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Editorial 

ARA: 7 anos a (A)judar, (R)eabilitar e (A)ssistir 
 

Foi há 7 anos que se ergueu a Associação Romã Azul (ARA), com o objetivo primordial de 

apoiar instituições de solidariedade social e situações pontuais de extrema carência e 

urgência, direcionadas para a Infância e Juventude, Família e Comunidade, Invalidez, 

Reabilitação, Reintegração, Terceira Idade e Imigração. Sabendo que existiam em 2013 

muitas associações deste género, deve-se perguntar a razão pela qual esta associação foi 

criada. A resposta não aparenta ser fácil, mas no fundo tudo está relacionado com o 

propósito dos seus membros e associados: responder em tempo real a situações de 

emergência para as quais outras associações não conseguem dar uma resposta célere e 

eficaz. Esta tem sido realmente a diferença. Descrevendo um pouco a história mais 

recente da ARA, trabalhou-se afincadamente nestes últimos anos, tendo apoiado 

diversas entidades, desde centros de 

acolhimento temporário de crianças 

e jovens, instituições particulares de 

solidariedade social, centros de 

acolhimento de mães e bebés em 

situação de risco, centros 

comunitários de apoio aos 

desfavorecidos e “sem abrigo”, 

associações de ajuda aos recém-

nascidos, associações de jovens com 

deficiência motora, organizações de 

desenvolvimento social 

independente para crianças 

desfavorecidas e respectivas famílias 

e comunidades, e também centros 

de apoio a vítimas de catastrofes 

naturais (incêncios, inundações) e 

acidentais (explosões, derrocadas).  

 

http://www.romaazul.org/
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Do ponto de vista institucional, foram criadas Bolsas de Emprego com sucesso ao nível 

de ofertas publicadas, nomeadamente empregos concretizados e candidaturas a 

concursos públicos. Foi criada uma página na internet mais atrativa e dinâmica 

(www.romaazul.org) e intensificada a presença no Facebook e LinkedIn, onde são 

divulgadas as diversas atividades da Associação. 

Para além dos apoios referidos anteriormente, a ARA desempenhou um papel central no 

debate público sobre o Sistema Nacional de Saúde (SNS). Em 2019, foi realizado o 

Congresso Nova Saúde no Instituto Amaro da Costa, no qual foi evidenciado o trabalho 

desenvolvido na Associação Romã Azul em prol deste tema, tendo sido convidados vários 

palestrantes ligados às políticas e estratégias para a Saúde em Portugal. Este Congresso 

teve um enorme sucesso e ficou prometido o agendamento de um novo evento, assim 

que a situação pandémica atual esteja devidamente controlada.  

 

 

Internamente, deve-se também salientar o excecional desempenho da ARA na criação 

várias Pools (Saúde, Psicologia, Jurídica) para dar apoio a todos os pedidos de ajuda 

relativamente à situação pandémica COVID 19. O forte crescimento do desemprego em 

Portugal, com as consequentes dificuldades financeiras das famílias, tem conduzido a 

ARA não apenas no apoio direto de fornecimento de bens essenciais, mas também em 

ações de encaminhamento de situações críticas para as respetivas Juntas de Freguesia, 

Câmaras Municipais e Misericórdias, para enquadramento nos programas gerais de apoio 

vigentes. 

http://www.romaazul.org/
http://www.romaazul.org/
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Finalmente, fechou recentemente a campanha “Ajudar Beirute”, na qual a Associação Romã 

Azul se disponibilizou imediatamente a apoiar a médica Andreia Castro (Especialista em 

Medicina Geral e Familiar, com pós-graduação em Medicina do Viajante), no ajuda direta às 

famílias afetadas pela explosão em Beirute - @me_across_the_world, 

www.meacrosstheworld.com. Esta campanha de solidariedade foi um tremendo sucesso, 

pois a ARA e a Andreia conseguiram angariar cerca de 300 k€ de apoios diretos de várias 

entidades e empresas nacionais, nomeadamente em medicamentos e material e 

equipamento médico. Desta forma, a ARA internacionalizou-se na reabilitação do povo de 

Beirute, infeliz vítima da trágica explosão no passado mês de Agosto. 

 

Em resumo, foram 7 anos de um crescimento sustentado, com passos certos, sempre 

orientados na busca da ajuda ao próximo sem publicidade e sem comemorações inúteis. 

Fazemo-lo porque a sociedade precisa de nós. Na ARA, a (A)juda, a (R)eabilitação e a 

(A)ssistência serão sempre objectivos o fim e nunca o meio para chegar a um fim de 

ostentações vãs e fúteis.  

Viva a ARA! 

Nuno Silvestre 

  

http://www.romaazul.org/
http://www.meacrosstheworld.com/
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Porque Padecem Assim? 
 
Escrevo enquanto na televisão um qualquer programa assinala um milhão de mortes 

associadas ao novo vírus Covid-19. Não me interessa sequer abordar este assunto sob a 

perspectiva se os mortos são ou não por causa do vírus ou se deve haver futebol, festas 

e quejandos. Muito menos quero olhar para este tema política ou jurídica ou mesmo 

religiosamente. Creiam que já li de tudo, tal como vós. Ou de onde provém, mas que 

antes já tinha sido encontrado algures; ou que é o produto da ira de uma divindade; ou 

que é produto da manipulação dos media; ou qualquer por qualquer outra razão que 

sinceramente não me interessa aqui e agora abordar. 

Gostaria de olhar para outro lado. Para o lado social; ou melhor para o lado em que nós 

individualmente construímos a nossa relação com o outro. E é justamente aí que 

conseguimos ver algo de finalmente animador. 

 
Recordo as dezenas de empresas nacionais que doaram álcool quando ele faltava; das 

que souberam transformar-se em produtoras de máscaras que se não forem úteis nos 

dão pelo menos uma ideia de sossego. Daqueles que aumentaram os esforços para 

melhor servirem quem mais precisa, tentando amenizar a dor e o sofrimento de quem 

menos tem e consequentemente mais precisa. Daqueles que nas sombras trabalharam 

em exposição potencial sem que fossem aplaudidos nas varandas. E também daqueles 

que foram fazendo páginas nas redes sociais para alavancar a solidariedade de quem 

produz em Portugal.  

 

http://www.romaazul.org/
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Li com um sorriso de esperança os cisnes em Veneza, os golfinhos no Tejo, o Taj Mahal 

de novo visível e os satélites a fotografar o extremo oriente sem fumos negros e sem 

poluições originadas pelo nosso consumo, a ocidente. Li a Lisboa menos poluída e percebi 

que podemos trabalhar a partir de casa sem sobrecarregar os transportes públicos (ou 

privados) e sermos, consequentemente, menos poluidores. Li, tal com vós lestes, tudo 

isto e muito mais. E o muito mais era que quando este pesadelo finalmente terminasse 

seríamos uma nova sociedade, mais justa, mais fraterna e consequentemente mais livre. 

Livre de plásticos, de petróleos, de agonias e de tudo o resto. 

 

http://www.romaazul.org/
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E quando estava quase embalado na doce canção do homo bondosus lembrei-me que 

sou historiador e recordei tantas outras pragas e doenças e sobretudo o que fizeram ao 

homem. Recordei os 50 milhões de mortos que no Séc. XIV a peste negra causou; os 

milhões de mortos que a cólera causa desde a antiguidade; os larguíssimos milhões que 

a tuberculose ceifou; os 300 milhões da rubéola, ou os 20 milhões da gripe espanhola 

que não era de Espanha e o tifo e a febre amarela e, e, e… 

E se todos estes não fizeram um paraíso terrestre porque há-de faze-lo o Covid? 

A ciência, não tenho absolutamente dúvida nenhuma sairá vencedora desta guerra 

contra um ser que nem vivo é, mas o homem continuará a ser exactamente o mesmo e 

nos próximos meses, senão já, os lixos provenientes das máscaras, das luvas e dos álcoois 

continuarão a contaminar águas e as terras na proporção directa do nosso consumismo. 

 

Estaremos condenados ao egoísmo ou desta vez, e será a primeira, o conhecimento do 

passado ensinará e moldará o futuro? 

Mário Ferreira 
  

http://www.romaazul.org/
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A Roda 

Nestes últimos meses, em que temos assistido a um crescimento assinalável de 

acontecimentos anómalos e brutais, alegadamente devido ao “enlouquecimento” que o 

confinamento nos trouxe, tem sido notícia o abandono de crianças recém-nascidas. 

Assistimos durante horas e dias consecutivos, à exposição pública, ao relato e à expressão 

de opinião de todos - especialistas, comentadores e naturalmente dos populares. Uns 

tudo sabem, mas nunca viram nada e outros tudo vêm, mas não sabem nada. Discute-se 

o abandono como acto criminoso e reprovável ou o abandono como acto de amor. 

Instala-se, entretanto, a “babybox” renovando a “roda dos enjeitados” implementada no 

século XII e há mais de um século abandonada, para evitar a morte. Esta medida, resulta 

do medo que temos de nós próprios e dos que estão à nossa volta - dos que conhecemos 

e dos que não conhecemos e que julgamos não ter que conhecer – resulta, acima de 

tudo, da nossa consciente indiferença generalizada.  

 

Redescobrimos a roda. 

O AMOR será um embaraço? Um problema de expressão? 

Sérgio Braz Antão 

  

http://www.romaazul.org/
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Um Rio com Sabor a Mar 

Assisto fascinado a este casamento que tem tudo para ser perfeito — Tejo e Atlântico — 

Unidos, até um dia, a morte de um será a agonia do outro. Já te vi zangado, triste e 

sereno, até pareces feliz, mas, nem tudo o que parece é, vives angustiado, vomitas o que 

te dão, rejeitas o que não querem. De tanto rejeitares, o cansaço já é visível, ao Atlântico 

ofereces aquilo que te escapa. Este, no seu fluxo e refluxo coloca a descoberto parte 

daquilo que lhe entregas e que outros lhe impõem, ambos padecem do mal de 

abundância, da altivez, do desleixo, ou será pura ignorância? — Oh! Tu, que tiras proveito 

deles, para comércio, subsistência ou puro divertimento, como te atreves a maltratar 

quem te recebe e bem trata? A ingratidão tem rosto, ainda que penses que não, não te 

escondas na sombra do anonimato, o teu mundo é o nosso mundo, a tua atitude é o 

princípio do teu fim e do nosso. Esta postura face à natureza é inqualificável, como diz o 

povo “pior que cuspir no prato, é voltar a comer no prato que cuspiu”.  

 

Ver nas margens do nosso Tejo, carros de supermercado, carrinhos de bebé, embalagens 

de toda a espécie e, nos últimos tempos, as célebres máscaras e luvas, que deveriam 

servir, unicamente, para nos proteger uns aos outros, e não transformadas em “armas” 

de agressão. A minha neta na sua inocência de oito anos, aponta e diz: - Olha avô! 

CONTAMINAÇÃO, grita bem alto, mas ninguém a ouve!  

 

http://www.romaazul.org/
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Acredito na formação da consciência ecológica, a partir dos bancos da escola até às 

cátedras universitárias, do núcleo familiar até às pequenas, médias e grandes empresas. 

A pequena ou grande punição pecuniária, não é nem nunca será o caminho. A educação, 

a formação, são as armas mais eficazes para se conquistar uma verdadeira consciência 

cívica e ecológica no respeito pela natureza e por todos os seres vivos sem qualquer 

distinção morfológica.  

 

Hoje, todos sabemos que o principal foco de poluição dos oceanos são os plásticos e, em 

consequência disso, assistimos a um paradoxo, que é morrer de fome com a barriga 

cheia, triste fado este, dos seres marinhos, incluindo as aves. Estima-se que a cada minuto 

se despeje no mar o equivalente a um camião cheio de lixo de plástico (Oceanário de 

Lisboa, 2018), mas, infelizmente, não se reduz unicamente ao plástico. 

Não nos podemos esquecer que “…os nossos hábitos quotidianos condicionam as vidas 

de pessoas e animais do outro lado do planeta…” (Harari, 2018, p. 15). Estamos a criar 

um mundo que dificilmente dará lugar à vida.  

José Ribeiro 

Bibliografia: 

Harari, Y. N. (2018). 21 Lições para o Século XXI. Amadora: Elsinora. 

Oceanário de Lisboa. (26-07-2018). Acesso em 20-07-2020, de https://www.oceanario.pt/: 

https://www.oceanario.pt/noticias/o-que-nao-acaba-no-lixo-acaba-no-mar 
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As Queimas de Livros 
 
A prática de destruir livros perigosos ou apenas incómodos é muito antiga e foi partilhada 

por diversas civilizações e culturas. É bem conhecido o caso do imperador pagão 

Diocleciano, de Roma, que se autoproclamou dominus et deus e mandou queimar todos 

os livros egípcios de Alquimia, nos finais do século III. No mundo cristão, a primeira notícia 

de uma queima de «livros proibidos» é-nos dada pelos Actos dos Apóstolos, escritos 

provavelmente já no primeiro quartel do século II por um bom conhecedor das técnicas 

da historiografia grega e que muitos estudiosos actuais não acreditam ter sido o mesmo 

Lucas do terceiro Evangelho. Aí se descreve como por força da pregação de Paulo, e após 

um ataque muito agressivo de espíritos malignos, os habitantes de Éfeso, judeus e gregos, 

que se dedicavam à magia, assustaram-se, converteram-se e trouxeram uma enorme 

quantidade de livros malditos que queimaram em público: «O valor dos livros foi 

calculado em 50 mil moedas de prata» (Actos 19, 13-19). 

O sinal de partida estava dado. Durante a Antiguidade e na Idade Média foram 

condenadas várias doutrinas heréticas e os livros que as continham, tanto pelos papas 

como pelos concílios. Os livros reprovados não deviam ser lidos nem possuídos pelos 

cristãos: deviam ser queimados ou entregues à autoridade eclesiástica, e a partir do 

século XIV estas proibições foram suplementadas com a pena de excomunhão (Pereira 

1976, 11-12). Apenas para nos cingirmos ao século XVI, registemos que a produção 

literária de mais de dois mil autores foi inteiramente ou parcialmente condenada! (De 

Bujanda 1995, 15). O Rol dos Livros Defesos publicado pela Inquisição portuguesa em 

1561 é o mais volumoso de todos quantos apareceram no século XVI na cristandade, só 

suplantado no século seguinte pelo de 1624. Para que não restassem dúvidas aos 

prevaricadores, o Rol de 1561 é precedido duma carta do Inquisidor-Geral, cardeal D. 

Henrique, de 21 de Março desse ano, onde se lê, entre outros parágrafos, o seguinte: 

«Primeiramente mandamos sob pena de excomunhão latae sententiae (cuja absolvição 

reservamos a nós ou aos Inquisidores ou a quem para isso nossas vezes tiver) a quaisquer 

pessoas de qualquer qualidade ou preeminência que seja: que não tragam nem façam 

trazer, nem recebam, nem comprem, nem vendam, nem tenham, nem leiam livro algum 

dos contidos neste catálogo, nem outros quaisquer em que souberem que estão erros 

contra nossa santa fé» [Ortografia actualizada] (De Bujanda 1995, 55-56 e 593). 

José Abranches 

  

http://www.romaazul.org/
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O Amanhecer da História do Futuro 
 

O século XVII desempenhou uma função capital em termos de paralelismo-antagonismo 

entre o que se passava em Portugal e no resto da Europa. O antipapismo alastrava pela 

Europa, quer sob a forma das diversas ramificações protestantes, quer sob a capa de 

sociedades secretas como a misteriosa Ordem Rosacruz; todos esses movimentos e 

correlativos abalos psicossociais e agitações político-religiosas culminaram na terrível 

Guerra dos Trinta Anos (1618-1648), que subverteu sociedades e redesenhou fronteiras. 

Durante o mesmo período, em Portugal e no Brasil preponderava o gigantesco Padre 

António Vieira (1608-1697) e o seu discurso inflamado e profético - além de que nos 

batíamos na nossa própria «guerra dos trinta anos» (no curioso dizer de Lima de Freitas) 

para sacudir o ocupante espanhol de seis decénios que não quis largar este torrão com 

facilidade. Essa guerra ao longo das nossas fronteiras com a Espanha, conhecida como 

Guerra da Restauração, prolongou-se de 1640 até 1668, e foi sendo travada ao mesmo 

tempo que combatíamo s vitoriosamente os holandeses no Brasil sem falar noutras lutas 

em Africa e no Oriente. 

 

http://www.romaazul.org/
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«Um grande movimento dos espíritos acompanhava essas batalhas, essas tragédias e 

essas esperanças: velhos profetismos de origem joaquimita e templária, alimentados 

pelas correntes franciscanas e pelo milenarismo paraclético - refiro-me ao culto do 

Espírito Santo, que ganhou um vigor sem paralelo na pátria portuguesa - que conduziriam 

a fenómenos extraordinários. Citaremos as profecias do sapateiro Bandarra e a força 

imensa e magnética do verbo de António Vieira da Companhia de Jesus - o "imperador 

da língua portuguesa", como o cognominou Fernando Pessoa -, autor genial de sermões 

prodigiosos e das páginas sem paralelo da incompleta História do Futuro e da Clavis 

Prophetarum; lembraremos também a atmosfera febril de escritos anónimos, de 

milagres e prodígios, de visões e profecias que reinou nessa época. [...] Viu-se assim 

emergir quase ao mesmo tempo, como que surdindo de uma mesma nascente, o mito 

de Christian Rosenkreuz na Alemanha e, em Portugal, a memória da lenda velha de dois 

séculos do Beato Amadeu, segurando, no seu túmulo, o livro contendo uma "história do 

futuro", palpitante de mistérios, que seriam "brevemente" revelados segundo a vontade 

de Deus» (Freitas 1998, 183). 

 

O Beato Amadeu era um fidalgo de nome João de Meneses da Silva (1431-1482) que 

acabou por professar na Ordem dos Irmãos Menores (Franciscanos) em 1454, depois de 

se ter convertido a uma vida de religiosidade e penitência em que adoptara o nomen 

mysticum de «Amadeus» - equivalente a Theo-Philos. Após a morte foram-lhe atribuídos 

diversos milagres, que contabilizaram para a sua beatificação, para além das muitas 

virtudes que demonstrara durante a vida. Escreveu um livro profético, Raptus et 

Revelationes: Apocalypsis Nova, que foi incluído no Catalogo dos Livros que se prohibem 

nestes Regnos e Senhorios de Portugal, segunda parte do lndex Librorum Prohibitorum 

http://www.romaazul.org/
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impresso em Lisboa em 1581, e onde o nome do Beato Amadeu figura como «Amadeus 

Lusitanus». Existe uma efígie do Beato Amadeu (reproduzida em Freitas 1998, 180) com 

um «livro ocluso» debaixo do braço direito - tal como, mais tarde, Christian Rosenkreuz -

, livro esse, de mistérios e profecias, que só deveria ser aberto «em tempo oportuno». 

 

No famoso políptico do século XV atribuído a Nuno Gonçalves, conhecido como Tábuas 

de S. Vicente de Fora e existente no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, 

reencontramos o tema do «livro ocluso»: no painel central da direita, a que António 

Quadros chama «Painel da Missão das Ordens de Cristo e de Aviz» (Quadros 11-1987, 

173 segs.), o Hierofante tem o «livro ocluso» debaixo do braço, além de empunhar a vara 

simbólica da Iniciação: é o tempo passado e presente dos mistérios por abrir; no painel 

central da esquerda, «Painel da Aliança no Espírito Santo» (Quadros ibidem) o Hierofante 

já apresenta o livro aberto, o Evangelho de João, onde Jesus anuncia a vinda futura e 

desveladora do Paracleto (João 14, 16.26; 15, 26; 16, 7) - a verdadeira História do Futuro 

de que se haveria de encarregar António Vieira. Não deixa de saltar à vista, para quem 

contemple os painéis no seu conjunto, tal como se encontram agora, a organização 

hermética dos três grandes grupos humanos que os integram, num total de 60 

personagens: o grupo de pessoas de negro («obra em negro» ou nigredo), o grupo de 

branco («obra em branco» ou albedo) e o grupo de vermelho («obra em rubro», ou 

rubedo). Destaca-se, neste último, a majestosa figura do Hierofante, totalmente vestida 

de vermelho em suas duas aparições, que Lima de Freitas identifica com il Messo di Dio, 

o que virá como «Consolador», ou Paracleto (Freitas 2003, 303-312): com efeito, o 

vermelho é a cor simbólica do Espírito Santo, tal como o azul é a do Pai e o amarelo-

dourado a do Filho. 

José Abranches 
  

http://www.romaazul.org/
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Tu Decides Habitar 
 
O “TU DECIDES HABITAR” é um programa à reinserção social, que fomenta o sentimento 

de pertença, a recuperação de identidade e ao mesmo tempo promove a cidadania 

ambiental, impulsionando uma mudança de comportamento para uma presença ativa e 

consciente na sociedade. 

 

O programa integra a componente social com a componente ambiental, criando um ciclo 

operacional, que passa por promover a empregabilidade de pessoas em situação de 

vulnerabilidade e sem abrigo, o envolvimento de instituições sociais com experiência 

neste contexto de vulnerabilidade, as autarquias e, por fim, as empresas. É um processo 

que envolve a recolha e tratamento de resíduos plásticos e a sua transformação em 

tijolos de plástico para construir infraestruturas de apoio e habitações.  

 

Nenhum problema social é isolado. Por mais que seja necessário identificar de forma 

objetiva o foco da nossa intervenção, várias são as vertentes que poderá atingir. O projeto 

TU DECIDES HABITAR tem como objetivo trabalhar com foco no problema da exclusão 

social, pela ausência de habitação e emprego.  

 

http://www.romaazul.org/
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A sua implementação não pretende ter uma perspetiva assistencialista, mas sim de 

promoção de competências de cidadania e cidadania ambiental, promovendo uma 

reinserção social com uma atuação mais consciente e ativa na sociedade. 

Vale a pena ressalvar que trabalhar a componente humana, no que concerne ao seu 

enquadramento e reinserção social e laboral, sem pensar numa perspetiva mais 

consciente sobre o planeta em que vivemos, já não faz sentido. É fundamental que este 

homem / mulher ao ser reinserido socialmente tenha uma verdadeira mudança 

comportamental, sob uma perspetiva global e ambiental. Isso é efetivamente inovador. 

Neste contexto entra o plástico. Um problema mundial. Não se decompõe na natureza e 

depende inteiramente da ação do homem reverter o problema que já não tem retorno. 

Existe uma má gestão em todo o ciclo de vida do plástico: a produção é excessiva, 

consome-se demasiado, pouco é reciclado de forma eficaz e quase nada é reutilizado. Há 

pouca consciência por parte da população e quase inexpressiva a resposta empresarial e 

dos poderes públicos para um problema de impacto mundial. 

 

http://www.romaazul.org/
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A re-inclusão social e laboral que o projeto tem por objetivo promover, propõe ainda uma 

quebra de paradigma mental, que implica uma mudança de perspetiva de quem recebe 

ajuda, porque passa também a ajudar. Os beneficiários do projeto serão inseridos num 

contexto em que farão, com as próprias mãos, módulos habitacionais (para habitação e 

outros fins) em plástico reciclado para quem não tem um teto para morar, numa 

perspetiva da recuperação da autonomia como indivíduo que faz parte da sociedade 

como agente efetivamente ativo, na mudança da sua própria vida e da sociedade da qual 

faz parte. 

Para saber mais informações, juntar-se ao projeto, entregar ou pedir recolha de 

tampinhas, garrafas, embalagens de iogurtes de plástico, entre outros, pode contactar: 

Luis Barroca Monteiro: luis.monteiro@tudecides.pt| +351 965 580 214 

Silvia Cordeiro Nunes: silvia.nunes@tudecides.pt| +351 962 629 869 

www.tudecides.pt 

https://www.facebook.com/tudecidesreciclar 

https://www.instagram.com/tudecidesreciclar/ 

Luis Barroca 

Silvia Nunes 

 

http://www.romaazul.org/
http://www.tudecides.pt/
https://www.facebook.com/tudecidesreciclar
https://www.instagram.com/tudecidesreciclar/

