
Vinhetas de João M. F. da C. Seabra por Jorge Braga de Macedo 
Há efemérides perante as quais, como o burro de Buridan, fico incapaz de decidir que 

história contar. Assim, no centenário de minha mãe, editei uma comemoração dos 40 anos do 
Simpósio de Estudos Keynesianos na Academia das Ciências de Lisboa e, no dia em que minha 
sogra completaria 88 anos, rescrevo este texto. Só que aqui, passado o prazo, não consegui 
escolher menos de três ilustrações de um convívio de quase 52 anos: escola, igreja e lusofonia. 

1. A despeito dos erres afrancesados, o verbo fácil do futuro padre cativou-me desde o 
primeiro ano da Faculdade.  O tom autoritativo que punha no que dizia revelava impaciência 
relativa às hierarquias discentes e docentes, a qual sublimou quando escolheu o seu caminho. 
A proximidade alfabética (nome começado por J) e a geográfica (abaixo e acima do Jardim da 
Estrela) terão semeado as raízes da simpatia mas a amizade só apareceu sem disfarce quando 
o reencontrei na Católica onde, depois de uns anos nos Estados Unidos e em Angola, dava 
aulas. Sua irmã Maria do Carmo, uma das voluntariosas alunas, tornou-se colega querida em 
Campolide e agora Carcavelos e vai-me dando notícias do mano.  

2. Ele, sem qualquer revolução, decidira seguir a vida sacerdotal em 1973, um ano 
depois de eu casar no registo com Maria Luiza, nascida a 5 de Novembro, que também passara 
do Liceu Pedro Nunes para a Faculdade de Direito e me ajudou neste escrito. Lembra-se da 
visita dele à Praia das Maçãs a 30 de Julho de 1977, por ocasião do batizado do nosso filho 
João Estevão pelo Padre Tobias, então Prior da Estrela. Quanto à nossa filha Maria Ana, 
batizou-a na Estrela a 8 de Dezembro de 1984, 34 anos depois da mãe (e com o mesmo 
vestido…). A minha irmã Branca Maria também contribuiu para sustentar o convívio do padre 
com a nossa mãe, ao ponto de, por sua ocasião da sua morte, em 5 de Novembro de 1981, ter 
sido escolhido para celebrar, rodeado de muitos padres da Católica onde nosso pai continuava 
a dar aulas. Recordo bem a noite que passei na capela mortuária com minha irmã Ana Irene, 
que partiria meses depois. Ao 7º dia, ela foi lembrada em Santos-o-Velho por iniciativa da irmã 
que morava perto e se lembra bem das palavras de conforto do prior amigo. Recordo a missa 
de décimo aniversário de minha mãe que lhe pedi dias depois de aterrar no Terreiro do Paço, 
com mulher e filhos ainda em Bruxelas. Outra conexão: casaria na Igreja da Place Brugman em 
30 de Novembro desse ano, na véspera do ECOFIN que fechou a União Económica e Monetária 
e abriu caminho para a cimeira de Maastricht a 9 de Dezembro. 25 anos depois, em Colares, 
por ocasião das nossas bodas de prata, isso foi recordado pelo nosso padrinho José Braz - que 
o padre casara nas Pedras Salgadas em 8 de Maio de 1999. Recordo ainda quando fui ao seu 
encontro numa conversa sobre meu pai que não esqueci mais até porque me ensinou a militar 
contra o “politicamente correto” (que preferia chamar “oportuno”), seguindo George Orwell e 
antecipando Jordan Peterson.  

3. Já neste século, convidei o cónego amigo a visitar o Instituto de Investigação 
Científica Tropical, na esperança de alavancar o interesse que tínhamos nas questões da 
lusofonia. Foram umas horas inesquecíveis a passear e conversar entre Chiado, Junqueira e 
Belém. Embora sem seguimento até à integração do IICT na Universidade de Lisboa em 2015, 
continuo com a certeza de que ele percebeu a minha missão.  

Caro João, ao voltar a ver-te no jantar comemorativo do 50º aniversário do nosso 
curso comum, admirei o teu estoicismo perante a doença. E mais vinhetas haveria para “evitar 
a surdez da alma”, como recomendou a leitura do dia na Capela de Nossa Senhora da Praia.  

Praia das Maçãs, 8 de Setembro de 2018 


