Homenagem
Monsenhor
João Evangelista
Ribeiro Jorge
Recordando uma amizade pessoal inolvidável e uma exemplar vida
sacerdotal, como “guardião” que fez de mim da sua memória

M

orreu,
em idade
avançada,
depois de
uma vida
intensa de
serviço a
Deus e aos outros, Mons. João Evangelista
Ribeiro Jorge – o P. João, simplesmente, para os
que conheciam mais de perto e há mais tempo.

POR

Fundador do associativismo católico empresarial, assistente dos operários católicos
e dos estudantes universitários de Coimbra
(JUCF), professor e divulgador da doutrina
Social da Igreja, Mons. João Evangelista foi
distinguido pelo Instituto de Estudos Políticos com o prémio Fé e Liberdade, em 2012,
que assim quis evidenciar o seu relevante
contributo para a promoção da liberdade
associativa em Portugal, iluminada pela fé.

Fotografia retirada do livro “Testemunhos de uma vida”, Jubileu Sacerdotal de Monsenhor João Evangelista
Ribeiro Jorge, Coimbra 1996.

Manuel
Braga da Cruz
Professor Catedrático e
antigo Reitor (2000-2012)
da Universidade Católica
Portuguesa. Membro
do Conselho Editorial
de Nova Cidadania

Licenciado em Ciências Sociais, pela Universidade Gregoriana de Roma, desenvolveu
intensa actividade docente em Portugal,
desde o Instituto Superior de Serviço Social
de Coimbra até à Universidade Católica, em
Lisboa, onde ensinou, desde os primórdios,
Doutrina Social da Igreja e Ética empresarial,
passando pelo Instituto Superior de Estudos
Teológicos, em Coimbra.
Iniciou a sua vida pastoral como assistente da Juventude Operária Católica em
Coimbra, e mais tarde assistente também
da Liga Operária Católica, tendo fundado
o Centro Operário Católico da Conchada,
nessa cidade, onde formou uma notável
geração de militantes operários católicos.
Acompanhou Mons. Cardin, fundador da
JOC/LOC Internacionais na sua visita a
Portugal e a Fátima, em 1950. Mais tarde
haveria de criar a Associação dos Antigos
Jocistas, que o recordariam “dotado de
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HOM E NAG E M

MON S E N HOR J OÃO E VA N G E L I S TA R I B E I R O J OR G E

Fotografia retirada do livro “Testemunhos de uma vida”, Jubileu Sacerdotal de Monsenhor João Evangelista
Ribeiro Jorge, Coimbra 1996.

grande energia e determinação, duma
jovialidade e simpatia irradiantes, que,
qual cavaleiro andante, cavalgando nervosa
lambreta, irrompia por aí, por essa Coimbra fora, no afã de estar sempre presente,
em cumprimento do seu múnus”1. Mas a
sua atenção à juventude passou também
pela assistência religiosa aos jovens em
recuperação da Tutoria de Coimbra, e pela
dinamização de movimentos de jovens,
como o Movimento de Auto-Construção
(MONAC), que envolveu jovens universitários no voluntariado de construção de
habitações sociais.
Ao associativismo operário e juvenil,
juntou a dinamização do associativismo universitário, como Assistente da
Juventude Universitária Feminina, em
Coimbra, e sobretudo do associativismo
empresarial, ao fundar a UCIDT – União
Católica de Industriais e Dirigentes do
Trabalho – que antecedeu a actual ACEGE (Associação Cristão de Empresários e
Gestores). Particularmente “bem preparado
em questões económicas e sociais e com
tanto capacidade de dialogar” conseguiu
grande prestígio e aceitação nos meios
empresariais. E foi com “um grupo de
empresários conscientes, generosos, atentos à carência de tanta gente”, membros
da UCIDT, que fundou a Cooperativa de
Habitação da Conchada2.
“Desde muito novo empenhado na
vivência das questões do trabalho, o P.
João foi assistente diocesano da JOC
e ao seu serviço proferiu inúmeras palestras, presidiu a recolecções e retiros,
orientou reuniões, interveio com o seu
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Foi, acima de
tudo, Padre,
homem de Deus
entre os homens,
procurando elevar
até Deus pela
contemplação,
pela caridade, pela
arte, pela cultura e
pela ciência
verbo fluente em tantas jornadas de
confraternização jocista, catequizando,
encorajando, dinamizando. Mais tarde,
como assistente da UCIDT, organismo
de dirigentes industriais cristãos, a sua
palavra continuou a fazer-se ouvir e a
ser respeitada, procurando transmitir os
valores do humanismo cristão, com vista
a contribuir, na tentativa de conciliar os
interesses da classe operária com os das
classes dirigentes, complementares entre
si, para a edificação de uma sociedade
melhor, no respeito dos valores da justiça,
da solidariedade e da paz”3.
Desenvolveu também uma grande
actividade de formação, em todas as instituições que fundou e por onde passou,
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sempre com uma grande preocupação
de dar a conhecer a Doutrina Social da
Igreja, e convidando os que acompanhava
a segui-la e praticá-la. Organizou vários
Simpósios da UCIDT, onde reunia uma
enorme plêiade de empresários e intelectuais católicos, convidando os empresários
católicos a assumirem as suas responsabilidades sociais4. Foi com o apoio de
alguns empresários católicos da UCIDT
e de alguns membros da Associação dos
Médicos Católicos que organizou as Colónias de Férias para as famílias da Liga
Operária Católica.
Mas foi, acima de tudo, Padre, homem
de Deus entre os homens, procurando elevar
até Deus pela contemplação, pela caridade, pela arte, pela cultura e pela ciência.
Assim o atestam inúmeros testemunhos
dos que o conheceram e acompanharam
nas suas actividades:
“Dum entusiasmo e dum dinamismo
extraordinários”5, fascinava “com os
seus dons pessoais de inteligência e de
comunicabilidade, deslumbrava todos
com a sua sabedoria e o realismo dos
seus pontos de vista.”6 De “boa disposição,
devido a um sempre igual e contagiante
humor”7, “idealista por natureza e fascinante de entusiasmo”, mobilizava todos
os que o rodeavam. Clarividente, diria
dele o Prof. Seabra Pereira, “sem alarde,
irradiava sageza, comunicava confiança,
infundia respeito, desencorajava a tolice,
o farisaísmo, o equívoco”. Foi “um pastor
solícito e cordial”, deixando uma enorme
lição de “humildade, de persistência, e de
lúcida coragem”8.
Orientou inúmeros casais católicos. Com
“as suas qualidades intelectuais e humanas,
a sua cultura religiosa e sociológica, a sua fé,
o seu dinamismo e alegria, a sua capacidade
de empreendimento e acção”, com o “seu
espírito de iniciativa”, promoveu com eles
colóquios, como o que se debruçou sobre
problemas de terceira idade, a que prestava
igualmente especial atenção, sobre “Envelhecimento: dependência ou libertação?”9.
Conheci-o como capelão do Carmelo de
Coimbra, onde residia a Irmã Lúcia, vidente
de Fátima, e tive o privilégio de lhe “ajudar à
Missa” como criança nas missas gregorianas
de Domingo, onde me levavam meus pais,
vizinhos do Convento de S. Teresa. As carmelitas haviam de testemunhar, mais tarde,
“as suas qualidades humanas, a riqueza e
profundidade da sua alma entusiasta, o seu
fervor nos actos sagrados, e a sua têmpera
de apóstolo”10.

HOMENAGEM
Dedicava grande “energia e dedicação”
às suas actividades. “Próximo das pessoas
e solidário com elas”11, “em diálogo aberto
e permanente, tentando sabendo escutar,
para depois dar todo o apoio possível”, foi
um pároco estimado e respeitado, mesmo
pelos que não frequentavam a Igreja.
Presença “serena e actuante”, diria uma
sua paroquiana, foi “arauto rigoroso do
Evangelho, mensageiro da graça e do
amor de Cristo, pastor vigilante e solícito
do rebanho que o Senhor lhe confiara na
velha Sé de Coimbra”12.
Com efeito, acabou a sua vida sacerdotal como pároco da Sé Velha de Coimbra,
onde sucedeu a notáveis membros do
clero da cidade, onde promoveu colóquios
de arte e cultura, convocando para esse
efeito universitários de todo o país, e

onde fundou os Guardiães da Sé Velha,
entre os quais reuniu inúmeras figuras
ligadas a Coimbra, e me admitiu também
a mim, quando era Reitor da Universidade
Católica. Três dias depois da sua morte,

entrei na Sé Velha para rezar pelo seu
antigo pároco, recordando uma amizade
pessoal inolvidável e uma exemplar vida
sacerdotal, como “guardião” que fez de
mim da sua memória.

NOTAS
1 Todas as citações sobre a sua vida são extraídas de
Testemunhos de uma vida. Jubileu sacerdotal de Mons.
João evangelista Ribeiro Jorge, Coimbra, 1996, p.34

6 Idem, p. 57

2 Idem, p.56

8 Idem, p.84

3 Idem, p.34

7 Idem, p.60

9 Idem, p.64

4 Cf. III Simpósio Nacional da UCIDT: o Chefe de empresa
perante as mutações económicas e sociais em perspectiva,
Coimbra, Suplemento de “Empresa. Revista de temas
Económicos e Sociais”1965.

10 Idem, p.24
11 Idem, p.77
12 Idem, p.80

5 Testemunhos, op.cit., p.44

No Centenário de
António José Saraiva
António José Saraiva (AJS) é uma referência fundamental
na história da cultura portuguesa – sobre a qual refletiu
intensamente, sempre com inteligência e sentido crítico.

S

ofreu influências do
espírito do tempo, mas
teve a grande argúcia
de compreender a complexidade na evolução
da sociedade e da cultura. O intelectual foi
evoluindo, sendo um caso especial na
procura de novas respostas aos problemas
essenciais que foi encontrando. Foi sempre
inconformista – mesmo nos momentos
mais marcados. Não é possível, assim,
compreender a cultura portuguesa, numa
visão panorâmica, sem ler e estudar a sua
obra, rica e polifacetada. Como afirmou em
1946, “desde o século XVI sucede-se uma
série de tentativas para enraizar entre nós
uma cultura que se malogram umas atrás
de outras. A história da cultura em Portugal não apresenta um desenvolvimento
seguido e consequente, mas estratifica-se
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Guilherme
d’Oliveira
Martins
Conselho de
Administração,
Fundação Calouste
Gulbenkian; Conselho
Editorial, Nova Cidadania

em secções independentes: é uma série
de irrupções descontínuas, não tem uma
linha diretriz interna” (Para a História
da Cultura em Portugal, volume I). Esta
tendência não significa que não haja bons
exemplos, no entanto há ausência de regularidade, o que leva amiúde à repetição e
ao decaimento, que obrigam, tantas vezes,
a recomeçar quase tudo de novo, com

perda de energias. Faltou elite universitária. Houve um baixo nível da massa e as
condições técnico-económicas desta foram
frágeis… Deste modo, no caso português,
os géneros literários ressentiram-se dessas
circunstâncias – no longo prazo, o teatro,
o romance não têm a pujança permanente
que o lirismo individual apresenta. Há
atrofia dos géneros que dependem de um
público largo, que falta, e existe hipertrofia
dos géneros (exatamente como a lírica) que
pressupõem o talento individual. Camões
compreende-se a seguir a Bernardim, ao
Cancioneiro Geral e ao lirismo trovadoresco.
Fernão Lopes é um génio singularíssimo.
Gil Vicente representa a tensão entre o
espírito tradicionalista e as transformações
externas que se impunham. E importa
ainda lembrar que há uma cultura dos
letrados e das cortes portuguesas nesse
tempo profundamente hispânica e penin-
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