uma atividade que exer
ce ha decadas. 

Po de dizer-se, com efeito, que no Boletim [SET, a ideia conci
liar, inscrita pelo dominicano frances Yves Congar, na constitui
~ao Lumen Gentium, de que a «Igreja e 0 Povo de Deus», irmana
va numa mesma pratica padres, religiosos e leigos, segundo uma 
linha de orienta~ao que condizia com a tradi~ao multicentenaria 
da Ordem dos Pregadores, que se propunha como uma palavra 
proclamada no tempo, mantendo-se atenta a realidade social e 
politica do pafs1so• 

E essa a razao pela qual 0 Boletim [SET n° 17, publicado em 
janeiro/fevereiro de 1975, da conta da cria~ao das «Equipas de 
Evangeliza~ao» ou «Alfabetiza~ao da Fe», criadas em 1974, com 
professares e alunos do ISET. Estas equipas, cada uma constitu
fda par quatro a cinco elementos, partiam para as par6quias da 
regiao da Grande Lisboa e da zona Centro, ao fim de semana, 
ministrando autenticos mini-curs os bfblicos, e fazendo, simulta
neamente, uma leitura da realidade social e politica a luz da fe. 

2. 0 Instituto Sao Tomas de Aquino e os Cursos de Verao de 
Teologia 

Os numeros 11 e16 do Boletim [SET anunciam ambos, urn 
para 1973, outro para 1974, as actividades do Instituto de Sao To
mas de,Aquino, nascido com a realiza~ao do 1.0 Curso de Verao 
de Teologia, em 1955. A partir de entao, este Instituto fez hist6-
ria, ao realizar, ao longo de decadas, sem interrup~ao, 0 Curso de 
Verao de Teologia, em Fatima, no Convento dos Dominicanos, 
na segunda quinzena de agosto. 

No numero 11, publicado no verao de 1973, escreveu fro 
Raimundo Oliveira: «De 13 de agosto a 1 de Setembro do verao 

150 Atentemos, a este prop6sito, no texto publicado no Boletim [SET, n° 13, pOI 
Francisco Sarsfield Cabral, intitulado: «Teologia, tarefa comunitaria ou apanagio 
de uma elite?». 0 que, em sintese, 0 texto sugere e que fazer teologia nao e uma 
prerrogativa exc1usiva dos padres; e antes uma exigencia com que todo 0 povo 
de Deus, padres, religiosos ou leigos, deve ser confrontado. 
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passado, realizou-se em Fatima 0 19° Curso de Teologia ( ... ) 0 
numero de participantes atingiu 0 maximo ate hoje verificado: 
em vez das tres a quatro dezenas dos come~os, neste verao havia 
duzentas e quarenta e cinco inscri~6es (duzentas e vinte e quatro 
religiosas pertencentes a trinta Institutos, oito religiosos de tres 
Institutos, doze leigas e um sacerdote diocesano)>> (p. 19). 

Entretanto, com palavras de marcada inspira~ao conciliar, 
Raimundo Duarte Oliveira explicava, nestes termos, as raz6es da 
cria~ao do Curso, nos anos cinquenta: «A necessidade de escla
recer as raz6es da fe e da esperan~a de que 0 cristao e portador 
sentia-se por toda a parte, nomeadamente entre as religiosas: a 
forma~ao de base era curta; a assistencia sacerdotal limitava-se 
a garantir a pratica dos sacramentos e das devo~6es peculiares a 
cada familia religiosa; os retiros anuais nao respondiam a fome 
sentida na vida de cada uma enos contactos com outras pessoas, 
em particular com a juventude dos clerigos. 0 investimento na 
reflexao e aprofundamento teologico era reduzido, esporadico e 
fruto de medidas demasiado particulares» (p.17). E de entre os 
dominicanos, cuja ac~ao mais se destacou nos primeiros anos 
do Curso, Raimundo Oliveira assinalou dois: «Louis M. Sylvain, 
entao Superior dos Dominicanos em Portugal, e Paul Denis, cuja 
abertura the encurtou a estadia no pais» (Ibidem). 

Esta nota informativa sobre 0 Instituto de Sao Tomas e 0 

Curso de Verao de Teologia, em Fatima, da-nos tambem a co
nhecer, em tra~os breves, a estrutura do curso: «Tres semanas de 
trabalho, com uma me-dia de quatro ou cinco aulas por dia, uma 
liturgia vivida, urn convivio fraterno intenso entre as religiosas 
presentes, constituiam 0 1.0 ano, seguido de mais dois com pro
grama analogo, 0 con junto fornecendo uma visao panoramica 
dos polos mais salientes da reflexao teologica, desde a Exegese a 
Liturgia, passando pelo Dogma, Moral e Direito Canonico» (Ibi
dem). 

Mas 0 Curso de Verao de Teologia, que come~ou por ser, 
embora de forma nao excIusiva, «a inicia~ao das mulheres a pra
tica da teologia», nao e dissociavel dos Encontros de Teologia 
para Leigos, realizados tambem, por esses anos, «antes, durante 
e depois do Vaticano II», em Coimbra e no Porto, com exito as-
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sinal<lvel, como foi recentemente referido por fro Bento Domin
gues, na sua coluna do Publico (14/10/2012). 

Por sua vez, 0 Boletim [SET n° 16, relativo a maio/junho de 
1974, publicado imediatamente a seguir ao 2S de abril, divulga 0 

Curso de Verao de Teologia desse ano. Ficamos entao a conhecer, 
tanto 0 corpo de professores do Curso,como as suas especialida
des. Francolino Gon~alves leccionaria, em Sagrada Escritura, «0 
Pentateuco ou a Lei de Moises». Bento Domingues ocupar-se-ia 
de Teologia Dogm<itica e leccionaria, especificamente, «Quem e 
Jesus Cristo para nos?». Mateus Peres teria a seu cargo a Teologia 
Moral e andaria a volta da tematica «Deus, principio ou obstacu-
10 a realiza~ao moral dos homens». Luis de Fran~a sobra~aria a 
disciplina de Teologia da Vida Religiosai Bernardo Domingues, a 
Psicopedagogia Religiosai Jose Augusto Mourao, a Liturgia, com 
o tema «Celebra~oes da fe»i e Horacio Araujo, em Ciencias So
ciais e Humanas, trataria 0 topico «0 homem confrontado com 
o mal». 0 Programa coneluia com a proposta de uma questao ge
nerica para debate, intitulada «0 futuro da fe crista em Portugal», 
e era assim descrita: «por meio de documenta~ao, de coloquios, 
mesas-redondas e debates, alunos e professores propoem-se con
tribuir para esclarecer os caminhos e 0 futuro da fe crista no in
terior dos caminhos e do futuro do movimento de liberta~ao do 
povo portugues e dos povos de Angola, Mo~ambique e Guine». 

A estes professores do Instituto de Sao Tomas de Aquino, 
que leccionaram no Curso de Verao de Teologia, outros domi
nicanos selhes juntam, merecendo particular destaque: os his
toriadores, fro Raul Rolo e fro Antonio do Rosario, e os teologos, 
fro Joao Domingos, fro Miguel dos Santos e fro Jose Nunes. E urn 
outro dominicano, alem dos professores, deve ser mencionado 
neste contexto, fro Augusto Jose Matias, que secretariou 0 Curso 
de Verao de Teologia durante quinze anos, de 1978 a 1993. 

Em 1994, fro Jose Nunes sucedeu a fro Augusto Jose Matias na 
condu~ao dos Cursos de Verao de Teologia, tendo-os secretariado 
durante cinco anos. E e a fro Jose Nunes, doutor em Teologia pela 
Universidade Catolica de Salamanca, hoje Provincial da Ordem 
Dominicana em Portugal, em segundo mandato, e ha mais de 
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Instituto Slio tomAs de Aquino 

BrR/" DwniJIgu8S ~ Jos~ YrrikU 0iIIis 
IrtdHI Rfll4u4'" F. S(mfUl4c.'"flral 

)0" A. Mu/ll'6o .. CflriDS J. CDrflia 
Mtm.tUI )ou CantlO Prrn~/1 

uma decada, professor na Univer
sidade Cat6lica, em Lisboa, que se 
deve a cria~ao dos Cademos ISTA. 

Fundados em 1996, os Cademos 

sao uma revista semestral, de que se 
publicaram ja vinte e quatro mime
ros. Com uma natureza tematica, 
retomam, sob a forma de artigos, as 
conferencias organizadas pelo Cen
tro Cultural Dominicano, urn ciclo 
anual de oito conferencias mensais. 
o Centro Cultural Dominicano e 
uma obra do Instituto de Sao Tomas 

de Aquino, com assento no Convento de Sao Domingos, em Lis
boa, e realiza, ha cerca de duas decadas, alem das conferencias, 
sessoes de estudo, sobretudo no Convento de Sao Domingos, 
mas tambem no Convento das Cardais, onde reside uma comu
nidade de freiras dominicanas. 

No contexto da organiza~ao da vida intelectual dos frades 
dominicanos em Portugal, e da sua expressao e proje~ao, tanto 
em termos eclesiasticos, como em termos sociais, nao e possivel 
esquecer fro Jose Augusto Mourao, 0 presidente do ISTA, grande 
figura da cultura portuguesa e personalidade impar da expressao 
crista desta cultura. Professor da Universidade Nova de Lisboa, 
idealizador e ultimo responsavel, ao longo das ultimas decadas, 
pelos Cursos de Verao de Teologia, pelo Centro Cultural Domi
nicano, e tambem pelos Encontros do Mosteiro do Lumiar, Jose 
Augusto Mourao seguiu a rise a urn ensinamento que aprendera 
com 0 seu confrade frances, Dominique Chenu, perito do Cond
lio e inspirador do celebre «Esquema XII!», de que saiu a Consti
tui~ao pastoral Gaudium et Spes, sobre a Igreja no mundo actual. 
Escreveu Dominique Chenu que a teologia nasce da luz que urn 
«acontecimento de salva~ao», que hoje se desenrola, projeta na 
inteligencia. Este ensinamento, converteu-o Jose Augusto Mou
rao em lema. E dele deu testemunho em quase quarenta anos 
de vida como pregador da Ordem de Sao Domingos, qualquer 
que fora 0 registo que tenha declinado. Te610go, poeta, musico, 
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critico litenlrio e ensaista, Jose Augusto Mourao declina, numa 
obra monumental, 0 fulgor fnigil da existencia e manifesta as 
vertigens do humano, com uma escrita que soa em n6s como 
vergastadas contra a erosao do tempo e as cobardias humanas. 
Faleceu em maio de 2011. 

Na boa tradi~ao dominicana, tanto as conferencias como 
as sessoes de estudos do Centro Cultural Dominicano, sempre 
constituiram nos dominicanos urn ocasiao para reunir, em deba
te alargado, especialistas dos varios dominios dasciencias sociais 
e humanas e especialistas de Teologia e Sagrada Escritura, procu
rando dar res posta ao certeiro diagn6stico de Paulo VI sobre as 
atuais rela~oes entre Evangelho e cultura, cujo drama estaria na 
rutura entre ambos. 

3. A edi~ao portuguesa da revista Concilium 

Urn dia, em 1964, Ant6nio AI~ada Baptista apareceu no 
Convento dos dominicanos de Fatima. Acompanhava-o 0 ho
landes van Engel e vinha comuma missao palpitante. Ainda 
com 0 Concilio Vaticano II a decorrer, que apenas encerraria a 8 
de dezembro de 1965, muitos dos grandes te610gos, seus obreiros 
e protagonistas, os dominican os Dominique Chenu, Yves Con
gar, Edward Schillebeeckx, e tambem Hans Kling, Jean Baptiste 
Metz e 0 padre jesuita Karl Rahner, decidiram criar uma grande 
revista internacional de teologia. 0 prop6sito seria 0 de difundir, 
aprofundar e explicitar as propostas conciliares. E foi assim que 
nasceu a Concilium. 

A revista seria publicada em sete linguas: frances, ingles, 
italiano, alemao, holandes, espanhol e portugues. A edi~ao por
tuguesa seria assegurada pela Morais, de que era proprietario An
t6nio AI~ada Baptista. 

Por cada edi~ao em lingua moderna, a revista Concilium 
contava com urn te610go da mesma nacionalidade no Conselho 
de Dire~ao. Amigo de fro Mateus Cardoso Peres, com quem, alias, 
chegara a deslocar-se a Roma para assistir a algumas sessoes do 
Concilio, Ant6nio AI~ada Baptista vinha a Fatima convida-Io 
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como representante portugues no Conselho da Dire~ao da revis
tao A condi~ao que fro Mateus Cardoso Peres interpos para poder 
aceitar 0 convite foi a de poder associar ao projeto os seus con
frades fro Raimundo Duarte Oliveira e fro Bento Domingues, 0 

que foi aceite. Deste modo, Portugal que nao tivera peritos no 
Condlio Vaticano II, que acompanhassem 0 debate teol6gico e 
pastoral de abertura da Igreja ao mundo moderno, passava agora 
a contar, no p6s-Condlio, com magisterio de tres jovens te6lo
gos dominicanos. 

A tarefa dos tres dominicanos associados a este projeto 
consistiu, fundamentalmente, «em assegurar a autenticidade e 
a qualidade dos textos em portugues» (fr. Mateus Peres), exigin
do, pOis, a revisao de todas as tradu~5es e a pondera~ao das suas 
implica~5es teol6gicas. 

A revista Concilium era urn empreendimento notavel e de 
grande exigencia para quem 0 realizava. De periodicidade men
sal, era publicada dez vezes ao ana (apenas nao se publicava em 
julho e agosto). Cobria dez areas teol6gicas, havendo urn direc
tor e urn sub-diretor para cada uma delas. As areas teol6gicas 
eram as seguintes: Dogma, Liturgia, Pastoral, Ecumenismo, Mo
ral, Hist6ria da Igreja, Direito Can6nico, Espiritualidade, Sagrada 
Escritura e Problemas-Fronteira. 

4. A Teologia, a cultura cat6lica e actividade politic a a luz 
dafe 

No livro que publicou em 2003, pelas Edi~5es Tenacitas, 
com 0 titulo N6s, os vencidos do catolicismo, que retoma tres arti
gos que publicou a I, 8 e 15 de agosto de 1997 no jornal o Inde
pendente, J oao Benard da Costa, refaz 0 percurso de uma gera~ao 
de cat6licos que quebrara 0 pacto da Igreja com 0 Estado Novo. 
Inspirada pela Carta dirigida a Salazar pelo bispo do Porto, D. 
Ant6nio Ferreira Gomes,em 1958, que constituira uma auten
tica pedrada no charco da sociedade portuguesa, e tambem no 
seio da Igreja, esta gera~ao de jovens cat6licos, que entao nascia 
para a vida publica, vivia 0 Condlio Vaticano II como uma gran-
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de esperan<;a para 0 mundo, e muito particularmente para Por
tugal, urn pais pobre, em guerra, isolado no contexto das na<;6es, 
e deprimido pela emigra<;ao, sobretudo para Fran<;a e Alemanha. 
A bra<;os com uma guerra colonial, de tres frentes, em Africa, 
Portugal agonizava, entao, as maos de urn regime autorWirio, 
nascido do pronunciamento militar de 28 de maio de 1926. 

Por essa epoca, Nuno Cardoso Peres era urn jovem estudan
te, entusiasmado pelo aggiomamento da Igreja e pela sua abertura 
ao mundo, topico central do Concilio Vaticano II, que 0 born 
papa Joao XXIII abriu em outubro de 1962. Com AI<;ada Baptista 
eJoao Benard da Costa, Nuno Peres chegou a deslocar-se aRoma 
para acompanhar urn Concilio, que a Igreja portuguesa seguia 
com significativo desinteresse151 • 

No livro que escreveu sobre esta gera<;ao de jovens cristaos, 
inconformados com a situa<;ao da Igreja e do pais, Joao Benard 
da Costa refere-se por duas vezes a Nuno Cardoso Peres, que en
tretanto ingressara na Ordem Dominicana, como 0 nome reli
gioso de fro Mateus Peres. E refere-se tambem a Bento Domin
gues, a proposito dos debates promovidos pela livraria Morais, 
de carater promocional a venda da revista Concilium, editada em 
Portugal, entre 1965 e 1970, por iniciativa de Antonio AI<;ada 
Baptista. 

Esta gera<;ao havia rejubilado com a visita pastoral do Papa 
Paulo VI a india (Bombaim), em dezembro de 1964, enquanto 
que, por parte do Governo de Portugal, suscitara a maior indig
na<;ao e urn coro de protestos, dada a anexa<;ao pela Uniao In
diana, em 1961, de Goa, Damao e Diu, antigas possess6es por
tuguesas. 

lSI Bento Domingues assinala-o, na sua col una do Publico, na edi~ao de 14 de 
Outubro de 2012, ao convocar Manuel de Almeida Trindade, nas suas Mern6rias 
de urn Bispo. Depois de ele pr6prio considerar que «0 Vaticano II [ ... ] nao foi nem 
preparado, nem acompanhado, nem bern recebido pel as instancias oficiais», da 
a palavra a D. Manuel Trindade, que confessa ter faltado urn grupo de peritos 
nacionais para acompanhar os bispos portugueses no desenrolar do Concilio. Por 
essa razao, os bispos portugueses nao puderam «fazer urn trabalho de divulga~ao 
e explica\;ao da doutrina conciliar», tendo a sua participa\;ao ficado aquem "do 
nivel atingido pelo episcopado do Centro da Europa - ou da que tivemos no 
Concilio de Trento». 
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Ainda rejubilara, ern 1970, corn a audiencia facultada, ern 
Roma, pelo Papa aos lideres dos tres movimentos de liberta~ao: 
o angolano Agostinho Neto, 0 mo~ambicano Marcelino dos San
tos e 0 guineense Amilcar Cabral. Mas era uma gera~ao que pro
gressivamente se afastava da Igreja, sobretudo depois da desloca
~ao do Papa Paulo VI a Cova da lria, ern 1967, vista como uma 
atitude condescendente relativamente ao Governo de Salazar. 

Tratava-se de urn grupo de jovens cat6licos, que se inscre
via na gera~ao que havia rompido 0 pacto corn 0 Estado Novo, 
para convocar as exatas palavras corn que Salazar classificara a 
atitude do bispo do Porto e 0 apoio de muitos cat6licos a Hum
berto Delgado, candidato da Oposi~ao democratica, nas elei~5es 
presidenciais de 1958, que elegeram, fraudulentamente, como 
hoje sabemos, 0 candidato do Estado Novo, Contra-Almirante 
Americo Tomas. 

Mateus Peres e Bento Domingues fizeram a ponte entre 0 

Studium Sedes Sapientiae, primeiro, e 0 ISET, depois, e esta nota
vel gera~ao de jovens intelectuais cat6licos, que havia passado 
a of ens iva no combate contra 0 regime autoritario de Salazar e 
a subserviencia ignominiosa e conservantista da Igreja. Era urn 
grande escol de cat6licos urbanos. 

Joao Benard da Costa fora Presidente da JUC, ern 1957 e 
1958, tendo ajudado a fundar, ern 1963, 0 Tempo e 0 Modo, de 
que foi diretor ern 1970. Foi, mais tarde, Presidente da Cinema
teca, tendo side 0 Comissario do Dia de Portugal, de Camoes e das 
Comunidades, entre 2007 e 2011. No livro que publicou corn 0 

desencantado titulo, N6s, os Vencidos do Catolicismo, refere mui
tos deles. A cabe~a encontra-se Ant6nio AI~ada Baptista, 0 cele
brado escritor, de a Peregrina(:iio Interior, I e II, Os N6s e os La(:os, 
o Riso de Deus, dono da livraria Morais, corn mais alguns anos 
de idade e urn claro ascendente sobre todos eles. Mas 0 grupo in
cluia, entre muitos outros: Nuno Bragan~a, 0 escritor de A Noite 
eo Riso e de Square Toistoi; 0 advogado Jose Manuel Galvao Teles; 
o arquiteto Nuno Teot6nio Pereira e a mulher Natalia; 0 escritor 
Pedro ramen; Alberto Vaz da Silva e sua mulher Helena Vaz da 
Silva, esta ultima elemento decisiv~, tanto na publica~ao da re
vista Concilium, como da revista 0 Tempo e Modo. 
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o grupo chegou vencido ao 2S de abril, como assinalou 
Joao Benard da Costa. Sobretudo vencido nas esperan~as que de
positou no aggiornamento da Igreja. Cada elemento passaria fazer 
o seu caminho. 

Desde 1970 que a Concilium deixara de ser editada pela Mo
rais. A edi~ao portuguesa estava, agora, a cargo da Editora Vozes, 
no Brasil. Ainda em 1970, fro Mateus Peres partiu para 0 Canada. 
o Tempo e 0 Modo chegou a reunir debaixo do mesmo chapeu 
Mario Soares, Salgado Zenha, Jorge Sampaio, Vasco Pulido Valen
te, Eduardo Louren~o, M.S. Louren~o, Sophia de Mello Breyner, 
Jorge de Sena, Agustina Bessa-Luis, Ruy Belo, Sottomayor Car
dia, Manuel de Lucena, Ant6nio Ramos Rosa, Jose Cardoso Pires, 
Vergilio Ferreira ... Mas com 0 2S de abril de 1974, a sociedade 
portuguesa abriu-se em liberdade e os portugueses espalhavam
se agora por urn espetro politico e civico muitifacetado. 

Por urn tempo, vimos fro Luis de Fran~a substituir 0 P. Fran
cisco Videira Pires na RTP. Ao «Dia do Senhor» sucedeu, entao, 
«Em Cada Dia uma Esperan~a». Entretanto, foi fundado, em 
agosto de 1974, 0 jornal Libertar, para apoiar grupos e pes so
as que se reuniam no «Movimento Justi~a e Paz» (lan~ado em 
1972). Ao longo de todos estes anos, e quase desde 0 inicio, 
dirigiu-o fro Augusto Jose Matias. 0 jornal deixou, entretanto, de 
ser publicado, em 1991, ao fim de dezassete anos, com duzentos 
numeros publicados. 

Ao fazer, em 1976, a narrativa do que fora a resistencia ca
t6lica ad salazarismo-marcelismo, num livro de intuitos apolo
geticos, que procurava justificar 0 comportamento da Igreja em 
quarenta e oito anos de regime autoritario, Jose Geraldes Freire 
assinala numa nota de rodape que tambem houve resistencia 
crista da parte de alguns dominicanos. E nomeia-os: fro Bento 
Domingues e Luis de Fran~a. Exatamente, uma nota de rodape, 
para quem tao profundamente trabalhara, com muitos outros 
confrades, no sentido da mudan~a da Igreja e da sociedade em 
Portugal. 
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